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Munteanu, unul dintre cei mai talentați reprezentanți ai tinerei generații de schiori „alpini" 
Foto : A. Neagu

Reflecții de sezon...
1g.

Alăturarea rezultatelor din 
ultimele două-trei sezoane cu 
unele concluzii șl constatări 
prilejuite de „uvertura" din 
Predeal ne impune etalarea pe 
masa discuției a unor feno
mene din schiul nostru, sau 
legate de el. Cel mai important 
lucru ni se pare a fi existența 
a numeroase talente (referirea 
e valabilă mai cu seamă pen
tru probele alpine, dar numai 
pentru cele masculine) dispu
tând de certe calități și de un 
bagaj bogat de cunoștințe teh
nice. Sint numeroși copiii șl 
juniorii care stăpînesc tainele 
schiului mai bine 
țeau, la aceleași 
mai

; 4 Este, 
față 
rieri,

decit o fă- 
vîrste, cei 
ai noștri.buni seniori

desigur, consecința grijii 
de cei mici și de cei ti- 
ca și a înmulțirii amena

jărilor de ordin tehnic care fac 
schiul mai accesibil și mai 
plăcut, iar antrenamentul mai 
eficace. .,

O a 
gătură 
schiului alpin ne-a prilejuit-o 
demonstrația de slalom în noc
turnă, o adevărată feerie, cu
ceritoare de noi și noi ade
ziuni. Numărul mai mare de 
mijloace mecanice de urcat 
panta are o contribuție directă 
în obținerea succesului.

Se pune însă problema fixă
rii direcției pe drumul cel bun. 
Nu avem de loc schioare I 
Poate că o discuție cît se poate 
de largă, urmată de măsuri tot 
atît de hotărite și de gîndite 
ca acelea privind tineretul, ar fi 
un punct de plecare iii solu
ționarea problemei. Cu tot res
pectul pentru primele clasate 
la concursurile interne din,' ui 
timii ani, valoarea lor est^ ex
trem de scăzută în comparație 
cu nivelul Internațional. Nici 
la probele de fond nu stăm 
mult mai bine, dar acolo, cit 
de cît, se maț împrospătează

doua constatare în le- 
cu ridicarea valorică a

în concursuri, 
elemente le- 

ciudat ! — în 
aspectul pan-

din nou cu 
alpin, de- 

de alte in- 
decit cele

...și cîteva propuneri de domeniul organizării 
stațiunilor noastre de munte

cadrele, cu toate că uneori „ve
chea gardă" ar mai putea cîști- 
ga relativ ușor 
Iar penuria de 
minine este — 
contradicție cu
telor puternic frecventate, tn 
care numărul adeptelor schiu
lui „de agrement" (și printre 
ele numeroase foarte tinere) 
este corect ca proporție.

Viitorul schiului, 
precădere al celui 
pinde acum însă și 
stituții sau organe
de strictă specialitate. Predea
lul poate și trebuie să redevină 
centrul de greutate. E mult 
mai accesibil decît Poiana Bra
șov, dar trebuie să facem din el 
o gazdă bună la modul absolut, 
adică nu numai pentru con- 
curenți, ci și pentru susținăto
rii lor, eventual pentru cei ce

G. RUSSU-ȘIRIANU

IERI, ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI

ETAPĂ CU 0 DESFĂȘURARE NEOBIȘNUITĂ
’ 5

AGRONOMIA-CLUJ, DINAMO
Șl STEAUA ÎNVINGĂTOARE

"Etapa de Ieri a campionatului 
de hochei a avut o desfășurare 

yjjrar întîlnită. Viscolul și în u- 
nele momente ninsoarea abun-

Programul de azi, ora 
9: Agronomia Cluj — 
Petrol Geologie ; ora 
17: Dinamo — Tîrnava 
Odorhei ; ora 19 ; Avîn- 
tul M. Ciuc — Avîntul 
Gheorghieni.

