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A SEZONULUI DE SCHI
SE VOR DISPUTA IN CONDIȚII OPTIME

Ca în 
ne-a dat 
Miercuri dimineal 
doar un t__ __
iar pe alocuri petice negre vesteau 
parcă venirea primăverii. Spre seară, 
însă, a început o ninsoare abundentă 
care nu a contenit toată 
astfel că joi dimineața 
schi erau acoperite cu 
proaspăt, imaculat și cu 
pectabile. în acest sens, 
prețioase am aflat, ca de obicei, prin 
intermediul Serviciului prevederi de 
scurtă durată din cadrul Institutului 
meteorologic care ne-a comunicat că 
la Predeal, de pildă, stratul de zăpadă 
avea ieri, la ora 8, 27 cm. în alte 
centre montane, grosimea zăpezii 
era : Paring 59 cm, Păltiniș-Sibiu 34 
cm, Lăcăuți 20 cm, Sinaia-Cota 1500 
48 cm, Rarău 50 cm, Ceahlău 21 cm, 
Băișoara 35 cm, Iezer 44 cm.

Deci, ninsoarea a venit la timpul 
potrivit pentru a permite desfășurarea 
concursurilor de inaugurare a sezonu
lui în condiții optime. Am spus con
cursurile, deoarece, deși competiția 
oficial va avea loc la Predeal și la 
Poiana Brașovului, sîntem informați 
că duminică dimineața sînt progra
mate întreceri inaugurale și în multe

fiecare an, starea căpeaii 
și de âstă-dată emoții, 

dimineața, pîrtiile mai aveau 
strat Seinsemnăt de Zăpadă,

noaptea, 
pantele de 
un covor 

grosimi res- 
Lnformațli

alte centre din țară, ca de pildă la 
Vatra Dorneî, Mogoșa, Semenic, Pa
ring. Straja etc.

Referitor la concursul de deschi
dere organizat de federația de spe
cialitate, precizăm că la Predeal vor 
avea loc probele de fond și cele al
pine. Fondul se va desfășura pe cu
noscuta Vale Poliștoacă, pe distanțele 
de 10 km seniori, 5 km senioare și 
juniori și 3 km junioare. Printre par- 
ticipanți, Marcela Leampă, Gh. Cincu,

Dinu Petre, Gh. Bădescu, Stelian Dră- 
guș, I. Olteanu și alți fruntași ai 
probelor. Cursele de slalom special 
vor avea loc pe panta de jos a Clăbu- 
cetului, pentru seniori, senioare, ju
niori și junioare. In fruntea protago
niștilor se află C. Tăbăraș, D. Mun- 
teanu, K. Gohn, Dan Cristea, N. Io- 
vici, P. Clinei. In sfîrșit, la Poiana 
Brașov, V. Mărgineanu, I. Biriș și cei
lalți săritori își vor disputa întîietatea 
pe trambulina mijlocie.

Panoramic sportiv 
intern

I

Primul concurs
de patinaj viteză

Primu], concurs oficial al anului 
1968 este rezervat celor mai tineri 
viteziști. Astfel, între 6—8 ianua
rie, va avea loc pe pista lacului 
Ciueaș din Tușrtad concursul re
publican al speranțelor, dotat cu 
„Cupa Cutezătorii". în cele trei 
zile de concurs își vor disputa 
intiietatea peste 40 de patinatori 
din Cluj, București, Brașov, Tg. 
Mureș și Miercurea Ciuc. în pro
gram figurează probe pentru co
pil, juniori mici și juniori mari, 
la startul întrecerilor fiind pre- 
zenți toți tinerii care s-au remar
cat în sezonul trecut.

Actualul concurs al speranțelor 
coincide cu vacanța de iarnă a 
școlarilor și, în consecință, la 
Tușnad continuă s& sosească pio
nieri și elevi din diferite orașe, 
pentru a asista la întrecerile ^Cu
pei Cutezătorii".

• La patinoarul Fioreasca, de 
la ora 15, continuă 
tinatorilor artistici 
in cadrul fazei regionale a cam
pionatului republican (figuri obli
gatorii, seniori)

O ninsoare abundentă, de ultima 
oră, a descrețit frunțile în
gândurate ale schiorilor. 

Ninge ! Cu fulgi mari, liniștiți. La 
Țarcul, în Paring, la Semenic, 
troienele depășesc un metru.

Cerul a fost, așadar, generos. 
Poate că și schiorii vor fi darnici 
și ne vor răsplăti așteptările cu 
performanțe mal bune decît în alțl 
ani, cu rezultate demne de con
semnat șl de reținut.

Sporturile de iarnă promit un 
sezon bogat și interesant, la reușita 
căruia contribuie foarte lăudabil 
sindicatele. După „Cupa U.G.S.R." 
avem pe agendă „Cupa Unirii". 
Dacă această organizație își va ex
tinde inițiativele și în alte disci
pline — ceea ce sperăm că se va 
întîmplă — sportul românesc 
avea mult de cîștigat.

★
Normal ar fi ca pucul să 

semne iarna ceea ce balonul 
tund reprezintă vara. In

va

întrecerile pa- 
din Capitală,

în- 
ro- 

multe 
țări se întîmplă așa. Tribunele Pa
latului sporturilor de la Lujniki 
devin neîncăpătoare (în ciuda ce
lor 16 000 de locuri) la orele par
tidelor de hochei. Patinoarul „Tor- 
war“ din Varșovia este luat cu 
asalt. Cluburile canadiene de ho
chei se numără printre cele mai 
bogate și productive întreprinderi 
de sport.

La noi, interesul' față de acest 
sport nu este cu mult mai mare de- 
cît era atunci cînd se juca pe „Ote- 
teleșeanu", în spatele Telefoane
lor. Fiindcă avem echipe puține 
și un singur patinoar artificial ac
cesibil hocheiului. Pentru că neali
mentate, pasiunile s-au stins în 
centre tradiționale ale hocheiului.

cum ar fi Miercurea Ciuc, Tîrnă- 
veni, Odorhei, Brașov, Cluj. Aceste 
orașe, care ani și ani la rînd i-au 
dat pe cei mai buni jucători (ma
joritatea deveniți, în mod bizar, 
bucureșteni) ar fi meritat niște 
gheață care să nu depindă de bu
năvoința termometrului. Dar n-au 
primit-o. Și astfel nu prea s-au 
mai ridicat triplete ca aceea a fra
ților Incze.

Caracterul evident formal al 
campionatului (aproape totdeauna 
două echipe și-au disputat practic 
titlul) a fost confirmat în clauza 
regulamentară, potrivit căreia gol
averajul general nu este luat în 
considerație la Btabllirea clasa
mentului, ci doar rezultatele di
recte între echipele aflate, eventu
al, la egalitate do puncte. Aceasta 
pentru a se exclude pe cît posibil 
tabloul dezolant al scorurilor as
tronomice.

Acum, la reluarea campionatu
lui, pledăm din nou pentru hochei, 
pentru că dorim ca acest sport să 
trăiască REAL, pentru că tinere
tul nostru deține aptitudini evi
dente. Existența unor patrulatere 
de gheață... fermă, în mai multe 
orașe, ar permite desfășurarea 
unui campionat normal, sistem di
vizie (cum este în U.R.S.S., Ceho
slovacia, Elveția, S.U.A., Canada) 
și nu a unui simulacru, cu șapte 
echipe cantonate în București, cu 
două jocuri dimineața și unul după- 
amiaza sau Invers. Abia atunci 
hocheiul ar putea să facă concu
rență fotbalului. Ceea ce ar fi în 
folosul ambelor sporturi I

Valeriu CHIOSE
(Continuare in pag. a 3-a)

Un cadru
corespunzător

mișcării sportive• •

IImagine din meciul Dinamo București — Agronomia Cluj. Di- 
namovistul Boldescu trage la poartă cu toată opoziția clujea

nului Gali |
Foto: V. Bageac |

MÎINE, PE PATINOARUL ARTIFICIAL, |

Se reia campionatul de hochei
prin disputarea „manșei"

secunde
în ultimele zile, activitatea de pregătire

patinoarul artificial a avut un ritm mai
de apropierea primelor partide din cadrul________ .
al campionatului național. De altfel, mîine are loc primul 
gajament".
_  Cele^două principale pretendente la titlul de campioană, 

i cea mai mare

pecare se desfășoară pe 
accelerat, determinat 

celui de al doilea tur 
l „an-
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egea cu privire la dezvoltarea ac
tivității de educație fizică și sport 
— adoptată de Marea Adunare 
Națională la ultima sa sesiune — 
a întrunit deplina adeziune a ti
neretului nostru, a tuturor cetățe

nilor patriei. Ea consțituie o nouă și grăi
toare dovadă a grijii pe care partidul și 
statul nostru o acordă acestei activități, 
ridicate — cum însuși textul de lege o spe
cifică — la nivelul unei preocupări de in
teres național.

Avîndu-și izvorul în măsurile aprobate 
de Comitetul Executiv a! C.C. al P.C.R. cu 
privire la îmbunătățirea activității de edu
cație fizică și sport, precum și în hotărî- 
rile Conferinței pe țară a mișcării spor
tive, care s-a ținut în vara anului trecut, 
prevederile noii legi cuprind sensuri și 
semnificații dintre cele mai profunde.

Prin conținutul său, documentul legisla
tiv recent adoptat nu se rezumă la simpla 
schimbare a unor reglementări în vigoare 
pînă acum, ci este de natură să asigure 
un cadru cu adevărat corespunzător miș
cării sportive, pe măsura stadiului actual 
de dezvoltare a societății noastre socialiste. 
Definirea judicioasă a structurii Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică și Sport, 
ca organ central de specialitate cu caracter 
obștesc, investit cu competențe pe linie de 
stat în vederea coordonării și îndrumării 
unitare a mișcării sportive din țara noastră, 
determinarea atribuțiilor federațiilor, aso
ciațiilor și cluburilor sportive, precizarea 
răspunderilor și relațiilor dintre organele de 
stat și organizațiile obștești care au sar
cini în acest domeniu vor face, fără în
doială, posibilă dezvoltarea într-un ritm 
mult mai viguros a activității de educație 
fizică și a sportului românesc.

Legiferarea răspunderilor și atribuțiilor 
devenind un fapt împlinit, este acum de 
așteptat ca toți factorii interesați să de
pună eforturi susținute și coordonate în ve
derea îndeplinirii obligațiilor ce le revin.

Așa cum pe bună dreptate s-a subliniat 
și în timpul dezbaterilor din Marea Adu
nare Națională, care au premers adoptării 
legii, cu toate realizările meritorii obținute, 
activitatea de educație fizică și sport 
continuă încă să prezinte numeroase lip
suri și rămîneri în urmă.

Exercițiile fizice atît de necesare 
pentru o dezvoltare armonioasă, pen
tru menținerea și prelungirea capaci
tății de muncă, au pătruns doar într-o 
mică măsură în regimul de viață al ma; 
selor de oameni de la orașe și sate. Și 
mai restrîns este numărul celor care parti
cipă, cu oarecare regularitate, la diferi
tele activități sportive. Situații asemănă
toare sînt de semnalat și în mediul școlar 
și universitar, educația fizică nefiind pre
zentă, prin variatele ei forme, în progra
mul cotidian al elevilor și studenților.

în ceea ce privește sportul de perfor
manță, există încă un ritm inegal de dez
voltare a ramurilor sportive, unele din ele 
fiind rămase mult în urma altora care 
s-au afirmat puternic pe plan internațional

Slaba preocupare pentru amenajarea și 
folosirea judicioasă a bazelor sportive, cîț 
si ușurința cu care s-a procedat pe alocuri 
la desființarea lor, fără a se construi al
tele în loc, au stînjenit, de asemenea, Jn 
măsură apreciabilă progresul activității
sportive. ... |

Deficientele menționate succint în rîndu- I 
rile de mai sus se datoresc, desigur, și • 
faptului că în vechea formă de organizare 
a activității sportive a existat o centrali
zare excesivă a sarcinilor, că organizațiile 
obștești, în primul rînd U.T.C.-ul și sin
dicatele, care au un foarte strîns contact 
cu masa tineretului și a oamenilor muncii, 
au fost, mai mult sau mai puțin, absolvite 
de răspunderi în acest domeniu, iar orga
nele locale ale administrației de stat riu 
aveau obligații precis stabilite în proble
ma amenajării și administrării bazelor spor
tive.

Noua lege cu privire .la dezvoltarea ac-
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SPORTUL

77— 5
69—13
35—33
28—41
16—44

18—41
8—74

Dinamo București și Steaua, s-au pregătit cu 
atenție. I I

I
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IPași pe gheață Foto 1 O. Cabane

Formații române de handbal peste hotare
Campionatul mondial studențesc

In pagina a 2-a
MAI ESTE NE- 
DE CAMPIO-
MONDIALE I

Selecționata română învingătoare După meciul Admira Viena
FRANKFURT PE MAIN, 4 (prin 

telefon). Astăzi au început, In 
oîteva localități din R. F. a Ger
maniei, întrecerile campionatului 
mondial universitar de handbal 
masculin. Au luat startul — în 
cele 4 serii preliminarii — 15 re
prezentative naționale studențești. 
Primele meciuri au fos<t urmă
rite cu interes deosebit, nivelul 
jocurilor satisfăcînd pa majori
tatea specialiștilor. Nici nu este 
do mirare deoarece în aceste e- 
chipe evoluează o serie dintre 
cei mai buni handbaliștl tineri 
din țările respective.

Echipa studențească a Româ
niei a evoluat la Darmstadt în 
compania Norvegiei. Deși lipsiți 
de aportul unul jucător de bază 
(reținut de examene, Cristian

Gațu va pleca abia mîine în 
R. F. a Germaniei), handbaliștil 
români au făcut o partidă bună, 
reușind să învingă: 19—16 
(8—9). In celelalte meciuri s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
seria I — Cehoslovacia — Fin
landa 28—17 (16—7) ; uniunea So
vietică — Olanda 28—6 (14—4) ; se
ria a Il-a : R. F. a Germaniei — 
Danemarca 17—9 (6—6) ; seria a 
rn-a: Franța — Austria 26—8
(11—4) ; Suedia — Polonia 15—13 
(8—2) ; seria a IV-a : ’
Izraei 17—12 (7—6).

Echipa studențească 
noastre va juca vineri 
doilea meci din cadrul seriei a 
IV-a la Offenbach cu echipa Is
raelului.

