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MECIURI TARI ÎN ETAPA

DE BASCHET
i
i
Fotbalul i

i

împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer
și Paul Niculescu-Mîzil

Văaieri dimineața, tovarășul 
’ Ceaușeseu,. secretar 

al Comitatului Cen- 
Partiduiui Comunist 

președintele Consiliu-

Nfcolae 
general 
trai al
Român, 
lui de Stat al Republicii So- 
oialiste România, împreună 
cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiu-

lui Parenanant al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Sociaiisite România, și Paul 
Niauleacu-Mizâl, membru ai 

^Gomițebuluâ Executiv, al Pre- 
cliului Permanent, secretar 

■iai C.C. ®i I'.C.R., au sosit la 
Timișoara, după vizita făcută 
£n Iugoslavia ia invitația pre-

ședintelui R.SJF. Iugoslavia, 
președintele 
niștilor din 
Broz Tito.

Le sosire, 
partid și de 
ttapinați de 
gamelor locale de partid și de 
stai

Uniunii Comu- 
Iugoslavia, Ioap

conducătorii 
stat au fost 
conducătorii

de 
in- 
or

Echipele masculine își înche
ie jocurile din turul actualului 
campionat. Dintre întîlnirile u® 
time! etape se desprind ctțBț 
care pun față în față fonw^E 
țiile I.C.F. — Steaua și Dina
mo — Politehnica București.

Studenții de la Institutul de 
cultură fizică au reușit, după 
mulți ani, să-șl formeze, iarăși, 
o echipă redutabilă. Icefiștii, 
se pare, sînt hotărîți să reedi
teze vechile meciuri dintre ei 
și fosta C.C.A. Ne reamintim, 
cu plăcere, de rivalitatea spor
tivă dintre aceste două echipe 
și, sperăm că astă-seară, în 
sala Floreasca, Mihai Nedef, 
redevenit icefist, și înconjurat 
de o serie de baschetbaliști va
loroși, să poată da o replică 
cît mai bună steliștilor.

Un meci interesant ne pro
mit și formațiile Dinamo — 
Politehnica București. Dinamo- 
viștii, neînvinși în acest tur 
(Albu, Viciu, Novac, Diacones- 
cu și ceilalți au arătat o formă 
bună), speră să cîștige. Stu
denții, însă, nu s-au considerat 
niciodată victime sigure, iar 
dacă Jekely, Haneș, Popa, Mă
lin și Săuca vor evolua la 
loarea lor cea 
siguranță vom 
deschis oricărui 
lelalte partide,
versitatea Timișoara, Comer
țul Tg. Mureș — Farul, Poli
tehnica 
lași și Universitatea Cluj —
Crișul Oradea, gazdele au pri
ma șansă.

mal bună, 
urmări un 
rezultat. In 
Rapid

va- 
cu 

joc 
ce-

Uni-

Galați Politehnica

ÎNTRECERILE

im

i
i
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i

ASTĂZI, ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI

Agronomia Cluj - Tirnava Odorhei 
in prima etapă

Astăzi, patinoarul artificial 
„23 August" g.3duieșta primele 
meciuri din oadrisî ’ manșei se
cunde a campionatului republi
can de hochei pe glîeață. Rea
mintim cititorilor că în primul 
tur, Agronomia Cluj a fost ți
nută în „.șah- da Tîraava O-

a turului secund
dorhei (2—2) și că Avîntul 
Miercurea Ciuc s-a Impus greu 
in fața studenților din echipa 
bucureșteană Petrol-Gteoiogie 
(5—3). Dar, lată programul 
complet al primei etape, orele 
de începere a jocurilor fiind.

Discut • ®

Un aspect de la prima 
partidă dintre formațiile 
Agronomia Cluj și Tirnava 

Odorhei

din nou modificate, din cauza 
amînării spectacolului „Hochei- 
melody": ORA 9: Agronomia 
Cluj — Tirnava Odorhei; ORA 
17: Steaua — Avîntul Gheor- 
ghieni; ORA 19i Avîntul M. 
Ciuc Petrol-Geologie.

b’n concurs lipsit de 
surprize — așa pot ti 
caracterizate primele 
două . zile ale întreceri
lor pentru faza regio
nală a campionatelor 
republioane de patinaj 
artistic, desfășurate pe 
gheața patinoarului Fle- 
reasca. Intr-adevăr, W 
prima sa apariție în fața 
arbitrilor, campioana 
noastră de senioare, 
Elena Moiș, s-a distan
țat cu destulă ușurință 
în fața adversarelor

ii de prisos...
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Tarău (în dreapta) încearcă o deposedare de 
balon, de la... înălțime

PATINATORILOR
sale, după cum fostul 
campion Marcel Coma- 
liici, confirmînd forma 
hună arătată de la în
ceputul sezonului, nu a 
avut probleme în între
cerea seniorilor. La ju
nioare, o inversare pe 
primele trei locuri față 
de precedentul concurs, 

, c|e «ăptămîna trecută, 
dar atunci era vorba 
exclusiv de figurile li- 

cînd acum 
au avut
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BUCUREȘTENI
I
I

a vieții i
I

Articolul „Toboganul, renun
țărilor" — apărut în ziarul 
nostru nr. 15 (5449) din 25 

oiembrle 1967 — a sttanl* 
multe discuții. Ne-au vizitat 
la redacție, pentru a ne con
firma adeziunea lor față de 
poziția ziarului, maeștrii spor
tului Mihal D&nescu. Cr. Do- 
vids șl Pulu Ovîdîu, antreno
rul Joși Spidu, precum șl alțl 
pastanațl ai sportului cu mo
tor. Dar, firesc, au fost șl 
unii oameni supărațl. îndeo
sebi cel ea se simțeau vizați 
de pasajele critice, de apro
pierea dintre activitatea lor și 
căderea tot mai vizibilă a 
sportului ou motor,

S-a discutat șl In 
biroului F.R.M. esența 
lulul. Am privit, de
dată, cu satisfacție efervescen
ța creată de articolul nostru. 
Di secarea lui, discutarea p» 
toate fațetele a problemelor 
analizate, propunerile meni
te să soluționeze carențele 
scoase la Iveală — toata
cestea ne îndemnau să cre
dem că ne-am atins, chiar 
și numai in parte, scopul. 
Dar, lată că au fost șl oameni 
care au găsit de cuviință că 
est# mal Important să caute 
a ghid printre rinduri nume
le celor asupra cărora ar îi 
trebuit, după opinia lor, să 
cadă răspunderea lipsurilor 
menționate. Articolul nu in
dicase nici o persoană (erau 
prea mult# — făctod part#

ședtoța 
airUco- 
fiecar®

a-

din__
C.N.E.F.S.
Important că vedem — în pri
mul rind — cine se face vi
novat, ci care slut cauzele șl 
cum pot fi ele înlăturate), in 
discuții particulare s-au pre
firat diverse nume. Cine l-ar 
putea oare opri pe șuetarl 
sâ-șl facă cunoscute opiniile 
și veleitățile de exploratori... 
printre rinduri T Nu ne-au 
preocupat de loc aceste dis
cuții. Am avut, Insă, neplăcu
ta surpriză să auzim și în 
ședința biroului federal gla
sul unul om ea sa voia „des
coperi tor” șl car# — vrînd să 
se pună bine cu forul con
ducător — șî-a asumat „răs
punderea" de a indica el nu
mele celui ce poartă vina de
ficiențelor din motocieUsm. 
Antrenorul Gh. Ioniță — de 
la clubul Steaua — a afirmat 
cu acest prilej că articolul se 
referă la secretarul general 
al federației, tov. G. Mormo- 
cea. De unde șl ptnă unde 
a putut să intuiască antreno
rul Gh. Ioniță ce am gîndlt 
noi cînd am scris articolul ? 
Poate că și despre el 
vorba...

Este evident că sursa 
inspirație este propria sa 
presie. Fără să-și pună 
citatea (de care nu ne 
dolm) la contribuție 
găsirea celor mai 
soluții de Îndreptare a 
tuațiel precare to care

diferit# sectoare ale 
și nici nu era afflâ motociclismul nostru, 

Gh, Ioniță ișl pierde vre
mea... ghicind în cafea. Nu 
este to interesul sportului cu 
motor crearea unei situații 
încordata (de acest lucru 
ne-am și ferit), ci o colabo
rare perfectă, o coroborare 
permanentă a tuturor forțe
lor pentru organizarea unul 
număr tot mal mare de con
cursuri, pentru creșterea u- 
nor contingente tot mal bogate 
de sportivi valoroși. Ziarul 
nostru își propune să milite
ze, să sprijine activitatea mo- 
todclistă în sensul realizării 
acestor deziderate. Dacă 
pus in discuție atitudinea 
literă a antrenorului Gh. 
niță a fost tocmai pentru

so-
Io-

s 
face lumină In această direc
ție, pentru a arăta că nu ur
mărește .să scoată „țapi ispă
șitori", ci să contribuie elec
tiv la îmbunătățirea activită
ții. tl chemăm și pe antre
norul Gh. Ioniță să ne în
soțească pe acest drum, sin
gurul 
Iul.

foiositor inotociclLsmu-

FL. GHEORGHIU 
EGÂL CU STEIN 

Șl SUETIN
LONDRA 5 (Agerpres). 

— După 8 runde, 
fruntea 
turneului 
de șah de la Hastings 
se află acum trei jucă
tori : Gheorghiu (Româ
nia), Stein și Suetin 
(ambii U.R.S.S.), fiecare 
cu cite 5*/j puncte. Ur
mează în clasament: 
Hort (Cehoslovacia) cu 5 
puncte, Whiteley (An
glia), Ostojic (Iugoslavia). 
Kaplan (Porto Rico) cu 
cite 3i/2 puncte.

In runda a 8-a, Gheor
ghiu a remizat în 14 mu
tări cu Ostojic. Stein a 
cîștigat la Keene. Parti
dele Basman — Hort, 
Hartston — Kaplan și 
Whiteley — Suetin s-au 
încheiat cu un rezultat 
de remiză.

in
clasamentului 
internațional

era
Hristache NAUM 
Ion DUMITRESCU

ZILE

TRIPLĂ 1NTÎLNIRE DE VOLEI

ÎN „C.C.E.“, LA BUCUREȘTI

După cum am mai anunțat, toate cele 
trei echipe românești de volei partici
pante Ia ediția din anul acesta a „C.C.E.* 
vor debuta în „optimile" competiției sus- 
tinînd primele meciuri în deplasare. Dina- 
movistele vor întîlni pe campioana Izrae- 
lului, Hapoel, la 28 Ianuarie la Tel-Aviv, 
Steaua și Dinamo (m), pe Gaiatasaray, 
la Istanbul (28 ianuarie), respectiv, Parti
zan Belgrad (data turului n-a fost încă 
fixată). Returul celor trei întîlniri va avea 
loc, Ia aceeași dată — 8 februarie, în Bucu
rești. Este foarte probabil ca cele 
meciuri să fie programate în sala 
reasca.

trel 
FIo-

Concurs internațional

de gimnastică
In sala de gimnastică de la complexul 

sportiv „23 August' se va desfășura du
minică dinâneață, de Ia ora li, a intîl-

de 
im- 

capa- 
î-n-

pentru 
nimerite

&1- 
sa

P.S. J
punsul 
tate la 
renunțărilor". Reamintim fap
tul eă el a apărut la 25 no
iembrie 1967.

Așteptăm (încă) răs- 
federațlei de speciall- 

i articolul „Toboganul

DE

nire internațională amicală între echipele, 
masculine și feminine, de gimnastică ale 
clubului Gut Heil Itzehoe din Republica 
Federală a Germaniei și cele ale Școlii 
sportive nr. 2 din București. Concursul 
prevede exerciții liber alese.

„PALETE» RENUMITE

ȘI-AU ANUNȚAT SOSIREA

LA BUCUREȘTI
In vederea campionatelor internaționale de 

tenis de masă ale României care vor avea loc 
în sala Floreasca, între 28 șl 31 ianuarie, la 
forul nostru de resort au și început să sosească 
primele înscrieri nominale. lată-le : Hans Alser 
Bjorn Neidert, Rolf Andersson, Seîlan Bengs- 
son (Suedia), Mary Wright (Shannon), Judy 
Heaps, Denis Neale, Mike Johns (Anglia), Cy- 
rffla Pirc, Miriana Kesler, Istvan Korpa, Dragii- 
tin Șurbek, Edvard Vecko, Anton Stipancicl 
(Iugoslavia), Eva Koczian, Angela Papp, Peter 
Buz.sas, Ferenc Timar, Szabolcs Marosffy (Un
garia), Emilia Neikova, Albertina Ranghelova, 
frații Peter șl Todor Velikov, Todor Beșovski 
(Bulgaria). Sînt așteptate și alte înscrieri cu 
rezonanță. De menționat că lotul iugoslav va 
sosi la București în ziua de 16 ianuarie, ur- 
mînd să efectueze o pregătire comună cu ju- 
cătarii români.

campionatelor internaționale de

bere, pe 
concurentele 
de luptat cu dificilele 
,bucle” și „paragrafe" 
din catalogul figurilor 
de școală, obligatoriile, 

înaintea ultimei pro
be — figurile libere — 
clasamentele arată ast
fel i JUNIORI, băieți! 
1. M. Popescu (Con
structorul) 125,9 p; 2.

At. Bulete (Școala Spor
tivă nr. 2) 121,1 p.
Fete : 1. Constanța 10- 
nescu (Const.) 191,4 p ;
2. Letiția Păcuraru (Di
namo) 182,9 p; 3. Anca 
Tănase (Șc. Sp. 2) 158,9 
p; 4. Mariana Ionel 
(Șc. Sp. 2) 147,6 p. Pe
rechii 1. Letiția Păcu-

Săveanu 
(Din.) 20,2 p. SENIORI' 
băieți : 1. M. Comanici 
(Din.) 276,9 p( 2. N. 
Belu (Const.) 255,4 p t
3. D. Sandu (Const.)
239.4 p; 4. D. Săveann
(Din.) 220,1 p , 5. E.
Tăujan (I.C.F.) 260,8 p. 
Fete: 1. Elena Moiș 
(I.C.F.) 287,3 p i 2. Cris
tina Formagiu (Șc. Sp. 
2) 267,0 p: 8. Doina
Ghișerel (Șc. Sp. 2)
235.4 p.

Azi, programul înce
pe la ora 16,30.

1.
raru — Dan

UNDE MERGEM?
CAMPIONATE REPUBLICANE

BASCHET — Sala Floreasca, de la ora 171 
Dinamo — Politehnica București (m. A), I.C.F. ■— 
Steaua (m. A), Arhitectura — Școala sportivă 
nr. 1 București (f. B).

VOLEI — Sala Dinamo, ora 171 C.P.B. — 
Rapid (f. A).

