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CONCURSUL DE DESCHIDERE 
A SEZONULUI DE SCHI

PASIUNE
PENTRU

Eugenia Pivoda 

și Elena Neagoe 

(la senioare), 

P. Dinu 

și D. Cristea 

(la seniori), 

învingători 

la Predeal

Ziua de duminică nu a dez
mințit titlul dat primei noastre 
cronici de la Predeal, aceea a 
concursului celor mici contînd 
ca deschidere de sezon. Iar 
cea mai bună dovadă a consti
tuit-o afluența de public, a- 
proape neverosimilă în raport 
cu condițiile atmosferice.

într-adevăr, mii și mii de 
oameni au înfruntat gerul și 
(m-aii greu de suportat) viscolul 
care au caracterizat, ca vreme, 
întrecerile din Predeal. E 
drept, o însemnată contribuție 
o au realizările acumulate în 
ultima vreme, în speță înmul
țirea mijloacelor mecanice de 
urcat panta șt instalația care 
permite popularea pîrtiei de la 
Qăbucet în nocturnă. Iar dacă 
vom alătura roadele politicii 
de promovare a tinerilor, vom 
avea imaginea acestui frumos 
debut, vom rămîne cu impre
sia cea mai puternică pe care 
ne-a prilejuit-o succesul care 
se numește .Concursul de des
chidere a sezonului*.

în ce privește rezultatele, 
chiar dacă surprizele erau... 
scontate, numele celor ce a- 
veau să Ie furnizeze au ră
mas, pînă în ultima clipă, ne

cunoscute. Fără îndoială, se 
pot face speculații cu privire 
la condițiile oarecum speciale 
de concurs, la perioada care 
nu cere formă maximă sau la 
diverse incidente care lasă în
vinșilor de marcă loc pentru 
reabilitare și nici nu le știrbesc 
valoarea tehnică propriu-zisă. 
Probele alpine, pe drept cu- 
vînt cele mai iubite, par a ne 
anunța un asalt foarte puter
nic al generațiilor de mîine și, 
totodată, existenta unui poten
țial de certă valoare. în cele 
de fond, doar victoria lui P. 
Dinu asupra lui Gh. Cincu la 
seniori, ca și aceea a unui tî- 
năr rîșnovean la juniori, au 
valoare de „anunț*. Deși nu 
6-a întocmit un clasament pe 
echipe, vom acorda mențiuni 
de ansamblu brașovenilor (în 
special celor de la A.S.A., 
„grupați" în locuri fruntașe) și 
sinăienllor, ultimii părînd a 
beneficia rapid și substanțial 
de pe urma creării Clubului 
local și a întăririi muncii la 
Școala sportivă.

Concluzii cu privire la for
ma și eventualele rezultate de 
valoare ale individualităților 
nu ar fi justificate la ora ac

tuală. A fost, totușî, un con
curs inaugural, cu caracter în 
primul rînd festiv. în schimb, 
— și vom reveni pe larg asupra 
acestui lucru — se cristalizează 
prin fenomene concrete un 
moment important, credem, 
pentru schiul nostru. A înce
put să „meargă" foarte bine, 
în general, și e momentul să-i 
dăm o și mai puternică mină 
de ajutor !

Rezultate tehnice : SLALOM 
SPECIAL, seniori: 1. D. Cris
tea (CI. Sp. Sinaia) 33,0; 2. V. 
Brenci (A.S.A. Brașov) 33,5; 
3. D. Munteanu (A.S.A. Bra
șov) 33,8; 4. M. Focșeneanu 
(CI. Sp. Sinaia) 33.9; 5—6. G. 
Tăbăraș (CI. Sp. Sinaia) și I. 
Zangor (A.S.A. Brașov) 34,0; 
7. Gh. Vulpe (CI. Sp. Sinaia) 
34,3; 8. Gh. Bălan (A.S.A. Bra
șov) 34,4; senioare: 1. Elena I 
Neagoe (I.C.F.) 41,0; 2. Judith i 
Tomori (Universitatea Cluj) 
41,2; 3. Ioana Belu (Î.G.F.) 
42,0,- juniori: 1. I. Bobit (Stea
gul roșu Brașov) 36,1 ; 2. I. 
Bogdan (Șc. sp. Sinaia) 36,8; 
3. C. Văideanu (A.S.A. Bra
șov) 37,0; 4—5. V. Crețoi

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Panta de la Clăbucet, gazdă tradițională a „inauguralelor" schiului nostru...

Foto: Aurel Neagu

Bucureștencele s-au calificat in semifinalele „C. C. E." la handbal

RAPID-ADMIRA VIENA 24-10 (14-3)

Baschet. Un sport dinamic, spec
taculos, cu popularitate în țara 
noastră, dar și cu multe probleme. 
Pe cîteva dintre ele am încercat să 
ie surprindem sub „reflector". Pagi
na a ll-a a ziarului nostru vă oferă 
cîteva aspecte legate în special de 
ultima etapă a turului diviziei A, dar 
care oglindesc, de fapt, stări de lu
cruri mai vechi ale baschetului nos
tru. Deci, în pagina a ll-a, „BASCHE
TUL SUB REFLECTOR'.

în loc de cronici la meciurile
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BASCHET

Deși Erika Wilfert încearcă s-o rețină, Elena Hedeșiu reușește 
— cu un splendid efort — să marcheze cel de-al 16-lea gol 

al partidei
Foto: A. Neagu

Sala Floreasca — 1 500 de 
spectatori. RAPID BUCU
REȘTI ; Maria Buzaș, Ana Do- 
brescu, Elena Gheorghe, Ana 
Starck, Cornelia Cula, Felicia 
Bîtlan-Gheorghiță, Maria Ghi- 
ța, Wilhemina Petrache, Nela 
Vasilescu, Petruța Băicoianu, 
Elena Hedeșiu-Drăghici (antre
nor : Simion Pompiliu) ; AD
MIRA VIENA: Wohtraud Si-

Brigitte Strum, Elfimon,
Hitsche, Sieglinde Ruszits, Eri
ka Wilfert, Crista Obermayer, 
Franziska Cervinka, Gertraud 
Krug, Gertraud Geyer (antre
nor : Walter Ruszits).

Au marcat : Elena Gheorghe 
7, Elena Hedeșiu-Drăghici 5, 
Ana Starck 4, Felicia Bîtlan- 
Gheorghiță 4, Cornelia Cula 2, 
Petruța Băicoianu și Maria

Ghiță — pentru Rapid Bucu
rești ; Gertraud Krug 4, Fran
ziska “ ‘ ' * —....-
Strum, 
Crista 
Admira
Ana Starck;
Drăghîcî, Elena Gheorghe, Fe
licia Bîtlan-Gheorghiță (Rapid), 
Gertraud Krug, Franziska Cer
vinka și Erika Wilfert (Admira).

A arbitrat foarte bine : Mio
drag Stanojevic (Iugoslavia), 
ajutat de V.Sidea și V. Pelen- 
ghian (România).

„Vedetă" a programului de 
duminică seara din sala Flo
reasca, partida dintre Rapid 
București și Admira Viena, 
desfășurată în cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal 
feminin, s-a bucurat de o a- 
sistență numeroasă. Iubitorii 
handbalului au venit, desigur, 
să-și admire favoritele, pentru 
că practic nu se punea nici un 
moment problema: cine se va 
califica ? Ua Viena, rapidistele 
iși asiguraseră un avantaj de 
9 puncte — în partida tur — 
cu ajutorul căruia puteau să 
abordeze meciul cu dezinvoltu
ră. Așa s-a și întîmplat, de alt
fel. „Echipa blondă" — toate 
jucătoarele vieneze sint blonde 
(dar, naturale...) — a avut min
gea la fluierul de începere a 
partidei, dar a pierdut-o re
pede. Bucureștencels au înce
put un edevărat festival de 
virtuozitate și in minutul 2 au 
înscris, la capătul unei acțiuni 
frumoase, prin Gheorghe. Spec
tatorii au susținut „sonor" în
cercarea rapidistelor de a da 
partidei cursivitate, alura de 
meci vedetă. în trei minute, 
scorul urcă de la 1—0 la 5—0, 
prin punctele marcate de He
deșiu, Starck și Gheorghe (2). 
A fost un adevărat iureș, pe 
care vienezele n-au reușit să-l 
stăvilească, deși — se poate 
spune — nu s-au apărat 
niște... domnișoare.

Se părea că oaspetele au 
trat în pasă neagră. Nici un 
nu nimerea cadrul porții.

Cervinka 3, Brigitte 
Sieglinde Ruszits și 

Obermayer — pentru 
Viena. S-au remarcat:

Elena Hedeșiu-

ca

in- 
șut 
De

Rodica VIȘAN
Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 3-a)

din campionatul de hochei...
Meciurile de hochei, disputate ieri 

în cea de a doua etapă a „manșei" 
secunde a campionatului național, 
s-au încheiat cu rezultatele așteptate.

Și dacă desfășurarea competiției nu 
a putut oferi spectatorilor nici un fel 
de surpriză, care să mai învioreze cît 
de cît atmosfera de pe patinoar, con
ducerea complexului sportiv „23 Au
gust", de care ține această bază spor
tivă, s-a hotărît să facă ea ceva pen
tru a anima activitatea. Perseverînd 
pe un drum care i-a adus numai ne
cazuri, adiministrația complexului 
sportiv „23 August" continuă să 
creadă că este mai normal să se pro
ducă modificări și perturbări în pro
gramul de desfășurare a campionatu
lui (al unui campionat republican I), 
decît să se renunțe Ia încasările mo
deste pe care le aduce patinajul pu
blic într-o zi de sărbătoare. Din a- 
ceastă cauză ieri, ca în orice dumini
că, la meciul disputat dimineața (Di
namo — Avîntul Gheorghieni) pe pa
tinoar a fost o dezordine greu de ima
ginat, lucrurile ajungînd pînă acolo, 
încît în timpul pauzelor jucătorii de 
hochei nu aveau unde să se odihneas
că, fiind obligați să stea pe gheață sau 
pe băncile jucătorilor de rezervă.

în afară de aceasta, timpul afectat

ex-patinajului publiG s-a prelungit 
trem de mult și după amiază primul 
joc (Avîntul M. Ciuc — Tîrnava Odor- 
hei) a început cu o întîrziere de 35 
de minute.

Asemenea lucruri nu se petrec pen
tru prima oara. Noi le-am mai semna
lat și cu alte ocazii, dar — după cum 
se vede — fără efect. De aceea con
siderăm necesară intervenția conducerii 
I.E.B.S. și a federației de specialitate, 
pentru ca partidele din campionatul 
republican să aibă condiții de desfă
șurare corespunzătoare.

Rezultate tehnice : Dinamo — Avîn
tul Gheorghieni 13—0 (5—0, 3—0,5—0); 
Avîntul M. Ciuc — Tîrnava Odorhei 
11—2 (2—1, 5—1, 4—0); Steaua — Pe- 
trol-Geologie 18—0 (4—0, 7—0, 7—0).

Programul de azi, ORA 9: Agrono. 
mia Cluj — Avîntul Gheorghieni, ORA 
17: Dinamo — Petrol-Geologie, ORA 
19 : Steaua — Tîrnava Odorhei.

Ieri, biroul federal a analizat atitudi
nea unor jucători și a antrenorului echi
pei Dinamo București, la meciul cu 
Avîntul Gheorghieni, dictind următoarele 
sancțiuni; antrenorul M. Flamaropol și ju
cătorul A. Moiș — au fost suspendați pe 
cite 2 etape — pentru injurii aduse ar
bitrilor.

în pag. a 3-a :

STEAUA - H. B. DUDELANGE
al doilea joc din „C.C.E." la handbal, 
astă-seară în sala Floreasca.

Tn pag. a 4-a:

ROMÂNIA—FRANȚA 
în sferturile de finală ale campionatului 
mondial studențesc de handbal.

Fază din meciul Dinamo București — Avîntul Gheorghieni. 
disputat duminică dimineața
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u trecut 77 de ani de cînd, în 
curtea colegiului din Springfield 
(Massachussets, S.U.A.), profesorul 
canadian James Naismith și-a pus 
elevii să arunce mingea spre un 
coș de fructe atîrnat într-un copac. 

Au trecut 77 de ani de cînd, preluînd 
străvechiul joc aztec „pot-ta-pok" și 
adăugind propria sa imaginație, Naismith 
a inventat singurul sport de proveniență 
pur americană, numindu-l BASKETBALL.