Rapid București
la care s-a în- 
feminin de hand-

15—13 
Spania —

a țării 
cel de al

București-tineret (f) și Politehnica Galați (m) 
la turneul de la Rostock

Ieri dimineață a părăsit Ca
pitala echipa feminină de 
handbal (tineret) a orașului 
București, care va participa la 
Rostock, în zilele de 6 și 7 ia
nuarie, la un turneu interna
țional. Au făcut deplasarea ju
cătoarele : Simo, Moroșan, O- 
prea (portari), Neghină, Chiri- 
lă, Hrivniak, Cordoș, Șerban,

Arghir, Țopîrlan, Munteanu, 
Metzenrath, Domșa, însoțite de 
antrenorii Ioan Schuster, Si- 
mion Pompiliu și Elena Jianu. 
Totodată
și echipa
ca Galați,
întrecerea
masculine

a plecat la Rostock 
masculină Politehni- 
care va lua parte la 
rezervată formațiilor 
în acest turneu.

Ora tîrzie 
cheiat meciul 
bal dintre echipele Admira 
Viena și Rapid București, con
țină în cel de al doilea tur al 
„Cupei Campionilor Europeni", 
ne-a împiedicat să oferim citi
torilor noștri unele amănunte, 
legate de victoria obținută de 
jucătoarele bucureștence. Facem 
astăzi acest lucru.

După cum ne declara la te
lefon antrenorul feroviarelor, 
Simion Pompiliu, echipa s-a 
comportat bine, dominînd tot 
timpul cu autoritate. Victoria 
formației Rapid s-a datorat, în 
primul rînd, faptului că jucă
toarele au știut să folosească 
bine contraatacul, armă tactică 
cu ajutorul căreia au depășit 
cu regularitate echipa gazdă. In 
această direcție au excelat 
Hedeșiu, Starck și Gheorghe, 
prompte în folosirea fiecărei 
ezitări a vienezelor. Mai slab 
s-a comportat formația noastră

campioană în apărare și, mai 
ales, în ceea ce privește bloca
rea aruncărilor la poartă de la 
distanță.

zilnâce.
motiv ca să sperăm 
că, în disputa care 
începe mîine, pe pa
tinoarul artificial, ni
velul calitativ al par
tidelor va fi supe
rior celui din primul 
tur. Pe de altă par
te, lupta pentru ocu
parea locurilor de la 
mijlocul clasamentu
lui, la adăpost de 
zona retrogradării, va 
fi mai echilibrată.

Nid. celelalte for
mații nu au pierdut, 
însă, timpul degeaba, 
în pauza — destul 
de lungă — dintre 
primul și cel de-al 
doilea tur, profitând 
și de faptul că vre
mea a permis ame
najarea patinoarelor 
naturale, hocheiștii 
din Miercurea Ciuc, 
Odorhei și Gheor- 
ghieni au făcut, atît 
cît le-a permis tim- 

antrenamente
Iată acum, clasamentul după primul

1. Dinamo București 
__ 2. Steaua
— 3. Avîntul M. Ciuc
— 4. Agronomia Cluj 
= 5. Tîrnava Odorhei 
= 6. Petrol-Geologie

București
7. Avîntul Gheorgheni

SPORT
LA TELEVIZIUNE

ORA 18 — Emisiunea „Stadion". Din 
cuprins: „File din istoria sportului ro
mânesc" și „Stadionul vă așteaptă" — 
filme realizate de studioul „Alexandru 
Sahla* la cererea G.N.E.F.S.

I
iNOua lege cu puviie iu

tivitdtii de educație fizică și sport regle
mentează în modul cel mai judicios situa-
ția, stabilind cu exactitate competențele șt 
răspunderile. De altfel, tocmai sub_ acest 
aspect se relevă marea sa importanță, pre
cum și perspectivele mai luminoase care 
se deschid pentru mișcarea noastră spor
tivă.

Printr-o colaborare pe care o dorim cit 
mai fructuoasă, Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Ministerul. învăță- 
mîntului, Uniunea Generală a Sindicatelor, 
Uniunea Tineretului Comunist, împreună cu 
toate celelalte organe de stat și organi
zații obștești menționate în textul de lege, 
au resursele și posibilitățile necesare pen
tru a ridica activitatea de educație fizică 
și sport la un nivel superior, corespunză
tor dezvoltării luate de economia și viața 
socială din patria noastră.

PE ZĂPADA PROASPĂTĂ
Tradițiile schiului de performanță renasc pe Valea Pra

hovei. Acești elevi din Azuga, participant la centrul de 
inițiere condus de antrenoarea Elena Tom, deprind tainele 
alunecării rapide pe piftiile albe. Zăpada căzută din belșug 
în ultimele zile este un argument în plus pentru ca micuții 
schiori să-și intensifice ritmul pregătirilor în vederea apro
piatelor examene contra-cronometru. Be urăm succes I

Fotoi I. Popescu

VOIE
NATE
SISTEMUL „ELO" DE
SEMNEAZĂ PRIN 
CALCULE SPECIALE 
PE PRIMUL ȘAHIST 
AL LUMII...

Amănunte asupra acestei in
teresante probleme din actua
litatea șahistă găsiți în rubrica 
noastră.

ȘAH PENTRU TOJI

HOCHEI—MELODY
Patinoarul „23 August1’ din Ca

pitală va găzdui la 5, 6 și 7 ia
nuarie un original spectacol mu- 
zical-sportiv pe gheață,- ;,Hochel- 
melody". își dau concursul cu
noscut! cîntărețl de muzică ușoa
ră din Capitală,- precum șl soliști 
ai patinajului nostru artistic.

Fotbaliștii romani 
au ajuns la Rio de Janeiro

RI© DE JANEIRO (Ager- 
pres). — Fotbaliștii 
natei divizionare din 
au sosit la Rlo de 
venind din Congo.

întreprinde un 
multe meciuri

întîlni echipa

selecți®- 
Românla 
Janeiro, 

Selectie-
nata română 
turneu de mai 
în Brazilia. în primul 
oaspeții vor 
Gremlo din Porto Alegre. Fot
baliștii remâni vor juca în 
continuare la Sao Paule.
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SUPORTERII D1NAM0VISTIL0R
Si li DESEMNAT FAVOBIȚII

POATE ÎNLOCUI SISTEMUL „ELO"
ACTUALA FORMULA DE DISPUTARE 

A CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE ȘAH?

• Scurtă privire în trecut 0 E bun sau nu actualul sistem ? • In ce constă sistemul 
„Elo“? • Robert Fischer și Boris Spasski — „campioni mondial?4!

Aflată la cea de a 4-a ediție, anchetă 
„CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI DINAMO- 
ViȘTI", organizată de revista „Pentru 
Patrie", a cunostut și anul acesta o lar
gă popularitate.

în urma trierii numeroaselor răspun
suri primite de la cititorii revistei, pe 
primele zece locuri s-au clasat urmă
torii :

— Aurel Vernescu (caiac)
— Cristina Balaban (notație)
— Emil Rusu (ciclism)
— Ion Țiriac (tenis)
— Afanasie Sciâtnic (caiac)
— Mihaela Peneș (atletism)

— Vasfle Pinciu (călărie)
— Mihai Albu (baschet)
— Eduard Derzei (volei)
— Ion Tripșa (tir)
De remarcat că maestrul emerit al 

sportului Aurel Vernescu, multiplu cam
pion mondial și european, și-a înscris 
numele pentru a 4-a oară pe lista celor 
mai buni 10 sportivi dinamoviști. Ace
eași performanță a realizat-o și maes
trul emerit al sportului Ion Țiriac. De 
cîte trei ori au fost prezente maestro 
emerită a sportului Mihaela Peneș și 
maestra sportului Cristina Balaban.

Istoria luptelor pentru întâietate in lum&a șahului ae pierde în negura vremurilor. Un 
manuscris arab din veacul al ix-lea pomenește că la ’ eurtea califului Al-Mamun,- fiu al faimosu
lui Harun al-Rașid,- s-a desfășurat îri anul 819 un ^tneci*! între cel mai buni’ jucători ai 
timpului: .Jabir al-KUfi, Rabrab și Abdalghaffar al-Ansari, considerați ca „Aliyat", adică jucător 

cea mal înaltă clasă.
Privind jocul acestor „mari maeștri", califuj s-ar fi exprimat îngîndurat: „Ce straniu mi se 

pare ca eu, care conduc lumea de la Indus, pllhă în Andaluzia, să nu pot stăptoi 32 de piege pe 
o tablă cu pătrate...".

în decursul a peste un mileniu de la disputele campionilor șatrandjului, sub soareie 
fierbinte al Bagdadului, mulți jucători au fost considerați la diferite epoci drept cei mai buni 
din lume. Era însă o recunoaștere • neoficială. De ea s-au bucurat napolitanul Leonardo da Cutii, 
celebrul Philidor (ale cărui partide -„oarbe" au uimit pe contemporani), St. Amant, Staunton...

Abia cu ocazia primului turneu internațional 
din istoria șahului, organizat cu ocazia Expoziției 
mondiale de la Londra în 1851, s-a pus problema 
campionatului lumii. Ea. a căpătat, atunci o re
zolvare neoficială, în sensul că victoria profesorului 
de matematică Adolf Anderssen a pus capăt tem
porar discuțiilor privitoare lă întâietate/ Nu pentru 
mult timp insă : apariția meteorică a genialului 
Paul Morphy din New Orleans, care în decurs de 
doi ani (1858—1860) a zdrobit pur și simplu pe cei 
mai buni jucători ai vremii, inclusiv pe Anderssen 
(cu 7:2 și 2 remize), după care s-a retras din șah, 
a demonstrat necesitatea regulamentarii acordării 
titlului de campion mondial. Aceasta însă nu s-a 
realizat prea ușor. I-au trebuit 25 de ani de efor
turi și de succese neîntrerupte lui Wilhelm Stei- 
nitz pentru a determina lumea șahistă ca în 1886, 
după victoria sa în meci asupra lui Zukertort, 
8ă~i recunoască în mod oficial acest titlu.

CUM SE DISPUTĂ ACTUALMENTE
CAMPIONATUL MONDIAL

D® atunci și pînă astăzi titlul a fost disputat 
mereu pe cale de meciuri (cu o singură excep
ție, în 1948, cînd datorită faptului că dețină
torul titlului, Alehin, murise, titlul a fost acordat 
în urma unui meci-tumeu la care au luat parte 
5 mari maeștri). Din 1948, FIDE (Federația interna
țională de șah) a reglementat disputarea campio
natului mondial în forma iul de astăzi, adică

Boris Spasski 
Fischer,

— fostul șalanger la campionatul mondial, este, alături de Bobby 
cel mai bun jucător din lume... conform sistemului „ELO"

un meci la flecare trei ani, precedat de un sis
tem întreg de competiții premergătoare elimina
torii.

Or, tocmai în jurul valorii și necesității acestor 
competiții preliminare părerile sînt împărțite. 
Pînă în 1963, ultima etapă înaintea meciului pen
tru titlu era așa-numitui turneu al carididați- 
l.or, o competiție al cărei număr de participant! . 
și de partide a variat mereu, FIDE nereușind să 
găsească niciodată o formulă care, să satisfacă pe 
toată lumea, și care a fost înlocuită în cele din 
urmă cu o serie de meciuri eliminatorii.

în conformitate cu acest sistem, scara pe care 
trebuie s-o urce un jucător pentru a ajunge la 
un meci cu campionul lumii -este destul de... 
înaltă. Mai întâi un turneu zonal, de obicei cu Circa 
20 de particip-anțl grupînd pe cei mai buni jucători 
dintr-o an.umită zonă a lumii. Apoi un turneu in
terzonal, la care Iau parte circa 20—22 jucători, 
— învingătorii turneelor zonale. în sfîrșit, seria de 
meciuri cu „candidați!" — de fapt trei meciuri care 
însumează 32 de partide (10+104-12).. Rezultatul: în 
timp ce campionul se odihnește, candidatul tre
buie să muncească din greu timp de doi ani, în 
care perioadă este obligat să fie mereu în formă, 
lucru de loc.ușor dacă ținem seama de eforturile 
deosebite pe care le necesită flecare competiție 
cu caracter eliminatoriu.

ESTE BUN ACTUALUL SISTEM?
Nu. este deci de mirare că se aud destule voci 
și unele cu autoritate — care critică întregul 

sistem. Teza pe 
care o susțin este 
simplă : dacă este 
vorba despre de
semnarea Celui mai 
tare jucător din, lu
me, atunci de ce 
este nevoie de atâ
tea competiții pre
liminare care angre
nează în proporție . 
de 90% jucători 
care nu. pot avea 
nici o pretenție la 
titlul suprem ? Nu 
este oare mai bine 
ca FIDE să selec
ționeze un grup de 
jucători (de exem
plu opt), care prin 
succesele lor în con
cursuri se impun Ca 
cei mai indicați 
pretendent! și aceș
tia să dispute di
rect un turneu ■ sau 
actualele meciuri 
ale candidaților. La 
care, oamenii com
petent! din conduce
rea FIDE au răs
puns. pe bună drep
tate : dați-ne un 
sistem obiectiv de 
alegere a candidati- 
lor și sîntem gata 
să-1 aplicăm. Deo
camdată, însă, noi

hu putem stabili nici măcar cu aproximație dacă, 
de exemplu, Stein trebuie preferat lui Portâsch 
Bau nu î

Dilidimța părea fără soluție. Dar iată că, acum 
cîtva timp, profesorul american dr. A. El o, spe
cialist’ în statistică matematica, a propus (prin 
intermediul Federației de șah din S.U.A.) un sistem 
de evaluare a forței jucătorilor bazat pe criterii 
strict obiective. Nu vom intra aci în expunerea 
formulelor pe care le-a propus profesorul Elo, ci ne 
vom limita să arătăm că ele cristalizează într-o 
cifră, valoareia medie a rezultatelor obținute de 
oricare jucător din lume pe o anumită perioadă 
de timp. Scara valorică a profesorului Elo are 
2 800 .de trepte și de-a lungul lor indicațiile reci 
ale cifrelor au stabilit o ierarhie clară, bazată ex
clusiv pe rezultate.

Congresul FIDE a acceptat cu . plăcere soluția 
matematică și a propus tuturor federațiilor națio
nale aplicarea ei și trimiterea datelor necesare 
pentru a putea fi alcătuită o clasificare pe scară 
mondială a jucătorilor. Și astfel, prelucrând o 
foarte mare cantitate de informații privitoare la 
rezultatele competițiilor din ultimul timp, Federația 
de șah din S.U.A. a dat de curând publicității o cla
sificare a tuturor marilor maeștri și a principalilor 
maeștri internaționali. Iată cum apreciază, rece da’- 
obiectiv, mașinile de calculat ierarhia actuală a 
șahului mondial :

ROBERT FISCHER Șl BORIS SPASSKI 
SÎNT CEI MAI BUNI!