PATINAJ ARTISTIC — Patinoarul Floreasca, 
de la ora 16,30 : Faza regională a campionatului 
republican (figuri libere, juniori și seniori).

HOCHEI — Patinoarul „23 August", de la 
ora 9: Agronomia Cluj — Tirnava Odorhei; 
de la ora 
de la ora 
logie.

17 t Steaua — Avîntul Gheorghieni ;
19: Avîntul M. Ciuo — Petrol-geo-

SCRIMA
ora 16,30 : 
mici (floretă băieți).

ALTE COMPETIȚII
— Sala Facultății de Drept, de la 
campionatul Capitalei — juniori

tt:'-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

VACANȚA...
(Citiți în pag. a 3-a reportajele 
trimișilor noștri la BORȘA și

LACUL ROȘU)

Campionatul mondial

studențesc de handbal
FRANKFURT PE MAIN, 5. In ziua a doua 

a preliminariilor campionatului mondial stu
dențesc de handbal s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Cehoslovacia — Olanda 26—16 
(12—6), U.R.S.S. — Finlanda 30—10 (17—61, Da
nemarca — Belgia 20—9 (11—2), Suedia — Aus
tria 28—11 (15—6), Franța — Polonia 22—16 
(9—8), Norvegia — Spania 19—12 (11—5), RO
MANIA — IZBAEL 23—11 (8—4). în meciul ur
mător echipa noastră va întflnl Spania.

(Agerpres)

Rapid,C. P. B
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în campionatul de volei
Azi, la ora 17, sala Dinam© din Capitală 

va găzdui © atractivă partidă de volei 
feminin din cea de-a V-a etapă a divi
ziei A. Echipele bucureștene Combinatul 
poligrafic și Rapid se vor găsi față in față 
într-un meci echilibrat, deschis oricărui 
rezultat. Ultima confruntare oficială din
tre aceste redutabile formații (26 februarie 
1367) s-a soldat cu victoria peligrafelor

, -y . • '

r
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acă m-ar întreba cineva de 
urmăresc, cu viu interes,

ce 
urmăresc, cu viu interes, spec
tacolele fotbalistice, aș răspunde 
astfel :

După cît am putut observa, 
fotbalul oferă — în multe _pri; 

vințe — o elocventă imagine a vieții 
înseși. Cînd cei douăzeci și doi de jucă
tori, grupați în două echipe, se înfruntă 
pe teren, asistăm la desfășurarea, unei 
adevărate competiții de valori fizice și 
morale — întocmai așa cum se întîmplă 
în marele spectacol al vieții. Analogiile 
pe care intuițiile noastre le stabilesc între 
o realitate — cea de pe teren — și alta 
— cea a tumultuoasei vieji — constituie 
elementul axiologic de intimă satisfacție 
pentru fiecare 
își dă sau nu 
lui.

Un spectacol 
prin excelență, 
peră, pe cît de rapid, pe atît de edifi
cator, ceea ce în viață ți se dezvăluie, 
adesea, după mai multă vreme și mai 
anevoios.

Cînd urmărești o asemenea „întrecere” 
sportivă, îți poți da seama, fără nici o 
dificultate, că lupta angajată între cele 
două echipe, care se înfruntă, scoate la 
iveala, cu o uimitoare repeziciune, nu 
numai însușirile fizice reale ale jucătorilor, 
ci și întregul lor potential de însușiri 
moral-spirituale : ingeniozitatea ideii con
structive, justețea cutezanței, spontaneita
tea elanului, confraternitatea de aspirații, 
corectitudinea procedeelor folosite — cu 
un cuvînt: cavalerismul.

Existența unor asemenea atribute ale 
spiritului uman oferă spectatorului satis
facții dintre cele mai reconfortante. Aplau
zele lui se îndreaptă entuziaste, irezisti
bile, către purtătorii acelor valori care 
îl încîntă și-i cuceresc prețuirea.

Se întîmplă, însă, — și, din păcate, nu 
rare ori — ca, în lipsa acelor autentice 
calități pe care le-am amintit și a < 
afirmare e străbătută de Suflul 
noastre spre excelsior, s 
non-valorile — cu ajutorul unor 
detestabile. Și în viață — nu-i 
se 
că 
se 
Pe 
stituire a 
vulgă — 
fără nici 
calitățile 
rie se dedă la practici menite să desfigu
reze adevărul, realitatea obiectivă a fap
telor ; el caută să obțină succesul, re- 
curgînd la brutalitate, la violență, la înșe
lăciune.

Simțul de echitate 
simte, atunci, ultragiat 
nu poate fi de acord 
rilor, 
viață 
zeze, 
viciat 
contrariat în concepția sa despre valo
rile etice ale omului. E vorba de valorile 
care au de jucat un rol hotărîtor privind 
structurarea ierarhiilor în orice domeniu 
de activitate.

lată, în esență, pentru ce — aș încheia 
răspunsul meu — îmi place să privesc, cu 
viu interes, desfășurarea unui spectacol 
fotbalistic.

D

spectator — fie că acesta 
seama de mobilul pasiunii

sportiv și, mi se pare că, 
cel fotbalistic, îți desco-
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căror | 
aspirației

să-și facă loc | 
I unor procedee •

■l

I
așa ? <—
— numaipetrec astfel de „fenomene1

ele, acolo, au adesea posibilitatea sâ 
camufleze pentru o vreme oarecare, 
teren însă, încercarea aceasta de sub- 

vahrilor cu non-valorile se di- 
cum spuneam — instantaneu și 
un fel de echivoc : cel lipsit de 
care singure pot duce la victo-

cu impostura 
îi repugnă, fără a 
acolo, dintr-o, dată, 
și fără, mai ales, a

al privitorului se 
și protestează : el 

cu simulacrul
cu ceea 

izbuti
ceea 

putea

va’o- 
și în 
sesi- 
este

ce
să
ce

protesta,

prof. N. MIHAESCU

Ț.:
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LA SEMICERC
Bogat program intern 

și international
Handbalul face parte dintre 

•„numerele de atracție" ale 
programului sportiv competi
tions! de iarnă. Iată de ce 
ne-am propus să aflăm de. la 
prof. LUCIAN GRIGOBESCU
— secretar general al F.R.H., 
cîteva amănunte privind acti
vitatea internă și internațio
nală a handballștilor și hand
balistelor noastre.

— In programul intern 
ne-a spus interlocutorul nostru
— figurează două. mari com

ra Viena, iar luni Steaua va 
juca a doua partidă cu Dude- 
lange — întîlniri contînd pen
tru „Cupa campionilor euro
peni". La 14 ianuarie, la Upsa
la, reprezentativa feminină va 
juca cu Suedia în cadrul 
preliminariilor C. M., returul 
urmînd să aibă loc la 18 fe
bruarie la București. Două în
tîlniri amicale ale băieților: 
România — Islanda (26 februa
rie la București și 28 februarie 
la Cluj) și România — Elveția 
(8 martie la Cluj și 10 martie 
la București). In luna martie, 
vor susține, acasă sau în de
plasare, meciuri amicale echh 
pele Liceului nr. 4 din Timi
șoara, Textila Buhuși și Con
structorul Timișoara. Textila 
Buhuși va juca șl în luna fe

sălile, răsplătindu-i cu aplauze 
pe virtuoși. Asist, acum, la 
una dintre cele mai puternice 
întreceri handbalistice din cite 
am văzut în ultimul timp. Cele 
15 formații — cărora, prin re
tragerea Iugoslaviei, li s-a a- 
dăugat, în afară de concurs, 
echipa Berlinului occidental — 
sînt redutabile, fiind, în majo
ritatea cazurilor, alcătuite pe 
scheletul naționalelor respecti
ve. Astfel, din echipa Uniunii 
Sovietice fao parte Klimov; 
Phakadze^ Zdorenko; Gulbis; 
Maximov, Rusakov ș.a.; în re
prezentativa Norvegiei au fi
gurat 8 dintre jucătorii care 
au alcătuit eohipa ce a depășit; 
recent Danemarca; iar forma
ția R.F. a Germaniei cuprinde 
numeroși internaționali de re-

Gruia străpunge încă o dată apărarea formației R. F. a Germaniei în ultimul meci internațional 
susținut de Sportivii noștri în 1967. Anul acesta, ei vor fi solicitați de mai multe ori să-și 
demonstreze măiestria în meciuri internaționale importante.
petiții tradiționale : „Cupa
F.R.H." — pentru seniori și se
nioare și „Cupa Sportul* — 
pentru juniori și junioare. Fi
nalele acestor întreceri se vor 
desfășura între 16 și 18 februa
rie („Cupa Sportul") și 1 și 3 
martie („Cupa F.R.H.") — se
niorii la Cluj' și senioarele la 
Tg. Mureș.

— Despre programul inter
național . ce ne puteți spune 7

— în aceste ' zile, 5 echipe 
românești evoluează peste ho
tare. Reprezentativa studen
țească a României participă la 
campionatul mondial din R.F. 
a Germaniei, Politehnica Ga
lați (b) și București — tine
rei (f) participă la turneul din 
6—7 ianuarie de la Rostock 
(R. D. Germană), Confecția 
București joacă în turneul fe
minin de la Rangsdorf (R. D. 
Germană, 6—7 ianuarie), iar 
Steaua, evoluează, astăzi, la 
Offenburg în R. F. a Germa
niei. Duminică, Rapid va în
tîlni în meci revanșă pe Admi

bruarie în R. D. Germană. 
Așadar, numeroase echipe se 
află la startul întrecerilor in
ternaționale.

— Nu ne rămîne decît să le 
dorim mult succes t

H. N.

La telefon: Frankfurt 
am Main I

Ora tîrzie la care s-a înche
iat prima întîlnire a studenți
lor noștri in cadrul campiona
tului mondial de handbal nu 
ne-a permis să înfățișăm citi
torilor amănunte despre jocul 
românilor în partida cu Nor
vegia și, în general, despre tur
neu. Ieri, la amiază, i-am cău
tat — cu ajutorul telefonului 
— pe membrii delegației noas
tre. Iată ce ne-a relatat antre
norul federal NICOLAE NE- 
DEF : „Competiția se bucură de 
o deosebită atenție din partea 
iubitorilor handbalului. Mii de 
spectatori umplu pină ia refuz

Foto : V. Bageac
nume. In aceste condiții, suc
cesul uneia sau alteia dintre 
formații este greu de anticipat.

In meciul cu Norvegia, sus
ținut joi seara, am ciștigat mai 
greu, pe de o parte, pentru că 
am întîlnii o echipă puternică, 
decisă să facă o figură mare, 
iar pe de alta fiindcă băieții 
noștri au ratat mult din faze 
clare. Ultimul meci din serii 
îl vom susține, sîmbătă. în o- 
rașul Leuterhausen, cu Spania".

Care este situația 
în „C. C. E."

întrecerea continentală re
zervată echipelor de club fe
minine a ajuns în faza sfertu
rilor de finală. Campioana Ro

mâniei, Rapid București, a luat 
o opțiune (19—10 cu Admira la 
Viena) pentru un loc în semi
finale. Celelalte trei poziții vor 
fi decise în urma partidelor 
Jalgiris Kaunas — E.T.V. Ham
burg, Swift Roermond (Olan
da) — Cracovia și Empor Ros
tock — Zora Olomouc.

In competiția masculină ur
mărim optimile de finală. Ca 
un fapt de loc lipsit de im
portanță consemnăm Ieșirea 
din competiție — încă din pri
mul tur — a două formații 
redutabile: Vikingarnas HSI- 
singborg (eliminată de Honved 
Budapesta) și H. G. Copenhaga 
(întrecută de Dynamo Berlin). 
Primii lorți au surîs campio
nilor noștri, handbaliștii de la 
Steaua; care nu au avut pro-* 
bleme dificile (29—10 în pri-< 
mul meci) cu formația luxem
burghezi H. B. Dudelange. 
Șanse mari de calificare au șl 
V.f.L. Gummersbach (R.F.G.) 

deținătoarea trofeului, Dy
namo Berlin ți Partizan Bjelo- 
var, care vor întîlni pe S.C. 
Marseille, Rapid Viena și, res
pectiv, pa Slask Wroclaw. Ce
lelalte 4 meciuri : U.K. 51 Hel
sinki — V.I.F. Dimitrov So
fia, Granollers (Spania) — 
S. C. Portugal-Lisabona, Hon
ved Budapesta-Dukla Praga 
(punctul de atracție al „optimi
lor") și Fred-ensborg (Norvegia) 
— Hapoel P-etah Tikva.

Universitatea (b) 
șî Rapid (f) conduc 

in „Cupa F. R. H."
întrecerile de handbal dotate cu 

„Cupa 'F.R.H/4 — faza pe oralul 
București — se află hi plină des
fășurare. Cele mai bune echipe 
masculine și feminine din Capi
tală, angajate în această compe
tiție, vor desemna la sfârșitul a- 
c est el luni formațiile calificate 
pentru finale. Fină în prezent, în 
întrecerea rezervată echipelor 
masculine șanse mari au campi
oana țării, Steaua, șl Universita
tea, echipă care a învins o altă 
pretendentă, pe Ddnâmo. La fete, 
pentru primul Ioc va fi decisivă 
întâlnirea dintre Rapid și Confec
ția. iată clasamentele :

MASCULIN
1. Universitatea 4 4 0 0 94:71 8
2. Dinamo 4 3 0 1 115:48 6
3. Steaua 2,2 0 0 72:28 4
4. Voința 4202 77:78 4
5. Politehnica 4202 81:88 4
6. Recolta 4 1 1 2 76:96 3
7. Rapid S 0. 1 2 63:82 1
8. Institutul de

Construcții 3 0 0 3 48:96 0
FEMININ

1. Rapid 55 0 0 102: 57 10
2. Confecția 5500 82: 38 10
3. Progresul 6411 101: 74 9
4. Universitatea 4 3 0 1 80: 48 6
5. Șc. sp. 2 6123 80: 97 4
6. Știlnțe-Ec. 6204 38: 83 4
7. I.C.F. 6114 63: 63 3
8. Voința 5 1 0 4 53: 87 2
9. Politehnica 7108 70:143 2

CURSIVITATE? DA!
DAR NU IN DETRIMENTUL CALITĂȚII

CONCURSURI... REZULTATE... NOTE...

îiii
CAMPIOANELE
PH LOCUL 3 1

Campionatul Capitalei a a- 
Juns la jumătatea drumului. 
Turul acestei, competiții, care 
angrenează săptămînă de s&p- 
tămînă 12 echipe feminine de 
categoria I și tot atîtea mas-, 
culine, s-a încheiat, îndeosebi 
ta fete, cu unele surprize. Pen
tru a vă face o imagine mai 
clară, să redăm cele două cla
samente : femihin: 1. Voința 
33 p, 2. Laromet 29 p, 3. Rapid 
29 p. (punctaveraj mai slab).