Am evocat trecerea atîtor ani cu gîndul 
că am avut tot timpul să învățăm bine 
si să îndrăgim acest joc splendid. Strîm- 
timea coșurilor, marea viteză în care se 
execută pasele, driblingurile si aruncările, 
toate acestea impun un perfect autocon
trol, o mare acurateiă în mișcări, dar 
sporesc și spectaculozitatea jocului. La 
urma urmei, baschetul este un sport de 
virtuozitate, ale cărui valori superioare ni 
le-au demonstrat jonglerii lui „Harlem I 
Globe-Trotters". De altfel, se observă că, | 
potrivit scopurilor lor comerciale, profesio
niștii nu adoptă decît jocuri de virtuozi
tate, spectaculoase. Dar nu despre asta 
am vrut să vorbim.

Au trecut vreo 48 de ani de cînd bas
chetul a _ fost introdus în țara noastră. II 
jucau, prin 1920, elevii liceelor bucureștene 
Mihai Viteazul, Matei Basarab, Dimitrie 
Cantemir și Spiru Haret. în 1931 se con
semnează prima echipă campioană națio
nală. Au trecut deci ani destui și am fi 
avut tot timpul să învățăm bine acest 
joc splendid și să-l îndrăgim.

Nu putem spune nici că nu l-am de
prins. îl jucăm cu ardoare, cu simțul im
provizației și cu entuziasm uneori. Altfel, 
nici nu am fi reușit să ocupăm locul 5 
la ultimele campionate europene. Altfel, 
Nedef, Albu și Savu nu ar fi fost invitați 
în selecționatele continentale. Dar bas
chetul se mîndrește cu atîtea virtuți încît 
e greu să pretinzi că-l practici foarte 
bine.

Pe panoplia însușirilor, baschetul are 
atîrnate atîtea cuvinte încît îți vine aproa
pe să te lași păgubaș : detentă, viteză, ■ 
suplețe, îndemînare (vecină cu dresajul), I 
dexteritate dinamică (nu statică), subtili- • 
fate, dezinvoltură etc., etc. Cum să ajungi 
la toate astea ? Muncind mult. Uneori 
muncind mult fiindcă se cade. Alteori, mun- 

pentru că merită.
ce facem cu statura, problemă 
nimeni nu se mai poate dis- 
baschet din ziua în care — 
contact cu uriașii americani —

cind mult 
Și-apoi, 

de care 
pensa în 
la primul 
internaționalul francez Rene Chocat de
clara : „e imposibil să joci la parter, cînd 
alții joacă la etajul întîi!". Se va rezolva 
și asta, atunci cînd mîcro-baschetul (pe 
care-l

I
la un

Mai
- ordin 

care-i 
iubim

I
 afecțiunea 

rătoare de
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numim azi mini-baschet) ne va duce 
macro-baschet I 
râmîne o singură chestiune, de 

psihologic. Au trecut anii pe 
evocam mai sus — peste toți cei ce 
baschetul, dar în loc să ne crească

i și bucuria, sînt semne îngrijo- I 
rătoare de indiferență și plictiseală. Ceea ■ 
ce socotim că este absolut necesar bas- ■ 

i românesc în momentul de fată | 
se numește: o puternică infuzie de

Victor BANCIULESCU
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Rezultatele 
diviziilor 
A și B

DIVIZIA A MASGULIN. 
Rapid București •- Univer
sitatea Timișoara 85—75 
(44—30); Dinamo București— 
Politehnica București 88—74 
(45—35), Steaua - I. C, F. 
72—65 (36—31); Universi
tatea Cluj — Crișul Ora
dea 83—57 (43—34), Politeh
nica Galați — Politehnica 
Iași 101—06 (34—32), Comer
țul Tg. Mureș — Farul Con
stanța 83—56 (30—23).

DIVIZIA B FEMININ, 
(ultima etapă a turului) t 
Universitatea Iași — Școla
rul București 62—91 (31—29), 
Universitatea Timișoara — 
Politehnica Brașov 61—55
(25—27), Arhitectura Bucu
rești — Școala sportivă nr. 
1 București 43—47 (16—24; 
40—40); Universitatea Bucu
rești — Viitorul Dorohol 
47—72 (21—30), I.C.F. — Pe
dagogic Bacău 40—44 (16— 
28), Spartac Salonta — Me
dicina Tg. Mureș 
(20—21), Medicina 
Voința 
(26—25), 
Brașov 
Craiova 
dagogic 
pia T. V. București 
(23-18).

53—42 
Cluj —

48-53 
sportivă 
sportivă

Tg. Mureș
Școala

— Școala
48—47 (28—23), Pe-
Constanța — Olim- 

48—33

sportul

Este tot ce ne poate oferi
Dinamo ?...

Sîmbătă după-amiază, bes- 
chetbaliștii de la Dinamo Bucu
rești au cules cea de a 10-a 
victorie consecutivă, intrecîrul 
Politehnica București cu 88— 
74. La ora actuală, echipa din 
Ștefan cel Mare se află cu 
cel puțin un cap peste adver
sarele sale din campionatul 
țării, avînd șanse mari de a 
reintra în posesia titlului.

Mulți, poate, ar fi înclinați 
să creadă că încadrarea lui 
Radu Diaconescu, baschetba
list cu multă fantezie, dar din 
păcate prea puțin util jocului 
colectiv, a determinat saltul 
dinamoviștilor spre vîrful pi
ramidei. Adevărul este însă — 
și cel care au urmărit jocul 
echipei în ultimii ani pot cer
tifica — că cvintetul major al 
formației dirijate de Dan Nicu- 
lescu a ajuns, în fine, la ma
turitate. O maturitate fizică, 
tehnică și, într-o oarecare mă-

Vâ propunem lotul național
Albu, Novac, Cernea, Diaconescu, Dragomirescu (Dinamo 

București), Nosievici, Novacek (Steaua), Tarău (I.C.F.), Czell 
(Rapid), Jeckely, Popa (Politehnica București), Riihrîncj, Vizi 
ÎUniversitatea Cluj), N. lonescu (Universitatea Timișoara), 
Chivulescu, loneci (Politehnica Galați).

Protejat de Predulea, rapidistul Radu Popovici aruncă la coș. 
(Rapid — Universitatea Timișoara 95—75)

Foto: A. Neagu

ACTUALA
FORMULA

I.C.F. REDIVIVUS

«uri, tactică. Cu aceste «tauri 
n tot nu le-a fos t prea greu di- 
namovistiflor să domine într-o 
competiție, el cărei nivel este 
îngrijorător de scăzut.

îi poate satisface totuși pe 
Albu șl coechipierii șăi faptul 
că In tară nu au — cel puțin 
in momentul de față — un 
candidat serios în lupta pen
tru supremație? în nici un 
caz. Aspirațiile lor sînt mult 
mai mari. De altfel, actuala 
ediție a „Cupei cupelor**, în 
care ei sînt angajați, le oferă 
posibilitatea unei și mai pu
ternice afirmări. Dar pentru a 
deveni o echipă mare, adulată 
de public și respectată de ad
versarii mai bine cotați pe 
plan continental, Dinamo mai 
a,re de trecut prin cîteva porți 
greu plasate pe povârnișul 
oare duce 6pre perfecțiune.

Nimeni nu contestă valoarea 
individuală ridicată a cîtorva 
din componențîi „5“-ului de 
bază. El bine, cel mai pericu
los adversar al bucureștenilor 
sînt... tocmai 
care strălucesc 
românesc și -— de ce

dețin o 
internațională.

aceste valori 
în baschetul

> n-am 
spune-o — dețin o ridicată 
cotă internațională. Fiecare 
luați în parte, Albu, Diacones- 
cu, Novac, Viciu și chiar Cer
nea sau Dragomirescu pot de
cide singuri — prin calitățile 
de care dispun — soarta unui 
meci dificil. Dar baschetul este 
prin excelență un joc colectiv, 
în oare 
zent în 
rotiță a 
stabilit.

Departe de a pleda împotri
va personalității în joc, nece
sară oricărui baschetbalist, in
diferent de postul în care joa
că, sîntem nevoiți însă să re
cunoaștem că dacă această e- 
chipă ar acționa ca um tot uni
tar, renunțînd la o 6erie de 
performante pur individuale, 
randamentul ei ar fi cel puțin . 
îndoit. Ne-am convins de acest 
lucru nu numai sîmbătă după 
amiază, cînd dinamoviștii au 
avut în față un partener de 
întrecere, care s-a prezentat 
surprinzător de modest, dar și 
cu ocazia altor meciuri din 
acest sezon, cînd Albu, Novac 
sau Diaconescu și-au asumat 
(cu succes) dreptul rezolvării 
unor situații, de o manieră pur 
individuală. Dar, există o vor
bă din bătrîhi: „ulciorul nu 
merge de multe ori la apă...“

Adrian VASILIU

fiecare element pre- 
întrecere constituie o 
unui angrenaj bine

UN MECI MODEST, DAR CU MULTE COȘURI
Un meci modest, disputat 

Intr-o ambianță modestă. Ra
pid avea de refăcut prestigiul 
șifonat de faptul că deține 
ultimul loc dintre echipele 
bucureștene, în timp ce stu
denții timișoreni aveau de a- 
părat poziția fruntașă din rîn- 
durile formațiilor din provin
cie. Numai feroviarii au reu
șit ceea ce și-au propus, da-

TIME-OUT
Sîmbătă seara, două derbiun 

bucureștene tn sala Floreasca. La 
casă: 477 ; plătitori. In program; 
două echipe universitare; dar 
numai 91 spectatori cu bilete cu 
preț, redus pentru studențl ; unde 
ne 'sînt colegii, unde sînt camara
deria și aportul moral ?

Duminică dimineața, în aceeași 
sală, doar 56 de spectatori. Me
ciul nu avea poate darul să stir- 
nească pasiuni, dar atunci ne în
trebăm de ce federația nu a în
găduit echipei Rapid (organiza
toarea jocului!) să-și dispute par
tida în propriul fief, în Giulești, 
unde oricum erau șanse mai mari 
de a tenta publicul să vină să-și 
vadă echipa favorită ?

★
Antrenorul Vasile Popescu, 

după o fructuoasă călătorie în 
S.U.A.. a predat, în sfîrșit, edi
turii de cărți sportive manuscri
sul volumului său „Baschetul la 
el acasă".. Nădăjduim să avem 
multe de învățat din experiențele 
culese de antrenorul român în 
Lumea Nouă, pentru a putea pune 
într-o zi întrebarea ; pe cînd bas
chetul (bun) la noi acasă ?

★
In sala Floreasca, nu prea 

populată, printre edecuri. figuri 
cunoscute din lumea artelor : ac
torul Ovid Teodorescu („Iubesc 
sportul acesta, care este într-un 
fel steaua vieții mele!“), pianis
tul Horia Moculescu („Am jucat 
baschet șl i-am rămas credin
cios"). regizorul de film Andrei 
Blaier („Pregătesc pentru televi
ziune un poem' pe peliculă des
pre baschet ; dar. oricum, sînt 
nelipsit de la meciuri. Din păcate, 
sînt obligat să spun că prefer să 
nu găsesc bilet la sală; decît 
să-mi pot alege locul în volei").

★
De ce nu mai vin la 

foștii noștri jucători 1 
nali ? Chestionați telefonic, într-o 
anchetă fulger, ne-au răspuns : 
Gicu Epurau : „Nu mal am timp. 
Am pierdut de mult contactul”; 
Aurel Neagu : „M-am reprofilat. 
N-o să mă oreadă nimeni, dar 
fotbalul îmi dă mai multe sa
tisfacții" ; Nae Bădulescu : „Lip
sesc p irtideie care să înflăcăreze 
pe spectatori".

★
Dinamovistul Radu Diaconescu 

execută un dribling senzațional, 
trece de trei adversari și înscrie. 
Publicul aplaudă frenetic. Antre
norul său. Dan Niculescu, nu e 
rie loc încântat; „Baschetul e un 
joc colectiv. Deprinderile indivi
dualiste nu slujesc echipa : patru 
oameni stau și așteaptă să joace 
șl el mingea ri Puncte de ve
dere...

torită unul joc mai bun, dar 
mai ales, printr-o concepție 
nouă care ne 
plicație.