Așa spun -calculele și trebuie să recunoaștem că 
această apreciere corespunde aceleia a majorității 
specialiștilor. Fischer și Spasski se află pe treapta 
cea mai de sus a ^scării" valorice a profesorului 
Elo, totalizînd 2670 puncte. Ei sînt urmați de către 
campionul mondial Petrosian cu 2660 și de foștii 
deținători ai titlului, Botvinnik și Tal cu cîte 2650 
Urmează în ordine: Stein (2640), Gheller (2630). 
Korcinoi, Larsen. (Aci punctajul trebuie corectat 
în urma victoriilor danezului în turneul interzonal 
și la Palma de Majorca), Polugaevski, Portâsch 
(2620), Keres și Smîsl-ov (2610), Taimanov (2600), Hol
mov, Lutikov, Uhlmann, Unzicker (2590), Boieslav- 
ski, Bronstein. Furman, GhipsMs, Hori, Najdorf, 
Reshevsky (2580), Benko, Gligorici, Ivkov, Savon, 
Vasiukov (2570), Averbach, Evans, Suetin (2560), 
Olafșson (2550)... Pe campionul nostru, Florin 
Gheorghiu, îl găsim cotat cu 2500 puncte, în com
pania lui Gurghenidze, Pfleger, Șamkovici și Trin- 
gov, iar pe maeștrii Victor Ciocîltea și Teodor Ghi- 
țesicu cu 2460' puncte.

Pentru orientarea cititorilor trebuie să mențio
năm Că scara" este împărțită în zone: între 1900— 
2100 candidați de maestru,- între 2100—2300 maeștri 
naționali, între 2300—2500 maeștri internaționali. în
tre 2500—2700 mari maeștri. în jur de 2700 trebuie 
să se afle coeficientul campionului mondial și al 
pretendențil-or la titlu.

Desigur, sistemul „Elo”, ca orice inovație, va 
da loc la discuții. încă de acum însă în presa 
șahistă mondială și în cercurile largi de șahiști se 
simte un curent în favoarea acestei metode obiec
tive de ierarhizare a valorilor, de simpiu și în 
același time, pasionant: campionul mondial pe 
anul 1967, de exemplu, Să fie desemnat acel jucător 
care a realizat cea mai bună medie a rezultatelor. 
Sau cel puțin șă. aibă dreptul să joace un meci 
pentru titlu !

în epoca mașinilor cibernetice și a rachetelor 
cosmice sistemul „Elo" are toate șansele să fie 
adoptat ! .

Rubrică de

S. Samarian

PRINTRE ROTI Șl PEDALE

ciclism Bucu-

O. AMZA — PRINTRE PRI
MII 6 ARBITRI DIN 

LUME !

Cele 7 victorii 
ale lui Bobby Fischer 

la interzonal
Robert (Bobby) Fischer este fără îndoială personalitatea în jurul 

căreia se discută cel mal mult la ora actuală în lumea șahului.
• Jucător genial, dar plin de ciudățenii și capricii', el este spaima 

organizatorilor de concursuri. Cititorii noștri au aflat, desigur, despre 
peripețiile retragerii sale din. turneul interzonal, disputat recent la 
Soussa (Tunis). Este păcat că din această cauză Fischer nu va lua parte 
la actuala etapă a luptei pentru campionatul lumii, mai ales că, jude
cind după cele 10 partide pe care le-a susținut la Soussa (din care a rea
lizat ’8i/2 puncte, cu Ji/2 puncte mai mult decît învingătorul turneului, 
I.arsen, la aceiași adversari) candidatura sa la titlul suprem era Cît se 
poate de justificată.

FISCHER — BARCZAY (Par
tida Spaniolă): l.e4 e5 2.CI3 CcG 
3. Nb5 a6 4. Na4 Cf6 5.0—0 Ne7 
fi.Tel b5 7.Nb3 d(i 8.c3 0—0 9.113. 
Cb8 10.d4 Cbd7 1I.C114 e:d4 12. 
c:d4 Cb6 (Pînă aci ca în partida 
Unzicker — Antoșin, Soci 1965) 
13.Cf3! d5l? 14.e5 Ce4 15.Cbd2 
C:d2 16.N:d2 Nf5 17.Nc21 N:c2 
18.D:c2 Tc8 19.b3! Cd7 2O.e6! 
f:e6 21.T:e6 c5? 22.Na5! D:a5 23. 
T:e7 Dd8 24,Gg5 1—0. Timp de 
gîndire : Fischer I h 02 — Bar- 
czay 59.

FISCHER — MIAGMARSUREN 
(Indiana Regelui la alb) > l.e4 eG 
2.d3 d5 3.Cd2 Cf6 4.g3 că 5.Ng2 
Cc6 6.CT3 Ne7 7.0-0 0-0 8.e5 Cd7 9. 
Tel b5 lO.Cfl b4 ll.h4 'a5 12.Nf4 
a4 13.a3 b:a3 14.b:a3 Ca5 15.Ce3 
Na6 16.NK3 d4 17.Cfl Cb6 18,Cg5 
Cd5 19,Nd2 N:g5 2O.N:g5 Dd7 
21.Dh5 Tfc8 (Trebuia c4) 22.Cd2 
Cc3 23.Nf6! De8 24.Ce4 g6 25.Dg5 
C:e4 26.T:e4 c4 27.h5 c:d3 28.Th4! 
Ta7 29.Ng2! d:c2 (29...Nb7 30. 
Ji:g6 f:g6 31.T:b7!) 30.01x6! Df8 
(Vezi diagrama) 31,D:h7+l! 1—0

13,Cbd2 Cbd7 14.b4! e:d4 I5.c:d4 
a5 16.b:a5 c5 17.e5! d:e5 18.d:e5 
Cd5 19.Ce4'Cb4 20.Nbl T:a5 21. 
De2 Cb6 22.Cg5l N:e4 (22,..h6 23. 
Ch7! TcS 24.Chf6+! g:f6 25.Dg4 + 
Rh8' 26.N:h6) 23.D:e4 g6 24.01x4 
h5 25.Dg3 Cc4! 26.CF3! (Nu 26.Ce6? 
Nh4!) 26-..Rg7 27.0f4 Th8 28,e6 
fo (Vezi diagrama)

La 81,..R:h7 urmează 32.h:gfl+4i 
R:g6 33.Ne4 mat. Timp : Fischer 
lh 41 — Miagmarsuren 21i 16.

FISCHER — SARAPU (Apă
rarea Franceză) : l.e4 e6 2.d4 d5 
3.Cc3 Cf6 4.Ng5 d:e4 5.C:e4 Cbd7 
6.C:f6+ C:f6 7.CI3 c5 8,Nb5+ 
Nd7 9.N:d7+ D:d7 !0.De2 c:d4 
11.0—0—0 Nc5 12.De5 Ne7 13.C:d4 
Tc8 14.T4 0—0 15.Cf5! Dc7 16. 
C:e7T D:e7 17.Td2 Tc5 18.N:f6 
g:f6 19.De3 Tfc8 2O.Thdl Dc7 21. 
c3 Tf5 22.g3 Ta5 23.a3 Dc4 24. 
Df3 Db5 25.Dg4+ Rf8 26.Td8-{- 
T:d8 27,T:d8+ Re7 28.Dg8 f5 29. 
Te8+ 1—0 Timp : Fischer lh 34 
— Sarapu 2h 19

FISCHER — STEIN (Apărarea 
Spaniola): l.e4 e5 2.CT3 Cc6 3. 
Nb5 a6 4,Na4 Cf6 5.0—0 Ne7 fi.Tel 
b5 7.NE3 d6 8.c3 0—0 9.1x3 Nb7 
10.d4 Ca5 ll.NcS Cc4 12.03 Cbfi

29,N:f5! Df8 (29...g:f5 30.Dg3+ 
Rh7 31.Cg5+ N :g5 32. N:g5) 30. 
Ne4 D:f4 31. N:f4 Te8 32.Tadl Ta6 
33.Td7! T:e6 34.Cg5 Tf6 35.Nf3 
T:f4 36.Ce6+ Rf6 37.C:f4 Ce5 38. 
Tb7 Nd6 39.RH Cc2 40.Te4 Cd4 
4I.Tb6 Td8 42.Cd5+Rf5 43. Cd3T 
Re6 44.Ne2 Rd7 45.N:b5+ C:b6 
46.T:b5 Rc6 47.a4 Nc7 48.Re2 g5 
49.g3 Ta8 50.Tb2 Tf8 51.f4 g:(4 
52.g:f4 Cf7 53.Te6+ Cd6 54.(5 
Ta8 55. Td2 T:a4 56.(6 1—0. 
Timp : Fischer 3h 02—Steîn 3h 05.

CUELLAR — FISCHER (India
na Benoni) s l:d4 C(6 2.c4 c5 3.d5 
e6 4. Cc3 e:d5 5.c:d5 d6 6.Cf3 g6 
7.e4 Ng7 .8.Ng5 ho 9.N14 g5 10. 
Ncl 0—0 ll.Cd2 Cbd7 12.Ne2 Ce5 
J3.CI1 b5 14.N:b5 Da5 I5.Cg3 c4 
16.0—0 Tb8 17.Da4 D:a4 18.N:a4 
Cd3 19.Nb5 Cg4 20.Cge2 C:cf 21. 
Ta:cl Ce5 22.b3 c:b3 23.a:b3 afi 
24.Na4 Cd3 25.Tc2 f5 26.Cg8 (4 
27.Cge2 f3 28.Cg3 f:g2 29.R:g2 
Ng4 80.CI5 C(4+ 81.Rg3 N:(5 32. 
e:f5 N:c3 83.RI3 Ne5 34.Re4 Tb4+ 
35.Tc4 T(b8 36.(6 R(7 S7.R(5 T:c4 
38.b:c4 Ce2 39.Tel Cd4-b 40.Rg4 
h5+ 41.Rh3 R:(6 0—1 Timp : 
Cuellar lh 44 — Fischer 2h 06

FISCHER — RESHEVSKY (A- 
părarea Spaniolă) : Le4 e5 2.CI8 
Cc6 B.Nbfi a6 4,Na4 Cf6 5.0-0 
Ne7 6.Tel b5 7.Nb8 0—0 S.cS d6 
9.h8 h6 10.d4 Te8 ll.CbdS Nf8 
12.CI1 Nd7 13.Cg3 Ca5 14.Nc2 c5 
15.b8 Cc6 16.Ne8 c:d4 17,c:d4 Cb4

După terminarea unei partide ou Reshevsky (stânga), Bobby Fischer (în pi
cioare) discută animat cu arbitrul turneului

18.Nbl a5 19.a8 Ca6 2O.Nd3 Dc7'-
21.De2 Ob7 âg.Tadl g6 23.Db2
Db8 24,Nbl Rh7 25.d:e5 d:e5 26.
C:e5 T :e5 27.N :f4 Db7 28.N:e5
Ce8 29.Ce2 Cc5 3O.Cf4 b4 31.a4
Nc6 32.Cd5 Cd7 33.Nd4 Cg7 34.
Nd3 Ce6 35 .Nc4 Te8 36.Nf6 Cec5
3.7.Dc2 Ce6 38. Nai Da7 39,Rhl 
Ng7 4O.N:g7 C:g7 41.Nb5 N:b5 
42.a:b5 Tb8 43.c6 Ce8 44.e5 C(8 
45.CI6+ C:(6 46.e:(6 Tb6 1—0 
Timp : Fischer 2h 49 (din care 55 
minute întîrziere la partidă!) — 
Reshevsky 3h 11

BYRNE — FISCHER (Apărarea 
Siciliana) : l.e4 c5 2.CI3 d6 3.d4 
c:d4 4.C:d4 CI6 5.Cc3 a6 6.Nc4 e6 
7.Nb3 b5 8.(4 Nb7 9.(5 e5 10. Cde2 
Cbd7 ll.Ng5 Ne7 12.Cg3 Tc8 13. 
0—0 h5 14.1x4 b4 15.N:(6 N:(6 16. 
Cd5 N:h4 17.C:h5 Dg5 18.(6 g6 
19.Cg7+ Rd8, 20.T(3 Ng3 21.Dd3 
Nh2+ 22.RH Cc5 23.Th3 Th4 24. 
D(3 C:b3 25.a:b3 T:h3 26.D:h3 
N:d5 27.e:d5 D:(6+ 28.Rel D(4 
0—I Timp : Byrne 2h 15 — Fi
scher lh 35.

0 combinație 
amuzantă

Poziția din diagramă a survenit 
într-o partidă între campionul 
Columbiei, Cuellar (alb) și bine-

Aîbul la mutare

Mc lexicon

șahist
ABULFATH Ahmad Sidjizl 

(Sec. XI) — jucător de șatrandj 
din Tadjikistan care a scris un 
remarcabil , tratat care cuprinde 
numeroase partide ale vechilor 
„Aliyatft ai lumii musulmane. Des
coperirea manuscrisului lui A- 
bulfath a permis o mal bună 
cunoaștere a dezvoltării altinse 
de șatrandj în Asia centrală în 
evul mediu.

ALIYAT — Cuvînt arab care 
însoțește numele marilor jucători 
de șatrandj din Evul Mediu. 

Sensul său este asemănător titlu
lui de „mare maestru" de astăzi. 
Manuscrisele arabe pomenesc nu
mele a numeroși „Aliyat" care, 
la diferite epoci au dominat lu
mea șatrandjului arab : al-Adli, 
al-Suli (sec. IX), Aii Satrandji 
(■îcc. XV) și alții.

ANDERSEN Adolf (1818—1879) — 
Celebru maestru de șah german, 
învingător al primului turneu in
ternațional de șah (Londra 1851) 
după care a fost considerat cam
pion neoficial al lumii, A fost 
unui dintre cei mai remarcabili 
reprezentanți ai așa-numitei școlj 
combinative. Cîteva dintre parti- 
fidele sale au rămas clasice (Par
tida „nemuritoare” jucată cu 
Kieseritzki în 1851).

cunoscutul mare maestru american 
Reshevsky (negru), jucată la recen
tul turneu interzonal disputat în 
Tunis.

Spre surprinderea tuturor (și în 
primul rînd a lui Reshevsky!), 
maestrul cqjumbian a e(ectuat aci 
o combinație, care, deși n-are decît 
2 mutări, este totuși foarte intere
santă și ingenioasă.

încercați s-o găsiți. Ca puncte de 
reper vă atragem atenția asupra 
rolului pionului alb (6, care blo
chează regele negru pe linia a 8-a 
ți creează posibilități de mat pe 
cîmpul g7.