(Constructorul) care, într-o 
Companie valoroasă, sl-a în
trecut toți cei 24 de adversari. 
El este un merituos învingă
tor, întrucît a fost laureatul 
unui concurs de rezistentă, 
realizînd într-un meci tur-re- 
tur la proba clasică de 200 
bile mixte 1 768 p.d. îl urmea
ză în clasament C. Rudău 
(Constructorul) cu 1 757 p.d., 
A.. Popescu (Constructorul) 
1 731 p.d., I. Zamfir (Construc
torul) 1 722 p.d., D. Deneș 
(Constructorul) 1 675 p.d., I. 
Pozsgai (Gloria) 1 635 p.d. iși 
Gh. Dumitrescu (Gloria) 1 630 
p.d.

GAZDELE — FORFAIT

S-a întîmplat să fim oaspe
ții arenei de popice C.F.R. 
din Sibiu tocmai în ziua în 
care urma să aibă loc un 
meci oficial. Am spus urma,

POFTIȚI LA PATINOAR!
Nu s-au risipit ecourile sărbătorești ole Re

velionului — și iată că sportivi cu pucuri și 
crose își reiau activitatea competițională : as
tăzi, pe patinoarul 23 August, începe turul al 
doilea al campionatului republican .de .hochei.

Pentru cei neinițiați —■ inclusiv fidelii micu
lui ecran — contactul direct cu arena în mi
niatură, avînd în mijloc un patrulater de ghea
ță, constituie o veritabilă surpriză.. Tnțr-ade- 
vâr, ambianța hocheistică e unică și nici o re
producere, oricît de amănunțită, nu va putea 
oferi spectatorului „prin intermediar", senza
țiile pregnante pe care I le rezervă un loc 
în tribuna din marginea terenului-frigider... 
Aici totul radiază —- viu, dinamic, multicolor : 
oglinda scînteind sub reflectoare, tricourile po
licrome ole spiridușilor cu patine,, publicul, 
echipat ca pentru o expediția arctică,., zgo
motos și înflăcărat, în ciuda temperaturii gla
ciale, sau, poate, tocmai de aceea...

Pe luciul iazului geometric, congelat între 
mantinele, pucul fulgeră amețitor, schițînd tra
iectorii fantastice, hărțuit fără milă de crosele 
care-l pîndesc la fiecare pas, pentru a-l expe
dia finalmente spre poarta liliputană, apărată 
cu strășnicie de un Guliver într-o bizară cos

tumație, amestec de armură medievală și ro
bot electronic... Fazele se succed într-un ritm 
infernal, întrerupt cînd și cînd de fluierele ar
bitrilor, la infracțiuni, ae sirena care, anunță 
sfîrsitul reprizei, de avertizorul electric,, sem- 
nalînd contactul pucului cu suprafața interi
oară a porții ; vacarmul care se. dezlănțuie 
în tribune, în asemenea împrejurări, depășește 
ca intensitate manifestările similare din dis
cipline mult mai... frecventate I

Pentru că — de ce n-am spune-o ? — pa
tinoarul bucureștean, acest stadion în minia
tură, „singur la părinți", din păcate, cu
noaște rareori aglomerația de care se bucură 
(totuși I) fratele. său mai mare, cu gazon și 
porfi în toată firea ! Și e păcat -— deoarece 
disputa pe gheață oferă amatorilor de ten
siune sportivă satisfacții cel puțin egale cu 
acelea după care tînjim, îndeobște, la cupla
jele cu suspine, din primăvară pînă-n pragu 
iernii. . .

Dacă vreți să vă convingeți — poftiți chiar 
astăzi la patinoar I

A bon entendeur — salut I

Dan DEȘLIU

Azi și mîine, la Predeal și la Poiana Brașov,

Concursul de deschidere 
a sezonului

Vasile Măntoiu (Rapid București)

4. Gloria 27 p, 5. M.M.C.M. 27 
p, 6. Constructorul 23 p, 7. 
Frigul 21 p, 8. Tracțiunea 17 
p, 9. l.C.M.Ruc. 17 p, 10. Gen- 
trocoop 12 p, 11. Geotehnlca 
11 p, 12. Cauciucul Jilava 11 
p ; masculin : 1. Constructorul 
31 p, 2. Rapid 31 p, 3. Gloria 
29 p, 4. Laromet 25 p, 5. 
M.M.C.M. 24 p, 6. Voința 22 
p, 7. Tracțiunea 21 p, 8. Fri
gul 18 p, 9. I.C.M. Ruo. 17 p, 
10. Centrocoop 15 p,

Așadar, campioana țării pe 
anul 1967, Rapid București, se 
află pe locul 3, calificarea el 
în faza superioară a campio
natelor republicane depinzînd 
de rezultatele pe care le va 
obține în retur. O notă bună 
pentru antrenorii și instructo
rii echipelor Frigul, Tracțiunea 
și I.C.M.Riuc., care au promo
vat cu curaj elemente tinere, 
formațiile lor avînd « compor
tare meritorie.

Turul campionatului de ju
niori este programat în zilele 
de 7, 14 șl 21 ianuarie pe are
na M.M.C.M. Și-au anuntat 
participarea 12 echipe mixte.

UN TÎNĂR ÎNVINGĂTOR
Pe tabloul învingătorilor 

„Cupei 30 Decembrie", desfă
șurată în organizarea clubului •* 
sportiv Constructorul din Bucu
rești, și-a înscris de data a- 
ceasta numele un tînăr popi
car. Este vorba de juniorul 
Constantin Constantinescu.

pentru că pe tabela de marcaj 
figura doar o singură forma
ție ai cărei jucători se plim
bau dintr-un loc într-altul. Ex
plicația ne-a furnizat-o pen
sionarul Constantin Cîmpeanu, 
secretarul comisiei locale de 
specialitate.

— Ați picat la timp, ne-a 
întîmpinat vechea noastră cu
noștință. Acum, trebuia să Se 
desfășoare lntîlnlrea dintre Ba
lanța șl C.F.R., meci programai 
în cadrul „Cupei 30 Decem
brie". Priviți și dv. la acești 
Jucători. Sînt supărațl pentru 
că îl așteaptă de mai bine de 
o oră pe popicarii de la 
C.F.R. Nimeni dintre gazde nu 
se află In sală. Cum e posi
bil că, după ce s-au înscris 
în competiție, au luat cunoș
tință de program, sportivii ce
feriști să nu se prezinte la 
meciuri ? Șl echipa C.F.R., 
conchide secretarul comisiei 
locale de specialitate, ne-a 
mai făcut o asemenea figură 
în campionatul orășenesc.

Ce se întîmplă cu formația 
renumitului jucător Iosif Mun- 
teanu, echipă care acum cîți- 
va ani se număra printre cele 
mai disciplinate formații frun
tașe din țara noastră ? Iată 
întrebări la care așteptăm un 
răspuns, însoțit, bineînțeles, de 
măsurile cuvenite.

Traian IOANIJESCU

Desigur este neplăcut pentru 
un arbitru să audă epitete jig
nitoare sau huiduieli din par
tea publicului. Acestea, bineîn
țeles trebuie înfierate din mo
ment ce depășesc limita bunu
lui simț. Au fost văzuți însă 
deseori arbitri care au roșit 
după încheierea meciului, dîn- 
du-și seama că protestele pu
blicului au fost îndreptățite. 
Și totuși explicații găseau des
tule : „Am lăsat cursivitate 
jocului" sau „înainte de a co
mite greșeala jucătorul X, am 
văzut o alta la jucătorul Y“, 
etc. etc.

Ce trebuie să înțelegem prin 
cursivitate ? Tolerarea unor 
greșeli elementare ca „duble" 
flagrante, ținute, conduse ? 
Nu! Acestea nu au legătură 
în nici un caz cu noțiunea fo
losită drept paravan de „jude
cători" pentru slăbiciunile lor. 
Credem că uneori se exage
rează o manieră’ de arbitraj 
acceptată — este adevărat — 
de forul internațional. Obiș
nuind jucătorii și jucătoarele 
noastre cu astfel de „arbitraje", 
riscăm să le creăm surprize în 
confruntările internaționale. 
Trebuie neapărat ca forul nos
tru de specialitate — în speță 
Colegiul central de arbitri — 
să stabilească limitele permise 
în execuția diferitelor procedee 
tehnice, spre a exclude posibi
litatea numeroaselor justificări 
pe care le aduc unii arbitri a- 
tunci cînd li se impută inega
lități în conducerea partidelor.

Colegiile regionale și orășe
nești de arbitri să analizeze, la 
intervale mai scurte, activita
tea membrilor lor. Nu așa cum 
procedează, de pildă, Colegiul 
orașului București, care în se
zonul actual nu a făcut nici o 
analiză I Deci, nu li s-a oferit 
arbitrilor bucureșteni prilejul

de a îndrepta unele lacune ma
nifestate în conducerea partide
lor din campionatele în curs 
de desfășurare.

De multe ori (și aceasta chiar 
la arbitri cu reputație), „prin
cipalul" nu conlucrează sufi
cient cu secundul, sau cu ar
bitri de linie. Cînd, însă, iz
bucnesc cu vehemență protes
tele publicului el își consultă 
ajutoarele și de multe ori este 
obligat să revină asupra hotă- 
rîrii inițiale. Aceste situații 
duc la enervarea sportivilor și 
spectatorilor, provoacă stări de 
spirit defavorabile bunei des
fășurări a partidelor de volei.

C. DIBA

Sporturile de iarnă, mai ales 
schiul (direct dependent de 
precipitații), au avut întotdea
una emoții încă înainte de în
ceperea sezonului propriu-zis. 
Am mai avut noi parte; desi
gur, de ierni „uscate", cu pan
te dezăpezite și temperaturi... 
dezolant de ridicate. Dar mai 
rar așa iarnă capricioasă ca 
asta ! Neaua sfirșituluî de an 
1967 n-a fost trainică, în orice 
caz nu suficient pentru a re
zista primăvăratecelor zile șl 
nopți din preajma Anului Nou. 
Ninge sau nu ninge ? Iar dacă 
a nins, se topește sau nu se 
topește 1 Iată întrebări zilnice, 
cărora nici meteorologii nu le 
pot da răspunsuri hotărtte...

Oricum, cei direct interesați 
—- organizatorii concursurilor, 
sportivii, antrenorii, pasionați! 
necompet.iționali ai schiului — 
se pregătesc să-și încerce no
rocul respectînd programarea. 
Le rămîttea ..în rezervă" posi
bilitatea mutării Concursului 
de deschidere în Bueegl, care 
— de bine, de rău ■— au mai 
păstrat la dispoziție locuri ori- 
cînd capabile să găzduiască un 
concurs de acest fel.

Predealul este însă preferat 
fără ezitare. îi revine în fie
care an întâietatea, la urma ur
mei o formă de respect pen
tru tradiția bogată a localității. 
Instalațiile cu care s-a îmbo
gățit în anii din urmă situează 
Clăbucetul pe prim plan, iar 
pîrtia de fond din Poliștoacă. 
„fief" de pe acum binecunos
cut peste hotare al biatlonistt- 
lor, abia așteaptă să-i simtă 
și pe fondiști în întrecere în 
aceeași zi cu „alpinii". Nerăb
dătoare este însă poate cel mai 
mult instalația de schi în noc
turnă de pe Clăbuoet, care ține 
să marcheze o prezență în ega
lă măsură inedită și atractivă. 
Prelungirea, poate chiar dubla
rea zilei de schi constituie un 
imens avantaj atît pe planul 
ridicării nivelului tehnic, rit și 
pe cel al atragerii de noi prac- 
ticanți.

De fapt, deschiderea sezonu
lui nu-i are în vedere doar pe 
Cei mal buni slalomiști și fon
diști. Menționăm că federația 
de specialitate, care organizea
ză competiția prin intermediul 
comisiei regionale Brașov, a

Marin Focșeneanu, unul din lalentații noștri schiori, pe care 
îl vom revedea miine, pe Clăbuoet

' ■ “' ■ Foto: A. Neagu

ținut să asigure un nivel teh
nic rit mai înalt probelor de 
seniori și feminine, Umilind 
participarea la invitați. A avut 
însă grijă și de schimbul de 
miine, programînd sîmbătă 
concursul de deschidere rezer
vat juniorilor și elevilor. Se 
scontează pe 150 de foarte ti
neri concurenți, printre el figu
rină și selecționații taberelor 
de iarnă, mai numeroase în a- 
cest an decît orieînd.

în ce privește probele de 
concurs, ca deobicei schiul. al
pin va fi reprezentat de sla
lomul special, numărul manșe

lor urmînd a fi stabilit la fața 
locului în funcție de condițiile 
concrete. Probele de fond vor 
fi 3 km pentru fete (concurea
ză împreună junioarele și se
nioarele), 5 km pentru juniori 
și 10 km pentru seniori.

Și săritorii debutează oficial, 
duminică dimineața, pe tram
bulina mijlocie din Poiana 
Brâșov.

„De toate pentru toți..."
Mai rămîne, desigur, ca și 

natura să fie de acord, făcîn- 
du-ne darul unei cit mai groa
se mantii de omăt.l

G. Russu-ȘIRlBlU

Le veți întîlni în scrimă. 
Mai exact, în sistemul de 
arbitraj. Aproape că nu a 
existat concurs sau competi
ție în care antrenorii și spor
tivii să nu ne fi atras aten
ția, să-și exprime dezacor
dul față de felul cum a con
dus un asalt (sau mai multe) 
arbitrul X sau Y. Și aceasta
— ce paradox! — chiar și 
acum, cînd în două dintre 
cele trei probe ale scrimei, 
floreta și spada, s-a introdus
— generalizîndu-se —- arbi
trajul electric. Vă imaginați 
cum se petreceau lucrurile 
înainte de aplicarea acestei 
inspirate inovații ? (Puterea 
arbitrilor era de-a dreptul 
nelimitată. Singura speranță 
a trăgătorilor — existența, 
cît de cît, a unui spirit de 
obiectivitate sau de onesti
tate din partea celor cărora 
li se încredința conducerea 
unui asalt sau a unui meci. 
Cînd acestea lipseau...)

Echipa C. f. R. Brașov a înregistrat 4 victorii
și 2 înfrîngeri în turneul din Iugoslavia

Așa cum s-a mai anunțat de 
curînd, echipa de tenis de masă 
C.F.R. Brașov întărită și cu ju
cătorii Doboși și Lazăr de la 
C.S.M. Cluj, a susținut o serie 
de întîlniri în Jugoslavia. Spor
tivii români au evoluat în trei 
localități. Iată rezultatele î cu 
formațiile Zrenjanln atît la fete 
cît și la băieți, victoria a re
venit sportivilor români cu 3—0 
și, respectiv 5—1 ; la Senta, 
C.F.R.--STK (f) 5—3 și CJ.R.

—STK (m) 2—5. Ultimele par
tide ale turneului au avut loc 
la Subotlca cu echipele Spar- 
tac. Oaspeții au Ieșit învingă
tori, la fete, cu 5—1, iar gaz
dele, la băieți, cu 5—2.