Giuleștenii 
un antrenor 
Avachian. Acesta a sesizat re
pede necesitatea de a transfor
ma puțin îmbătrînita echipă 
într-una întinerită, mai proas
pătă. A-l roda la infinit pe 
tineri la antrenamente și 
a-i ține pe banca rezervelor 
în timpul meciurilor, înseamnă 
a-i condamna la plafonare. 
Noul antrenor a înțeles că 
prima sa datorie, 
de 
să 
pe care se va bizui în viito
rul apropiat: 
dent progres), Ivan iși Reisen- 
buchler (căruia mai multă vi
vacitate i-ar spori eficacita
tea). Ceea ce nu înseamnă că 
jucătorii de bază (Or. Popescu, 
Tursugian și Popovici) nu-și 

în formație, 
trebuie 

tinerilor

obligă la o ex-

au, de curînd, 
nou: Grigore

indiferent 
importanța partidei, este 

introducă pe teren pe cei

Czell (in evi-

mai au locul 
Dimpotrivă, ei 
transmită mai 
colegi toată experiența teh
nică, tactică și competitională 
pe care au acumulat-o de-a 
lungul anilor. Faptul că Po
pescu și Tursuqian au fost fo
losiți o singură repriză, re
prezintă un omagiu meritat

să 
lor

adus noii generații de baschet- 
baliști, omagiu de care tre
buie să fie mîndri, în primul 
rînd, cei ce predau ștafeta 
iscusinței, artei de a juca.

Echipa timișoreană este ca
pabilă uneori de lucruri sur
prinzătoare, 
în apărare, 
prea multe 
în schimb, 
ros atacurile, 
activ de coșuri neobișnuit de 
mare. Chiar și ieri, învinși la 
20 de puncte- diferență, stu
denții timișoreni au reușit să 
marcheze destul de mult.

în afara unui echilibru apa
rent la începutul jocului, Ra
pid și-a impus repede supe
rioritatea și a terminat învin
gătoare cu 95—75 (44—30)

într-un meci fără istoric 
deosebit și fără probleme, cu
plul bucureștean de arbitri, 
I. Petruț—C. Negulescu, s-au 
achitat bine de misiunea a- 
vută.

Au înscris: Popovici 23, 
Czell 16, Stănescu 15, Cr. 
Popescu 10, Predulea 10, Ivan 
8, Reisenbiichler 5, Tursu
gian 4, Olteanu 4 (Rapid), Io- 
nescu 19, Ivanici 16, 
Pușcaișu 12, Spătaru 
4 (Universitatea).

N. I ONE SCU

i baschet 
In terna,țio-

Amatorilor de statistici le ofe
rim cîteva date interesante fur
nizate de întrecerile turului 
campionatului masculin.
• Coșgeterul acestei compe

tiții este pînă în prezent jucă
torul NICOLAE IONESCU de 
la Universitatea Timișoara, care 
in 11 partide a înscris 222 de 
puncte. îl urmează în clasa
ment: 2. T. Tarău (I.C.F.) 213 
p, 3. E. Jeckeli (Polit. Buc.) 211 
p, 4. M. Ruhring (Univ. Cluj) 
210 p, 5—6. A. Novacek (Steaua)

A CAMPIONATULUI
ESTE DEPĂȘITĂ

S-a încheiat turul unui 
nou campionat al țării (al 
18-lea) și prea puține sînt 
razele de speranță care se 
profilează Ia orizont. între
cerile — în marea lor ma
joritate — continuă să 
poarte amprenta mediocri
tății. In lupta pentru 
titlu — eternele rivale, Di
namo și Steaua; în schimb, 
la subsolul clasamentului, 
o bătălie disperată pentru 
evitarea retrogradării. Con
tribuie intr-un mod cores
punzător actuala formulă a 
campionatului Ia progresul 
baschetului românesc ?

Categoric nu, și această 
părere este împărtășită de 
numeroși specialiști și an
trenori din țară. De mai 
mulți ani este cît se poate 
de vizibil că numărul echi
pelor de o valoare îndoiel
nică, care activează în pri
ma divizie, depășește cu re
gularitate pe cel al forma
țiilor solide, cu o evidentă 
preocupare pentru această 
competiție. Și atunci, de ce 
sîntem puși ini situația ca 
de la an la an să urmă
rim aceeași tradițională 
formulă de campionat, cu 
tur-retur pentru 12 forma
ții ?

Părerea noastră este că 
adoptarea unui sistem de 
campionat cu 6 sau maxi
mum 8 echipe în prima di
vizie, și alte două serii de 
cite 8 sau 10 formații în di
vizia secundă ar corespun
de mai bine actualului sta
diu de dezvoltare. Totodată, 
programarea diviziei A în 
patru tururi ar oferi jucă
torilor noștri fruntași posi- 

; bilitatea unui număr sporit 
de confruntări, mărind pe
rioada angrenării lor într-o 
activitate regulată. laiă cî
teva propuneri care ar pu
tea constitui obiectul preo
cupărilor federației noastre 
de specialitate.

Multă bucurie ne-a produs 
meciul Steaua—I.C.P. Am ur
mărit cu atenția încordată, de 
ta primul pînă la ultimul flu
ier al arbitrilor, un spectacol 
excelent, o adevărată parti
dă de baschet. în plus, am 
putut reține că la cele cîteva 
echipe de valoare de care 
dispunem s-a mai adăugat 
una: cea a studenților de la 
Institutul de cultură fizică.

Cum a revenit I.C.F.-ul, 
după aproape 15 ani, printre 
protagonistele campionatului? 
Iii primul și în primul rînd 
datorită pasiunii, ambiției, ma
estrului emerit al sportului 
Mihai Nedef. Plecat acum doi 
ani de 
turișit
gloria de altă dată a basche
tului icefist (la care, cu ani 
în urmă, Nedef a avut o con
tribuție esențială). In scurt 
timp, a format un nucleu de 
jucători de valoare medie, cu 
care a alcătuit o ECHIPĂ. A 
promovat foarte repede în di
vizia A, unde, în primul an. 
a avut drept obiectiv (fapt 
normal dacă ținem seama de 
frăgezimea formației) evitarea 
retrogradării. Acum, 
evident mai valoros, 
o concepție de joc 
în care presingul
o armă deosebit de eficace. 
I.C.F.—ul a devenit o echipă 
redutabilă, solidă, capabilă să 
realizeze performanțe remar
cabile.' Unii tehnicieni critică 
faptul că Mihai Nedef mai

la Steaua, el ne-a măr
ea dorește să reînvie

cu un lot 
dar și cu 
modernă, 
constituie

țoacă șl că acordă credit prea 
mult baschetballștilor experi
mentați, în fața celor tineri. 
Ceea ce este adevărat, dacă 
ne amintim de unele întâlniri 
mai ușoare, In care tineretul 
putea fi rodat mai mult. Cînd 
este vorba, însă, de partide 
cu adversari puternici, pre
zenta în teren a celor experi
mentați devine mai utilă.

Steaua nu mai este ce a 
fost. Lotul a crescut ca medie 
de înălțime, dar valoarea teh
nică individuală este, evident, 
sub cea a vechilor echipieri. 
Doar Nosievici se dovedește 
apropiat lui Folbert, Fodor și 
Niculescu; Barău, Savu și 
Gheorgbe sînt doar realizatori 
(și nu întotdeauna), ceea ce nu 
este de ajuns. Cît de insu
ficientă este pregătirea lor 
tehnică și tactică individua
lă, am constatat sîmbătă, cînd 
steliștii nu au fost în stare 
să facă față presingului apli
cat de I.C.F. La Steaua 
buie făcut ceva pentru 
echipa să redevină ce a

In 
traj. 
ciul, 
riac 
foaia oficială. A fost singu
rul moment în care f-am re
marcat. Ceea ce înseamnă 
maniera lor de a < 
jocul a fost perfectă, 
fluierat numai 
zul. Arbitrajul 
lecție.

Să reamintim 
nai: Steaua —

JECKELI - 
jucătorul turului
Eckerhardt Jeckeli (22 an^ 

1,95 m) — coșgeterul Politeh
nicii București.

Cînd a venit de la Mediaș, 
in 1963, înscriindu-se la cursu
rile Institutului Politehnic, a- 
veam în față un tînăr înalt, 
dar firav, cu o mare pasiune 
pentru jocul pe care-1 îndră
gise și o voință de oțel. Po
seda doar noțiunile elemen
tare oferite cu multă dărni
cie de primul său antrenor. 
Ștefan Stoian, și o înnăscută 
parcă dexteritate in arunca
rea ta coș. A fost repede re
marcat șl aliniat In rândurile

Ea joacă degajat 
ceea ce îi aduce 
coșuri la pasiv, 

construiește vigu- 
obținînd un

Calos 15,
9, Erdei

Nicoleta ALDEA

tre- 
i ca 

fost 
arbi- 
me- 
Chi-

încheiere, despre
Cînd s-a încheiat 

i-am văzut pe Dan 
și C. Armăpescu semnând

că 
conduce 

, că au 
cînd era ca- 
lor a fost o

rezultatul fi-
I.C.F 72—65,

D. STANCULESCU

Clujenii
CLUJ, 7 (prin telefon). Pu

blic, circa 300. Raportat la ca
pacitatea tribunelor sălii spor
turilor, foarte puțin. Specta
col, obișnuit. Cînd și cînd, cîte 
o replică strălucitoare datorită

Aurea mediocritas
telefon.
Radio-

Tg. Mureș, 7 (prin 
de la trimisul nostru), 
grafia meciului între deținătoa
rea lanternei roșii, Comerțul 
Tg. Mureș, și Farul Constanța 
(din periferia clasamentului) ar 
indica un joc ,. acceptabil"
pentru poziția precară a am
belor formații, o confruntare 
compptâțipnălă cu un profil 
normal. Mureșenii au debutat 
printr-un joc dezorganizat, lă- 
sind impresia că sînt înfrico
șați de adversar. Miza victo
riei eu orice preț să fi fost 
cauza ? Cert este că oaspeții, 
cu veteranul Răducanu — 38 
de ani, bravo lui! — în ex
celentă mină, au început cura
jos și printr-o suită de coșuri 
au continuat să dezechilibreze 
moralul echipei (antrenate cu 
atâtea necazuri de A. Madaras) 
min. 4 : 6—1, min. 17 : 23—20. 
De aci însă localnicii, bine în
drumați, aplică apărarea
zonă cu succes și în final de 
repriză, datorită unui mai mult 
calm, unei mai mari precizii 
în ar-uncări (la acest capitol 
laudă pentru tînărul Bara) : 
30—23 pentru Comerțul. Răs
turnare definitivă de scor ? 
Nu. Fiindcă o bună pante din 
repriza a doua 
constănțenilar, datorită 
conducătorului
Leonte, ca și talentatului Spî- 
nu (39—36 în min. 29 pentru 
Farul). Sprș sfîrșit, Răducanu 
se străduiește să mențină a- 
vantajul, dar ducînd mai mult 
singur greul luptei de sub pa
nou (al doilea pivot principal, 
A. Popovici, n-a putut face de
plasarea), cedează echipei ad
verse inițiativa. Astfel, Comer- 

rîndurile căruia se 
în această perioadă 
eficacitate — Țedula, 
Heiaș, dar în mod 
„spiridușul" Matic a-

lor, fără a folosi suficient pă
trunderile, o nervozitate ne
justificată și multe momente 
de cădere, de dezorientare. 
Lipsa de antrenament asiduu, 
conștiincios, își spune cuvîn- 
tul. Dar Farul ? După noi, in 
condițiile actuale, de reîntine
rire a echipei și fără aportul 
unuia dintre pivoții principali, 
a dat o replică onorabilă.

Am părăsit sala I.M.F. din 
Tg. Mureș cu impresia unei 
dimineți irosite la un specta
col anodin al unor echipe ce 
mai au mult pînă să-și preci
zeze personalitatea.

N. MARDAN

în

aparține tot 
verve! 

de joc, G.

țul, din. 
desprind 
— prin 
oarecum 
deosebit 
dună puncte și... cîștigă : 63—56 
(30—23).

Dar radiografia mal In a- 
dîncime a întâlnirii, cum se 
zice, tomografia ei, ce ne dez
văluie ? Pe scurt: o victorie 
nu tocmai strălucită a gazdelor 
către s-au lăsat mult angrenate 
în jocul potolit al dobrogenl-

coșgeterul turului

Galați)

eare au 
cele mai

F. Calos (Univ. Timiș.) 175 p, 8.
G. Hofman (Crișul) 173 p, 9. I. 
Chivulescu (Polit. Galați) 171 p, 
10. C. loneci (Polit.
169 p.

0 Iată și jucătorii 
realizat în acest sezon
bune procentaje la aruncările 
libere : 1. CR. POPESCU (Ra
pid) 87%, 2. M. Ruhring 86%, 
3. I. Chivulescu 82%, 4. D. Nosie- 
vici (Steaua) 81%, 5—6. T. Tarău 
(I.C.F.) și M. Albu (Dinamo) 
80%, 7—8. A. Novacek și N. 
neseu 79%, 9. E.

Io- 
IO.