\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

dentă au făcut ca cele trei me
ciuri să se dispute la alte ore 
decît cele prevăzute și să dureze 
sau neobișnuit de mult (cum a 
fost cazul întîlnirii dintre A- 
gronomia Cluj și Avîntul Gheor
ghieni), sau extrem de puțin 
(cum s-au petrecut lucrurile în 
jocul Dinamo — Petrol 
«ie).

Optînd pentru ordinea 
logică, diar ținînd seama 
făptui că a fost cea mai 
dintre partidele disputate

Al doilea joc, Dinamo 
trol Geologie a început șl el în 
aceleași condițiuni. După o re
priză, în care dlnamoviștii în
scriseseră trei goluri echipa stu
dențească n-a mal continuat 
partida, deoarece o parte clin ju
cătorii ei se accidentaseră. Ar
bitrii au înscris deci rezultatul 
de 5—0 pentru Dinamo, socotind 
ca neprezentare a formației Pe
trol Geologie.

Beneficiind de condiții atmosfe
rice prielnice, ultimul meci al 
etapei s-a desfășurat in mod 
normal. Steaua a încnjis Tirnava 
Odorhei cu 10—o (3—0, 3—0, 4—0). 
Au marcat : Calamar (4), Cons- 
tantinescu (2). Biro, G. Szabo, Jo- 
neseu și Ștefanov.

Geolo-

crono- 
șl de 
lungă 

_____  J_.____ __  __ ______ ieri, 
ne vom începe relatarea cu în- 
tîlnireâ dintre Agronomia Cluj 
șj Avîntul Gheorghieni. începu
tă la ora 9, pe un viscol neobiș
nuit chiar și pentru sportivii 
gheții și ai temperaturilor scă
zute. această partidă s-a între
rupt după o repriză, în speran
ța că vi emea se va arăta în cele 
din urmă mai îngăduitoare. Cum 
însă vîntul și ninsoarea n-au 
încetat, echipele și-au continuat 
disputa la ora 15, astfel că vic
toria studenților clujeni a fost 
consemnată după mai bine 
de 7 ore de la primele schim
buri de puc. Scor final : 4—1
(2—1, 1—0. 1—0) pentru Agrono
mia, punctele fiind înscrise de 
Cazan II (3). șl Godrl, respectiv 
de Malnassy.

CAMPIONATELE I
MONDIALE UNIVERSITARE I 
DE HANDBAL |

ROMÂNIA 
ÎN SEMIFINALE

WIESBADEN, 8 (prin telex), 
întrecerile campionatului mon
dial studențesc de handbal 
masculin au continuat aseară 
cu desfășurarea meciurilor 
din sferturile de finală. Ju- 
cind la Wiesbaden, echipa 
României a obținut victoria la 
scor în fața reprezentativei 
Franței: 20—9 (13—2), prin
golurile înscrise de Gunesch 
4, Gațu, Nica, Costache II, 
Speck — cite 3, Moldovan 
(2), Lieu și Kicsid.

în celelalte meciuri: Sue
dia — Norvegia 18—13 (6—6); 
U.R.S.S. — Danemarca 17—6 
(11-4): Cehoslovacia —
R.F.G. 26—24 (19—19, 18—18, 
7—13). Echipa Cehoslovaciei a 
obținut calificarea prin trans
formarea unui număr mai 
mare de lovituri de la 7 m.

Echipa țării noastre va juca 
în semifinale, cu formația 
Cehoslovaciei, miercuri seara, 
la Darmstadt. Cealaltă semi
finală va opune U.R.S.S., Sue-

In „C.C.E." la handbal masculin 

STEAUA Sl-A ADJUDECAT 
VICTORIA LA SCOR IN MECIUL 
RETUR CU H. B. DUDELANGE

I
i
I
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PROFESIUNEA

Șl PERFORMANȚA
i
I
I

BUCU- 
B. DU- 

(Luzem- 
(17-10).