O comportare deosebită a a- 
vut junioara Maria Corodi care 
a cîștigat toate meciurile fără 
să piardă nici un singur set. 
S-au mai evidențiat Hajnal Co
rodi și Șerban Doboși. De alt
fel, atît Doboși cît șl Lazăr au 
învins (cu 2—0) pe Mesaroș 
— cotat ca cel mai bun junior 
Jugoslav.

întrecerile s-au bucurat de 
Interes, jucătoarele și jucătorii 
noștri fiind înconjurați cu mul
tă simpatie și prietenie de pu
blicul iugoslav.

Este nevoie de arbitri neutri, neangajați!
Și atunci, pentru ce, chiar 

si în noile condiții ale arbi
trajului electric, nemulțumi
rile continuă să se facă sim
țite ? Care să fie sursa lor 
generatoare ? Și, mergînd 
mai departed ce soluții repa
ratorii s-ar impune ?

In unele cazuri, erorile de 
arbitraj au ca izvor neaten
ția. în altele, ele se datorează 
interpretării în mod diferit 
a unor fraze de asalt. Cazu
rile din urmă sînt și cele 
mai numeroase. Prin astfel 
de interpretări se poate 
schimba soarta unui întreg 
concurs, a unui turneu. Gîn- 
diți-vă că astfel de interpre
tări diferite intervin în a- 
salturi sau meciuri în care 
competitorii se află într-un 
raport valoric sensibil egal. 
Asalturi care au ajuns pînă 
la 4—4 în cazul băieților sau 
3—3 în întrecerea fetelor. Nu 
se așteaptă, deci, decît tușa 
decisivă. Cine urmează să 
puncteze va cîștiga și asaltul. 
Momente de tensiune de-a 
dreptul dramatice. Teoretic, 
în astfel de situații, arbitrul 
n-are voie să greșească. Dar, 
de cîte ori nu s-a întîmplat 
altfel ? Cîte din meciurile 
echipei noastre reprezentati
ve de floretă, de exemplu (a- 
proape aceeași echipă care, 
anul acesta, a cucerit titlul 
de campioană mondială), nu 
s-au încheiat cu eșecuri ? 
Sfintele erori de arbitra] în 
momentele-cheie I în întrece
rile internaționale riscurile 
nu pot fi însă prevenite. Sor
ții, uneori, pot să te avanta
jeze (dacă așa se poate spu
ne în cazul unui arbitraj 
strict obiectiv). Alteori, dim
potrivă I

V-ați întrebat vreodată, 
cine conduc asalturile în 
competițiile interne ? In ma
joritatea zdrobitoare a cazu
rilor, antrenorii. Antrenorii 
activi, fie că aceștia se nu
mesc Ad. Pelegrini sau Gh. 
Matei, C. Georgescu sau A. 
Vîlcea, N. Marinescu sau C. 
Stelian etc. etc. După noi, 
tehnicieni de o incontestabilă 
capacitate profesională, oa
meni de bună credință. Și 
ca antrenori, dar și ca arbi
tri. Numai că prin situația 
lor, interesați de poziția pro
priilor sportivi și echipe, ei 
pot fi lesne suspectați, atun
ci cînd judecă o fază sau

cînd, mai ales, comit o gre
șeală, au o scăpare în arbi
traj. De aici, necazurile. Și 
tot de aici necesitatea de a 
face eforturi pentru a pune 
capăt unor asemenea arbi
traje, cum foarte plastic sînt 
ele denumite, „în familie". 
Dar cum ?

Din dorința de a reintra în 
normal, opinăm pentru arbi
traje strict NEUTRE. Aceas
tă posibilitate există, folo
sind, fie antrenori care și-au 
încetat activitatea, fie spor
tivi care, din diferite motive, 
nu mai participă la activita
tea competițională oficială. 
Adică, oameni care să nu 
fie — în niciun fel — le
gați de trăgătorii sau de e- 
chipele aflate în întrecere.

Dar, cum și în asemenea 
condiții numărul arbitrilor 
este insuficient (! ?) va trebui

să se meargă și mai depar
te. De pildă : federația de 
resort, prin colegiul central 
de arbitri, să recomande co
misiilor de scrimă regionale, 
orășenești și raionale, iniție
rea unor cursuri speciale. 
(Ne amintim că o asemenea 
sugestie am mai făcut-o. cu 
ani în urmă, dar fără efect). 
Școlarizarea de arbitri asoci
ată direct cu obligația din 
partea formațiilor competi
toare de a deplasa la între
ceri, alături de sportivii res
pectivi și un număr fix de 
arbitri (federația va stabili 
acest număr în funcție de 
importanța centrului din care 
provin sportivii etc) ar con- 
stitui cea mai bună soluție 
de corectare a unei anomalii 
care se perpetuează de atîta 
timp.

Tiberiu STAM A

N. Ciszer: „La Zagreb, nu vei fi în umbra

La antrenamentele dinamo- 
viștilor bucureșteni, care se 
desfășoară zilnic în piscina a- 
coperită de la Floreasca, unul 
dintre cei mai sîrguincioși com
ponent ai lotului echipei cam
pioane se dovedește a fi porta
rul Nicolae Ciszer. La încheie
rea fiecărei ședințe de pregăti
re, „eroul" partidei de la Cluj 
este supus unui tir necruțător

lui Stipanici“
al colegilor săi. în special de la 
linia de 4 metri.

„Motivul este lesne de înțe
les — ne declară chiar portarul 
bucureștenilor. Vreau ca în 
partida de la Zagreb, pe care 
o consider decisivă, să aduc 
echipei mele un aport substan
țial. Orice „4 metri" pe care 
voi reuși să-l „scot" va cîntări 
enorm în balanța rezultatului. 
Și apoi, doresc din toată inima 
ca la acest meci să nu fiu 
cituși de puțin în umbra vis- 
a-vis-ului meu de la Mladost, 
Stipanici, pe care îl consider 
ca pe cel mai bun portar la 
ora actuală".

DIN ISTORIA „C. C. E.“
La ediția Inaugurala a „Cupei 

campionilor europeni", care a 
avut loc în 1964, au luat parte 13 
formații. Au lipsit din întreceri 
campioanele Bomâniel șl Unga
riei.

Turneele preliminare s-au des
fășurat între 20 și 23 februarie la 
Magdeburg (5 formații) șl Napoli 
(8 formații), din ambele serii ea- 
lificîndu-se cîte trei echipe. Gru
pa din Magdeburg a fost cîștlgată 
de Dinamo Moscova (8 p) urmată 
în clasament de Dynamo Magde
burg (6 p) și Legla Varșovia (3 p). 
Din seria de la Napoli s-au eali-

Iloat Partizan Belgrad, Cannottierl 
NapoJl șj Amateur Duisburg.

întrecerea finală, cu 6 echipe, a 
avut, loc între 13 și 15 martie Ja 
Zagreb. Campioana Iugoslaviei. 
PARTIZAN BELGRAD, a mers 
din victorie în victorie : 6—2 cli 
Cannottierl Napoli, 6—0 cu Legia 
Varșovia, 7—2 cu Amateur Duis
burg etc. Iată șj ordinea celor
lalte formații în clasamentul fi
nal î 2. Dinamo Moscova 8 p, 3. 
Dynamo Magdeburg (S p, 4. Ama
teur Duisburg 4 p, 5, Cannottierl 
Napoli | p, ș Legia Varșovia Op,
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2ile ele vacanță |

La Lacul Roșu—odihnă, sport,1
dar nu numai atît

. ‘Tabăra sportivă de la Lacul 
Roșu « echivalat, în prima par
te a vacanței, cu O mică de
cepție. Deși se afla situată 
foarte aproape de polul tempe
raturilor scăzute din țara noas
tră (este vorba de Toplița), to- 
tuși pîrtiile din jurul stațiunii 
își pierduseră farmecul. Valul 
de căldură de Ia Sfîrșițul lui de
cembrie făcuse ca mantia de 
hermină care îmbrăcase pito* 
reasca așezare de deasupra chei
lor Bicazului să dispară văzînd 
cu ochii. Nici chiar pe masivul 

. Suhard, Ia aproape 2 000 da 
metri altitudine, zăpada n-a pu
tut satisface dorința de a schia 
a celor peste 2.50 de elevi și e- 
leve din Ploiești, Baia Mare, 
Galați, Tg. Mureș, Iași, Bucu
rești și Brașov. în toate ca
zurile, reprezentanți și repre
zentante ale liceelor cu pro
gram de educație fizică.

Șl, astfel, în prima parte a 
vacanței de iarnă, schiurile au 
stat . liniștite în balcoanele vi
lelor șl ale cabanelor, în aș. 
teptarea unor noi ninsori. în 
fine, acestea au venit o dată 
cu noul an.

Paralel s-au practicat atle
tismul și unele jocuri sportive. 
Aleile stațiunii au fost, dimi
nețile și după-amiezile, prin ro
tație, teatrul de desfășurare a 
alergărilor de cros (excelente 
pentru dezvoltarea forței), după 
cum orice spațiu mal puțin în
clinat a fost valorificat în spri
jinul practicării mini...handba
lului sau voleiului, miuțelor de 
fotbal. Ingenioși, elevii din Iași 
s-au instalat în...bazinul din 
vecinătatea vilei „1 Mai" (se în
țelege, fără apă) unde au orga
nizat reușite partide de „huș- 
tluluc"

Asta ziua. Seara, preocupă
rile elevilor au îmbrățișat o altă 
sferă, sportivă și mai puțin. U- 
nii au asaltat biblioteca stațiu
nii, în măsură să facă față și 
celor mai exigente gusturi. Al
ții s-au îndreptat către club 
pentru a susține pasionante în
treceri de șah și tenis 
sau pentru a viziona 
mul de televiziune.

Foarte activă a fost 
sia culturală a taberei,

car* a stabilit tematica fru
moaselor seri de poezie, de tea
tru și da proză. Comisia, alcă
tuită din delegați ai fiecărei 
școli, elevi sau profesori, a lu
crat intr-un mod destul de 
original 1 fiecare membru al el 
a propus materiale care urmau 
să fie susținute chiar de elevii 
școlii ce au reprezentat-o. Pro
fesorul L. Covaci, directorul 
taberei, interesat ca și acțiunile 
cultural-artistice să se situeze 
la înălțime, a stabilit și un 
punctaj, astfel ca la sfirșit să 
poată ft întocmit și un clasa
ment al fruntașilor în aceste 
activități.

Aceeași comisie culturală a 
definitivat și programul inte
resantei serbări închinate ani
versării Republicii. Serbarea a 
fost susținută de cele mai pu
ternice forte literare și artistice 
ale taberei, în frunte cu Elena 
Marian și Ovidiu Simionescu 
din Brașov, Maria Popa și Zoia 
Moldovan din Tg. Mureș, Cris
tina Ungureanu, Mihai Dumi- 
tran și Cătălin Gheție din Bu
curești. O serbare la fel de reu
șită a punctat și sărbătoarea 
Revelionului.

în organizarea vieții de 
bară a elevilor care și-au 
trecut vacanța de iarnă Ia 
cui Roșu, totul a trădat
monle și bună dispoziție. Ea a 
fost nu 
prilej de odihnă activă (scopul 
principal al taberei) ci, în ace
lași timp, o ocazie de a lega 
noi și noi prietenii. Foarte 
bine remarca unul dintre pro
fesori : „Elevii și elevele de aici 
vor deveni mîine colegi de e- 
chipă, ai unei echipe de club 
și, fără discuție, ai naționalei".

Intr-un cuvînt, în tabăra 
sportivă de la Lacul Roșu, ele
vii s-au recreat (deșteptarea 
— la ora 8, iar după-amiezile, 
program obligatoriu de somn), 
au practicat schiul și săniușul, 
sporturile în care s-au specia
lizat. Ei au fost totodată eroii 
unor mult aplaudate acțiuni 
cultural-artistice. Toate la un 
loc, aceste activități au făcut 
ca viața de tabără să treacă 
pe nesimțite...

ta- 
pe- 
La-
ar-

d« masă 
progra

șl comi
ce»

numai un excelent

T. BRADEȚEANU

Lume nouă" la Borsa
distractive, care au compensat 
din plin neașteptata schimbare 
de decor. Cei 13 profesori de 
educație fizică, ce-și însoțeau 
elevii, au trecut la întocmirea 
unui plan de acțiuni, menit să 
întrețină permanent aceeași at
mosferă de voie bună. Discuții 
pe marginea cărților citite, con
cursuri gen „cine știe cîștigă", 
pe teme cît mai variate și cu 
preponderență din activitatea 
sportivă internă și internațio
nală, concursuri de orientare 
turistică, vizionări de filme, 
drumeții, întreceri sportive.

Biblioteca și sala de club a 
complexului erau continuu soli
citate. Iubitorii literaturii savu
rau tn momentele de răgaz lec
turile preferate, amatorii șahu
lui și tenisului de masă se an
gajau tn dispute pasionante. în 
programul serii ~ film, dans, 
concursuri de verificare a cu
noștințelor. Primul asemenea 
concurs a fost consacrat hand
balului și a stîrnit un viu inte
res nu numai în rîndul celor ce 
au îndrăgit și practicat acest 
sport, ci și al schiorilor. Răs
punsurile la întrebări nu s-au 
lăsat așteptate.

In legătură cu activitatea ce
lor peste 50 de elevi, prof. 
Eugen Bartha, directorul tabe
rei, sublinia: „După cum ve
deți, programul nu este de loc 
încărcat E și firesc. Copiii au 
venit, doar, la odihnă. Antre
namentele — trei ore dimineața 
șl una după-amlază — le-am 
pigmentat cu cele mai atractive 
jocuri pentru a șterge impresia 
rigidității, pentru a face va
canța vacanță. Ne preocupăm 
în special — date fiind condi
țiile climatice și deoarece nu 
există aici o sală de sport — 
de pregătirea fizică generală, 
lucrînd numai în aer liber".

Școlarii sportivi vor păstra — 
credem — din tabăra de la Bor
șa una din cele mai frumoase 
amintiri de vacanță.

Aurelian BREBEANU

Ultimul clinchet de clopoțel 
al anului trecut a răsunat pini 
in inima Rodnei, vestind va
canța. Aici, la poalele Pietrosu
lui, frumosul complex turistic 
Borșa, înveșmîntat în sclipi
toarea mantie argintie a zăpe
zii, a primit „lume nouă“... Pes
te 150 de elevi din școlile spor
tive ale țării au devenit pen
tru două săptămîni locatarii 
ospitalierei stațiuni de iarnă: 
handbaliști și handbaliste din 
București, Timișoara, Sibiu, Pe
tr oșeni, Tg. Mureș, Ploiești, 
Buzău, Brașov, Arad și Odorhei. 
Schiori șl schioare din Vatra 
Dornei, veniți aici pentru o 
binemeritată și reconfortantă 
odihnă în mijlocul fermecăto
rului peisaj alpin maramure
șean.