0 Pe echipe, ordinea În. cla
samentul procentajelor la a- 
runcări libere este : 1. DINAMO 
BUC. 76%, 2. I.C.F. 75%, 3. 
Steaua 72%, 4. Universitatea
Cluj 69%, 5. Rapid Buc. 68%, 
6—7 Politehnica Galați și Cri
șul Oradea 63%, 8. Politehnica
Iași 62%, 9. Farul Constanța
60%, 10. Politehnica Buc. 59%, 
11. Universitatea Timiș. 58%, 12. 
Comerțul Tg. Mureș 55%.

Vizi
și E. Vizi (Univ. Cluj) 180 p, 7. C. loneci 69%.

TURULUICLASAMENTUL
1. Steaua București 11 10 1 878—745 21
2. Dinamo București 10 10 0 841—659 20
3. Politehnica Galati 11 7 4 802—784 18
4. I.C.F. 11 6 5 715—702 17
5. Politehnica București 11 6 5 778—708 17
6. Universitatea Cluj 11 5 6 782—727 16
7. Universitatea Timișoa: 11 4 7 799—833 15
8. Politehnica lași 10 4 6 650—809 14
9. Rapid București 11 3 8 755—778 14

10. Comerțul Tg. Mureș 11 3 8 717—820 14
11. Farul Constanța 10 3 7 596—670 13
12. Crișul Oradea 10 3 X 609—687 13

celui mai valoros team stu< 
dențesc al Capitalei: Politeh
nica.

Ascensiunea sa a fost ex
trem de rapida. în 1965, în- 
tr-un meci cu Bulgaria, avea 
să îmbrace pentru prima oară 
tricoul național, iar de atunci 
și pînă în prezent a mai to
talizat încă 48 de selecționări 
în reprezentativă, 
sale de 
precizia 
rile din 
în acest 
bit. Fapt pentru oare — M 
unanimitate — redactorii zia
rului 
de :

Calitățile 
perfect coechipier si 
deosebită în aruncă- 
săritură l-au impus 

sezon în mod deose-

nostru îi atribuie titlul 
JUCĂTORUL TURULUU

au învins comod
,,bătrînului" 
cătorului de 
rest, joc static, cu acțiuni șa
blon, cite un sprint al cluje
nilor în momentele de derută 
ale orădenilor și, din nou, a- 
calmie. Corăbiei Universității 
îi lipsește catargul principal: 
Horia Demian. înlocuitorii, 
Stăvariu și Ronai, talentați, 
dar cam fragili. O surpriză 
plăcută, Simon, dezinvolt, cu 
precizie în aruncări. Păcat 
că a fost folosit prea puțin. 
Oaspeții, cu un Hofman cu 
kilograme în plus și o serie 
de elemente noi, au luptat 
cu mult curaj. Dar numai cu 
curajul și cu... multe lipsuri 
la capitolul tehnică Și tacti
că. nu reziști. Bătăioși. 
denii au fost cei care 
cat la început și au 
cu 2—0, 4—2 iși 7—4. 
rul de 8—8 (min. 6), 
sprintează sec prin trei con
traatacuri realizate de Vizi

Vizi sau condu- 
joc Ruhring. în

oră- 
au ata- 
condus 

La sco- 
clujenii

și Simon, se desprind și nu 
mai cedează conducerea. Punc
tul cheie l-a constituit iureșul 
dintre minutele 23 și 32 cînd, 
de la 47—40, studenții au a- 
juns la 63—40. A fost sprin- 
tul cel mai spectaculos al me
ciului, subliniat cu aplauze. 
Ultimele minute, sub semnul 
egalității.

Scorul de 83—57 (43—34) a 
fost realizat de Ruhring 17, 
Vizi 18, Bogdan 4, Geomo- 
ieanu 3, Stăvariu 4, Ronai 2, 
Kun 8, Prie 14, Simon 9, .10- 
nescu 4 pentru Universitatea, 
respectiv Hofman 12, Bencze 
12, Ghiță 2, Leitner 5, Com- 
pan 10, Căpitan 6, Sondi 10

Bun arbitrajul prestat de 
Tănăsescu (București) șt 

Mairan (Brașov).
M.
M.

Victor MOREA

0 ECHIPĂ In promenadă
7 (prin telefon, de 
nostru). Previziu-

GALAȚI, 
Ia trimisul 
nile s-au adeverit. Politehnica 
Galați a obținut pînă la urmă 
o victorie concludentă : 101
—66 ( 34—32) în fața Politehni
cii Iași. Spun pînă la urmă, 
deoarece, după primele 20 de 
minute de joc, elevii antreno
rului Petrică Vasiliu aveau 
doar un coș mai mult decît 
colegii lor din Iași. Deși au 
aplicat presing pe tot terenul,

gazdele n-au putut să se des
prindă în prima repriză, de
oarece au început jocul prea 
sigure de victorie. Este adevă
rat că în perioada respectivă 
și replica oaspeților a fost mai 
viguroasă.

în partea a doua a partidei, 
studenții gălățeni au privit cu 
alți ochi jocul și au reușit să-și 
surclaseze adversarii. Moraru 
a evoluat excelent, reușind să 
înscrie 40 de puncte. Alături

Luptă la
Iași,

panou in partida Politehnica Galați — Politehnica 
desfășurată ieri în sala marelui port dunărean

Foto : V. Bageac

de el, s-au mai remarcat Gontz 
Si Baltag. După jocul practicat 
în acest meci de Moraru, con
sider că el ar putea fi privit 
cu mai multă atenție de selec
ționerii lotului republican.

Despre Politehnica Iași, nu 
putem afirma decît că ne-a 
lăsat impresia unei echipe, în 
promenadă. Elocvent este și 
faptul că pe banca rezervelor 
ea nu a avut decît doi jucă
tori de schimb. Restul persoa
nelor, în afara antrenorului 
(în ținută de stradă) nu făceau 
altceva decît să dea sfaturi. 
Mi s-a părut curioasă această 
optică a ieșenilor, mai ales că 
printre „spectatorii** de pe 
bancă am recunoscut și cîțiva 
jucători (printre care și pe Vo- 
roneanu) și, după toate apa
rențele, nici unul dintre acești 
plimbăreți nu părea accidentat.

Oare conducerea clubului 
ieșean are de cheltuit banii 
de deplasare pentru plimbări?

Cînd Covaci și Mihailiuc au 
fost descalificați pentru 5 gre
șeli personale, a avut cine să-i 
înlocuiască, dar cum încă doi 
ieșeni mai aveau cîte 4 faul 
turi nu vedem, în cazul des
calificării lor. cine ar mai fi 
putut intra pe teren. Poate că 
ieșenii își permiteau să ter
mine jocul și în 3 jucători ?... 
Oricum valoarea lor tehnică 
nu le permitea acest lucru și 
cu atât mai puțin etica spor
tivă.

Au condus foarte bine arbi
trii ; V. Kadar (Tg. Mureș) si 
M. Ounicer (București).

Au marcat: Moraru 40, 
GSntz 14, Chivulescu 12, Bal
tag 9, Bejan 8, loneci 6, Sam
son 6, Debreczi 4 și Comăniță 
2 pentru gazde, respectiv Mi
hailiuc 21, Chioreanu 14, Co
vaci 14, Dragomir 6, Soripcaru 
6, Cornilă 4 și Neescu 1.

Paul IOVAN

S-a Încheiat turul campionatului național 
de baschet. Un fur care speram să aibă o 
desfășurare mai agitată decît în anii tre- 
cuți, dar care a început timid și doar 
spre sfîrșit ne-a oferit cîteva meciuri cu 
adevărat de divizia A. Semnificativă este, 
în acest sens, afluența publicului. La în
ceput, au venit spectatori destul de mulți. 
Plini de speranțe. Apoi, sălile s-au golit 
treptat. Motivul — nivelul scăzut al parti
delor. Tn ultimele etape, sălile s-au mai 
animat. Nu ca acum 10—15 ani. Totuși, a 
fost ceva. Ecoul cîtorva întreceri echili
brate, spectaculoase, din etapele prece
dente, s-a făcut repede auzit. Ce bine

prece-

POST-SCRIPTUM
ar fi să vedem cît mai de» jocuri de 
calitate, atrăgătoare...

De cine depinde, însă, acest lucru 
dacă nu chiar de echipe, mai precis de 
pregătirea lor ? . Acest tur a scos încă o 
dată în evidență faptul că majoritatea for
mațiilor din „A" nu se antrenează sufi
cient înaintea începerii competiției și că, 
clin păcate, perioada de bază a pregă
tirii lor o constituie (paradoxal) tocmai

campionatul. Așa se și explică ascendenta 
treptată de formă, așa se explicâ ușoara 
creștere valorică și spectaculară a jocu
rilor.

Ce trebuia făcut pentru a-i convinge pe 
baschetbaliștii echipelor noastre divizionare 
să se pregătească din timp ? Să apelăm 
la mîndria lor de a se vedea cu adevărat 
realizați ca jucători, să le amintim de sa
tisfacția pe care au avut-o cînd au jucat 
bine în fața unei săli pline, entuziaste ?

Cine are urechi de auzit, să audă. Doar 
așa returul va începe dinamic, așa cum 
s-a încheiat turul.
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CE FAC ECHIPELE?
CLUBUL 

PROGRESUL.»
,. jîșd Invită suporterii să 

participă la discuțiile cercu
lui, care «u loc în xtlele de 
tuni, miercuri »i vineri. intre 
«rele 17 șl 90. Cercul tusți- 
Bătorilor ftSKționeaxI la se
diul clubului Rnanțe-Bănct, 
din etr. Doasmai m. 2.

„VACANȚA" 
STUDENȚILOR 

CRAIOVENI
Studenții craioveni au luat 

t) scurtă vacanță, iar majori
tatea lor se pregătesc intens 
pentru sesiunea de examene.

Printre aceștia »e găsesc M. 
Marcel, M. Popescu, Ad. Po
pescu, Deselnicu, Strîmbeanu, 
iar Bitlan iși pregătește exa
menul de stat

în ziua de 5 ianuarie, Între
gul Iot s-a prezentat la un

control medical. Este prevăzut 
ca după 20 ianuarie, deci la 
terminarea sesiunii de exame
ne, echipa să plece intr-o sta
țiune de munte, unde să-și 
continue pregătirile.

ST. GURGUI
coresp. principal

ANTRENORUL TACIUC, DESPRE
ELECTRONICA OBOR

Echipa Electronica • devenit 
din toamna trecută „repre
zentanta' cartierului Obor în 
divizia B. La înființare, mulțl 
își puneau întrebarea: vor 
reuși tinerii aceștia să refacă 
tradiția fotbalistică a cartieru
lui ? Acum, Ia terminarea pri
mei părți a campionatului, bi
lanțul comportării lor este des
tul de bun. în seria I, în care 
activează, Electronica Obor ocu
pă locul trei, la egalitate de 
puncte cu cea de-a doua cla
sată, Ceahlăul P. Neamț, și la 
o diferență de patru puncte de 
lider, C.S.M.S. Iași.

Pentru a prezenta cititorilor 
noștri amănunte despre pre-

AZI, ÎNCEPE CURSUL DE PERFECȚIONARE 
A ANTRENORILOR DE FOTBAL

Astăzi se deschide la Sna- 
gov un curs la care vor parti
cipa aproximativ 100 de tehni
cieni : antrenorii principali ai 
echipelor de divizia A, cei ai 
echipelor de B, antrenorii res
ponsabili ai centrelor de ju
niori și metodiștii regionali. 
Vor fi prezenți și medicii e- 
chipelor divizionare. Cursul or
ganizat de către colegiul cen
tral de antrenori va dura șase 
zile.

în programul său au fost 
Incluse o serie de referate și 
lecții practice. Cităm cîteva 
teme : Metodica predării unor 
structuri de exerciții pentru 
dezvoltarea forței specifice; 
Metodica predării unor exerci
ții cu intervale pentru dezvol
tarea unor calități fizice ; Me
todica predării unor exerciții 
în circuit pentru dezvoltarea

calităților iizice ; Documentele 
de planificare și ciclul săptă- 
mînal de antrenament; Folosi
rea metodei cu intervale, vi- 
zînd atît perfecționarea conco
mitentă a calităților fizice cit 
și a calităților tehnico-lactice 
etc. Ele vor fi susținute de 
către colective formate din 
2—4 antrenori. Vor mai vorbi 
Emil Ghibu, doctor în științe 
pedagogice, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., despre unele as
pecte ale antrenamentului 
sportiv contemporan; profesor 
Kunst-Ghermănescu — Din ex
periența pregătirii echipei na
ționale de handbal; profesor 
Ion Corneaaiu — Din experien
ța pregătirii lotului național 
de lupte, precum și multiplul 
campion mondial Aurel Ver- 
neecu — Cum mă antrenez.

gătlrlle formației, am stat de 
vorbă cu antrenorul S. TA- 
CIUC.