•jDtu ap imiLin 
-}-SB:a'£ț Dznvo uțp țnuMf țoțu 
0 jntu ga:j,‘sț nzrcno uțp muvp 
mt) ajDOct nu aoazvoap ‘azapas ps 
jțntța^ v ți iițaj, gț pjitnfiața wțțd 
-ax ap suudans jsof o xop ‘{«inq 
-2D ațțțjuațuț aBuidsai pa aj,vd azm 
aavțnui gajy'Țț sundspt o d^saatț 
■say ajtds agțv țauivp caxap 
-unttpd vațpațduiț ațvocl țmu. as nu 
tF-a'Zf Jdnp țounfo tunau
V^a i luatif d xDjjano

Intre 8 și 19 decembrie 
1907, arbitrul român Octa
vian Amza a participat la 
cursul internațional orga
nizat la Roma de Uniunea 
Ciclistă Internațională. Des
chise de Adriano Rodoni — 
președintele U.C.I. și al 
F.I.A.C., cursurile au Cost 
frecventate de 26 de arbitri 
din Europa, Africa și Ame
rica și s-au bucurat de con
ferențiari cu calificare în
altă din Franța, Elveția, 
Polonia, Belgia șl Italia. La 
finele perioadei de pregăti
re. arbitrii s-au prezentat 
examen. Au avut loc 40 
probe (!), dintre care 
teoretice și 8 practice, 
dintre cursanți au absolvit, 
primind diploma de arbitru 
internațional. Cum insă — 
pe baza notațiilor de la e- 
xamene — s-a făcut o de
partajare a arbitrilor, nu
mai 6 dintre ei au obținut 
„MARE DISTINCȚIE", cali
ficare care le dă dreptul să 
oficieze la Jocurile Olimpi
ce, campionatele mondiale 
și cele continentale. Printre 
acești fruntași ai colegiului 
de arbitri internaționali . la 
ciclism se află și OCTA
VIAN AMZA. Alături dc 
italienii Tamarin, Spadoni 
și Mennillo, de elvețianul 
JaeQuat și de belgianul 
Dierickx, el a primit feli
citările conducerii U.C.I. 
pentru cunoștințe deosebi
te. Este o mîndrie pentru 
ciclismul românesc să aibă 
printre activiștii săi o ade
vărată somitate internațio
nală a arbitrajxxlui ! Poate 
acest lucru va constitui un 
stimulent și pentru... . aler
gători.

șenești 
rești.

Din analiza făcută au re
ieșit și o serie de carențe. 
Printre altele, 
1967 numărul 
organizate în 
scăzut cu 10 la 
anul precedent 
sută față de anul 1965. De
sigur, lucrul acesta are 
maxi implicații. Sportivii au 
avut mai puține zile de 
concurs, mijloacele de de
pistare a noilor talente s-au 
micșorat, iar posibilitatea 
clasificării cicliștilor 
tegoriile superioare 
mult mai mică decît 
precedenți. Printre 
zatorii care nu și-au 
tat angajamentele se află

faptul că în 
întrecerilor 

Capitală a 
sută față de 
și cu 15 la

în ca- 
a fost 
în anii 
organi- 
respec-

și clubul sportiv Dinamo. 
In afară de faptul că nu a 
organizat nici o întrecere ne 
șosea, clubul din șos. Ște
fan cel Mars a reziliat în 
ultimul moment contractul 
pentru organizarea cîClo- 
crosului dotat cu „Cupa Di
namo". In noul an, sperăm 
că activiștii obștești ai co
misiei — cu ajutorul direct 
și efectiv al federației de 
specialitate — vor reuși să-i 
mobilizeze pe toți organi
zat oi ii de curse cicliste, ast
fel ca în sezonul sportiv 
1968 să se înregistreze — și 
la acest capitol — un valo
ros record.

Hristache NAUM

AȘTEPTAM MAI MULT
IN 1968

deComisia orășenească 
ciclism București (președin
te Ștefan Robert) și-a ana
lizat cu puțin tinxp în urmă 
activitatea desfășurată in 
anul 1967. Și fără să fi par
ticipat la această interesan
tă discuție am fi putut spu
ne — fără a pregeta — că 
un mare merit în menține
rea interesului pentru spor
tul cu pedale îl are această 
harnică comisie. Cu ocazia 
ședinței ne-am convins, însă 
din nou, de interesul cu 
care activiștii obștești ai ci
clismului din Capitală se o- 
cupă de fiecare amănunt 
privind organizarea activi
tății 
tirea 
bazei 
deci,
ror membrilor comisiei oră-

competiționale, pregă- 
sportivllor, asigurarea 
materiale. Se cuvin, 

sincere felicitări tutu-

u

în campionatele de juniori

bC
La 21 ianuarie 1968 se 

vor disputa primele meciuri 
în cadrul campionatului re
publican individual de ju
niori. Competiția este împăr
țită în patru etape : raion 
(oraș), regiune, zona și fi
nale. Au fost stabilite patru 
zone, după cum urmează : 
BAIA MARE (participă 
pugiliști din regiunile Cluj,

Hunedoara, Crișana, Mara
mureș) ; SUCEAVA (Mureș- 
A.M., Iași, Bacău, Suceava); 
SIBIU (Banat, Argeș, Bra
șov) ; CONSTANTA (Plo
iești, reg. București, Oltenia, 
Dobrogea). Finalele vor avea 
loc în Capitală, între 22—28 
aprilie. La acest ultim „act* 
ai campionatelor vor lua 
parte 144 de boxeri, înxpăr- 
țiți pe categorii de vîrstă : 
96 de pugiliști, cîștigători ai 
celor 4 zone, plus cîte 24 de 
sportivi din orașul Bucu
rești și din regiunea Galați, 
care nu vor participa la în
trecerile zonale.

Unde sint zăpezile de altădată?
Ne-am întrebat 

adesea de ce oare 
Sibiul n-a devenit 
mai de mult un 
centru al sportu
rilor nautice ?

Căci totul îl re
comanda pentru a- 
ceasta:

— Aerul . său 
curat.

— Coifurile hor
nurilor de pe R0- 
inische Kaiser.

— Muzeul Bru- 
kenthal.

Și, mai ales, fru
moasele sale pan
te :

— Cea de pe 
dealul Gușteriței.

— Cea de pe 
sub Școala milita
ră.

—■ Cea din Par
cul sub arini.

Oare cei Care 
conduceau în ur
mă cu zece ani 
viața sportivă a 
Sibiului n-au în
țeles toate aces
tea ? Briza marină 
care sufla dins
pre coastele înză
pezite ale Păltini
șului nu le aducea 
o dată cu 
talazurilor 
nea miilor 
barcațiuni 
cu pînzels desfă
șurate ?

Oare el nu pre- 
simțeau farmecul 
de care S-ar 
lui bătrînul 
medieval 
străzii* sale

acoperite de caia
ce iar înotătorii 
s-ar odihni pe tur
nurile breslelor ?

Fără îndoială că 
nu I

Realitatea însă 
i-a obligat pe ac
tualii animatori ai 
sportului sibian să 
deschidă ochii. Și 
iată că ei pregă
tesc transformarea 
vechiului burg în- 
tr-o cetate a spor
tului cu rame și 

. vele.
Dar pentru a 

Introduce această 
nouă tradiție ei au

rilor din secolul 
XVII revine în 
conversații doar 
o dată cu numele 
fostei campioane 
la coborîre, Ana 
Schuster—Vernes- 
cu, o dată cu nu
mele Herminei 
Herbert și al lui 
Horst Hannich.

Dezrădăcinarea 
voleiului a fost 
însă mai dificilă și 
încă nu 
nat în 
miterii 
rești a
Bartha și a 
rii familiei

s-a termi- 
ciuda tri- 
la
lui

Bucu-
Iuliu 

exilă- 
Biji și

DAR, DB FAPT

mirosul 
lmaqi- 

de am- 
plutind

învă- 
oraș 
dacă 
ar fi

început prin a le 
șterge pe cele 
vechi.

Ciclismul — 
binecunoscutul ci
clism sibian — a 
rămas doar în a- 
mintirea pensio
narilor, șl copiii 
care pedalează în 
jurul Brukenthalu- 
lui își închipuie 
că I. Schuster și 
G. Meyerbilchler 
sînt doi eroi ai 
fraților Grlmm.

Schiul care
încrusta în peisa
jul orașului ca și 
crenelurile turnu-

se

a Mioarei Fene- 
chiu pe urmele lui 
Ovidiu 
tocmai 
stanța.

Astfel, 
de vechile tradi
ții, Sibiul își va 
putea deschide 
brațele sale cute- 
relor. Prevăzute 
cu tălpici de sa
nie, ambarcațiuni
le vor fi lansate 
pe pantele înzăpe
zite ale Parcului 
sub arini sau chiar 
pe ceastele Pălti
nișului. Foștii 
campioni la c»b«-

Naso — 
la Gen-

curățat

rîre vor deveni 
timonieri și vîs- 
lași.

Din îmbinarea 
tradiției și inovați - 
ei se vor naște noi 
discipline sporii, 
ve: yaclitingul pe 
schiuri sau scbia- 
tul cu rame.

Poate că în a- 
ceste eforturi vor 
fi antrenați și fo
știi campioni de 
ciclism care vor 
instrui cohorte în
tregi de juniori ce 
vor pedala la ca
noe. Oricum, tra
diția trebuie res
pectată.

Căci dacă muș
chii cresc în pa
tru luni prin cultu
rism și tactica se 
învață în 
săptămîni 
metodism, tradiția 
are nevoie de 
sute de ani.

Sau măcar de 
zeci de ani.

Așa că, anima
tori ai sportului 
sibian, nu uitați 
tradiția de schi a 
bătrînului oraș a- 
cum, cînd sînteți 
gata să folosiți ză
pada la înot.

Pentru a nu sus
pina apoi, ® dată 
cu poetul t „Unde 
sînt zăpezile de 

altădată

două 
prin

Cemil BACIU



Nr. 53 (5487) Pag. a 3-a

SĂ ȚINEM SEAMA • • •

DIALOG (imaginar) INTRE ION BĂLĂNESCU 
SI STEFAN COVACI

Jocul pe care selecționata 
noastră l-a prestat la Bucu
rești în compania reprezenta
tivei R.D.G., pentru califica
rea în turneul olimpic, a avut 
darul să anuleze entuziasmul 
dezlănțuit de Victoria asupra 
vice-campionilor mondiali, de 
Ia 22 noiembrie 1067. N-a 
aiai fost pusă în evidență 
nici una din însușirile fotba
liștilor noștri, însușiri pe care 
am ținut să le subliniem cu 
orice prilej, chiar și în cele 
mal grele momente parcurse 
de echipa națională în aceas
tă perioadă de timp.

Sentimentul de plenitudine 
conferit de 
selecționatei R.F.G. ne-a dus. 
probabil, la acea stare de 
iorle, care a determinat

vlctoria asupra
i, 

eu- 
ig-

norarea unor carențe ce sub
zistă în jocul echipelor de 
club și se răsfrîng, fatal, șl în 
evoluția pe teren a cîtorva 
din componenții loturilor A, 
tineret și juniori.

Multe din aceste carențe 
au fost vizibile și în cele
lalte întîlniri Internaționale 
susținute în ultimul an: pri
ma repriză cu Izraelul, în
tregul meci de la Budapesta 
cu selecționata divizionară a 
R. P. Ungare și acela de la 
Cracovia cu reprezentativa A 
a Poloniei, jocul dintre junio
rii noștri și cei al R. P. Un
gare și, mai ales, partida- 
chele cu R.D.G. în aceste ne
cesare „minute de adevăr" 
vom proiecta micul serial 
deficiențelor.

al

INSUFICIENTE de ORDIN TEHNIC

Se știe că tactica de înalt 
nivel nu este decît prelungi
rea pe planul organizării jo
cului de ansamblu a unei ire
proșabile tehnici individuale, 
în acest caz, jucătorii noștri 
nu pot să realizeze procedee 
optime pe plan tactic, cînd 
ei dovedesc încă unele stîn- 
găcii frapante în execuțiile 
tehnice. De pildă: efectuarea 
stopului (prea lung, mingea 
iiitrînd astfel în raza adver
sarului) ; lipsa de adresă și 
de intensitate a paselor (în 
meciul cu olimpicii R.D.G., 
pasele la adversar au abun
dat) ; conducerea inadecvată 
a mingii (căreia nu i se im
primă efect de „retro", spre 
a fi purtată mereu lingă pi
cior) ; abuzul de dribling (deși 
mulți jucători nu 6tăpînesc 
acest procedeu ia un nivel 
superior, ei dovedesc, totuși, 
o mare pasiune pentru „că
ratul" mingii) ; lipsa de pre-

clzie și de tărie a șutiului 
la 2—3 m de poartă se 
vește mingea în așa fel Incit 
ea poate atinge blocul-turn); 
deficiența lovirii mingii cu 
capul, chiar de către jucătorii 
din divizia A, selecționați în 
reprezentativa țării; presin
gul este rar utilizat de ma
joritatea atacanților noștri, în 
aceste faze fiind mal mult 
spectatori șl, în orice caz, 
ușor depășiți de apărătorii 
adverșl (așa cum s-a dovedit 
și în meciul cu selecționata 
R.D.G.) ; la „atacul prin alu
necare" se vizează, de prefe
rință, picioarele adversarului, 
nu mingea; demarcarea — 
care implică o mare fantezie 
—■ este executată de înain
tașii noștri In mod șablonard, 
neinspirat; fentele sînt efec
tuate într-un „stas" invaria
bil { marcarea atacanțilol ad
verși este complet deficitară

(de 
lo

demarcarea se realizează fie 
lipsită de rațiune tactică, ori 
nu se face deloc, ajungîndu-se 
Ia un „joc pur contemplativ" ; 
desfășurarea coechipierilor în 
fazele de atac tnu se efectuea
ză în evantai și pe toată lăr
gimea terenului, ci se înghe
suie jocul pe centru sau pe o 
singură latură, ceea ce înles
nește rolul apărării adverse ; 
aripile sînt rar utilizate, ig
norîndu-se aportul lor deci
siv în purtarea acțiunilor de 
învăluire prin zonele cele mai 
indicate (de-a lungul liniilor 
de margine); nu se accele
rează ritmul, pe măsura a- 
propierii de poarta adversă; 
nu se asigură mingii sensuri 
contradictorii, destinate să 
deruteze apărarea adversă, 
prin deschiderea de unghiuri 
cit mai favorabile; atacanții 
încearcă arareori să fie „pri
mii la minge"; fazele de atac 
nu sînt sprijinite de 
jucători, 
„nucleul 
„placa 
noștri se lasă ușor anihilați 
de apărările supraaglomerate, 
neștiind cum să deschidă „la
cătele" ferecate de adversari.