Semețul pisc și-a întîmpinat 
oaspeții cu o furtună de nin
soare. Abia sosiți, tinerii spor
tivi au semnat primul și cel 
mai plăcut punct al programu
lui taberei — bătaia cu zăpadă.

Apoi au fost pregătite schiu
rile și alături de schiori, hand- 
baliștii au început să descifreze, 
una cite una, tainele echilibru
lui, să încerce fiorii primelor 
coborîri...

O zi, încă una, puful zăpezii 
a fost atracția întregului grup, 
dar apoi puzderia fulgilor s-a 
rărit, aceștia au crescut în di
mensiuni și în cele din urmă, 
fragmentîndu-se, au devenit 
mici picături de ploaie. Troiene
le pufoase, îmbibate de apă, au 
scăzut ca prin farmec, brazii 
și-au lepădat veșmintele albe, 
pe pante au răsărit pete întu
necate. Copiii s-au posomorit 
întrucîtva...

Am rămas în mijlocul lor în- 
tr-una din aceste zile. Nu, via
ța taberei nu și-a pierdut totuși 
farmecul. Voioșia și optimismul 
au dăinuit, manifestîndu-se cu 
aceeași intensitate. Alături de 
antrenamentele obișnuite, și-au 
făcut loc în programul zilnic 
numeroase activități și jocuri

!este ineficacitatea atacanților noștri incurabilă ?
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Au cuvîntul mari
Simptomul cel mal evident; mai 

discutat; poate Șl cel mal alar
mant, în orice caz de o mate
rialitate (Sau mal curînd imate
rialitate) ^săritoare în ochi"; îl 
constituie cronica lipsă da efica
citate a înaintașilor noștri.

Analizînd, bunăoară, ultimele 
date statistice oferite chiar de 
situația turului campionatului di
viziei A, sîntem în prezența unor 
argumente convingătoare. Din 14 
echipe, NICI UNA nu a marcat 
2 goluri (în medie) de meci,- 
prima clasată, Steaua, înscriind 
24, Secondantele ei ia capitolul 
„goluri înscrise" — F.C. Argeș, 
Farul, Universitatea Craiova — 
a£lîndu-se la 5 puncte diferență, 
fiecare înscriind doar 19 goluri 
(media 1,46). Amintind, pe de 
altă parte, faptul eă trei echipe 
— steagul roșu (a goluri), Pro
gresul (12 goluri), U.T.A. (12 go
luri) — n-au marcat nici măcar 
UN SINGUR GOL de meci, că 
Petrolul a înscris abia 13 goluri 
(1 gol de meci) șl că Dinamo 
București a înscris doar 14 goluri 
(media 1,07), avem situația grăi
toare din campionatul nostru.

Așadar, teza fiind — ÎNAINTA
ȘII NOȘTRI MARCHEAZĂ PU
ȚINE GOLURI ! DE CE ? — am 
supus-o discuției a două cate
gorii de personaje principale, 
ataeantul-vlrf și portarul, cu oca
zia unei mese rotunde în jurul 
căreia, s-au strîns notorietăți ale 
acestor posturi, personalități su
ficient recomandate prin simpla 
citare a numelui lor. De o parte 
este vorba de golgeteri renumiți 
din fotbalul nostru — Bazii Ma
rian, Titus Ozon șl Gheorghe 
Constantin — de cealaltă parte 
este vorba de un triumvirat de 
jucători care au purtat eu recu
noscută faimă tricoul de goal
keeper — Jean Lăpușneanu, Mir
cea David și Ion Voinescu.

>>actorî#< ai
pa oMmptaă pe continentul a- 
rnerloan, la jocul cu Penarol, Fră- 
țilă i-a dat mingea printre pi
cioare unul adversar. A fost un 
adevărat scandal. Fotbaliștii da 
la Penarol au oprit jocul șl l-au 
ceirut pur șl simplu arbitrului 
să-l dea afară pe Frâțilă. Din 
fericire, conducătorul de joc nu 
le-a satisfăcut cererea, dar ati
tudinea jucătorilor uruguayeni a- 
testă seriozitatea mentalității fot
baliștilor care respectă fotbalul 
șl se respectă pe el.

TITUS OZON
Recunosc, este foarte greu 

TRĂIEȘTI azi ca înaintaș, 
condițiile apărărilor ----

golului și renumiți
CUNOSC PROCEDEELE TEHNICE 
DE LOVIRE CORECTA A BALO
NULUI 1 Pe da altă parte, nu 
știu — tactlo — în funcție de 
fază, de așezarea față de poartă, 
nu știu, zic, CÎND să lovească 
mingea cu latul, cînd s-o lovească 
cu ristul exterior, eu ristul inte
rior, etc...

într-altă ordine de Idei, aș vrea 
să vă spun că puțini înaintași 
de la noi se bat ca să marcheze 
(Ion ionescu, Frâțilă, Soo). Majo
ritatea se mulțumesc cu diferite 
fente cu care să-i epateze pe anu- 
mlțl spectatori din tribună. Alții 
vor să marcheze numai GOLURI 
MARI, cumplită eroare ! Toți 
geterii vestiți marchează 
multe goluri obișnuite decît 
luri mari...

O altă cauză importantă a 
fiCaeitățil înaintașilor noștri_
lipsa de CURAJ, frioa de răspun
dere. Al tras la 10 metri peste 
poartă, publicul nostru te fluieră 
ca pe Iepuri. Acest lucru pe mulți 
dintre noi îi inhibă, îi paralizea
ză, tăindu-le orice avînt. Or, să 
fim drepți, cu toții i-am văzut 
pe excepționalul Eusebio chiar la 
ultimele campionate mondiale șu
tind, Intîmplător, la 10—15 metri 
de poartă. Nimeni însă nu l-a 
fluierat. Poate că șl acest lucru 
a ctntărtt în obținerea de către 
el a titlului de golgeter al acestor 
campionate...

gol- 
mai 
go-

in e- 
este

nu slste- 
eflcacita-

BAZIL MARIAN
Ineficacitatea înaintașilor noștri 

de astăzi este rezultanta unui 
concurs nefericit de factori. După 
părerea mea, atacanții noștri se 
pregătesc insuficient pentru OPE-

zăvoare șl betoane. Nu știu dacă 
șl mie ml-ar reuși azi ceea ce 
tăcem pe teren în trecut.

Dlscutlncl condițiile obiective de 
azi, cred că Înaintașii noștri, 
față de aceste condiții, sînt de
ficitari la următoarele capitole :

1) Nu stăpînesc, pe măsura 
greutăților pe oare le întimplnă, 
arta driblingului ;

2) N-au viteza necesară recla
mată de aceste condiții ;

3) Șutul de la distanță este o 
„delicatesă" pe terenurile noastre, 
el fiind notat din an în paște;

4) Plasamentul atacanțllor noș
tri este tn generai greșit. Ei nu 
știu să se plaseze în „unghiuri 
moarte* de teren și să țîșnească 
fulgerător spre poartă, derutînd 
apărătorii. L-ați văzut pe Euse
bio ? Deși joacă pe post de îna
intaș central, nu stă niciodată pe 
poziție de vlrf; stă ori lateral, 
ori în spate, întotdeauna „mas
cat", lnfiltrîndu-se instantaneu, ca 
o felină, în dispozitivul apărării 
adverse, trimlțînd de regulă 
„bombe" de la 20—30 de metri. 
Dar, iarăși am ajuns la povestea 
șutului de la distanță...

ideea că
au

JEAN 
LĂPUȘNEANU

Sînt pentru
mele de joc coborit

tea Înaintașilor 1;.,
jorâtoarele rezultate de azi,

înaintașilor noștri la lngri- 
cl

GHEORGHE

I
I
I
I
I

I
I

RAȚIUNEA DE MARCARE 
GOLULUI, cu alte cuvinte, 
consider că înaintașii noștri 
MUNCESC PREA PUț’IN pentru 
deprinderea tehnicii de realizare 
a celui mal Important moment 
al jocului. Ținînd seama de fap
tul că în condițiile apărărilor 
aglomerate, folosite de majorita
tea echipelor, TIMPUL DE EXE
CUȚIE Șl SPAȚIUL DE EXECU
ȚIE pentru șutul la poartă este 
MULT MAI REDUS ca pe vre
mea mea, de exemplu, e lesne , 
de înțeles de ce eficacitatea ju
cătorilor noștri, care nu fac ni
mic pentru a se adapta șl a în
vinge grelele condiții existente, 
este atît de deficitară.

Se pot adăuga la acești fac
tori materiali criterii subiective : 
a) înaintașilor noștri nu le place 
destul golul. Pe vremea mea, a- 
tacanțli căutau mult mal mult 
golul șl se bucurau de realizarea 
lui. Eu, bunăoară, Intram în fie 
care meci hotărît să marchez 
2—3 goluri. De aceea, dacă pu
team, în orice joc supuneam por
tarul advers la un adevărat bom
bardament. b) Avem jucători 
(gen Dumitriu n) care se bucură 
mai mult de o fentă la mito
cul terenului decît de un gol. 
Este o anomalie. în alte țări, ju
cătorii nu-și permit „gratuități" 
de dragul publicului. îmi amin
tesc, tn turneul din 1966 cu echl-

A 
eu CONSTANTIN

Deși sistemele de joc de astăzi 
pun — evident — mult mai multe

probleme atacanțllor, eu am să 
mă opresc numai la marile ca
rențe ale jucătorilor noștri, care 
au drept rezultat această inefica
citate discutată Si răsdlscutată 
la noi.

După părerea mea, marea ma
joritate a înaintașilor noștri NU

goal-keeperi din țara 
desctesclnda valoare a atacanți- 
lor. Iar valoarea scăzută a ata
canțllor noștri este fructul ne
mijlocit al pregătirii lor superfi
ciale, de o scăzută profeslotiali- 
tate șl conștiinciozitate.

Pe vremuri, maeștri al goluri
lor din țara noastră, ca Baratkl, 
Auer, Bindea. Dobay, Sepi Gra- 
țlan, Ghiță Clolac, Rudi Wetzer, 
frații Vllcov, Bogdan și mulți al
ții șutau la poartă ore întregi. 
După antrenamente, din poziții 
diferite de mișcare, imaglnînd 
faze de joc, bombardier!! de mai 
sus îți trăgeau la poartă de-ți 
rupeau mîtnile.

Măiestria șutului se cultivă. Cu 
pasiune, eu muncă entuziastă, cu 
sacrificii...

MIRCEA DAVID
Este un fapt flagrant, vizibil 

din orice colț al tribunelor noas
tre: înaintașilor le este FRICA

să șuteze la poartă. Deși ar tre
bui să fie invers, ca portarilor 
să le fie frică de șutul înainta
șilor. De ce se întimplă, totuși, 
așa ?

a) Pentru că, psihologic, atacan- 
ții de azi sînt, in majoritate, 
structuri labile. Le este frică de 
reacția publicului, a coechipieri
lor. b) Pentru că tehnic slnt des
tul de dezarmați.

șutul ia poartă nu este o filo
zofie: trebuie să lovești mingea 
puternic șl eu adresă. Aceste ca
lități se dobîndesc, tnaă, cu prețul 
multor ore de antrenament colec
tiv și mai ales INDIVIDUAL, cite 
ore, cite sute de ore SUPLIMEN
TARE, n-am apărat șuturile lui 
Humis, Baratkl sau Bodola ț Piuă 
se itttunhoa. Astfel că ml-am for
mat reflexe chiar și... la lumina 
lunii.

(N.A. — Așa se explică, printre 
altele, apelativul „Vangelo della 
ttotte1* dobtndlt de marele nostru 
portar Iii patria faimoșilor Combi 
șl Olivieri).

noastră
ION VOINESCU
Sistemele de joc i-au îngrădit 

considerabil pe înaintașii noștri, 
dar aceștia sînt., ca să zic așa, 
„autotogtădiți", din următoarele 
motive :

1) Trasul la poartă este o ma
terie la oare 95“/» din înaintașii 
noștri sînt corigențl; nu știu, „se 
vede, acest lucru; să tragă co
rect la poartă;

2) Majoritatea înaintașilor noș
tri sînt de statură mică șl n-au 
șanse în luptă cu apărările atle
tice de astăzi, care luptă fără 
menajamente. (Vezi, ca 
ție la temă, jocul retur 
Juventas șl confruntarea 
ril — liliput a Rapidului 
rarea „halebardierilor"

3) Driblingul este Ia noi o floa
re rară. Puțini înaintași știu să 
dribleze bine și dintre aceștia 
șl mal puțini știu să dea efi
ciență driblingului îcxr.

★Este ineficacitatea atacanțllor 
noștri o maladie Incurabilă ? Că 
este cronică, o știm, de ani de 
zile, ne-o semnalează în simp- 
tomele el mai intime preopinenții 
de mai sus, mari „actori* al go
lului.

Flecare dintre ei dă, direct 
sau indirect, „rețete" (nici una 
insă nu cuprinde vreun elixir 
miraculos) pentru repunerea în 
drepturi a unuia din principa
lele atribute als forței fotbalu- 
lului dintr-o țară. Totodată, in
terlocutorii noștri se referă la 
cauzele — obiective șl subiective 
— ale acestui fenomen (tneflea-

ilustra- 
Rapid— 
înaln tă
cu apă- 
ltalieni).

să

dtatea atacanțllor) din fotbalul 
nostru.

Această „luminare” a cauzselor 
eâte, în ultimă instanță, scopul 
Srezemtei anchete, a cărei uti- 

tate rămîne s-o Judece în pri- 
mdi îînd antrenorii noștri.

Anchetă realizată de 
Marius POPESCU

CE FAC ECHIPELE?
București — Călimănești 

Iran — Irak — Turcia
...Iată itinerarul pe care se 

vor desfășura pregătirile dina- 
moviștilor bucureșteni. Intr-o 
scurtă convorbire cu antreno
rul Traian Ionescu am aflat e- 
tapele de antrenament ale 
echipei sale pînă la începerea 
campionatului. Pînă la 8 ia
nuarie jucătorii vor efectua 
controlul medical Inițial la 
Centrul de Medicină sportivă 
23 August. Concomitent vor 
participa și la cîteva antrena
mente ușoare, progresive, pen
tru reacomodare. Intre 8 șl 
28 ianuarie tabăra dinamo- 
viștilor bucureșteni se va 
muta la Călimănești. Acolo se 
va lucra pentru realizarea 
pregătirii fizice generale și 
speciale, precum și pentru a- 
meliorarea tehnicii. La sfîrși-

tul lunii vor avea loc pri
mele meciuri școală în com
pania unor echipe din „C“ și 
„B". Luna februarie va fi a- 
fectată unui turneu. Jocurile 
din Iran și Irak sînt deja per
fectate. Se mai duc tratative 
și pentru 2 partide în Tur
cia. Turneul va totaliza 7 
meciuri. In Iran este proiec
tată între partide și o scurtă 
etapă de antrenament în co
mun cu echipa țării gazdă.