— Ați reînceput antrena
mentele ?

— Da. în ziua de 4 ianua- ’ 
rle a fost făcută vizita me
dicală, iar a doua zi, a avut 
loc primul antrenament pe sta
dionul Dinamo. Pregătirile vor 
avea loc în fiecare zi pînă 
la 20 ianuarie. Apoi, vom in
tercala între antrenamente 
cîteva meciuri amicale.

— Aveți „noutăți" In Iot ?
— Și la această întrebare 

răspund cu „da". La antrena
mente iau parte mai mulți ti
neri, pe care îi voi folosi în 
returul campionatului. Iată 
numele lor : Ionescu — fundaș 
(de la Dinamo juniori), Emil 
Petrică — fundaș (de la Pros
pecțiuni Prototipuri București), 
Zidaru și Cucinschi — mijlo
cași (ambii de la Bere Raho
va), Becliir — înaintaș (de la 
Viforul) și Căluș — înaintaș 
(de la T.U.G.).

— Ați spus că faceți antre
namentele în șos. Ștefan cel 
Mare. Și meciurile oficiale le 
veți disputa pe stadionul Di
namo ?

— Doar antrenamentele Ie 
facem pe acest teren,- jocurile 
oficiale le vom susține însă 
pe terenul Electronica. De alt
fel, în noul sezon terenul va 
prezenta o noutate. Vom avea 
o tribună cu o capacitate de 
5 000 de locuri și constructo
rii ne-au asigurat că o vor 
termina pînă la reînceperea 
campionatului.

— Dumneavoastră vă urăm 
succes în pregătiri și construc
torilor în munca de amenajare 
a terenului...

BĂCĂUANII AU IEȘIT 
PE TEREN

Și-au reluat preg&taile și 
fotbaliștii de la DlnamO Ba
cău. La primul antrenament 
— care a avut loc jel •— au 
participat Ghiță, Naghel, Ver- 
șanschl, Kls, Panait, Vătafu, 
Nunweiller IV, Nedelcu, Cer- 
nat, D. Ene, Comănescu, Ene 
II, Ruglubei, Băluță, David, 
Rednlc, Maghiar, Naumcef, Ve- 
licu, precum șl Pană și Mun- 
teanu, promovați din echipe 
din campionatul regional. O 
lipsă nemotivată: Dembrow- 
schi. Pînă la 16 ianuarie, fot
baliștii băcăuani vor face an
trenamente zilnice, apoi vor 
pleca pentru două săptămîni 
la Slănicul Moldovei.

Pentru perioada 3 februa
rie — 3 martie antrenorul Ni- 
cușor a prevăzut ca elevii săi 
să susțină 10 meciuri ami
cale cu echipe din campiona
tele diviziilor A, B și C.

ILIE IANCU 
coresp. principal

In „C.C.E.“ la handbal masculin

STEAUA-II D DlIDETANOE
ASTĂ-SEARĂ ÎN SALA FLOREASCA

PRONOSPORT
Așa arată o variantă eu 13 

rezultate exacte.
CONCURSUL PRONOSPORT
NR. 1 ETAPA DIN 7 IANUA-

RIE 1968

1. Napoli — Interna-
zianale 2—1 I

2. Sampdoria — Ju-
ventus 1—1 X

3. Milan — Rotr.a 3—0 1
4. Lanerossi -— Brescia 0—1 2
5. Spăl — Fiorentina 1—0 1
6. Bologna — Ata-

lanta 5—0 1
7. Mantova -— Varese 0—0 X
8. Torino — Cagliari 2—1 1
9. Foggia — Novara 3—1 1

10. Lecco — Verona 0—2 2
11. Livorno -- Bari 2—0 1
12. Palermo -- Messina 3—0 1
13. Reggina -- Pisa 0—0 X
FOND DE PREMII : 349.179 lei.

RAPID - 
ADMIRA VIENA 
24-10 (14-3)
(Urmat» din pag. 1)

8 ori mingea a fost oprită de 
bară, iar de alte nenumărate 
ori Buzaș și-a făcut datoria, re- 
țlnînd balonul din traiectoria 
lui spre plasă. în minutul 20, 
scorul era 11—0 (de fapt 80—10, 
dacă ținem seamă și de rezul
tatul de la Wienerstadthalle) și 
nimic nu prevestea că Admira 
va reuși să străpungă apărarea 
— ajutată și de hazard — a 
gazdelor. Dar, în minutul 21, 
Cervinka — o jucătoare al cărei 
nume merită reținut — o păcă
lește pe Buzaș și înscrie. Este 
11—1. Poate că situația n-ar fi 
fost chiar atît de dezastruoasă 
pentru vieneze, dacă n-ar fi 
contat în echipă doar pe apor
tul a două jucătoare — Cervin
ka și Krug — și pe combativi
tatea lui Wilfert. Dotate cu 
forță, jucătoarele de la Admi
ra practică, însă, un joc lent, 
pasiv chiar, fiecare mișcare fiind 
ghicită cu ușurință de adversare. 
Ritmul de vals (nu-i nici o a- 
propiere cu orașul valsului, din 
care provin jucătoarele...), con
vine, desigur, unei echipe care 
stăpînește tehnica chiar și in 
ritmul cel mai îndrăcit. Așa se 
face că Rapid a continuat să- 
puncteze, în timp ce reprezen
tantele Admirei s-au bucurat a- 
tunci cind — în sfîrșit — după 
minute lungi de degringoladă, 
mingea mai poposea și în plasa 
Rapidului. După ce la pauză 
fusese 14—3, spre sfîrșitul par
tidei diferența s-a mai mărit, 
fiind în final de 14 puncte 
(24—10). Luînd în considerare 
ambele partide, scorul general 
este de 43—20 pentru Rapid 
București. în semifinalele 
„C.C.E.", rapidistele nu vor mai 
avea un... bulevard pentru 
plimbare. Așa că este bine să 
nu se scadă nici un moment 
ritmul pregătirilor. Altfel...

Premieră handbalistică astă- 
seară la Floreasca. Steaua, 
campioana țării noastre, sus
ține primul ei joc acasă din 
cadrul „C.C.E." întîlnind for
mația H. B. Dudelange, care 
reprezintă Luxemburgul în 
marea competiție continentală.

După cum știți, „7“-le bucu- 
reștean a cîștigat confortabil 
prima partidă disputată Ia 
Longwy, la 26 decembrie, cu 
scorul de 29—10 (14—5), ast
fel că problema calificării 
pentru sferturile de finală ale 
„C.C.E." este, atît practic, cît 
și teoretic, rezolvată. Intere
sant va fi însă de urmărit în 
acest meci nivelul de joc al 
oaspeților, la prima lor apari
ție în sala Floreasca.

H.B. Dudelange a sosit în 
Capitală de vineri după-amiază, 
iar în cursul zilei de sîmbătă 
a luat un prim contact cu sala 
de joc. Marcel Kreuter (28

ani), care este cel mai bun ju
cător al oaspeților și, în ace
lași timp, antrenorul forma
ției, ne-a oferit cîteva amă
nunte privind handbalul din 
Luxemburg.

„Echipa noastră — a declarat 
M. Kreuter — deține din 1963 
și pînă în prezent titlul de 
campioană, cea mai puternică 
adversară fiind formația Es- 
cliois Foia. De altfel, din rtn- 
durile ei sînt selecționați majo
ritatea jucătorilor echipei na
ționale. Nu am venit la Bucu
rești, desigur, pentru a realiza 
vreo performanță deosebită, ci 
mai mult pentru a învăța. Și 
după părerea mea, adversarii 
noștri sînt excelenți profe
sori".

Partida dintre Steaua și H.B. 
Dudelange este programată 
astă-seară, de la ora 19, în sala 
Floreasca.

R, V.

Continuă seria meciurilor slabe 
în ambele campionate

două echipe în tot 
în atac cit și în a- 
mai supărător este 
greșelile au fost

constituit întîlnirea 
Politehnica Galați.

Echipele din cele două serii 
masculine ale campionatului 
diviziei A au încheiat ieri pri
ma parte a întrecerilor. Capul 
de afiș al meciurilor progra
mate în ultima etapă a turu
lui l-a 
Rafhd ■
Date fiind valoarea celor două 
formații și faptul că erau sin
gurele neînvinse în seria a 
doua, un mare număr de spec
tatori au ținut să fie prezenți 
în sala Giulești, pentru a ur
mări această partidă. Dar au 
venit la... pomul lăudat, căci 
jocul — ca valoare tehnică — 
nu s-a ridicat la nivelul aștep
tărilor. Miza atît de importan
tă a anulat cel puțin jumătate 
din calitate. S-a greșit enorm 
(la unele procedee tehnice 
poate chiar mai mult decît au

greșit cele 
turul) atît 
parare. Și 
faptul că 
frecvente la jucători fruntași,
de la care așteptăm reabilita
rea prestigiului voleiului ro
mânesc pe plan internațional. 
Intr-un cuvînt, meciul nu a 
satisfăcut deciit parțial pe su
porterii Rapidului, care și-au 
văzut favoriții învingători după 
mari 
4, —11, 
seturi 
galerie 
tepțată derută gălățeană, au cîș
tigat clar. Oaspeții au condus 
— în ambele — cu 3—1 și res
pectiv 4—0, după cane s-au 
pierdut cu totul. în acest timp, 
în terenul lor a domnit o de
bandadă nemaipomenită. Ata
cul a greșit aproape toate ac
țiunile (majoritatea prin Udiș- 
teanu), blocajul — nesineroni- 
zat — nu a putut respinge lo
viturile lui Costinescu, omul 
cel mai eficace al gazdelor. 
Dublajele au fost Inexistente.

în continuare, jocul s-a mai 
înviorat prin revenirea gălățe- 
nilor, care, deși conduși cu 
5—1, 7—2, 9—5 și 11—7 în se
tul trei, au reușit să remonteze 
diferența și, obținînd 8 puncte 
consecutive în final, să cîștige. 
Setul următor a fost marcat de

emoții. Scor : 3—2 (4,
—9, 7). în primele două 
feroviarii, susținuți de 
și ajutați de o neaș-
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Ozum (Politehnica) încearcă să străpungă blocajul rapidist format din Penciulescu 

și Mincev Foto: A. Neagu

Concursul de deschidere 
a sezonului de schi
(Urmare din pag. 1)

Tudor
37fl ;

(A.S.A. Brașov) și C. 
(Steagul roșu Brașov) 
junioare: 1. Georgeta Băticiiă 
(Dinamo Brașov) 42,3; 2. Da
niela Mărgărit (CI. sp. Sinaia) 
45,2; 3. Rodica Frățilă (Șc.
sp Brașov) 46,9; FOND, se
niori (10 km): 1. P. Dinu (Di
namo Brașov) 37,26; 2. Gh. 
Cincu (A.S.A. Brașov) 39,34; 
3. St. Drăguș (A.S.A. Brașov) 
40,06; 4. Gh. Bădescu (Dina
mo Brașov) 40,09; 5. M. Co-

jan (Tractorul Brașov) 41,19; 
senioare (3 km): 1. Eugenia 
Pivodă 22,43 ,• 2. Rodica Cim- 
poia 22,59; 3. Maria Drăghici 
24,02 (toate de la A.S.A. Bra
șov) juniori (5 km): 1. Gh. 
Gîrniță ($c. sp. Rîșnov) 20,49 ; 
2. V. Dihoi (A.S.A. Brașov) 
20,54; 3. V. Nan (Dinamo Bra
șov) 21,01 ; 4 Gh. Volcu (CI. 
sp. Sinaia) 21,08 ■, junioare 
(3 km): 1. Ana Clinciu (Trac
torul) 14,50; 2. Rodica Zeican 
(A.S.A. Brașov) 14,55 ; 3. Adria
na Barabaș (Tractorul Brașov) 
15,03.

La Poiana Brașov, 
concursul de deschidere
la sărituri a fost ratat

BRAȘOV, 7 (prin telefon). 
Zăpada viscolită căzută în 
tot cursul dimineții de du
minică a împiedicat, desfășu
rarea concursului de deschi
dere a sezonului, pentru să
ritorii de la trambulină, care, 
în treacăt fie spus, nu s-a 
bucurat de prea multă atenție 
nici din partea celor chemați 
să asigure desfășurarea iui 
(federația de specialitate și 
comisia regională). Cu toate 
acestea, săritorii de la Di
namo, A.S. Armata și Trac
torul Brașov au efectuat un 
antrenament cu public și, în 
duda timpului nefavorabil, 
au realizat sărituri spectacu
loase. D.
Bodeanu, 
A. Biriș, 
Mureșan, 
D. Buida, 
Șt. Burețea, V. Danciu, 
Bîrsan, E. Bordaș (Tractorul) 
an arătat o formă acceptabilă 
pentru actuala perioadă de 
pregătire.