La foarte mulți dintre ju
cătorii noștri fruntași se con
stată, de asemenea, serioase 
deficiențe și în ceea ce pri
vește rezistența în regim de 
viteză. Avem jucători buni 
numai pentru o repriză sau 
chiar numai pentru o jumă-

care să 
ofensiv" 

turnantă'*;

mai multi 
realizeze 

șl, apoi, 
atacanții

tate de oră care, în continua
re, nu mal dau randament, 
devenind simpli figuranți pînă 
la sfîrșitul 
componenții 
noastre au 
toate aceste 
greulază jocul, ei ne-au dat 
acea minunată evoluție din 
partida cu R.F.G., în care au 
realizat un ritm de-a dreptul 
derutant, au jucat la inter
cepție, au anticipat fazele, 
s-au repliat cu promptitudine 
din atac în apărare și invers, 
și, mai ales, au dovedit o 
extraordinară rezistență în re
gim de viteză, datorită că
reia și-au „knocautat" adver
sarul.

Dar la carențele de ordin 
tehnic și tactic, jucătorii noș
tri adaugă șl lipsa de preo
cupare pentru problemele teo
retice spre a-șl însuși proce
deele 
jocul 
mai 
tică.

Este, de asemenea, necesar 
să se facă simțită grija per
manentă pentru menținerea 
„formei sportive", printr-un 
auster „antrenament invizibil".

Exemple șl nume de jucă
tori ce s-au afirmat la în
ceput, dar care au fost re
pede scoși din echipe 
minați" — și aceasta 
rea vîrstei — sînt, 
cate, prea numeroase 
cunoscute.

«neciului. Cînd 
reprezentativei 

reușit să elimine 
„tare" ce le în-

cele mai noi, ivite în 
echipelor din țările cu 

veche tradiție fotballs-

ca „ter- 
în floa- 
din
și

pă- 
prea

PROPUNERI PENTRU VIITOR

GREȘELI PE PLAN TACTIC

Lipsa de abilitate tehnică se 
reflectă, pregnant și în dina
mica Jocului, ajungîndu-se de 
multe ori, la întlrzierea fazei 
și la o greoaie colaborare 
îațre posturi și compartimen- 

aceasta se mărește 
consumul de energie 
jucătorilor» 
laturi negative 
mai mult în relief

te. ț|?rin 
muli 
fizică a

Aceste 
ieșit și 
în meciurile de la Budapesta 
(cu R. P. Ungară) șl de la 
București (cu R.D.G.), selecțio
nata română fiind 
alerge infinit mai 
adversarii, complet 
execuțiile tehnice 
de maximă viteză șl lucizi 
pe plan tactic. Iar, dacă pri
vim cu toată obiectivitatea

au

obligată să 
mult decît 
stăpînl pe 

în regim

aîaracelelalte partide, în 
celei cu R. F. * Germaniei, 
nu putem să nu subliniem 
lipsa totală a oricărei idei 
tactice. In meciul de la 6 
decembrie, jucătorii noștri 
n-au făcut nici dovada ace
lui mare potențial de luptă 
pe care îl evidențiaseră în jo
cul cu R.F.G., neputînd rea
liza ritmul debordant cu care 
au reușit să învingă pe vice- 
campionli mondiali.

O gravă lacună tactică este 
și aceea a unei slabe orga
nizări a jocului la mijlocul 
terenului, ceea ce a făcut să 
plătim scump mai ales în par
tidele de Ia Budapesta și cea 
de ia București (cu R.D.G.).

De aceea, socotim că este 
nevoie, în primul rînd, de a 
schimba complet mentalitatea 
jucătorilor, dominați în viața 
sportivă și cea extrasportlvă 
de deviza: „maximum de di
vertismente și minimum de 
muncă". Iar, pentru că o bună 
tehnică se obține numai Ia o 
anumită vîrstă, trebuie să a- 
cordăm o deosebită atenție 
creșterii „noului val", înce
pînd cu copiii și cu juniorii. 
Dar pentru aceasta este ne
cesar să dăm centrelor de 
copii și juniori pe cel mai 
buni antrenorl-demonstratori, 
care să ii făcut „schimb de 
experiență" în țările cu fot
bal avansat. Aceștia să nu 
aibă jumătate de 
să fie retribuiți ca 
Ia echipele de A.

Se impune, acum, 
Zie firească:

Putem afirma că
trenori care să fie, la rîndftl 
lor, nu numai bine pregătiți, 
dar și accesibili „noului", ju
cătorii noștri pot deprinde 
subtilitățile tehnice ale fotba
lului modern, prin numeroase 
antrenamente individuale, cu 
exersări prelungite și exigen
te. Animați de dorința puter-

normă, ci 
și cei de

o conclu-

avînd an-

mai

EXECUTAREA LOVITURILOR FIXE

nică de a-și însuși cele 
bune șl mai noi procedee, ju
cătorii noștri vor putea ajun
ge la acea tehnică înaltă pe 
care o dovedesc marii fotba
liști de pe glob. Numai pose- 
dînd o tehnică ireproșabilă, 
și însușindu-ne un sistem pro
priu de joc, putem elimina 
fluctuațiile de formă șl gra
ficul sinuos înregistrat in 
comportarea echipelor noastre 
de club șl reprezentative.

O primă sarcină de onoare 
pentru Colegiul central de an
trenori este aceea de a porni 
o intensă acțiune, prin elabo
rarea unui îndrumar pentru 
pregătire tehnică și tactică, 
pornind de la concepția mo
dernă de joc, pe 
adapteze specificului 
lor noștri.

Numai printr-o 
serioasă și permanentă vom 
putea lichida toate carențele 
Jucătorilor noștri, deoarece — 
după cum am afirmat totdea
una
șiri native, așa 
dovedit-o 
zentativa 
Schon a 
C.M. din

care s-o
jucători-

pregătire

ei posedă reale însu- 
cum ne-au 

în meciul cu repre- 
pe care Helmuth 

dus-o pînă în finala 
Anglia.
Virgil ECONOMU

întîlnire intempestivă în
tre Ion Bălănescu, unul din 
antrenorii formației F.C. Argeș, 
și Ștefan Covaci, „principal" 
la stellști; întîlnire simbolică 
— acum la startul lui *68 — 
între... liderul clasamentului și 
secund, prefigurlnd dialogul 
pasionant ce-1 vor rosti în re
tur echipele lui Constantin și 
Dobrin. Dar să reproducem în 
rîndurile care urmează lntere-

■prag și, împreună cu conduce
rea Clubului, să întronăm or
dinea.

— La noi a fost altfel. Am 
bătut Rapidul în prima etapă, 
acasă la el) ți acest prim suc
ces i-a convins pe băieți sd 
muncească, tn continuare, cu 
zel.

— Abia acum o să ai proble
me mai grele.

— Te referi la pregătirile în

Desen de Neagu RADULESCU

la

Se

santa discuție purtată de cei 
doi antrenori:

— Servus, nea Ioane, ji 
mulți ani I

— La mulți ani, Covaci !
— Ce ești așa distant 7

vede treaba, te preocupă due
lul nostru din campionat. Zi-mi 
„Piști", ca pînă acum. Uiți că 
anul trecut pe vremea asta 
eram încă colegi 7 Amindoi 
„federali", cu birourile față-n 
față...

— Nu-mi mai aduce aminte. 
Tempi passati. Mai bine, a- 
cura, la echipe. Ai posibilita
tea să demonstrezi practic ce 
știi. In fond, gîndește-te bine, 
ce reprezentam noi. antrenorii 
federali.

— Zece negri mititei (n. n. 
antrenorii federali erau in nu
măr de 10), figurinele de por
țelan ale Agathei Christi; țin
ta ziariștilor și a scriitorilor.,..

— Nu ești departe de adevăr. 
Dacă mă gindesc bine, „Zfi- 
rich“-ul a fost un fel de rău 
necesar, sau, cum spune zica
la, „tot răul spre bine".

— Te referi la fotbal, in ge
neral, sau la poziția noastră in 
clasament 7

— La fotbal, desigur. Mai 
precis, la relațiile care trebuie 
statornicite între club și jucă
tori, între aceștia și noi, antre
norii. Nu pui lucrurile la punct 
de la bun început, ești pier
dut.

— Absolut de acord. Știi ce 
m-a ajutat pe mine în această 
privință 7 N-ai să crezi: cele 
două... înfrîngeri suferite tn 
primele două etape, la Dinamo 
Bacău și A.S.A. Tg. Mureș. Ne 

. planificasem patru puncte 
și ne-am trezit fără nici unul. 
A trebuit să pun piciorul în

vederea returului, la absența 
din lot a lui Coman și Barbu 7

— Desigur. Nu-i lucru sim
plu t doi oameni de bază men
ținuți in perioadă competițio- 
nală pînă la 15 februarie. Cînd 
se vor odihni 7 Cînd se vor 
pregăti ? Noroc cu Dobrin ! Nu 
se accidenta, îți lipsea și el din 
echipă...

— Știu eu ce să zic ? Anul 
trecut pe vremea asta altfel ai 
fi văzut lucrurile. Acum, n-ai 
nici un om plecat in turneu, 
întreg lotul la dispoziție, gata 
pentru începerea pregătirilor. 
Firește, și eu sînt pentru des
centralizare, adică pentru an
trenamente efectuate temeinic 
la cluburi. Mai ales în perioa
da pregătitoare. Totuși, cu tur
neul ăsta a fost ceva special: 
contractat cu mult timp înain
te și cine poate refuza contac
tul cu marele fotbal brazilian.

— Sigur, sigur. Există și fa
țeta cealaltă a medaliei. Luat 
individual, fiecare va veni cu

„tolba tehnică" plină; cu o fen
tă ă la Fele, cu pase înșelă
toare, greu de ghicit, cu încer
cări de a șuta la poartă gen 
„foglia secca“... Dar ce-0 fi, 
om vedea. Cu cine jucaii tn 
prima etapă 7

■— Te preocupă „duelul9 f Cu 
Rapidul, acasă.

— Nu-i o partidă ușoara. 
Știi, campionii au avut tn toam
nă un sezon nu prea bun Și 
acum vor să recupereze...

— Nici meciul vostru cu Di
namo Bacău nu-i jucat dinain
te. Băcăuanii n-au cîștigat nici 
o partidă in deplasare. I-a cri
ticat și ziarul. Și acum țin și 
ei să spargă gheața...

— Cite puncte speri să 
Uzezi în retur 7

— Nu prea îmi place să 
pielea ursului din pădure, 
cum, cu unul mai mult
Steaua.. Nu trebuie omis că 
am șapte jocuri acasă 
care și acela cu voi...

—■ E singurul meci 
care nu-mi fac nici un
griji. Am o echipă matură, 
pabilă să se 
partidele-cheie. Sper, însă, 
pînă la meciul nostru titlul să 
fie tranșat.

— In favoarea cui ?
— Se înțelege... A noastră...
— Optimismul tău, dragă 

„Piști", ne va prinde bine. Uiți 
că am doi oameni, pe Dobrin 
și pe Coman, în primii cinci 
fotbaliști ai anului *67 7

— Și Rapidul are tot doi, pe 
Ion Ionescu și Dan, și se află 
pe locul 9. Dar apropo de Ra
pid. I-ai trimis telegramă de 
mulțumiri lui Valentin Stă- 
tiescu ?

— Mulțumiri 7 Pentru ce 7

rea-

vînd 
Ori- 

decît

printre

pentru 
fel

Deficiențe s-au observat și 
la realizarea „fazelor fixe". 
Astiel, mulți jucători nu se 
pricep să transforme în ele
ment tactic ocaziile oferite de 
loviturile impuse: aruncarea 
de la margine, loviturile di
recte și indirecte, cornerul, 
degajarea de la poartă. Aces
tea reies, mai ales, din exe
cuțiile lipsite de gîndire tac
tică la: lovitura de începere, 
considerată de unii atacanți 
drept o simplă formalitate, 

deși este știut că numeroase 
meciuri au fost cîștigate din 
faze fulgerătoare, create nu
mai în cîteva zeci de secun
de de la deschiderea partidei 
(golul primit de Steaua la 
Valencia) ; la „aruncarea min
gii de la margine", cînd ju
cătorii se fixează la distanțe 
de 2—3 tn de executanții ei, 
fiind asiîel ușor anihilați de 
către adversari; loviturile di
recte, acordate în apropierea 
suprafeței de pedeapsă și exe
cutate cu perseverență în 
„zid”, ignorîndu-se pasa Ia un

arcoechipier mascat, care 
putea centra sau șuta cu toată 
eficiența la poartă; cornerele 
sînt aproape invariabil exe
cutate „cu boltă", în grăma
dă de jucători din „careu", 
totdeauna surclasați de por
tarul care beneficiază de a- 
vantajul utilizării mîinilor; 
penalty-ul constituie încă un 
secret nedescifrat 
executanți, 
înșele, prin 
nu șutează 
precis (vezi 
ciul A.S.A.
și Sasu, în partida cu R.D.G.); 
pe de altă parte, puțini por
tari (abia Coman, Haidu, Ră- 
ducanu, Constantinescu) prac
tică degajarea mingii cu 
mîna, pentru a crea o fază 
eficienlă de aiac. Cei mai 
mulți o trimit lung și impre
cis cu piciorul, pînă în cea
laltă jumătate de teren, unde 
este receptată matematic de 
apărarea adversă și trimisă 
urgent înapoi.

de mulți 
care nu știu să 
fentă, portarul și 
puternic și nici 
Pavlovici, în me- 
— Steagul roșu

CARENȚE DE ORDIN FIZIC Șl PSIHIC

Și mai puternic se relie
fează insuficiențele în jocul 
de mișcare, ca și în cel fără 
minge, ambele esențiale 
fotbalul modern.

înțeleasă, de multe ori ca 
un joc „de-a v-ați ascunse- 
lea", sau ca un cadril, în care 
perechile adverse se urmăresc 
fără încetare pe tot terenul,

„Meciurile cu Dinamo
ușoare"

Propuneri pentru 
un al treilea meci

ps a fost 
la jo- 
eampi-

... a declarat dl. ANTE LAM
BAȘA — vicepreședinte al 
F.I.N.A. și președinte al Bi
roului L.E.N., unui reporter al 
ziarului Sportskie Novosti la 
întoarcerea sa de la Cluj, unde 
a luat parte, în calitate de ob
servator, la meciul retur 
dintre Dinamo și Pro Recco.