Progresul nu este 
o echipă resemnată

Progresul, echipa bucureș- 
teană cu cea mai precară 
situație in clasament, nu este 
o resemnată, precum ne-a 
asigurat antrenorul Cornel 
Drăgușin. în etapa de vacan
tă majoritatea jucătorilor au 
venit la stadion să lucreze 
din proprie inițiativă. Oficial, 
pregătirile vor fi inaugurate 
la 10 ianuarie, cînd va fi ex
pus în fața lotului planul de 
antrenament. De a iioua zi 
lotul bancarilor se Va depla
sa la Predeal, unde timp de 
10 zile va lucra pentru spo
rirea capacității de efort. 
După revenirea la București, 
jucătorii Progtesului vor par
curge două etape cu obiecti
ve diferite (prima de Ia 22.1 
la 4.II, a doua 5.11 la 18.11), 
ce se vor desfășura la baza 
sportivă din str. dr. Staico- 
vici. Va urma un turneu com
pus din 3 partide, două în 
Iugoslavia Ia Sdrenjanin și 
Subotița, al treilea în R.P. 
Ungară la Szeged. Perioada 
de pregătire se va încheia la 
3

iul în »tate“, motiv pentru 
care, omogenizarea echipei și 
mai ales sudura sufletească s-a 
făcut cu deplină greutate.

— Care sînt relațiile: an- 
trenor-jucători; asociație- 
echipă ?

.— Relațiile dintre' mine și 
jucători sînt 90 la sută bune, 
cu excepția unor cazuri cînd 
a trebuit să iau poziție îm
potriva unor jucători indisci- 
plinați. Am avut cu el cen- 
vorbiri personale, i-am criti
cat în ședințe, nu i-am intro
dus în formație etc. Relațiile 
dintre mine și secția de fot
bal, reprezentată prin tov. 
Gh. Arsene, au fost bune.

— Cum v-ați preocupat de 
promovarea tinerelor talente?

— I-am promovat pe Va
sile Pîrvu, Ciobanu, Bărbu- 
lescu de la juniori. M-am o- 
cupat de ei, chemîndu-i la 
antrenamente suplimentare 
(corectări, completări). I-am 
introdus în jocuri oficiale pe 
Bărbulescu care a devenit ti
tular, pe Pîrvu (5—6 meciuri.; 
cite 30—45 de minute), iar pe 
Ciobanu numai la jocuri a- 
micale.

— Sînt posibilități de pro- 
categoria „B" 7 
ne vom pregăti 
dacă va exista o 
și mai strînsă în-

w fl

Șutul a fost necruțător și balonul s-a oprit în plasă. 
De fapt, asta înseamnă eficacitate...
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Dialog cu cititorii
„Mulți sportivi care a- 

jung la un nivel superior 
de pregătire, chiar și (sau 
mai ales) dintre aceia se
lecționați în loturile 
tionale, 
este un 
pentru ei, nemaiavînd ce 
învăța. Nimic mai greșit! 
Dacă anumite date istorice 
sau formulări teoretice 
bine învățate e dată se 
pot ține minte toată via
ța, tehnica sportivă se în
vață în fiecare zi. Ea se 
cîștigă și se păstrează nu
mai prin exerciții zilnice. 
O zi fără exerciții tehni
ce înseamnă un pas înapoi 
pentru sportivul de per
formanță", Acest® declara
ții pline de adevăr aparțin 
cunoscutului antrenor de 
handbal Dumitru Popescu- 
Colibași. Ele au fost re
produse într-o scrlsore a 
cititorului nostru 
Ionescu 
Saturn 7, 
le dăm 
ciind că 
folos 
tivi.

na- 
cred că tehnica 
capitol epuizat

Stelirt 
din Brașov, str. 
care ne roagă să 
publicității, apre- 
vor fi de «jn real 

multor tineri spor- 
Indeplinind această 

rugămite, profităm de pri
lej pentru a sublinia încă 
o dată activitatea deosebit 
de 
Iul 
din 
lua 
colegii să da breaslă.

meritorie a antrenor u- 
D. Popescu-Colibași, 

experiența căruia pot 
exemplu destui dinte*

Stimulat de ancheta Interna
țională întreprinsă de ziarul 
nostru în lumea crainlcllor-re- 
porterl, tovarășul Halea Va- 
sile-Vasiliev din orașul Găiești, 
str. Trandafirilor 36, ne măr
turisește pasiunea sa pentru 
activitatea de comentator 
sportiv la radio. Adresindu-se 
Radio difuziunii pentru a afla 
ce condiții trebuie să îndepli
nească un cralnic-reporter și 
neprimind încă răspuns, citi
torul din Găiești ne solicită 
nouă lămuririle necesare. Ne 
pare rău c-ă nu-1 putem fi de 
folos, singura sursă de unde 
poate obține amănuntele cele 
mai exacte fiind tot instituția 
respectivă. Deci, dacă între 
timp nu a primit răspunsul 
așteptat, trebuie să se adre
seze din nou secției sport a 
Ra.<llodMuzitmil.

Nemulțumit de faptul că 
ziarul nostru publică re
clame ale unor filme sau 
produse industriale, tova
rășul C. (Florescu din Con
stanța, str. I. Voronca 21, 
ne propune foarte deschfs 
să renunțăm la ele. Ceea 
ce, însă, nu putem face. 
Publicarea de reclame a 
fost și este în tradiția pre
sei de pretutindeni și nu 
neapărat din cauza lipsei 
de materiale, apa cum gre
șit crede cititorul nostru, 
ci din c totul alte rațiuni. 
Printre altele, inserarea de 
reclame în ziare și reviste 
este utilă și cititorilor, că
rora li se oferă astfel posi
bilitatea unei mai prompte 
și lesnicioase informări a-

supra diferitelor produse 
nou apărute, a spectacole
lor și a altor manifestări, 
îl rugăm, deci, pe tovară
șul Florescu să nu se su
pere pentru declinarea 
propunerii sale, cu atît mai 
mult cu cît 
după cum 
marca, n-a 
nu va face 
blicarea 
comerciale.

☆
„Cazul Martinovlcl» conti

nuă să constituie tema multor 
scrisori care ne sosesc la re
dacție. Printre cei care ne-au 
solicitat in ultima vreme lă
muriri In legătură cu situația 
acestui jucător se află tovară
șii Vasile Angliei șl Marcel 
Popescu din comuna Vulpeni, 
raionul Balș, Petru Popa din 
Petroșenl, str. Dealului 3, Telo 
Grămescu din comuna Terpe- 
zita, raionul Craiova, Doru 
Mituleseu din Cluj, str. Babeș 
13, Petru Chlra din raionul 
Timișoara, Alexandru Fodor 
din Craiova, Calea București 
34, șl N. Brâdișteaziu din ace
lași oraș.

Așa cum statem informați, 
lui Martinovlcl i s-a dat dez
legarea cerută de la Jiul Pe
troșenl, dar acest fapt s-a 
produs după încheierea peri
oadei de transferări. în con
secință, Federația de fotbal 
poate să-l dea drept de joc 
la Universitatea Craiova (pen
tru meciuri oficiale) cu pri
lejui proximei perioade des
chise transferurilor (probabil 
chiar înainte de Începerea re
turului camplor itului).

★
Coresponaenlul din Tîr- 

geviște al ziarului nostru,

ziarul nostru, 
poate re- 

șl nici 
în pu- 

reclame

se 
făcut 
exces 

acestor

Mlșu Avanu, tehnician la 
Uzinele de utilaj petrolier, 
ne-a scris despre unele 
necazuri ale iubitorilor fot
balului din localitate. în 
cîteva rînduri, aceștia au 
fost amăgiți că în orașul 
lor urmează a se disputa 
meciuri internaționale. Au 
luat oamenii cele mai bune 
măsuri organizatorice, au 
popularizat intens (prin 
afișe colorate) partidele 
promise, dar, de fiecare 
dată au fost .tentați". Ast
fel, meciul de juniori Ro
mânia—Ungaria, care fuse
se programat inițial la Tîr- 
goviște, a fost transferat la 
Pitești, iar echipa Dynamo 
Berlin, care urma să în- 
tîlnească în joc amical for
mația tîrgovișteană Meta
lul, n-a mai ajuns nici ea 
în acest oraș, deplasîn- 
du-se tot la... Pitești. „® fl 
Piteștiul reședință de re
giune, spun tîrgoviștenil, 
dar iși noi avem mîndria 
noastră. Cei ce se joacă 
de-a programarea unor 
rreclurl internaționale ar 
trebui trași nițel la răs
pundere 1'

★
Pentru obținerea fotogra

fiilor dorite, o rugăm pe 
eleva Luminița Dragomir 
din Iași, str. Decebal 4, să 
se adreseze 
lui Steaua, 
Florin Șerb 
la, comuna 
nul Beiuș, 
Pitești.

direct clubu- 
iar pe elevul 
din satul Goi- 
Căbești, raio- 

clubului din

C. FIRANESCU

PRONOSTICUL NOSTRU
Etan» din 7 Ianuarie 1968.

Napoli—Internazlonale X
Sampdoria—Juventus X
Milan—Roma 1
Han erossl—Brescia 1
Epal—Florentina X
Bologna—Atalan  ta 1
Mantova—Varese X
Torino—Cagliari 1
Foggla—Novara X
Lecco—V erona 1
Livorno—Bari 1
Palermo—Messina 1
Regglna—Pisa K

Tfrgoviștenii speră...
Iubitorilor sportului cu ba

lonul rotund care urmăresc 
activitatea echipelor din ,C" 
le-am rezervat astăzi amănun
te de la Metalul Tîrgoviște. 
în acest sens am adresat an
trenorului MARIN ALEXAN
DRU, cîteva întrebări.

— La sîîrșitui acestui
1 Tîrgoviște deține 
la o diferență de 
de Dunărea Giurgiu, 

loc corespunde pregă- 
și valorii echipei ?

— Locul II este necores
punzător dacă ținem seama 
că avem jucători cu multă 
experiență veniți din diviziile 

' A și B. Ei au venit la Meta-

Metalul 
cul II, 
puncte 
Acest 1 
Urilor !

tur, 
lo- 

trei

Noutățile
O Incepînd cu concursul nr. 

1 din 7 ianuarie 1968 se aplică 
experimental trierea centraliza
tă. Această măsură duce la o- 
perativitate în cunoașterea re
zultatelor și plata premiilor (lu
nea rezultatele omologării; 
la începe plata premiilor).

Premiile vor fi pe trei 
tegorii variabile.

• Categoriile de premii 
fi următoarele :

Categoria I: pentru varian
tele cu cel mai mare număr 
de rezultate;

Categoria a II-a: pentru va
riantele cu numărul de rezul
tate exacte imediat inferior 
celui de categoria I :

Categoria a III-a: pentru va
riantele cu numărul de rezul
tate exacte imediat inferior ce
lui de la categoria a II a.

Numărul minim de rezultate 
exacte cu care se poate obține 
un premiu este de 8.

jo-

ca-

vor

movare în
— Dacă 

mai bine, 
colaborare 
tre conducerea asociației, ju
cători, antrenor. Cred că vom 
promova în „B".

în completarea celor expu
se de anttenorul Marin A - 
lexandru mai avem de adău
gat : Ia Tîrgoviște s-au adu
nat prea multe „păsări călă
toare". Disciplina a lăsat de 
dorit, cu toate eforturile lui 
Marin Alexandru. Atitudinile 
nesportive, certurile au fost 
destul de numeroase.

MIȘU AVANU — cOresp.

SPORI
LA IILEVIZHINt
Ora 13,55 — Transmisie de Ia 

Innsbruck (Austria), aspecte de la 
concursul internațional de sări
turi cu schiurile.

Ora 18,55 — de la patinoarul 
Floreasca — campionatul republi
can de patinaj artistic.

Ora 23,20 — Emisiunea Tele- 
sport, Din cuprins : reportaje fil
mate la sosirea flăcării olimpice 
la Paris, întîlnirea triunghiulară 
de gimnastică Cehoslovacia — 
Iugoslavia — R.D. Germană, me
ciurile de fotbal West Ham Uni
ted — Leicester, Glasgow Rangers 
— Celtic Glasgow șl Newcastle — 
Liverpool, ultimele știri.

PRONOSPORTULUI
se va repartiza

premii pe 3 cate-
I - 25%; cat. a

30%; cat. a III-a •—

Inainte de depunerea buleti
nelor, participanțli au obligația 
să completeze pe formular da
tele personale : numele, prenu
mele și adresa.

• Fondul de premii consi
derat 100% 
astfel:

Cînd sînt 
goril: Cat.
II-a 
45%.

Cînd sînt premii pe 2 cate
gorii: cat. I - 30%; cat. a II-a 
- 70%.

Cînd sînt premii pe o sin
gură categorie s întregul fond 
de premii de 100% la categoria 
respectivă.

• Incepînd cu primele con
cursuri și trageri ale anului 
1968, se aplică experimental și 
desființarea reporturilor.

• Incepînd cu concursul 
Pronosport nr. 1, participarea 
se face pe buletine cu 3 taloa
ne, pronosticurile 
mind 
cele 3 
mulat 
bani.

LOTO DIN 5 IANUARIE 1968 
51 40 13 46 47 49 42 52 30

34 24 70 
premii: 773.341 lei.
următoare va avea

12 ianuarie 1968, la

jucate Ur- 
a fi înscrise identic pe 
taloane. Costul unui for- 
de concurs este de 10

Fond de
Tragerea 

loc vineri 
București.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 52 DIN

31 DECEMBRIE 1967
Premiul excepțional : 1 va

riantă a 75.000 lei (un autotu
rism Renault 16 plus 3.500 tei 
în numerar) ; categoria I: 2 va
riante a 44.856 lei; a fl-a: 76,5 
a 811 lei; a III-a: 717 
lei.

Premiul excepțional a 
nit participantului Cottea 
stantin din București.

a 129

reve-
Con-
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& •lele
(c loc ocupa educația fizica
în școlile din țara dv ?

bulgaria: realizări, fapte, probleme
Și în Bulgaria, ca in multe 

alte țări, grija statului pentru 
tînăra generație se manifestă 
prin variate și multiple mij
loace. Copii bine instruiți in
telectual, sănătoși, robuști — 
iată principalele obiective puse 
în fața celor ce răspund de 
creșterea și educarea tinerei 
generații.