C. GRUIA-coresp. principal

Lupu, V. Tamaș, A. 
I. Proca (Dinamo), 
V. Mărgineanu, L.

I. Iordan, M. Suroiiu, 
Gh. Gîrneț (A.S.A.), 

V.

condat de D, Anghel (Bucu
rești).

N. COSTIN
coresp. principal

și 5—2), 
s-au fă- 
în jocul 
rapidiștii

o superioritate evidentă a Stu
denților. Aceștia au condus de
tașat de la început pînă la sfîr
șit. Greșelile elementare co
mise de ei în prima parte a in- 
tilnirii au apărut, identic, de 
data aceasta la rapidiști. Setul 
decisiv se părea că va reveni 
tot Politehnicii (gălățenii au 
condus cu 2—0, 3—1 
însă vechile bîlbîieli 
cut din nou simțite 
oaspeților. Ca urmare,
reușesc puncte nesperate, din
tre care trei consecutive direct 
din serviciu, și își adjudecă 
cu ușurință victoria.

Așadar, acest meci al greșe
lilor s-a terminat cu succesul 
la limită al rapidiștilor, dar cu 
înfrângerea netă a VOLEIU
LUI. La nereușita derbiului 
și-au adus din plin contribuția 
galeria (turbulentă și agresivă) 
și arbitrajul cuplului N. Beciu 
— Gh. Ionescu — sub orice 
critică, despre care vom mai 
vorbi într-unul din numerele 
noastre viitoare. S-au remarcat 
Costinescu, Drăgan și Penoiu- 
lescu, respectiv Szocs și Kra
mer.

Aurelian EREBEANU

CELULOZA BRĂILA — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 
(10, 7, 11). Remarcați: Bărbu- 
lescu, Postolache, Susan 
Vasiie (Celuloza), Bărbuță 
D. Gheorghe (Tractorul), 
condus bine N. Ursulescu,

și 
și 
A 

se-

ALUMINA ORADEA — 
I.C.F. BUCUREȘTI 3—1 (—14, 
13, 8, 10). Voleibaliștii oră- 
deni au obținut prima victorie 
în actualul campionat. Jocul 
a fost de slab nivel tehnic, 
evoluția ambelor formații si- 
tuîndu-se sub cerințele diviziei 
A. Primele două seturi au 
fost mai echilibrate, după care 
localnicii s-au impus printr-un 
atac mai viguros. A condus 
cu scăpări L. Andrieș.

P. LORINCZ — coresp.
MINERUL BAIA MARE — 

FARUL CONSTANȚA 3—1 
(12, 6, —10, 7). Oaspeții au 
opus o dîrză rezistență în se
tul I (pe care l-au pierdut to
tuși în final) și în cel de-al 
treilea — cîștigat de ei. Băi- 
mărenii au practicat un joc 
frumos, cu acțiuni subtile la 
fileu și cu intervenții prompte 
în apărare. Cei mai buni ju
cători î Rău, Covaci, Cosma, 
Vaida,. respectiv Coțoveanu și 
Gornoviceanu. Excelent arbi
trajul prestat de V. Arhire 
(Brașov) și D. Chioreanu (Cluj).

T. TOHĂTAN 
coresp. principal

VIITORUL BACĂU — PE
TROLUL PLOIEȘTI 3—0 (12, 
10, 11). Cele două echipe au 
desfășurat un joc de slabă

factură tehnică. Băcăuanii au 
fost mai buni. în setul 8, Pe
trolul a condus cu 8—1, dar 
în continuare a acționat fără 
clarviziune, permițînd gazde
lor 
M.

să cîștige. A arbitrat bine 
Oancea (București).

ILIE IANCU
coresp. principal

CLASAMENT 
Seria I

1. Steaua 5 5 0 15: 3 10
2. Dinamo 5 4 1 13: 7 9
3. Viitorul 5 3 2 12; 9 8
4. I.C.F. 514 6:12 6
5. Alumina 514 6:13 6
6. Petrolul 5 14 5:13 6

a n-aSeria
1. Rapid 5 5 0 15: 5 10
2. Politehnica 5 4 1 14: 5 9
3. Celuloza 5 2 3 9: 9 7
4. Minerul 523 7:11 7
5. Tractorul 514 6:12 6
6. Fanil 5 14 5:14 6

FEMININ

Vizionați la cinematograful „Central" din Capitală

TO| COUSfTENAy 
JULIE CHRISTIE 
WILFRED FICKL
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MEDICINA BUCUREȘTI—UNI
VERSITATEA CLUJ 0—3. Pros
tind. un joc mai organizat și mai 
in forță clujencele au obținut o 
victorie categorică cu 3—0 (7, 6, 
8). Gazdele au manifestat slăbi
ciuni la toate capitolele, ereînd 
impresia unui mecanism dereglat. 
Blocajul lor s-a dovedit neputin
cios in fața unui atac deosebit 
de puternic, iar ridicătoarele au 
acționat defectuos, îngreulnd 
trecerea la atac. De asemenea, 
apărarea liniei a doua a funcțio
nat neinspirat. In aceste condi
ții, oaspetele au avut o misiune 
ușoară. S-au remarcat M. Mese- 
șiui, M. Porumb și A. Mocanu de 
la învingătoare, E. Klein de la 
învinse. A arbitrat bine V. Voicu. 
(A. B.).

PENICILINA IAȘI—DRAPELUL 
ROȘU SIBIU 3—0 (2, 7, 7,). Joc 
de slabă factură tehnică. Penici
lina, deși n-a jucat la valoarea ei 
n-a avut probleme în fața unei 
echipe modeste, de care a dispus 
în 47 de minute. Sibiencele au 
comis numeroase greșeli în apă
rare, iar blocajul a fost aproape 
inexistent. Reintrarea Anei Za- 
baira a adus un plus de eficaci
tate atacului. S-au mal remarcat: 
Căunei și Demetrlu, Iar de la 
oaspete doar Mirion. Au arbitrat 
competent Gh. Popescu — Sucea
va și A. Mircea — București.

D. DIACONESCU 
coresp. principal

C.S.M. SIBIU — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 3—0 (9, 14, 13). Si
biencele au meritat victoria da
torită jocului bun din finaiurile 
seturilor. Deși oaspetele au con
dus pînă la 9 (în setul îjntii), 14 

și 13 (III), în continuare ele 
fost depășite. A arbitrat bine 
Ionescu — București.

GH. TOPÎRCEANILooresp.

FARUL CONSTANȚA — DINA
MO BUCUREȘTI 0—3 (—5, —13, 
—13). Farul, cu un lot de numai 
6 jucătoare, a greșit foarte mult 
la preluări de-a lungul ‘ 
meci. Dinamo a avut 
deri în ’ ' '
arbitrat 
din schi

întregului 
une' că- 
trei.
și Șt. De-

seturile doi și 
slab I. Ranghel 
— Ploiești.

L. BRUCKNER-coresp.

Au

clasament
1. Rapid 5 5 0 15: 0 10
2. C.S.M. Sibiu 5 4 1 14: 6 9
3. Dinamo 4 4 0 12; 1 8

4. Penicilina 5 3 2 9: 7 8
5. C.P.B. 5 3 2 10:12 8

6—7. Univ. Craiova 5 2 3 7:11 7
6—7 Univ Cluj 5 2 3 7:11 7

8. Farul 5 1 4 7:13 6
9. Medicina 5 0 5 3:15 5

10, Drapelul roșu 4 0 4 4:12 4

—
DUMINICILE UNUI NESPORTIV

Un meci de pomină
/

Lucrurile s-au petrecut înainte cu vreo patruzeci de ani. 
M-am pomenit smuls, într-o după-amiază posomorită, din
tre mușuroaiele de cărți din care toceam lecția de latină 
pentru ziua următoare, și purtat pe sus, după obiceiul spor
tiv, pină-n curtea internatului. Venea, în urma alaiului, 
abia trăgîndu-și sufletul, un băiețel din clasa întîi a li
ceului nostru, în mină cu chiloții și cu maioul despre care 
nu știam că-mi fuseseră hărăzite chiar mie. Se iscase, din 
pricina lipsei unui portar, .mare gîlceavă între echipele de 
fotbal ale claselor ce-și disputau intîietatea intr-un meci 
amical, asistați de o ceată de prichindei, împărțiți în su
porteri ai celor două echipe: una a clasei a IlI-a A, alLa 
a clasei a IlI-a B.

Eu făceam parte din a IlI-a B, dar fotbal nu jucasem 
niciodată pină atunci.

— N-are a face — a încercat să mă liniștească Radu
lescu, un băiat stacojiu și gras, centrul înaintaș al echipei.

— Eu nu joc fotbal — am continuat să protestez, zbă- 
tindu-mă alb ca varul în îmbrățișarea lui.

— Ei și ? Am rămas fără portar, așa că tu intri în locul 
lui. Ești sprinten, șl asta ajunge !

— Și mai ce? — îl iscodii eu.
— Cind vezi că vine mingea, pui mina pe ea și n-o lași 

să intre în poartă nici în ruptul capului 1
Simplu, mi-am zis : pun mina pe minge și n-o las să 

intre in poartă nici în ruptul capului. Băieții făcură cerc 
în jurul meu și mă îmbrăcară la repezeală în chiloții și 
maioul verde al echipei.

Căzuse bruma timpurie, astfel că mi s-a făcut pielea 
ca de giscâ pe brațe și pe pulpe, in aerul rece. Cu toate 
astea, nu m-am putut opri să nu-mi admir, pe furiș, noul 
travesti. Simțind privirile tuturor ațintite asupra mea, 
mi-am ocupat locul, cu pași combinați de sîrbă și menuet, 
in poartă, așa cum văzusem că fac în astfel de împreju
rări „profesioniștii".

//
Poarta era imensă ; aveam impresia că stîlpii ei fuse

seră așezați prea la mare distanță unul de altul: trebuia 
să apăr un vid de eel puțin patru metri în lățime. Să-l 
apăr singur, eu, care la vizita medicală nu cîntărisem de
cît 38 de chile !

Un semnal ascuțit de fluier curmă brusc meditația mea 
filantropică și meciul porni cu rumoarea veselă a com
petițiilor sportive. Mingea, ca o gulie uriașă, o zbughi in 
văzduh, se întoarse iar, dispăru cîteva clipe între pi
cioarele jucătorilor, reapăru din nou in văzduh, căzu încă 
o dată, la oarecare distanță de mine, destul de departe însă 
spre a nu mă deranja. Am avut astfel răgazul de a con
templa draperia de iederă bătrînă în streașină clădirii, să 
privesc, pătruns de melancolia anotimpului, roșul stins al 
frunzelor vrăfuite de-a lungul gardurilor și să urmăresc 
zborul cîrdurilor de corbi care se înapoiau, văicărindu-se, 
la culcușul lor din grădina publică. Ce n-aș fi dat să mă 
ridice unul în cioc și să mă ducă sus, în vîrful unui pla
tan secular, unde să nu mă mai poată descoperi ceata zgo
motoasă din jur.

Deodată, fără să-mi dau seama cum, se produse o văl- 
mășeală neobișnuită la mijlocul terenului, pe urmă ghe- 
motocul de fotbaliști se apropie, învăluit în nor de praf, 
tot mai mult, pină cind, cit ai zmulge nasturele de pe-o 
tunică, ceva întunecat și amenințător se îndreptă fulgeră
tor înspre poarta mea.

— Prinde-o ! — răcniră în cor suporterii noștri și, .ca să 
nu-i dezamăgesc, m-am azvîrlit asupra șomoiogului cu 
toată forța. Atita doar că forța mea era egală, cum spu
neam, abia cu 38 de chile, în timp ce șomoiogul năpraznic 
trebuie să fi avut, pe puțin, greutatea unei trompe de 
elefant. Cum puteam să țin eu singur piept bolidului pră
păstios, pe care nu fuseseră în stare să-1 oprească zece 
voinici bine antrenați ? Am simțit că mă izbește ceva în 
plex, cu viteza unei ghiulele de tun, trindindu-mă în spa
țiul dintre stîipi. Am căzut, cu mingea strînsă la piept, 
in nisipul porții. In timp ce leșinul îmi dădea tîrcoale, am 
auzit, de foarte departe parcă, uralele prichindeilor, ceea 
ce m-a făcut să-mi revin curînd. Uralele încetară însă deo
dată, fiindcă mingea mă tîrîse pînă-n plasă, incit arbitrul 
atribui adversarului primul gol marcat pe socoteala echi
pei noastre.