„Cine își închipuie că suc
cesul românilor se datorește 
faptului că aceștia au jucat a 
doua partidă pe teren propriu 
a declarat în continuare dl. 
Lambașa, se înșeală amarnic. 
Bucureștenii au o formație omo
genă, care a ajuns la deplina 
maturitate. Fizic ea este exce
lent pregătită și totodată ca
pabilă de a depăși orice echi
pă de club de pe continent. 
De altfel, în întreaga compe

tîțle (n.r. dl. Lambașa 
în permanență prezent 
curile. echipei Dinamo), 
oana României a manifestat o
formă remarcabilă, iar califi
carea ei în finala „Cupei cam
pionilor europeni" este pe de
plin meritată. Cred că jucăto
rii iui Mladost trebuie să pri
vească cu toată seriozitatea 
partidele din finală, în care 
vor întilni o formație extrem 
de redutabilă".

După cum am mai anunțat, 
în disputa finală dintre Di
namo și Mladost nu este de 
loc exclus un al treilea meci, 
într-un bazin neutru. Aceasta, 
în situația cînd fiecare echipă 
va cîștiga partida care o va 
susține 
Avînd 
biroul 
acum 
Praga i 
ganizeze manșa 
mează însă ca și cluburile res
pective să aleagă, sau eventual 
să facă contrapropuneri.

i în propria piscină 
în vedere acest lucru, 

L.E.N. a anunțat de pe 
trei orașe (Budapesta, 
și Berlin) dispuse să or- 

deeisivă. Ur-

La St. Moritz, Panțuru și, 
ceilalți boberi „olimpiei" ai țării 
noastre tatonează, în compania 
altor valori mondiale, celebra 
pîrtie pe care s-au desfășurat 
atîtea și atîtea concursuri inter
naționale. La Sinaia, timpul nu 
a permis însă înghețarea decît 
a 4 viraje și a liniei drepte, 
pînă la virajul 5. Lucrările con
tinuă și dacă vremea va fi fa
vorabilă în curînd vor avea loc 
primele coborîri de ia „cap la 
cap", iar la începutul lunii 
februarie se vor disputa tradi
ționalele concursuri organizate 
de federația de specialitate, de 
comisiile regionale, de cluburi 
și asociații sportive.

Pînă atunci, însă, să nu cre
deți că pista de pe Furnica stă 
nefolosită. De cîteva zile, aici 
se află iotul de tineret al Ro
mâniei, care se pregătește pen
tru campionatul european care 
se va disputa la Cervinia, la 23 
și 24 februarie. Tre,buie să pre
cizăm că antrenamentele re
prezentanților noștri au început 
încă din luna decembrie, cînd, 
la 
șit 
Și

Alexander Seifert la comanda

unei „miiițeAntrenamente • — deocamdată voie la Dinamo București. In cadrul 
Naghi și Dinu își dispu lă -balonul, sub privirile lui Pîrvu

s

1

Pentru campioana Iugosla
viei, Mladost, calificarea în 
faza finală a „C.C.E." repre
zintă cel mai mare succes din 
întreaga Carieră. După neaș
teptata victorie în fața echipei 
moscovite 
majoritatea 
considerau ca principală fa
vorită a competiție), presa iu
goslavă a elogiat comportarea 
team-ului studențesc din Za
greb. Și nu puțini sînt croni
carii de specialitate din țara 
vecină care întrezăresc, de pe 
acum, victoria finală a lui 
Mladost.

De altfel, după cum sintem 
informați, echipa lui Stipanici,

T.V.S.K. (pe care 
specialiștilor o

Trumbici, Bonacici, Poljak și 
Zuzej se pregătește cu mare 
atenție pentru meciurile cu 
Dinamo. Conducerea clubului iu
goslav a apelat chiar la serviciile 
cunoscutului arbitru interna
țional Și selecționer unic Ale
xander Seifert pentru întrece
rile din finalul competiției. 
Al. Seifert i-a însoțit pe jucă
torii iui Mladost 
dat indicații de 
piscinei de 25 m 
la 
iar 
cu
namentele campioanei iugos
lave.

la Moscova, a 
pe marginea 

din Zagreb si
cu T.V.S.K.,partida retur

în aceste zile este prezent 
regularitate la toate antre-

Predeal, și-au desăvîr- 
pregătirea fizică generală 

au făcut sute de re
petări pentru îmbunătățirea 
plecării, element de o deosebită 
importanță în bobul modern. 
Dar, să dăm mai bine cuvîntul 
maestrului sportului Tita Ra
dulescu (fost internațional la 
rugby, atletism și, bineînțeles, 
bob) care se ocupă de pregăti
rea lotului :

— „In primul rînd, să vă 
anunț componența echipajelor: 
Virgil Stoian (Voința Sinaia} — 
Gh. Stanciu (Voința Sinaia), 
Niculae Stavarache (A.S.A. 
București) — Ion Pușcaș (A.Ș. 
Armata București) și Ion Ni- 
culescu (A.S. Armata București) 
— Emil Balint (Voința Sinaia). 
Toți sînt tineri, sub 23 de ani. 

cu o excelentă pregătire fizică, 
despre care, personal, consider 
că are o însemnătate hotărt- 
toare în obținerea marilor per
formanțe la bob, deoarece in
fluențează direct psihicul, cali-

PANORAMIC SPORTIV INTERN
(Urmare din pag. 1)

Rapid—Politehnica Galați în 
seria a Il-a a diviziei naționale 
de volei ! Deși ambele formații 
sînt, teoretic, calificate în tur
neul final, partida rămîne un 
derbi. Unul de prestigiu, sau 
de orgoliu, dacă doriți Studen
ții gălațeni dețin în ultimul timp 
un scor pozitiv în întîlnirile cu 
feroviarii. Gurile rele dau și o 
explicație acestui fapt. Pasă- 
mi-te, giuleștenii nu-1 pot folosi 
pe.. Udișteanu în meciurile cu 
Politehnica. Fiindcă el joacă la 
Galați. Rapidului îi era „împru
mutat" doar pentru întîlnirile 
din „Cuca Campionilor Euro
peni".

A fost și aceasta o anomalie 
a voleiului nostru, care scăpînd 
„reflectorului" de acum două 
săptămîni, ne-am zis că n-ar fi 
rău să o consemnăm în „pano. 
ramie". Ca să nu se mai repete !

Baschetul programează etapă

completă, cu meciuri interesan
te la București : Dinamo — Po
litehnica București, I.C.F. — 
Steaua și Rapid — Universita
tea Tim. Ultimul joc este de tra
diție, dar oarecum „de casă", 
fiindcă mai mulți jucători ste- 
Jiști sînt student! la I.C.F. 
Faptul nu simplifică lucrurile 
ci — dimpotrivă — le comnlică, 
creează niște rivalități de prin
cipiu capabile să ofere un joc 
palpitant, Asta pe plan pur 
sportiv.

La modul general, însă, acest 
sport îndeamnă la numeroase 
reflecții. Baschetul românesc se 
menține la un nivel european 
mediu, nu îndrăznește să emită 
pretenții olimpice. Am avut și 
avem jucători (singulari) de 
mare virtuozitate, recunoscut! 
pe pian internațional, dar nu 
reușim să alcătuim o echipă 
capabilă să facă față cu succes 
unei competiții de anvergură. 
Pivoții români, mai scunzi cu 
cel puțin 10 cm decît cores-

pondenții lor din formațiile de 
peste hotare, nu recuperează la 
panou nici jumătate din. ba
loanele posibile.

în lumea baschetului Inter
național se discută problema 
înălțimii. Au fost nu puține 
voci care au cerut să se redea 
acestui joc dimensiunile umane 
normale. Un comentator ame
rican propunea chiar instituirea 
unei medii de înălțime a echi
pei (ceva asemănător cu cate
goriile de greutate la lupte, 
haltere și box) în limitele că
reia să fie alcătuită 
Deocamdată, totul se 
stadiul propunerilor 
mentariilor echivoce, 
că o măsură concretă 
sens ține de domeniul
tor foarte îndepărtat. Să ne re
considerăm deci punctele de 
vedere în selecția și pregătirea 
jucătorilor ! A aștepta mini bas
chetul, pentru a putea figura 
într-o finală olimpică, să fie, 
oare, singura soluție 1

formația, 
află în 

și al co- 
Socotim 

în acest 
unui vii-

de 
ca- 
tn 
ca

mobilizeze

— Pentru Kraus l
— Mergi de idee 1 Dar tu,

i-ai felicitat pe Kiinzli și Oder-
matt 7

— Pentru ce 7
— Pentru. .. „Zărich". In sen-

sul în care vorbeam t „tot răul 
spre bine...".

—■ Aha t înțeleg. Servus, nea 
Ioane I

— La multi ani, „Piști"!
G. NICOLAESCU

P.S. Cam așa ne-am fi în
chipuit noi o discuție între Ion 
Bălănescu și Ștefan Covaci. 
Dacă ar fi avut Ioc...

tățile morale și de voință ale 
sportivului, rapiditatea reflexe, 
lor. Actualmente, ne antrenăm 
la Sinaia, urmărind în moa 
special tehnica startului, a tre
cerilor prin viraje și linie 
dreaptă. Studiind procedeele 
marilor campioni, am putea 
trage o serie de concluzii 
care-mi permit să aplic cele mai 
moderne mijloace de pregătire. 
Și, sper, cu efect, deoarece bo
bul românesc se bucură, de 
multe decenii, de un mare pres
tigiu pe plan mondial (să nu 
uitam că deținem titluri de 
campioni mondiali și europeni, 
ultimul nu mai tirziu decît 
acum un an, prin Panțuru) 
care trebuie menținut".

Ați jucat la primul
concurs Pronosport
al anului 1968?

Dumlnică 7 ianuarie Se des
fășoară primul concurs Prono
sport al anului 1968. Concursul 
cuprinde 13 meciuri din campio
natul Italian (divizia A și B). 
din care se detașează partidele 
Napoli — Internazionale, Samp- 
doria — Juventus și Milan — 
Roma.

începînd cu acest concurs se 
aplică experimental o serie de 
măsuri : trierea centralizată, des
ființarea reporturilor ș.a. Aceste 
măsuri duc la operativitate în 
cunoașterea rezultatelor și plata 
premiilor (lunea rezultatele o- 
mologării, joia începe plata pre- 

trei 
I : 

mal 
dat. 
nu-

miilor). Premiile vor fi pe 
categorii variabile : cat. 
pentru variantele cu cel 
mare număr de rezultate; 
a Ii-a : pentru variantele cu 
mărul de rezultate exacte Ime
diat inferior celui de categoria 
1 ; cat. a IlI-a : pentru varian
tele cu numărul de 
exacte imediat inferior 
la categoria a II-a.

Numărul minim de 
cu care se poate obține 
miu este ’

Fondul 
1(M)0/n se _ .............. ..
Cînd sînt premii pe 3 categorii: 
cat. I: 250/„; cat. a 11-a : 300/„- 
cat. a Hl-a : 45%.

Cînd slot premii pe 2 categorii: 
I : 30%; cat. a II-a: 7Oo/„.

Cînd sînt premii pe o singură 
categorie : întregul fond de pre
mii de 100% la categoria res
pectivă.

începînd eu primele concursuri 
, și trageri ale anului 1968, se a- 
plică experimental si desființa
rea reporturilor.

Sumele nedistribuite la una 
sau mai multe categorii, fie ca 
urmare a neînreglstrărll de va
riante cîștigătoare (la Loto șl 
Pronoexpres), fie ca urmare a 
depășirii plafonului maxim al 
premiilor (la toate cele 3 sis
teme de joc săptămînale), vor 
fi atribuite în întregime uneia 
din variantele de la categoria a 
II-a, drept premiu excepțional, 
prin tragere la sorți, în afara 
premiului obținut la categoria 
a II-a.

începînd cu concursul Prono
sport nr. 1, participarea se face 
pș buletine cu 3 taloane, pro
nosticurile jucate urmînd a fi 
înscrise identic pe cele 3 taloane. 
Costul unui formular de con
curs este de 10 bani.

înainte de depunerea buleti
nelor, participanții au obligația 
să completeze pe formular da
tele personale : numele, prenu
mele și adresa, pentru o rapidă 
remitere a premiilor.★

Tragerea Loto de azi va avea 
loc în București, în sala din str. 
Doamnei nr. 3 la ora 18.

rezultate 
celui de

rezultate 
un pre

rie 8
de premii considerat 
va repartiza astfel :



PE GHEATĂ Șl ZĂPADĂ
ÎN URMA tradiționalei an

chete făcute de redacția spor
tivă a agenției internaționale 
poloneze de presă „P.A.P.", 
titlul de cel mai bun sportiv 
european al anului 1967 a re
venit schiorului francez Jean- 
Claude Killy, care a totalizat 
145 de puncte. La această an
chetă au participat redacțiile 
sportive reprezentînd 22 de 
agenții internaționale de pre
să. 18 redacții au votat pentru 
Killy.

O fotografie pe care Jean-Claude Killy o va păstra cu plăcere 
în albumul său personal. Ea îl înfățișează lin centru) după 
victoria realizată la începutul sezonului anului trecut, la 
Val d'Isere, victorie care a inaugurat o suită de excepționale 
succese internaționale Foto : A.F.P.

ÎN JOCUL DECISIV al tur
neului internațional de hochei 
pe gheață de la Winnipeg, e- 
chipa U.R.S.S., campioană mon
dială și olimpică, a învins cu 
scorul de 5-1 (1-1, 1-0, 3-0), e- 
chipa Canadei. Jocul a fost ur
mărit de peste 10 000 de spec
tatori. Punctele echipei sovie
tice au fost realizate de Fir
sov (2), Iakușev, Romasevski și 
Ragulin. Pentru canadieni a 
marcat Jean Cusson.

ECHIPA Aripile Sovietelor a 
cîștigat competiția internațio
nală de hochei pe gheață pen
tru „Cupa Aherne". în finală, 
hocheiștii sovietici au învins 
cu scorul de 3—2 (2—0', 0—1, 
1—1) echipa canadiană Drum- 
mondville Eagles.

TORPEDO MOSCOVA, care 
se află în turneu în Suedia, a 
jucat Ia Nybro cu o selecțio
nată locală pe care a între
cut-o cu scorul de 10—0 (5—0, 
4—0, 1—0).

„CRITERIUL EUROPEAN” de 
hochei pe gheață rezervat e- 
chipelor de juniori a revenit 
selecționatei Cehoslovaciei, 
care în ultimul joc a învins 
cu 5—2 echipa Suediei. 1’e lo
cul doi s-a clasat reprezenta
tiva U.R.S.S., învingătoare cu 
același scor, în fața echipei 
Finlandei.

ÎN „CUPA ALPILOR" la ho
chei pe gheață echipa austria-

fotbal pc sȚloD
70 DE JUCĂTORI MEXICANI 
SELECȚIONAȚI PENTRU C.M.