Ne vom referi, firește, la la
tura sportivă a acestei impor
tante probleme, pentru că în 
țara noastră educația fizică, ca 
obiect de studiu din programa 
școlară, ca și activitatea sporti
vă a elevilor, desfășurată în 
timpul lor liber, se bucură de 
cea mai mare atenție. Ne-o 
dovedesc, între altele, taberele 
școlare organizate în perioa
dele de vacanță școlară, al că
ror număr crește an de an. 
Stațiunile de munte situate în 
Stara Pianina, Rila, Rodopi, 
Pirin ca și cele de pe litoralul 
Mării Negre sînt an de an gaz
dele primitoare a mii și mii de 
copii. Bineînțeles, în cele 20 
de zile prevăzute pentru fie
care serie activitatea sportivă 
se află pe. primul plan, progra
mul sportiv fiind alcătuit 
port cu nivelul atins de 
participanți : o treptată 
fizică pentru începători, 
ciții sportive complexe, 
nastică, atletism, volei —
tru elevii-sportivi avansați. In 
taberele de pe litoral, cum e 
și firesc, înotul se află pe pri
mul plan, an de an erescînd 
numărul elevilor care obțin

brevetul de înotător. Să amin
tim aici că în țara noastră se 
bucură de un mare interes con
cursul popular de traversare 
înot a Dunării, întrecere care 
angrenează în fiecare sezon și 
un mare număr de elevi.

Dar, nu poți vorbi de spor
tul școlar fără a nu face refe
rire și la aspectul performan
ței. Aceasta, pentru că în ulti
mul timp specializarea timpu
rie, deși mult controversată,

AMCHETA
ioWr

în ra- 
copiii 
călire 
exer- 
gim- 

- pen-

își face tot mai mult loc în 
instruirea sportivă, fiind chiar 
generalizată. Aceasta și expli
că de altfel faptul că în Bul
garia există în prezent cam
pionate republicane de volei 
pentru cei mai mici sportivi, 
pionierii. Pentru selecționarea 
celor 10 echipe care iau parte 
la turneul final au Ioc între
ceri viu disputate în toate cele 
28 de regiuni ale țării. De a- 
semenea, există campionate 
pentru copii la fotbal, baschet, 
gimnastică sportivă și artistică. 
Au devenit tradiționale victo
riile repurtate de micii atleți 
bulgari în competițiile pentru 
pionieri, organizate anual prin 
corespondență.

Intre problemele care concu-

ră la dezvoltarea sportului în 
rîndurile școlarilor se află și 
bazele sportive simple de la 
orașe, problemă — din păcate 
— nerezolvată încă. Mai ales 
în marile orașe, unde construc
ția de locuințe și alte edificii 
este în continuă dezvoltare, de
vine tot mai greu să se păs
treze terenurile simple de sport 
din centrul orașelor, ca să nu 
mai vorbim că e aproape im
posibil să se amenajeze altele 
noi. De asemenea, periferiile 
oferă posibilități din ce în ce 
mai reduse pentru construirea 
de terenuri de sport. Dacă a- 
dăugăm faptul că pe marile 
stadioane au acces, de regulă, 
numai echipele reprezentative 
de copii și că circulația auto 
exclude jocul pe străzi, ne 
dăm prea bine seama că un 
procent destul de ridicat de 
copii de la orașe rămîne fără 
posibilitatea de joacă și sport.

In fața acestei situații difi
cile s-au căutat, firește, și so
luții. Tot mai multe cvartale 
de locuințe au fost prevăzute 
și cu terenuri speciale pentru 
joacă și sport, unele străzi sînt 
închise circulației auto, mai 
ales iarna, fiind afectate pentru 
joaca copiilor.

Cunoscîndu-se importanța ce 
se acordă sportului școlar, pro
babil că acest neajuns va fi 
curînd înlăturat.

VLADIMIR BOJIKOV 
redactor la „Naroden sport“ 

Sofia

Sala de sport a complexului universitar din capitala Bulgariei este în dese rînduri gazda 
unor disputate întreceri sportive ale elevilor și studenților sofioți

turcia: intențiile bune nu lipsesc...
Dacă este să vorbim despre 

sportul școlar și universitar in 
Turcia, atunci ar trebui să pu
nem toate verbele la timpul 
viitor. Intr-adevăr, în acest do
meniu, sîntem abia la primele 
începuturi și totul se rezumă 
la privirea în perspectivă.

De fapt, intențiile bune nu 
lipsesc. Dar, cel puțin pînă 
acum, ele n-au depășit acest 
stadiu, fiind în foarte mică 
■măsură traduse in practică. 
Așa se explică faptul că în 
programul de învățămînt al 
școlilor elementare și medii nu 
este prevăzută decit o singură 
ori de educație fizică pe săp- 
tămînă, iar la universități nici 
una... Practic, pină foarte de 
curînd nu se făcea de loc sport 
în școală. Excepții de notat 
erau doar liceele militare, in 
care există o tradiție a pregă
tirii fizice a elevilor, canaliza
tă și în preocupările sportive 
propriu-zise.

Ambianța generală pare a se 
schimba în bine acum. Recent, 
s-a introdus în învățămîntul 
mediu o oră suplimentară de 
educație fizică, miercurea, în 
care sînt organizate în princi
pal intîlniri sportive intre ele
vii diferitelor clase șt școli. Au 
loc întreceri de fotbal, baschet, 
volei, lupte, atletică grea și 
ușoară. Aceste acțiuni sînt di
rijate de ministerul de resort, 
dar și cu sprijinul federațiilor 
sportive de specialitate.

de palide, 
facultăți au 
dar nu sur
ea intre e-

In universități, inițiativele în 
favoarea unei activități pe te
renul de sport datează de mai 
multă vreme. încă in 1953, in 
școlile superioare din Turcia 
s-a preconizat înființarea clu
burilor sportive universitare. 
S-a și fixat o disciplină spor
tivă care să fie practicată cu 
precădere în mediul studen
țesc : baschetul. Rezultatele se 
arată încă destul 
Multe institute și 
echipe de baschet, 
prinde pe nimeni
chipierii lor figurează și tineri 
care nu aparțin de școala res
pectivă, cum este cazul puter
nicei formații a Universității 
Tehnice.

In Turcia, neexistînd un mi
nister al sportului, problemele 
ce țin de acest domeniu sînt 
rezolvate de o direcție genera
lă din ministerul educației na
ționale. Trebuie s-o spunem cu 
toată sinceritatea, că în fiecare 
an se fac la noi bogate planuri 
și programe pentru activitatea 
sportivă școlară, 
însă simple 
ministerului.

Iată una 
sportul de
Turcia nu se bazează pe școală 
și universitate, ca in alte țări, 
ci este alimentat numai de 
cluburi. Iar acestea iau ființă 
aproape exclusiv în fotbal, ce
lelalte ramuri sportive fiind 
vitregite de o bază organizato-

rică temeinică. O schimbare 
bine poate fi observată și 
acest domeniu. De cînd s-a for
mat la noi organizația de pa
riuri sportive — „Sport-Toto“ 
— care varsă anual o impor
tantă cotă pentru investițiile 
în domeniul sportului, a înce
put să crească numărul stadi
oanelor, sălilor și bazinelor. De 
pildă, cu cițiva ani în urmă 
existau bazine de inot mimai 
in patru orașe, iar azi numărul 
lor a crescut la 15. Tot pe linia 
ameliorărilor viitoare poate fi 
consemnată acțiunea de popu
larizare a atletismului in 
diul școlar și în armată.

încep să fie interesate
sport și fetele noastre, pînă de 
curînd ținute departe de stadi
oane din cauza acelor ră
mășițe ale prejudecăților reli
gioase. Deocamdată, sportul fe
minin în Turcia se rezumă la 
trei discipline: baschet, volei, 
atletism. Dar — ca regulă ge
nerală — timiditatea firească, 
distracțiile, dansul și... căsnicia 
stau în calea promovării spor
tului în rîndul femeilor turce.

După cum se vede, deci, sîn
tem încă în stadiul începutului. 
Avem încă de așteptat pînă ce 
dezideratele noastre, chiar cele 
minime, să intre în rîndul fap
telor împlinite.

în 
in

me

de

care rămîn 
dosare in arhiva

din explicațiile că 
performanță din

Nurhan AYDIN
ziarist

CARNET OLIMPIC
Treptele afirmării

sportiv, 
direct

rii. Hahna ilașfiîva, 
na de patinaj artistic a Ceho
slovaciei, a urcat acesta trepte 
eu pas de uriaș.

în 1964, ea a fqst una din 
cele mai tinere participante Ia 
Jocurile Olimpice de iarnă de 
la Innsbruck. Avea, pe atunci, 
14 ani și cîteva luni. Locul 15 
pe care l-a ocupat în clasa
mentul final, în valoroasa com
panie a 30 de concurente, a 
fast considerat onorabil. „Un 
copil ambițios !“ a scris, atunci, 
presa despre Hanna Mașkova, 
care, la figurile impuse, ter
minase pe locul al XIX-lea.

Afirmația nu era lipsită de 
adevăr. Copilul ambițios avea 
să devină in anul următor 
campioană a Cehoslovaciei, a- 
părindu-și apoi cu regularita
te, acest titlu.

în 1967, Hanna Mașkova a 
pășit pe o nouă treaptă a afir
mării. La Ljubljana, în cadrul 
campionatelor europene, ea a 
cucerit locul al doilea. Cu acel 
prilej, una din somitățile mon
diale ale patinajului artistic, 
antrenorul Arnold Gerschwil- 
ler, a caracterizat astfel evolu
ția Hannei : „Este o patinatoa
re care are destulă forță pen
tru a executa în patru minute 
de figuri libere toate salturile 
duble, în stilul cel mai curat 
și într-o manieră dinamică".

In acest sezon, antrenamen
tele Hannei Mașkova au spo
rit în intensitate. Este firesc, 
se apropie o nouă ediție a 
Jocurilor Olimpice. în legătu
ră cu această mare întrecere, 
V. Koudelka, antrenorul pati
natoarei cehoslovace, a făcut o 
mărturisire care poate părea 
oarecum hazardată : „Cred că 
e posibil ca Hanna să cuce
rească 
o fată 
odată, 
pentru

Antrenorul își 
ză, însă, această

medaiia de aur. Ea este 
care știe ce vrea și, tot- 
ceea ce trebuie să facă 
a-și atinge scopul".

fundamentea- 
afirmație pe

Viteziștii
cu

CAMPIOANA DE PATINAJ ARTISTIC A CEHOSLOVACIE’,
HANNA MASKOVA (LOCUL 15 LA J.O. DIN 1964, LOCUL 2
LA „EUROPENELE" DIN 1967) VIZEAZĂ MEDALIA OLIMPICA

DE AUR

Mașkova este gata de antrenament...Hanna

o serie de valoroase trăsături 
de caracter ale elevei sale. 
„Orice lucru ar face, ea i se 
dedică în întregime, din toată 
inima. Aceasta se poate vedea 
și Ia antrenamente. Mai ales 
la figurile impuse deși — oa ma
jorității patinatoarelor — nici ei 
nu-i plac aceste exerciții. Cu 
toate acestea, ea nu ezită să 
reînceapă o figură de 50 de ori, 
in șir. în lunga mea activitate 
am urmărit antrenamentele a 
zeci de patinatoare, dar la 
nici una dintre ele nu am în- 
tîlnit o asemenea voință, 
semenea disciplină".

Ce părere are Mașkova 
pre acest efort continuu.

o a-

des- 
sub-

sovietici cronometrați 
timpi

ordonat țelului de a ajunge pe 
cea mai de invidiată treaptă a 
afirmării sportive ? Cuvintele 
ei sînt de o simplitate, de o 
sinceritate cuceritoare :

„Nu m-a constrins nimeni să 
patinez. O fao pentru că vreau 
și pentru că sînt convinsă că 
în domeniul acesta am o șansă 
ca să mă afirm. Așadar, nu 
regret că trebuie să fac sacri
ficii. Este adevărat că uneori 
le invidiez pe fetele care nu 
trebuie să se antreneze atita. 
Dar cum altfel ai putea cu
noaște acest simțămint măreț 
al propriei tale măiestrii, 
tisfacția de a fi făcut bine 
lucru ? Pentru asta merită 
consimți Ia unele sacrifioii.
urmă, cînd n-o să mai particip 
Ia competiții, o să am, cred, 
senzația că încep o nouă viață".

pe pirtia de bob
de la St. Moritz

Patinatorii
se pregă-

remarcabili

sa- 
un 
să 
Pe

MOSCOVA. — 
sovietici de viteză 
tesc intens la Alma Ata în ve
derea Jocurilor Olimpice de la 
Grenoble. Un timp remarcabil 
a obținut pentru început de 
sezon Lidia Skoblikova, care 
a fost cronometrată în proba 
de 1 500 m cu 2:54,5. Tînăra 
Ludmila Titova, în virstă de 21 
de ani, a terminat învingătoa
re în cursa de 500 m cu rezul
tatul de 45,2. La masculin, pro
ba de 500 m a revenit lui

BlÂTION

A-

LÂ -29 DE GRADE
'.I ALUNG (prin telefon). 

Aflati în toiul pregătirilor 
pentru J.O, biatloniști din 
Suedia. Norvegia, Anglia, R.F. 
a Germaniei și din România, 
în total 70 de sportivi, au par
ticipat la două curse pe dis
tanța de 20 de km, cu scorni 
de a-și verifica pregătirile e- 
fectuate piuă acum. Prima în
trecere s-a desfășurat in pi
toreasca localitate suedeză 
I.ima, pe un ger de —29 
de .grade care a stinjenit mai 
puțin pe nordici, dar foarte 
mult pe ceilalți concurenți. 
Victoria a revenit lui Petrus- 
son (Suedia) cu lh24:39 (1 mi
nut penalizare), urmat de 
Tveiten (Norvegia) 111.26:31 (5) 
și Vaelhaug (Norvegia) 
lh28:08 (8). Reprezentanții
României s-au clasat pe ur
mătoarele locu ri: 7. Gh. Vil- 
moș lh3G:24 (4). 10. N. Țeposu 
lh32:33 (2). 21. C. Carabela 
lh37:20 (7), 34. N. Bărbășescu 
lh41:51 (10). Nerezistind fri
gului, Gh. Cimpoia a aban
donat.

Al doilea concurs s-a des
fășurat la Transtrand și a 
fost ciștigat de norvegianul 
Nagnar cu lh21:10 (2), urmat 
de Arvisson (Suedia) lh22:15 
(3) și Petrusson (Suedia) 
lh22:40 (2). N. Țeposu a avut 
o comportare remarcabilă, cla- 
sînd.u-se pe locul 5 cu lh24:10 
(1). Ceilalți biatloniști români 
au ocupat următoarele locuri: 
10. Gh. Vilmoș lh26:57 (5), 12.

Carabela lh28:01 (6), 21.
N. Bărbășescu lh30:46 (8), 37. 
Gh. Cimpoia lh35:33 (13).

c.

natolie Lepeskin cu 40,4. Ant- 
son a terminat victorios la 3 000 
m cu rezultatul de 4:30,4.