M-am ridicat rușinat, cu sudoarea ce-mi șiroia pe frunte, 
ca niște lacrimi. Genunchii, pe care-i zdrelisem, sîngerau 
subțire și mă usturau cumplit.

— Să-ți faci o injecție antitetanică ! — strigă din mul
țime Dalailama, pedagogul mucalit al cursului inferior.

III
Eram ocupat tocmai cu obicjirea zgirieturilor mele și 

cu gindul neplăcut la injecția care dă frisoane și febra, 
cind echipa clasei a III-a A reluă atacul cu și mai mare 
înverșunare. Un osindit la moarte ar fi fost mai vesel pe 
eșafod decît eram eu în clipele acelea. Aș fi dorit să des
copăr o vizuină sau cel puțin o scorbură intr-un copac, 
in care să mă pun la adăpost de minge, de urale, de cen- 
tru-înaintaș și injecții. în clipa de spaimă în care șomo
iogul vîjîitor se năpusti iar asupra porții, mi-am ridicat 
mîinile în dreptul ochilor, socotind că valorează, oricum, 
mai mult propria mea anatomie decît o abstracție cu
prinsă între doi stîipi.

Al doilea gol încasat de noi m-a costat un ghiont zdra
văn, repezit de Rădulescu drept între coastele mele fi
rave.

— Dacă mai scapi o minge, te muți la altă școală I — 
mă amenință el.

Nu m-am mutat ia altă școală, cu toate că am mai scă
pat vreo nouă sau zece mingi ; îmi scuipasem un canin, 
buzele mi se umflaseră ca o gușă de bibilică și aveam, 
sub ochiul sting, o pungă albastră, care deveni în curînd 
vînătă, pe urmă se înnegri, îngălbenindu-se și înverzin- 
du-se pe margini, incit colegii mei pufneau în rîs de cite 
ori dădeau cu ochii de ea. Mie insă nu-mi ardea de rîs. 
fiindcă mult timp încă după meciul de pomină am simțit 
in obraji izbitura mingii de fotbal ca pe-un pumn perfid 
și monstruos.

Din ziua aceea posomorită n-am mai jucat fotbal, așa 
cum de altfel, nu jueasem nici înainte. Dar nutresc de 
atunci o tainică și sinceră admirație pentru portarii echi
pelor : zărindu-i cum se aruncă temerar asupra mingii, 
revăd șomoiogul prăpăstios precipitîndu-se asupra mea, 
simt boabele mărunte de nădușeală ca niște lacrimi pe 
frunte, nisipul ascuțit mușcînd din genunchii mei și in- | 
țeleg vitejia celor ce „nu scapă mingea", în timp ce, de 
peste ani, imi mai răsună în auz glasul scorburos al ceri- I 
trului înaintaș, Ia sfîrșitul meciului pierdut:

— Latina-i pentru apostoli, fotbalul e pentru viteji!
George SBÂRCEA I



astAseară la wiessbaden

ROMÂNIA-FRANȚA,
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

ALE C.M. STUDENȚESC DE HANDBAL

‘ Turneul internațional 
de șah pentru juniori 

în turneul International de 
șah pentru juniori de la Gro
ningen, după 6 runde, în clasa
ment conduce Karpov (U.R.S.S.) 
cil 5 puncte urmat de maghia
rul Jocha cu 4 puncte. Șahistul 
român Dan Zara a întrerupt 
în runda a 6-a cu olandezul 
Timman. Karpov a remizat cu 
Jocha.

După cum se știe, reprezen
tativa studențească masculină 
de handbal a țării noastre și-a 
încheiat sîmbătă seara (neîn
vinsă) evoluția în seria a IV-a 
a campionatului mondial stu
dențesc, care se desfășoară în 
R.F. a Germaniei. In ultimul 
meci, ea a învins Spania cu 
24—8. Ieri, l-am chemat la te
lefon pe antrenorul federal 
Nicolae Nedef care se află la 
Frankfurt pe Main cu echipa 
țării noastre.

„Mai intîi rezultatul partidei 
Norvegia—Izrael, partidă care 
s-a încheiat de fapt... dumi
nică, deoarece trecuse mult de 
miezul nopții cind arbitrul în- 
tîlnirii a fluierat finalul t 26— 
12 pentru Norvegia. După con
sumarea preliminariilor, luni 
seara se vor desfășura întîl- 
nirile din sferturile de finală 
ale campionatului mondial. E- 
CHIPA ROMÂNIEI VA JUCA 
CU FRANȚA LA WIESSBA
DEN, celelalte „sferturi" desfă- 
șurindu-se astfel: Norvegia— 
Suedia, R.F. a Germaniei — 
Cehoslovacia și Uniunea So
vietică — Danemarca. Semifi-

Titus Moldovan înscrie un nou gol (fază din meciul România —
Izrael, disputat în cadrul campionatului mondial studențesc 

de handbal)
Telefoto UPI—Agerpres

nalele vor avea loc miercuri. 
La Darmstadt se va întilni cîș- 
tigătoarea meciului România— 
Franța cu aceea a partidei R.F. 
a Germaniei — Cehoslovacia, 
iar in semifinala a Il-a (nu 
cunosc localitatea desemnată), 
învingătoarele meciurilor Nor
vegia — Suedia și Uniunea 
Sovietică — Danemarca.

Echipa Franței, pe care o 
vom întilni luni seară, este 
puternică. Citeam astăzi în 
ziarul „L’Equipe" că în for
mația S. C. Marseille, care a 
jucat cu Gumersbach meciul 
din „C.C.E.", nu a evoluat cel 
mai bun jucător al francezilor, 
Constantin, reținut special pen
tru partidele din C. M. studen
țesc.

Lotul nostru a fost completat 
în ultimele, zile. A sosit Cris
tian Gațu (care a și jucat, de 
altfel, in partida cu Spania), 
precum și Gruia și Popescu, 
jucători care au făcut parte 
din echipa Steaua, participan
tă la turneul internațional de 
la Offenburg. In lotul nostru 
'domnește optimismul. Băieții 
vor să obțină o performanță 
bună".

HNAIA „C.C.E." LA POLO
ANTRENORUL

DINAMOVIȘTILOR 
ESTE OPTIMIST

Pregătirile dinamoviștilor 
pentru prima confruntare cu 
Mladost, din cadrul finalei 
„C.C.E.", se află in fază finală, 
în ultimele zile, bucureștenii 
au susținut mai multe parti
de de verificare (pe o supra
față de joc redusă la dimen
siunile piscinei din Zagreb) în 
compania unei 
bucureștene, manifestînd 
deosebită poftă de joc.

în general, antrenorul 
Corcec este mulțumit de 
ma atinsă de elevii săi, și 
vește cu optimism întîlnirile cu 
Mladost. „Anul trecut — ne-a 
declarat prof. C. Corcec — in 
cadrul unui turneu internațio
nal desfășurat la Zagreb, am 
terminat Ia egalitate (2—2) cu 
echipa studenților, ocupînd pri
mul loc. Nu văd de ce n-am 
putea obține și de data aceas
ta o performanță asemănătoa
re. Sînt convins 
au posibilitatea 
za".

selecționate
o

C. 
for- 
pri-

că băieții mei 
de a o reali-

ANQUETIL - 
LA 34 DE ANI!

FILE DE ISTORIE
treia ediție a
la 17 decem-

Jacques Anquetil — stea 
de primă mărime a ciclis
mului profesionist — împli
nește astăzi 34 de ani. Pre
țuind ștafeta de la Coppi și 
Bartali, Anquetil, cu talen

în cea de a 
Cupei, începută 
brie 1965 și încheiată la 26 fe
bruarie 1966, au fost prezente 
16 echipe. în 3 din cele 4 serii 
preliminare nu s-a înregistrat 
nici o surpriză, dreptul de ca
lificare fiind obținut de : V. 
M. F. Moscova și Dynamo 
Magdeburg (grupa de Ia Lenin
grad), Ferencvaros Budapesta 
și Dinamo București (în meci 
direct 5—4 pentru Ferencvaros, 
la Zilina), Partizan Belgrad și

C. N. Barcelona (la Barcelona), 
în a 4-a serie, Amateur Duis
burg a eliminat campioanele 
Olandei și Belgiei; continuîn- 
du-și cursa împreună cu 
Recco.

Reprezentanții României 
jucat mal departe turneul 
mifinal de la Zagreb : 5—1 
Amateur Duisburg, 1—3 
Partizan și 5—5 cu Dynamo 
Magdeburg, ratînd calificarea 
d..t.orită golaverajului mai slab 
(față de Dynamo Magdeburg). 
La Genova, succesul a surîs 
lui Pro Recco și V.M.F. Mos
cova, care au trecut de Ferenc- 
varos și N. C. Barcelona.

Semifinalele propriu-zise au 
fost dramatice. Partizan a pier
dut la Genova în fața lui Pro 
Recco cu‘ 1—4, dar a cîștigat 
la Zagreb cu 5—1, Jankovici 
marcînd trei goluri în ultima 
repriză. între Dynamo Magde
burg și V.M.F. Moscova — 
egalitate deplină: 3—2 pentru 
Dynamo la Magdeburg și 5—4 
pentru V.M.F. la Moscova. 
Campioana U.R.S.S. nu s-a mai 
prezentat la al 3-lea 
formația din R.D.G. 
în finală.

Și în ultima fază 
au fost împărțite: 5—3 pen
tru Partizan la Zagreb și 4—3 
pentru 
trofeul 
pionii 
(8-7).

Pro

au 
șe- 
cu 
cu

meci, și 
a intrat

victoriile

Dynamo Ia Magdeburg, 
fiind recîștigat de cam- 
Iugoslaviei la golaveraj

PRIMUL MECI VA FI
TRANSMIS PRIN EUROVISION

După cum am fost informați 
de către organizatorii meciu
lui de la Zagreb, prima par
tidă dintre Mladost și Dinamo 
București va fi transmisă de 
Eurovision sîmbătă 13 ianuarie, 
de la ora 20,40, în 12 țări.

tul. ambiția și eforturile 
extraordinare de care a fost 
capabil, a dus ciclismul pe 
piscuri inaccesibile multor 
alți colegi ai săi. Ciștigător 
al ,,Turului Franței" și al 
„Turului Italiei", recordman 
al orei, învingător în toate 
„clasicele", Jacques a făcut 
și isprăvi de neuitat. Prin
tre altele, acel „event" 
„Dauphine" — Bordeaux- 
Paris care a uimit lumea 
sportivă. La 34 de ani, 
Jacques Anquetil are încă 
„rezerve". Ii urăm să aibă 
posibilitatea de a ni le în
fățișa, pentru ca tineretul 
să mai invețe încă din a- 
cest magnific exemplu de 
voință !

— n. —

Asociația britanică de auto
mobilism a hotărît să acorde 
o stea de aur alergătorului 
scoțian Jim Clark, care și-a 
înscris în palmares zilele tre
cute a 25-a victorie obținută 
într-un mare premiu. După 
cum se știe, Clark a cîștigat 
de o manieră senzațională ma
rele premiu al Republicii Sud- 
Africane de la Johannesburg, 
contînd pentru campionatul 
mondial. Clark a bătut recor
dul de victorii internaționale în 
mari competiții, care era deți
nut pînă acum de Juan Ma
nuel Fangio (Argentina) cu 24.

■
Cu prilejul unei reuniuni 

atletice desfășurate la San 
Francisco în arena „Cow Pa
lace", Bob Beaman a cîștigat 
proba de săritură în lungime 
cu 8,18 m. Ralph Boston s-a 
clasat pe locul trei cu 7,33. 
Woods a aruncat greutatea la 
19,71 m, iar Seagren a sărit 
cu prăjina 5,33 m. Dahlgren 
(Suedia) a terminat .pe primul 
loc la săritura în înălțime cu 
2,10 m. Alte rezultate mai im
portante : 300 yarzi Tommie
Smith 32”9,'1O; 440 yarzi Lee 
Evans 48’’5/10 ; triplu salt Craig 
15,63 m ; 1 milă Davis 4’03” ; 
60 yarzi garduri Mcculloch 
7”2/10.