DIN 1970

Federația mexicană de fot
bal a selecționat de pe acum 
70 de jucători în vederea 
campionatului mondial. Dintre 
aceștia, 22 voi forma lotul fi
nal din care se va alcătui 
echipa reprezentativă. în 
cursul acestui an, echipa Me
xicului va susține meciuri in
ternaționale în compania echi
pelor Columbiei, Perului, 
Chile, Argentinei și Braziliei. 
Fotbaliștii maxicani urmează 
să evolueze cu începere de 
la mijlocul lunii aprilie în 
mai multe țări europene, 
printre care Italia, Spania, 
Franța, Anglia, U.R.S.S., El
veția, Belgia și Cehoslovacia.

KAROLY SOOS — 
ANTRENOR AL ECHIPEI 

R. P. UNGARE

Federația maghiară de fot
bal a anunțat că la 31 de
cembrie 1967 a expirat con
tractul antrenorului Rudolf 
Illovszki, care a pregătit 
echipa reprezentativă a țării. 
Ca nou antrenor al reprezen
tativei a fost numit Karoly 
Soos. Illovszki, care nu a 
ceTut prelungirea contractului, 
va antrena în viitor, echipa 
Vasas Budapesta. Această 
echipă va pleca la 9 ianua
rie în turneu în Chile. La 
sfîrșitul lunii, o altă echipă 
maghiară va întreprinde un 
turneu peste hotare. Este vor
ba de Ferencvaros Budapesta, 
care va evolua în Mexic.

PROGRAMĂRI

în cadrul sferturilor de 
finală ale „C.C.E.", Manches
ter United va juca cu echi
pa poloneză Gornik Zabrze. 
Primul meci va avea loc la 
28 februarie la Manchester, 
iar cel de-al doilea la 13 mar
tie la Varșovia. înaintea par
tidei de la Manchester, Gor
nik va susține un joc amical 
la Glasgow, cu Celtic.

Echipele de fotbal Real 
Madrid și Sparta Praga au 
căzut de acord asupra date
lor din cadrul sferturilor de 
finală ale „C.C.E.". Jocul tur 
va avea loc la 6 martie la 
Madrid, iar returul la 20 mar
tie la Praga.

în preliminariile turneu
lui olimpic de fotbal, echipa 
Angliei va întîlni formația Spa
niei. Primul meci va avea loc 
la 27 martie la Madrid, iar 

că Klagenfurt a dispus cu sco
rul de 7—4 (3—1, 2—1, 2—2) 
de echipa italiană H. <3. Bol
zano.

SELECȚIONATA de hochei 
pe gheață a Suediei, care se 
află în turneu în Anglia, a 
jucat la Londra cu reprezen
tativa orașului. Hocheiștii sue
dezi au obținut victoria cu sco
rul de 6—3 (1—1, 4—1, 1—1).

ÎN PREZENT se află în tur
neu în Ungaria echipa secun
dă de hoehei pe gheață a Ce-

hoșlovaciei. într-un meci des
fășurat la Budapesta, hocheiș
tii cehoslovaci au învins cu 
scorul de 5—1 (3—0, 0—1,
2—0) selecționata Ungariei. 
Din echipa cehoslovacă s-au 
remarcat Marx, Seben si Li- 
bora.

SELECȚIONATA secundă de 
hochei pe gheată a U.R.S.S. 
și-a încheiat turneul în Cana
da jucînd la Ottawa cu o 
combinată locală. Hocheiștii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 8—2 (1—0, 2—0,
0—2). în cadrul acestui tur
neu, hocheiștii sovietici au cîș
tigat 7 meciuri, unul l-au ter
minat la egalitate, suferind 
două înfrîngeri.

SĂRITORUL cu schiurile 
Bjorn Wirkola a fost desem
nat cel mai bun sportiv din 
Norvegia pe anul 1967. El a 
totalizat 490 de voturi, fiind 
urmat în clasament de Ellef- 
saeter (schi) — 329 voturi și 
Haakon Mjoen (schi) — 254 
voturi. Wirkola este campion 
mondial de sărituri . cu schiu
rile de la trambulină.

ÎN VEDEREA Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Grenoble, 
selecționata de schi a statului 
Chile a plecat spre Europa. 
Din echipă fac parte Annette 
Vogt, Felipe Briones, Richardo 
Leatherbee și alții. Schiorii 
chilieni se vor antrena în sta
țiunile de sporturi franceze.

cel de-al doilea la 10 apri
lie, probabil la Londra. Echi
pa învingătoare din această 
dublă întîlnire se va califica 
pentru turneul de la. Ciudad 
de Mexico.

ARGENTINIENII
SÎNT VINOVAȚI...

Un purtător de cuvînt al Fe
derației Internaționale de Fot
bal (F.I.F.A.) a anunțat ofi
cial că la Zurich a sosit fil
mul meciului retur dintre 
echipele Celtic Glasgow și 
Racing, din cadrul finalei 
„Cupei intercontinentale" des
fășurată la Buenos Aires acum 
două luni. Filmul, care a fost 
proiectat Ia sediul F.I.F.A., 
confirmă cele consemnate de 
arbitru în foaia sa. într-un 
interviu acordat presei elve
țiene, Helmut Kaeser, secre
tar general al F.I.F.A., a de
clarat că federația argentinia- 
nă este răspunzătoare de in
cidentele petrecute. F.I.F.A. 
urmează să treacă la măsu
rile corespunzătoare după vi
zionarea oficială a acestui 
film, care va avea loc la 4 
februarie, în prezența mem
brilor comitetului executiv al 
acestui for.

Echipa Dukla Praga a susținut mai multe meciuri în Japonia. Iată o fază din partida în care 
fotbaliștii cehoslovaci au dispus cu 2—0 de selecționata Japoniei. în centru — cunoscutul 

Masopust

HOCHEIUL PE CARE NU
în vitrinele librăriilor din 

marile orașe de peste Ocean a 
apărut în toamna trecută o car
te, mult căutată și răsfoită cu 
curiozitate de amatorii de ho
chei. Titlul ei ? Foarte atractiv: 
„50 years of hockey". Cît pri
vește conținutul, o ’ banderolă 
publicitară ni-1 comprimă su
gestiv, într-o propozițiune ce, 
fără îndoială, a făcut să tresal
te inima oricărui iubitor al jo
cului cu crosa și pucul : „A dra
matic history of the National 
Hockey League 1917—1967*. Au
torul, un cunoscut ziarist cana
dian, Brian McFarlane, și-a pro
pus să ofere numeroșilor ama
tori de hockei din Canada și din 
partea nordică a Statelor Unite 

să zicem, „scurtă istorie" a 
atît de discutatei și de pasio
nantei competiții, cunoscută mai 
mult sub o prescurtare plată, 
neinteresantă, ca orice înlănțuire 
de inițiale : N.H.L. In spatele 
acestor trei litere se ascunde 
însă un tumult de pasiuni, un 
interes competițional rar întîl
nit, suite de jocuri excepționale 
ca valoare, rezultate comentate 
pe larg și purtate pe aripile ne
văzute ale teleimprimatoarelor,

„A DRAMATIC HISTORY"...
Ca să fim sinceri, în istoria 

de o jumătate de secol a lui Na
tional Hockey League nu este 
nimic dramatic. Poate doar fap
tul Că la un an după disputa
rea primului meci profesionist 
un pustiitor incendiu a distrus 
unul din primele patinoare ar
tificiale din lume, Wrestnout A- 
rena din Montreal, fără însă ca 
această catastrofă să se soldeze 
cu victime omenești. S’e părea 
deci că Liga a pășit cu stîngul. 
Dar, nu. Frumusețea jocului de 
hochei, dinamismul lui, succe
siunea fulgerătoare a unor pa
sionante faze, forța și viteza ac
țiunilor — înmănunchiate într-o 
suită de jocuri ce veneau să a- 
lunge „spleen“-ul lungilor și ge
roaselor ierni nordice, au șocat 
imediat pe locuitorii din izola
tele așezări care se dezvoltau în 
regiunea Marilor Lacuri, asigu- 
rînd competiției un succes tot 
mai consistent de la un sezon 
la altul.

înființată la 22 noiembrie 1917, 
în ultima toamnă a primului 
război mondial, cu adeziunea a 
cinci echipe — Montreal Cana
dians^ Montreal Wanderers, Ot
tawa Senatores, Quebec Buldogs 
și Toronto Arrenas (aceasta fiind 
singura formație care avea un 
patinoar artificial ?) — N.H.L. a 
programat jocul inaugural în 
seara zilei de 19 decembrie 1917. 
în acea iarnă, fiecare din cele 
cinci echipe a disputat cîte 22 
de jocuri. Numărul partidelor a 
scăzut în sezonul următor, dar 
apoi, înmulțindu-se echipele, a 
crescut și volumul competițional. 
Cîțiva ani mai tîrziu, competiția 
își înscrie în istorie și prima 
mare afacere : în 1925 Hamilton 
Tigers vinde dreptul ei de par
ticipare cu 75 000 de dolari proas
petei formații New York Ameri
cans. Era semnalul că N.H.L. 
cucerise o notorietate dincolo de 
granițele obișnuite ale unei com
petiții de sezon, sau, cum remar
ca un alt comentator de hochei, 
„îmbrăcase pantaloni lungi".

Faptul este confirmat un an 
mai tîrziu, cînd liga și-a lărgit 
sfera de activitate, înglobînd 
zece echipe ce jucau în două 
grupe: una canadiană, cuprin- 
zînd pe Toronto Maple Leafs, 
Ottawa Senatores, Montreal Ca
nadians, Montreal Maroons și 
New York Americans, și alta a- 
mericană — unde evoluau Boston

„CANADIENII",
„ȘOIMII NEGRI" Șl „URȘII"- CEI MAI BUNI

Vom începe precizînd că cea 
mai veche echipă este Montreal 
Canadiens. Fiind mereu printre 
cele mai bune, formația din o- 
rașul care a găzduit ședința de 
înființare a ligii, a dominat au
toritar competiția în anii 
1947-1957, cînd a ocupat primul 
loc în clasament cu o siguranță 
și autoritate demne de toată 
lauda. Era epoca de glorie a 
marelui jucător Maurice Richard, 
a cărui faimă s-a păstrat pînă 
azi. Dar „legenda" lui Maurice 
Richard nu mai ajută în aceste 
zile cu nimic pe „Canadienii" din 
Montreal. Echipa și-a pierdut 
vigoarea, forța, fantezia — în
tr-un cuvînt tot ce a avut mai 
bun în epoca sa de avînt. An
trenorul Toe Blake încearcă di
ferite formule salvatoare, pro
movează surprinzător, dar cu
rajos, elemente tinere, pe care 
le abandonează, apoi, rapid. Și 
echipa se găsește pe ultimul loc 
în seria de est, cea mai puter
nică, fără îndoială. Deci, forma
ția ce reprezintă Montrealul pro
duce numai amărăciuni înfoca-

Florin Gheorghiu a obținut 
o nouă victorie la Hastings

LONDRA 4 (Agerpres). — 
Turneul internațional masculin 
de șah de la Hastings a pro
gramat partidele din runda a 
7-a. Florin Gheorghiu a obți
nut victoria în fața lui Michael 
Basman. Alte rezultate : Stein— 
Hartston 1-0 ; Kaplan—Hort re
miză ; Whiteley—Ostojic 1-0 ; 
Suetin—Keene 1-0. în partida 
întreruptă din runda a 6-a 
Suetin a cîștigat la Hartston.

N. H.L.-MĂREA COMPETIJIE A PROFESIONIȘTILOR GHEȚII- Șl „TAINELE"
în toate colțurile lumii. Aceste 
trei litere înseamnă National 
Hockey League, cea mai im
portantă și mai veche întrecere 
a jucătorilor profesioniști de ho
chei, înseamnă totodată, așa 
cum scria nu de mult comen
tatorul sportiv Arthur Daley de 
la New York Times : „...cea mai 
productivă competiție în bani 
și afaceri din întreaga istorie a 
sportului".

Dincolo însă de aspectele fi
nanciare, generate, în primul 
rînd, de interesul enorm ce-1 
stîmesc partidele din cadrul a- 
cestei competiții, N.H.L. rămîne 
o întrecere sportivă, o dispută 
care oferă de mai bine de o ju
mătate de secol satisfacții ma
jore maselor de spectatori, po- 
larizînd, în lunile de iarnă, in
teresul tuturor iubitorilor spor
tului de pe continentul american.

Bruins, New York Rangers, Chi
cago Black Hawks, Detroit Con- 
gars și Pittsburgh Pirates, Tot 
in anul 1926 s-a înființat și tro
feul „Stanley Cup" decernat e- 
chipei învingătoare. Așa a pornit. 
N.H.L. în vertiginoasa cursă, 
care avea s-o facă cunoscută pe 
tot globul. Sugestivele denumiri 
ale echipelor alimentau și mai 
mult interesul pentru partide, e- 
voluțiile „Piraților", „Șoimilor 
negri", „Urșilor" atrăgeau ca un 
magnet, mai ales cînd aveau ad
versari pe pașnicii „Senatori" (cel 
puțin cu numele...) sau pe „Ca
nadieni". A fost epoca de cu
cerire cu orice preț a opiniei 
publice sportive, epoca în care 
s-a strecurat, uneori mai evi
dent, și o tendință de îngroșare 
a spiritului comercial, cu tot 
cortegiul său de specialiști în 
reclamă, de manageri și super- 
directori, cu suita de cancanuri 
și afaceri senzaționale. întrece
rea s-a impus, într-adevăr. Dar, 
din păcate, datorită mai mult 
unor tranzacții anunțate cu li
tere mari și cu semne de ex
clamare ce izbeau privirea. E- 
chipele se desființau și apăreau 
în alte orașe ca într-un reușit 
număr de prestidigitație, iar 
majoritatea jucătorilor erau Bpe 
măsura reclamelor, mai mult din 
hîrtie și vopsea...

Abia în 1942 spiritul sportiv a 
învins în cele din urmă: N.H.L. 
și-a curățat rugina care îi mă- 
cinase încet, dar sigur, presti
giul. In competiție rămîn doar 
șase formații : Montreal Cana
diens, Toronto Maple Leafs, 
Boston Bruins, Chicago Black 
Hawks, New York Rangers și 
Detroit Red Wings. Ele își dis
pută cîte 70 de meciuri pe se
zon, cucerind definitiv simpatia 
și aprecierea maselor de specta
tori. în 1948 a luat ființă, ca 
semn al consolidării acestei com
petiții, și o casă de pensii a ju
cătorilor, iar anual se oferă 
mari premii celui mai bun ju
cător, celui mai talentat debu
tant, celui mai bun portar, celui 
mai corect jucător. Și acum. în 
al 50-lea an de activitate, N.H.L. 
s-a dezvoltat din nou, celor 6 e- 
chipe adăugîndu-li-se alte 6 care 
alcătuiesc seria de vest : St.
Louis Blues, Los Angeles 
Kings, Philadelphia Flyesrs, Pit
tsburgh Penguins, Minesota 
North Stars, Oakland Sales.