O La J. O. de iarnă de la 
Grenoble va participa în pro
ba de biatlon și o selecționată 
a S.U.A. Echipa este alcătuită 
din Bill Spencer, John Ehren- 
sbeck, Jonathan. Chafee, Eddie 
Wiliams, Ralph Wakey și Jay 
Bowerman. Echipa americană 
se Va antrena timp de trei săp- 
tămîni în Norvegia și Elveția.

• Echipele de hochei pe 
gheață ale Canadei și Suediei 
au susținut o nouă întilnire la 
Winnipeg. Au ciștigat cu sco
rul de 5—4 (1—1, 1—3, 3—0) 
hocheiștii canadieni.

KILLY ÎNVINS!
MUNCHEN 5 (Agerpres). — 

Proba de slalom uriaș din ca
drul concursului internațional 
de schi de Ia Hindelang (Bava
ria) a fost cîștigată de elveția
nul Edmund Bruggman. El a 
demonstrat o formă remarcabi
lă, reușind cele mai bune tim
puri în ambele manșe. Brug
gman a fost cronometrat cu 
timpul total de 3:49,56, întrecînd 
în ordine pe Jean Claude Killy 
(Franța) — 3:51,39, Giovanoli 
(Elveția) 3:51,87, Kidd (S.U.A.) 
— 3:52,45, Schranz (Austria) 
3:52,63. etc. Acest concurs a 
contat pentru „Cupa Mondia-

SAINT MORITZ (prin tele
fon). Vineri dimineață, I. Pan- 
țuru și N. Neagoe, alături de 
echipajele Elveției, Angliei, 
S.U.A. și Canadei, au efectuat 
primele coborîri pe pîrtia pe 
care, la sfîrșitul săptămînii vi
itoare, vor avea loc campiona
tele europene de bob 2 per
soane (S.U.A. și Canada vor 
participa h.c.).

Pista se prezintă în stare 
excelentă, dar temperatura scă
zută (—30 de grade) îi obligă 
pe boberi să se antreneze doar 
către ora prînzului, cînd gerul 
scade puțin. Sîmbătă sînt aș
teptate și celelalte două echi
paje românești (R. Nedelcu — 
Gh. Mattel și I. Stoica — P. 
Hristovici), precum și cele ale 
Austriei, Italiei și R. F. a 
Germaniei, urmînd ca de luni 
să se desfășoare antrenamen
tele oficiale, cronometrate.

telex
A început competiția interna

țională de baschet pentru „Cupa 
intercontinentală". Beai Madrid a 
învins cu scorul de 93—84 (44—35) 
pe -SJmmenthal Mila.pi>. In finală, 
baschethaliși® spanioli vor întâlni 
echipa americană Goodyer, deți
nătoarea trofeului. Baschetballștii 
americani au învins cu scorul de 
84—52 (36—21) echipa Botafogo Rio 
de Janeiro.

XIII a Aus- 
în turneu în

Ca- 
mal 
apoi 

la urmă să-l

de rugby în 
care se .află
a jucat la Saint Gaudena 
selecționată a Pirineilor.

..................  ■ cu

9

Lidia Skoblikova

■ -ta

Numeroși participant care au 
fost prezenți la startul crosului 
de ia „San Silvestro” au evoluat 
în cadrul unui concurs disputat 
pe stadionul Paeeaembu. în proba 
de 10 000 m a terminat victorios 
englezul Tim Johnston, cronome
trat în 29:01,7. Roelants a abando
nat în ultima parte a cursei. Iată 
celelalte rezultate înregistrate: 
3 000 m obstacole : Kuha (Finlan
da) 9:14,1; 1 500 tn; Garderud
(Suedia) 3:51,5; 5000 m: Zuntar 
(Iugoslavia) 14:26,3.

Federația italiană de fotbal a 
hotărît suspendarea pe 11' etape’ - 
a jucătorului Boninsegna, ata
cant al echipei Cagliari. Acesta' 
s-a făcut vinovat de grave acte 
de indisciplină în cursul meciu
lui de campionat Varese 
gliari (2—1). El a protestat 
întîi la deciziile arbitrului, 
l-a insultat, ca pînă ' 
lovească.

Echipa 
trăitei, 
Franța, 
cu o
Oaspeții au ’obținut victoria 
scorul de 15—0 (9—0).

Aproape 2 000 de spectatori 
urmărit la Tokio meciul de

au
_ box 

profesionist din cadrul categoriei 
„semimijlocil" dintre japonezul 
Musashi Nakano și Kim Jae Kun 
(Coreea de sud). Boxerul japonez 
a repurtat victoria prin k.o. în 
rundul 11.

01
Echipa cehoslovacă de fotbal 
Jednota Trendn a susținut o în-
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upă primul contact preolimpic, făcut 
în preajma pîrtiilor care vor găzdui 
în scurtă vreme întrecerile puse sub 
semnul celor cinci cercuri, așii 
schiului au reluat ascensiunea Alpi- 
lor de pe versantul opus, din Bava-

rta și Tirol. Aci este în curs de desfășurare 
un întreg lanț de concursuri în disciplinele 
alpine, care trebuie să furnizeze specialiștilor 
neprețuite date și indicații în vederea prono
sticurilor pentru apropiata „Olimpiadă albă". 

De pe acum încep să se definească pozi
țiile favoriților. La Hindelang, în primul con
curs din „Cupa Mondială", cei care văd în 
Jean Claude Killy unicul aspirant la meda
liile olimpice de aur în schiul alpin au sufe
rit o grea decepție. Asul francez a fost pen
tru a doua oară în dificultate, în cursul aces
tui sezon. Situația din primele zile de la 
Vai d'Isăre, cînd Killy ceda întîietatea la 
porțile de slalom special vechiului său rival 
austriac, Karl Schranz, s-a repetat pe pîrtia 
de la Hindelang, de data aceasta într-o alta 
conjunctură. întrecerea era una de viteză 
și abilitate — slalom uriaș — iar învingătorul 
lui Jean Claude Killy, sinonim cu o mare sur
priză, elvețianul Edmund Bruggman. Dacă 
mai punem la socoteală că imediat în urma 
francezului își arătau colții șl doi lupi bă- 
trîni din văile Tirolului, austriecii Nenning și 
Schranz, atunci ajungem la concluzia limpede 
că poziția simpaticului campion al schiului 
galic nu este de loc ferită de pericole.

Dar dacă tehnica nu-1 lipsește lui Jean 
Claude, curajul său se dovedește de aseme
nea la înălțime. Declarația sa, făcută imediat 
după înfrîngerea suferită la Hindelang, trans
piră încrederea nestrămutată a marelui cam
pion : „îmi dau seama că nu sînt încă perfect 
pus la punct cu antrenamentul, dar n-am nici 
o îndoială că programul ce mi l-a dictat Ho-

nord Bonnet (n.r. antrenorul echipei Franței) 
are ca obiectiv intrarea mea în formă exact 
în preajma Olimpiadei. Aci, la Hindelang, 
n-am alunecat bine. Cred că întrecerea, în 
condițiile de intemperii în care s-a desfășurat, 
a lăsat prea mult loc șansei. Pe zăpadă bună, 
n-am probleme !...“

Deopotrivă de încrezători sînt însă și ad
versarii săi. Iată părerea unui specialist ne
contestat al schiului alpin, profesorul Franz 
Hopplicher, conducătorul tehnic al echipei 
austriece: „Val d'Isăre și concursurile noas
tre nu trebuie luate literă de evanghelie pen
tru ce va fi la Grenoble. învingători și în
vinși pot să ia acum o doză de optimism sau 
pesimism, care nu va fi însă determinantă 
pentru un succes la Olimpiadă. Știu ce poate 
Kiliy și mai știu că pe pîrtia olimpică el e 
capabil să atingă apogeul formei sale. Dar 
aceasta o pot și băieții mei. Și dacă judecăm 
că. afară de Nenning și de Schranz, mai am 
speranțe și în campionul nostru olimpic Egon 
Zimmerman — puțin handicapat la Hindeland 
de pîrtia moale — atunci perspectivele noas
tre se arată dintre cele mai bune".

Nu numai austriecii, ci și elvețienii se 
anunță redutabili pentru Grenoble. La Hin- 
delang, învingătorul Edy Bruggman a mai 
avut patru coechipieri clasați printre pri
mii 12, ceea ce denotă forța deosebită a lo
tului Elveției. De notat sînt Stefan Kâlin, 
Dumeng Giovanoli, Ztean-Daniel Daetwyler, ca 
și Willy Favre, desigur, care însă este abia 
la începutul antrenamentelor, întrerupte la 
startul sezonului de un accident. Ca o com
pletare, amintim că Bruqgman nu fiqurează 
în rîndul 
alpină pe 
sezonului 
din acest

Acum caravana schiorilor de mare perfer-

manță 
unde 
schiului feminin au și ele obiective tradițio
nale. Ele iau startul, la sfîrșitul acestei săp- 
tâmîni, pe pirtiile de la Grindelwald, iar apoi 
urcă la Badgastein.
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se mută de la Hindeland la Adelboden, 
întrecerea se repetă. Reprezentantele

primilor 15 clasați în nici o probă 
tabelele F.I.S. alcătuite Ia finele 

trecut. Cu atît mai mare surpriza 
prim concurs al anului.

A
șii schiului nordic sînt și ei în focul 
marilor întreceri. Sîmbătă și dumi
nică se dispută manșele decisive în 
atractiva competiție care reunește 
pe cei mai buni săritori cu schiurile 
din lume : „Turneul celor 4 trambu

line". Mai întîi la Innsbruck, apoi la Bischof- 
shofen, specialiștii zborului planat, fără aripi 
sau motor, vor urca deasupra crestelor bra
zilor aterizînd spre granița celor 100 de metri, 
ce marchează salturile cele mai intrepide. 

Deocamdată, în clasamentul competiției con
duce dublul campion mondial Bjoern Wirkola 
(Norvegia), după dispute foarte strînse pe 
trambulinele de Ia Oberstdorf și Garmisch 
Partenkirchen. Liderul săritorilor de la tram
bulină nu va avea însă o victorie ușoară, 
judecind și prin prisma ultimelor antrena
mente efectuate la Innsbruck, în preziua 
întrecerilor din a treia manșă. Astfel — după 
cum ne anunță Kurt Castka, corespondentul 
nostru din Viena — cel mai bun rezultat pe 
marea trambulină Berg-Isel aparține austria
cului Reinhold Bachler, care a fost notat cu 
94 metri. Iată seria de sărituri, impresio
nantă, la încălzire a lui Bachler: 87—90— 
—92,5—94. După austriac s-au apropiat de 
94 m norvegianul Lars Crini și sovieticul 
Saglanov. Recordul trambulinei este de 
95 m. Wirkola nu pare să fi Insistat la an
trenamente. El a marcat 92,5 dar probabil se 
rezervă pentru ziua cînd metrii și punctele 
vor fi trecute pe foile oficiale de arbitraj.

După cum remarca în transmisia sa cores-

pondentul nostru din Viena, o impresie foarte 
bună fac săritorii sovietici și cei din R. D. 
Germană. Ei se arată cei mai redutabili ad
versari ai scandinavilor atît în competiția 
actuală, cit și în cea viitoare, de pe trambu
linele olimpice de la St. Nizier și Autrans.

atinatorii de viteză au și ei un trip
tic de concursuri intrate în tradiție. 
După Inzell, pe proqramul întrece
rilor pe inelele de gheață vine acum 
Innsbruck, iar peste încă o săptă- 
mînă viteziștii se vor reuni pentru

testul final pe patinoarul de la Madona di 
Campiglio. Calitatea competitorilor, a pistelor, 
ca și... altitudinea promit noi recorduri. Tot 
pe gheată, dar în întrecerile care pretind pre
cizia desenului făcut cu muchea patinei și 
dezinvoltură în sărituri, piruete și pași de 
dans, își face prima apariție în concurs o 
pretendentă autorizată la podiumul olimpic. 
La Berlin sînt programate campionatele R. D. 
Germane de patinaj artistic și se așteaptă cu 
interes evoluția Gabrielei Seifert, medaliată 
cu argint la ultima ediție a mondialelor. Dacă 
nu cumva Gaby continuă și ea tactica de es- 
pectativă adoptată pînă acum de marile ve
dete ale gheții...

ai notăm, pentru încheiere, că festi
valul marilor maeștri ai șahului va 
trece Canalul Mînecii, de la Has
tings la Beverwijk, în Olanda. Pe 
șoselele înzăpezite ale Suediei se 
dispută un interesant raliu automo

bilistic, repetiție generală pentru o altă mare 
întrecere a volanului, Monte Carlo, de la sfîr
șitul acestei luni. între timp, elita cicliștilor 
profesioniști de pistă s-a reunit pe velodromul 
acoperit de la Bremen, unde are loc o nouă 
cursă de 6 zile. Continuă campionatele națio
nale la diferite discipline sportive, în săli și 

unde sporturile 
viitoarele per-

bazine acoperite, pretutindeni 
verii s-au adăpostit pregătind 
formanțe sub cerul deschis.

Radu VOIA

tâlnire la San Jose (Costa Rica) 
cu echipa locală Puntarenas. Jo
cul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 1—1 (1—0).

S3
Selecționatele olimpice de fotbal 
ale Cehoslovaciei și U.R.S.S. s-au 
întâlnit la Lima în cadrul turneu
lui Internațional care are loc în 
capitala Perului. Peste 18 000 da 
spectatori au urmărit acest joc, 
care s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 0—0.

La Budapesta s-a disputat a 
doua întâlnire internațională de 
hochei pe gheață dintre sel 
nata secundă a Cehoslovaciei si 
echipa orașului Budapesta. Ho- 
cheiștii cehoslovaci 
învingători cu scorul 
2—1, 1—1).

hochei pe gheață dintre selecțlo-

au terminat 
de 8—2 (5—0,

luxembur-Cunoiscutui 
ghez Charly 
cidemtat. In 
la Luxemburg, automobilul său a 
derapat din cauza șoselei înghe
țate și s-a răsturnat. Gaui a sufe
rit cîteva fracturi șl un trauma
tism cranian.■
Un accident de automobil a pus 
capăt vieții unui cunoscut rugbyst 
francez. In apropiere de Bor
deaux, a decedat în urma unui 
astfel de accident Internaționalul 
Jean Michel capendeguy din 
echipa C.A, Beglais.

Tenismana australiană Margaret 
Smith-Court, care în anii 1963 sl 
1965 a cîștlgat turneul de la Wim
bledon, evoluează cu succes în 
campionatele de vest ale Austra
liei de la Perth. In sferturile de 
finală ea a învins-o cu 5—7. 8 — 6, 
6—4 pe americana Rosemarv Ca
sals. De remarcat că Margaret 
Court șl-a făcut reintrarea în 
toamna anului trecut, după o ab
sență de 18 luni.

ciclist .. ____
Gaui a fost grav ac- 
timp ce se întorcea
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