■
Proba de dublu femei din 

cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale Australiei 
de vest, care au loc la Perth, 
a fost cîștigată de perechea 
Billie Jean King — Rosemary 
Casals (S.U.A.) care a învins 
in finală cu 8—6, 4—6, 6—2 pe 
Margaret Smith — Gail Sheriff 
(Australia).

a
Și Ia această ediție „Cupa 

intercontinentală" la baschet 
masculin a revenit, pentru a 
doua oară consecutiv, echipei 
Good Year Akron (S.U.A). în

Un moment obișnuit pentru faimosul Jim Clark: primirea 
unui nou trofeu...

finala competiției, desfășurată 
la Philadelphia, baschetbaliștii 
americani au învins cu scorul 
de 105—73 (40—28) echipa Real 
Madrid, câștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni". Jucăto
rul de culoare Miles Aken a 
înscris 23 de puncte, lăsind o

excelentă impresie. El a fost 
foarte bine secondat de Jitn 
King. Pentru locurile 3—4 s-au 
înitilnit echipele Siemmenthal 
Milano și Botafogo Rio de Ja
neiro. Au cîștigat baschetba
liștii italieni cu scorul de 82— 
54 (32—25).

CORESPONDENȚĂ DIN PRAGA

Cele mai mari speranțe olimpice
in hocheiști și patinatorii artistici

că suc-Pregătirile sportivilor ceho
slovaci pentru „Olimpiada 
albă" de la Grenoble sînt în 
toi. Pe primul plan se situea
ză hocheiul pe gheață și pa-

tinajul artistic, pentru
cesele cele mai mari ale Ceho
slovaciei la J.O. de iarnă le 
așteptăm, și de această dată, 
de Ia hocheiști și de la pa-

Fază din meciul Sparta — Jihlava, două fruntașe ale campio
natului de hochei al Cehoslovaciei

tinatorii artistici. Desigur, de
legația cehoslovacă va fi for
mată și din schiori (în spe
cial la probe nordice), sări
tori de la trambulină și pa
tinatori de viteză, dar la a- 
ceste probe va fi foarte difi
cil pentru sportivii noștri să 
obțină rezultate valoroase.

Așadar, să ne referim mai 
ales la ceea ce fac hocheiștii 
și patinatorii noștri artistici.

Lotul de 40 de hocheiști 
și-a început pregătirile o 
dată cu startul în actualul 
campionat de hochei. Repre
zentativa țării a susținut cî- 
teva partide importante. La 
Praga, echipa Cehoslovaciei 
a înitilnit pe cea a Suediei 
și a fost învinsă în primul 
meci cu 5—1, dar In jocul 
revanșă a realizat o victorie 
categorică, cu 8—2. Nu mult 
după aceea, un lot de 40 de 
hocheiști fruntași (care au 
format două selecționate ale 
Cehoslovaciei) s-a deplasat în 
U.R.S.S., unde a participat la 
un mare turneu internațional, 
într-un timp relativ scurt (6 
zile) jucătorii celor două echi
pe au susținut cinci întîlniri 
și au parcurs un mare nu
măr de kilometri, fapt care 
a cam nemulțumit pe antre
nori, deoarece aceste depla
sări lungi (Leningrad, Voskre- 
sensk și Moscova) au obosit 
considerabil pe jucători. Iată, 
de altfel, rezultatele obținute 
de echipele noastre : Ceho
slovacia I : 9—1 cu Polonia, 
3—3 cu Cehoslovacia II, 1—2 
cu U.R.S.S. II, 6—2 cu Cana
da, 1—9 cu U.R.S.S. I; Ceho
slovacia II : 3—1 cu U.R.S.S. 
I, 7—0 cu Polonia, 1—3 cu 
U.R.S.S. II și 7—2 cu Cana
da. Clasamentul final a ară
tat astfel : 1. U.R.S.S. I 8 p 
(golaveraj 28—7), 2. U.R.S.S.

3. Ceho-
4.

SUB SEMNUL PREGĂTIRILOR OLIMPICE
AU 
LA

HOCHEIȘTII SOVIETICI 
CÎȘTIGAT TURNEUL DE 

WINNIPEG
WINNIPEG 7 (Agerpres). — 

Turneul internațional de ho
chei pe gheață de la Winni
peg (Canada) a fost cîștigat 
de echipa U.R.S.S., campioa
nă mondială și olimpică, care 
în meciul retur a învins cu 
scorul de 4—2 (1—0, 1—0,
2—2) echipa Canadei.

Peste 12 000 de spectatori 
au urmărit acest joc, care s-a 
caracterizat printr-o luptă 
sportivă spectaculoasă. Blinov 

Zemin și Starșinov au 
pentru hocheiștii so- 
iar pentru gazde Mec 
și Cadieux. în cadrul

acestui turneu echipa U.R.S.S. 
a cîștigat ambele meciuri cu 
Canada și un joc cu Suedia 
(hocheiștii sovietici au pierdut 
cu 4—6 meciul retur cu Sue
dia). La sfîrșitul competiți
ei căpitanul echipei U.R.S.S., 
Boris Maiorov, a primit un 
frumos trofeu din partea or
ganizatorilor.

Clasament: 1. U.R.S.S. 6
puncte (16—9); 2. Canada 4 
puncte (11—15); 3. Suedia
2 puncte (12—15).

(2), 
marcat 
vietici, 
Millan

MARIELLE GOITSCHEL S-A 
REVANȘAT

OBERSTAUFEN 7 (Ager
pres). — în Bavaria, la Ober

staufen, au continuat întrece
rile marelui concurs interna
țional feminin de schi. Des
fășurată în condiții atmosfe
rice nefavorabile (ninsoare și 
vînt), proba de slalom spe
cial a fost dominată de mul
tipla campioană franceză Mă
ririle Goitschel, care a re
vanșat astfel insuccesul din 
prima zi.

Ea a realizat în cele două 
manșe timpul total de 79,62 
întrecînd în ordine pe Gertrud 
Gabl (Austria) —- 79,84, Nan
cy Greene (Canada) — 80,28, 
Burgl Farblnger (R. F. a Ger
maniei) — 80,40, Annie Famose 
(Franța) — 80,72, Brigitte
Seiwald (Austria) — 81,10,

Gina Hathorn 4 Yngiia) — 
81,15, Christine Beranger- 
Goitschel (Franța) — 81,25,
Florence Steurer (Franța) — 
81,42 etc. De remarcat că el
vețiană Femande Bochatay 
s-a clasat pe locul 15.

După desfășurarea probe
lor de slalom uriaș și slalom 
special din cadrul concursului 
de la Oberstaufen, în clasa
mentul 
primul 
Nancy 
urmată 
și Mariellle Goitschel (Franța) 
cu cîte 25 puncte.

„Cupei Mondiale" pe 
loc se afla canadiana 
Greene cu 30 puncte, 
de Bochatay (Elveția)

Federația austriacă de bob 
a alcătuit selecționata care

Cu schiurile, în zbor deasupra orașului! Este impresia pe care ți-o lasă această imagine, surprinsă în concursul de sărituri, 
de sîmbătă, de la Innsbruck Telefoto UPI—Agerpres

va participa la campionatele 
europene
13 și
Moritz în Elveția. Din 
lipsesc
Erwin
Durnthaler. în proba echipa
jelor de două persoane vor 
lua startul: Gruber-Eder, 
Stecher-Dinkhauser, Rohrer- 
Haller și Dellekarth-Witsch. 
Austria va fi reprezentată și 
de două echipaje de 4 
soane în care se remarcă 
ții Thrunbichler.

programate
21 ianuarie

campionii
Thaler și

între 
la Saint 

lot 
europeni 
Reinhold

per- 
fra-

48-aA început, cea de-a 
ediție a competiției interna
ționale de schi „Marele Pre
miu de la Morzina". Proba de 
coborîre a fost cîștigată în
tr-un stil spectaculos de fran
cezul Jean Paul Jallifler, care 
a realizat timpul de 1:59,84. 
Au urmat în clasament Hans 

.Peter Rohr (Elveția) — 2:00.9 
și Andreas Specher (Elveția) 
— 2:00,42.

într-un concurs internațio
nal de biatlon desfășurat la 
Altenberg primul loc în pro
ba de ștafetă 4x7,5 km a re
venit echipei secunde a R.D. 
Germane cu timpul de 2 h 
38:57. Pe locul 3 s-a clasat o 
combinată alcătuită din spor
tivii Koch și Kdnig (R.D.G.), 
Cercel și Stoian (România), cu 
timpul de 2 h 50:38. Proba 
de ștafetă juniori 3x7,5 km 
a fost cîștigată de echipa Ro
mâniei (Fontana, Mîrzea și 
Soiu) cu 1 h 45:24.

Din cauza timpului nefavo
rabil (furtună și ninsoare) 
tradiționalul concurs interna
țional de schi de la Adelboden 
nu s-a putut desfășura. Dacă 
timpul va permite, prima probg 
a acestui concurs — slalomul 
uriaș — va avea loc astăzi.

II 8 p (29—11), 
slovacia II 7 p (21—9), 
Cehoslovacia I 5 p (20—17), 
5. Canada 2 p (12—32), 6. Po
lonia 0 p (8—40). După cum 
se vede, din punctul nostru 
de vedere atît rezultatele cit 
și locurile ocupate de selec
ționatele 
departe 
Totuși, 
un util 
ță și o 
tact cu 
cep ut de sezon.

Turneul în U.R.S.S. ca de 
altfel și meciurile susținute 
apoi în S.U.A. și Canada au 
arătat că, în ceea ce privește 
pregătirile pentru J.O. de la 
Grenoble, mai sînt încă des
tul de multe de făcut. An
trenorii noștri au ajuns la 
concluzia că prea multe me
ciuri de pregătire susținute 
într-un interval de timp prea 
scurt mai mult strică decît 
ajută. Așa se explică com
portarea modestă la mondia
lele din 1967 : selecționata 
Cehoslovaciei s-a prezentat la 
C.M. de la Viena cu jucători 
obosiți, ieșiți din formă, ca 
urmare a turneelor întreprin
se anul trecut de formația 
noastră în S.U.A. și Canada. 
Tocmai de aceea, s-a apre
ciat ca baza pregătirilor pen
tru J.O. de iarnă din acest 
an s-o constituie campionatul 
național. în Cehoslovacia în
trecerea pentru titlul de cam
pioană a țării este un ade
vărat maraton. Sînt programa
te nu mai puțin de 36 de e- 
tape, fapt ce cere ca această 
competiție să nu fie, pe cit 
posibil, întreruptă. După tur
neul din U.R.S.S. campionatul 
a fost reluat și el va continua 
pînă la 14 ianuarie, cind va 
avea loc cea de a 26-a etapă. 
Din 14 ianuarie lotul va intra 
în cantonament și 
pregătiri în comun pînă la 
începerea competiției de Ia 
Grenoble.

Vorbind despre patinatorii 
artistici, îi 
pe cei doi 
șanse să ocupe locuri între 
primii șase clasați, Hanna 
Mașkova Și Ondrej Nepela.

Pînă acum, Mașkova a 
luat startul la o singură com
petiție : „Patina de aur“, care 
a avut loc, la începutul se
zonului, la Praga. Ea a cu
cerit de o manieră categorică 
primul loc, dar acest succes 
nu este concludent deoarece 
concurentele prezente nu au 
fost de valoare deosebită. 
Cea mai valoroasă adversară 
a ei, Gabrielle Seyfert, nu se 
afla pe gheață, oi... în tribune. 
în acest concurs Hanna Maș
kova a evoluat excelent la 
exercițiile impuse, în timp 
ce la libere — nefiind soli
citată — nu a impresionat. 
Se așteaptă progrese de la 
campioana țării noastre cel mai 
concludent examen al el fiind 
campionatele țării. Ele vor fi 
edificatoare pentru specialiș
tii noștri. Este interesant de 
arătat că primul concurs de 
mare amploare înaintea O- 
limpiadei de la Grenoble va 
fi pentru Mașkova campiona
tul . european de la sfîrșitul 
lunii ianuarie care va avea 
loc în Suedia la Văsteras. A- 
ici confruntarea Mașkova- 
Seyfert va fi un excelent 
punct de atracție pentru spe
cialiști și pentru iubitorii pa
tinajului artistic.

în privința lui Nepela, nu 
am putea face pronosticuri. 
El este cel mai valoros pati
nator cehoslovac la ora ac
tuală și se bucură de un fru
mos renume pe continent. 
Totuși, va fi foarte greu ca 
Nepela să treacă de puterni
cul trio
Visconti, 
podiumul 
Grenoble.

Cehoslovaciei sînt 
de a ne mulțumi, 

turneul a consti’.yt 
schimb de experien- 
primă luare de con- 

echipe reputate la în-

va face

avem în vedere 
sportivi care au

Danzer, Schwartz, 
pentru a urca pe 
învingătorilor de la

Jan SOKOL