ților ei suporteri. Recent, celă
lalt antrenor al lui Montreal Ca
nadiens, Sam Pollock, a făcut 
două descoperiri. Ele se numesc 
Dany Grant și Mickey Redmond, 
doi tineri hocheiști din Liga de 
Juniori a regiunii Ontario, care 
au dat deplină satisfacție în 
meciul de debut, fă cînd să se 
înfiripe din nou speranțele în 
sufletul suporterilor.

Apusul lui Montreal Canadiens 
a lăsat loc echipei Chicago Black 
Hawks, care s-a impus rapid, 
devenind formația-vedetă a 
N.H.L. Avînd mal întîi în Stan 
Mikita și apoi în Bobby Hull 
doi jucători de superclasă, care 
au fost secondați de hocheiști 
tineri, extrem de valoroși din 
punct de vedere tehnic și tac
tic, dotați cu o forță de joc 
deosebită, cum sînt Eric Neste
renko, Phil Esposito, Fred Stan
field, Ken Hodge — „Șoimii ne
gri" au dominat .autoritar N.H.L. 
Ei au făcut să triumfe jocul or
ganizat în apărare, cu treceri 
mai puțin rapide în atac, dar 
fparte bine dirijate din punct

în clasament se află acum 
pe primul loc la egalitate Ghe
orghiu și sovieticul Suetin cu 
cîte 5 puncte. Ei sînt urmați 
de Hort (Cehoslovacia), Stein 
(U.R.S.S.) cu cîte 4'/2 punc
te, Whiteley (Anglia) cu 
3*72 puncte, Ostojic (Iugo
slavia), Kaplan (Porto 
Rico) cu cîte 3 puncte, Keene 
(Anglia) și Hartston (Anglia) cu 
cîte 2>/2 puncte, Basman (An
glia) cu l>/2 puncte. 

de vedere tactic. Epoca lui Chi
cago Black Hawks a fost epoca 
scorurilor strînse, dar a victo
riilor sigure. Cei doi antrenori, 
Tommy Ivan și Billy Reay, a- 
veau toate motivele să fie li
niștiți. Siguranța, prea marea 
lor siguranță, i-a împins însă 
la începutul acestui sezon la o 
greșeală pe care în prezent o 
plătesc scump.

Ce s-a întîmplat ? Supărați de 
un rezultat slab obținut de e- 
chipă în finalul sezonului tre
cut (înfrîngere la limită în fața 
lui Toronto Maple Leafs), cei 
doi tehnicieni s-au hotărît să în
tărească și mai mult apărarea. 
Și au procedat la un schimb de 
jucători cu Boston Bruins : 
„Șoimii" au cedat trei tineri ju
cători (Phil Esposito, Fred Stan
field, Ken Hodge), iar „Urșii" au 
trimis la Chicago alți trei (Phil 
Martin, Gilles Marotte, Jack No
ris). „Marele schimb", cum a 
fost denumită operațiunea, a 
avut un rezultat tocmai invers 
decît cel prevăzut de antrenorii 
din Chicago : echipa lor și-a 
pierdut brusc toată forța și 
coeziunea, trăind azi mai mult 
din eforturile individuale a trei 
jucători (excepționali, este 
drept) : Bobby Hull, Stan Mikita 
și Pierre Pilote. în schimb, Bos
ton Bruins merge din victorie 
în victorie, ocupînd primul loc 
în clasament, după ce ani la 
rînd a fost ultima clasată.

Deci, în- prezent, „Urșii*- din 
Boston sînt vedetele lui Natio
nal Hockey League. Echipa an
trenată de Harry Sinden are în 
Bobby Orr cel mai bun jucător 
și în Eddie Johnston un portar 
excelent, cu o mare experiență 
competițională. Lor li se adaugă 
cei trei hocheiști veniți din Chi
cago, dintre care cel mai în for
mă se arată a fi Phil Esposito, 
o adevărată revelație a ultime
lor jocuri. El a declarat recent 
ziaristului Gus Lacombe că abia 
acum, cînd nu mai stă în umbra 
marilor jucători, simte că este 
capabil să realizeze lucruri mari.

DE LA MAURICE RICHARD
LA BOBBY HULL

Pentru că tot am vorbit des
pre marii jucători, să ne oprim 
ceva mai mult asupra unora din 
hocheiștii care prin talentul, pa
siunea și ambiția în pregătire 
s-au detașat de masa enormă a 
practicanților acestui sport atît 
de răspîndit în această zonă. 
Performanța nu este ușor reali
zabilă. Să ajungi vedetă în sen
sul real al cuvîntului, într-un 
sport practicat în Canada de 
fiecare al doilea copil și în care 
nu există orășel fără două sau 
trei echipe, nu~i la îndemîna 
oricui. De aceea, ne propunem 
să vă vorbim de cîțiva dintre 
sportivii care au reușit acest 
lucru.

Nu vom începe cu pionierii. 
Nu vom aborda tema acordînd 
întîietate lui Howie Morenz, că
pitanul lui Montreal Canadiens 
în epoca primelor filme sonore. 
Primul despre care vorbim este 
Maurice Richard. Autorul aces
tor rînduri l-a cunoscut pe acest 
mare jucător în anul 1959, la 
Praga. Era înainte de ultimul 
său sezon competițional, deoare
ce la sfirșitui lui 1960 Maurice 
Richard s-a retras din activitate, 
înconjurat de dragostea și res
pectul tuturor celor ce l-au a- 
plaudat și încurajat ani de-a 
rîndul. Maurice Richard a venit 
în 1959 la Praga ca invitat al 
organizatorilor campionatului 
mondial și orice mișcare a lui 
era urmărită de un adevărat 
cortegiu de fotoreporteri, opera
tori de televiziune, ziariști, ama
tori de autografe. Printr-o șansă 
unică am avut locuri alăturate 
în tribună și astfel am putut să 
cîștig prietenia acestui sportiv 
cult, manierat și elegant, care 
apoi mi-a vorbit ore întregi des
pre hocheiul canadian, despre 
N.H.L., despre marile echipe și 
marii jucători.

Tn anul 1960, cînd s-a retras 
din activitatea competițională, 
Maurice Richard a realizat un 
record de 544 de goluri înscrise 
în 978 de meciuri. Performanța 
lui a rămas neegalată, pînă cînd 
un alt jucător, Gordie Howe, a 
cărui perseverență a devenit 
proverbială, l-a întrecut pe Mau
rice Richard, ajungînd azi la ci
fra de 660 de goluri, realizate în 
22 de sezoane. Uimitor la acest 
hocheist, care la 39 de ani se 
numără printre cei mai buni din 
N.H.L., este vitalitatea sa, dia
bolica sa încăpățînare de a se 
menține pe primul plan. Cum 
a reușit ? Antrenîndu-se la fel 
ca în primii ani, ducînd o via
ță cu un regim „spartan", închi- 
nînd acestui sport, pe care îl 
iubește, toate preocupările sale 
și. fiecare minut ce-i prisosește.

Dar anii s-au adăugat, impla
cabil, unul cîte unul, și Gordie 
Howe, omul nr. 1 al echipei De-

telex-radîB'telefoA
In competiția internațională 

de șah pentru juniori de la 
Groningen (Olanda) se dispută 
acum turneul final, pentru care 
s-a calificat și jucătorul român 
Dan Zara.. După trei runde, în 
clasament conduce Timman 
(Olanda) cu 3 puncte, urmat 
Karpov (U.R.S.S.) cu l>/2 
puncte, Dan Zara (România) 
l>/2 puncte.

de
(1) 
cu

deTradiționala cursă ciclistă
6 zile desfășurată pe velodro
mul din Koln a fost cîștigată 
de perechea vest-germană Al- 
ting-Renz, care a totalizat 605 
puncte. Pe 
s-au clasat 
gia) — 455 
Oldenburg
— 310 puncte.

locurile următoare 
Merckx-Serțu (Bel- 
puncte și Kemper- 
(R.F. a Germaniei)

Marele maestru internațional 
Laszlo Szabo a cîștigat pentru 
a 8-a oară titlul de campion 
de șah al Ungariei. El nu a su
ferit 
drul

nici o înfrîngere în ca- 
campionatului.

present se află în turneuIn 
în Italia echipa cehoslovacă de 
rugbi AZKG Spartak Praga. în 
primul joc, echipa Lazio a în
vins cu scorul de 13—0 (6—0) 
formația cehoslovacă.■

Turneul internațional de șah 
„Memorialul Erik Olssons" des
fășurat la GGteborg a fost cîști
gat de jucătorul sovietic Efim 
Gheller, care a totalizat 7>/2 
puncte. El a fost urmat de R. 
Martens (Suedia) cu 7 puncte. 
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.),

-L CUNOAȘTEM
trolt Bed Wings,- este depășit 
azi în popularitate de Bobby 
Huli, vedeta lui Chicago Black 
Hawks, care a preluat locul de 
„prim solist" în echipa „Șoimi
lor" de la un alt mare jucător, 
Stan Mikita. In acest sezon, pe 
primul loc în clasamentul celui 
mal bun jucător, alcătuit prin 
adiționarea golurilor marcate și 
a punctelor acordate pentru con
tribuția directă la înscrierea de 
către alt jucător a unul gol, 
conduce Robert Marvin Hull, 
„Marele Bobby", viguroasa ex
tremă stingă a Iul Chicago Black 
Hawks. Jucător rapid, cu o teh
nică desăvîrșită, cu un șut ne
cruțător, Huli avea la mijlocul 
lunii decembrie 33 de puncte 
acumulate (21 de goluri șl 12 
puncte pentru pase din care 
s-au înscris goluri) în- 25 de par
tide.

In acest clasament, Bobby Hull 
este urmat de trei jucători de 
la Boston Bruins, probă convin
gătoare a extraordinarei reveniri

SUS: Sechestrat la matinelă de doi echipieri ai lui Los 
Angeles Kings, faimosul Bobby Hull trimite totuși pucul înainte, 
spre poarta asaltată de „Șoimii negri'1 din Chicago.

JOS: Noua echipă profesionistă St. Louis Blues are în 
persoana lui Glenn Hall un „înger păzitor" al porții, foarte 
greu de trecut.

care a participat oficial la acest 
turneu, s-a clasat pe locul trei 
cu fii/2 puncte, înaintea unor 
șahiști cunoscuți ca Jansa (Ce
hoslovacia) și Westerinen (Fin
landa).

Tradiționalul turneu interna
țional fulger de handbal de la 
Berlin a revenit selecționatei 
Berlinului, care în finală a dis
pus în prelungiri cu 9—6 (6—6) 
de echipa orașului Leipzig. în 
semifinale, Berlinul a eliminat 
cu 10—7 (5—3) o selecționată a 
Moscovei.

Sportivul italian Eugenio Mo
linari a stabilit un nou record 
mondial în cadrul unei tentative 
efectuate pe apele lacului Como. 
Pilotînd o ambarcațiune echi
pată cu un motor Alfa Romeo 
(2 000 cc) el a realizat o medie 
orară de 103,299 km. Vechiul 
record mondial era de 102,420 
km și aparținea unui alt sportiv 
italian, Aldo Gonzales.

La Praga, într-un meci ami
cal, echipa masculină de hand
bal a Cehoslovaciei, campioană 
mondială, a învins cu scorul da 
21—19 echipa R.F. a Germaniei.

Intr-un meci contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" la 
handbal masculin, la Viena, 
echipa Dynamo Berlin a învins 
cu scorul de 30—11 (13—3) pe 
Rapid Viena.

S
în Grecia titlul de cel mai 

bun sportiv al anului 1967 a fost 

a acestei formații : Jolw Bucyk 
(31 p), John McKenzie (30 p) șl 
Freă Stanfield (30 p). Principalii 
adversari ai lui Bobby Hull sînt, 
însă; Stan Mikita (25 p) pe locul 
V și Gordie Howe (23 p> pe lo
cul vin.

Ceea ce atrage mal mult este 
Insă duelul direct dintre Huli 
și Howe, In care primul încear- 
că să-1 depășească pe „bălrînul" 
Gordie în recordul absolut al 
competiției. O situație a ultimi
lor 10 ani în acest aprig duel 
(fără capă șl spadă...) arată ast
fel :

HULL, — 674 jocuri, 370 goluri 
înscrise; 345 puncte pentru pase; 
un total de 715 puncte.

HOWS — 642 jocuri, 309 goluri 
înscrise, 351 puncte pentru pase; 
un total de eeo puncte.

★
Să punem aci punct. Ne oprim, 

deși ar mai fi multe de spus. 
N»H.L. este o competiție de 
mare anvergură, cu un larg ecou 
în opinia publică,- care oferă — 
nu-i greu de bănuit — un vast 
și interesant material,- din care 
vom spicui din cînd în cînd, 
sperînd să satisfacem curiozita
tea, în special, a amatorilor 
sporturilor de iarnă.

Călin ANTONESCU 

Papa-acordat atletului Cristos 
nicolau, recordman european în 
proba de săritură cu prăjina. 
Baschetbalistul Georges Kolo- 
kythas a ocupat locul doi în 
acest clasament.

Ca urmare a referendumului 
inițiat de agenția internațională 
de presă „Associated Press", 
titlul de cel mai bun sportiv 
din lume pe anul 1967 a revenit 
atletului american Jim 
urmat în clasament de 
Spitz (Sf.U.A.) natație și
Hailwood (Anglia) motociclism. 
La feminin, primul loc a 
atribuit tenismanei Billie 
Moffitt King (S.U.A.).

Ryun, 
Mark 
Mike

fost 
Jean

reîntr-un interviu acordat 
prezentanților presei sportive 
sovietice, cunoscutul boxer Va
leri Popencenko, campion olim. 
pic la Tokio în 1964 la categoria 
mijlocie, a declarat că se re
trage din activitatea competi- 
țională. El a spus printre altele: 
„Deoarece sînt foarte ocupat 
cu studiile mele, nu mai am 
timp să mă pregătesc pentru a 
obține o formă sportivă din 
cele mai bune. Timpul liber pe 
care-1 am înaintea examenului 
de candidat în științe mi-1 pe
trec în mijlocul familiei mele'1

Echipa cehoslovacă de 
bal „Ruda Hvezda" din 
slava a întîlnit la Alger selec
ționata țării. Handbaliștii ceho
slovaci au obținut victoria cu 
scorul de 27—13 (14—5). Echipa 
cehoslovacă va rămîne în Alge
ria pînă la 15 ianuarie.

hand- 
Brati-