1 OM

STEAUA 
REȘTI — 
DELANGE 
burg) 37—14 
Sala Floreasca : 
de spectatori.

STEAUA
REȘTI (antrenor : 
tavian Nițescu) ; 
lex. Dincă,
Cornel 
Goran, 
nescu, 
Dieter 
Roșescu, 
vu. Dan 
Marcel Dumitrescu.

H. B. DUDELANGE 
(antrenor: Marcel Kreu- 
ter) : Mahrias Nappi, 
Kurt Hocchausen. An
tone Halsdorff, Jonny 
Linden, Pierie 
mes, Robert î 
Marcel Kreuter, 
Maurer, 
Grimier, Jean 
chi, Raymond

Au marcat : 
12, Cristian 7, 
5, Marinescu 4, 
4, Roșescu 2, Alboaica 
2 și Dumitrescu — 
pentru Steaua și Stei- 
nes 6, Linden 3, Grim
ier 3, Halsdorf și 
Hammes — pentru 
H B. Dudelange.

A arbitrat foarte bi
ne : 
vie (Iugoslavia). __
tat de Gh. Popescu și 
Pândele Cîrligeanu
(România).

înfruntînd viscolul 
de ieri, pentru a lua 
loc in tribunele

H.

BUCU- 
Oc- 
A- 

Belu, 
Gh, 

Marl- 
lacob, 

Dan
Sa-

Ion
Oțelea, 

Mihai 
Iosif 

Cristian,
Olimpiu 

Alboaica,

Harn- 
Steines, 
, Henri 

Alphonse
Bian- 

Debra 
Goran 
Oțelea
Iacob

București, în 
cu Admira 

Steaua își asi- 
încă din parti
de la 26 de- 

disputată 
a-

Floreasca, spectatorii 
meciului din cadrul 
„Cupei campionilor 
europeni", dintre
Steaua București și 
H. B. Dudelange (Lu
xemburg), s-au dove
dit statornici iubitori 
ai handbalului. Mai 
ales pentru faptul că 
nu veneau la un 
meci cu emoții. Ca și 
Rapid 
meciul 
Viena, 
gurase 
da-tur
cembrie 
la Longwy — un 
vantaj de 19 goluri, 
peste care adversara 
sa n-ar fi putut trece 
nici chiar dacă zeița 
Fortuna. . . în per
soană ar fi coborît pe 
podiumul sălii Flo
reasca ! Veneau să 
vadă un joc-școală, 
între o formație ex
celent cotată pe pian 
european — Steaua 
și alta care acum în
cearcă să pătrundă

I
I
I
D intr-un „portret* al lui Ron Clarke, 

neobositul alergător australian, 
mereu recordman mondial dar 
niciodată campion olimpic, am 
aflat că el a debutat ca jucător de 
rugby, că are treizeci de ani, doi 
este de profesiune expert con-

I
I
Icopii și 

tabil.
Un recent „Mirroir Sprint' publică foto

grafia medicului Alain Calmat, campion 
mondial de patinaj artistic, în tovărășia 
antrenorului Honors Bonnet, Calmat fiind 
în prezent doctorul lotului francez de schi.

Pe prima pagină o revistei „Der Leicht- 
athlet" am putut admira săritura record 
de 2,15 m a lui Werner Pfeil din R.D.G., 
de profesiune inginer, constructor de ca
bane.

Și al, 
lumii sau ai țării lor sînt buni profesioniști.

De ce ? Fiindcă stadionul este o școală | 
Înaltă de viață, în care victoria și înfrîn- I 
gerea te călesc și te fac modest, îti dau * 
forțe și înțelegeri adevărate.

Fără să vrem, cîteva nume de mari spor
tivi ne vin în minte : Harold Schnelldorfer, 
campion mondial de patinaj artistic, arhi
tect, Don Schollander, diplomă de merit 
la colegiul Santa Clara — astăzi student 
în medicină, Victor Antonescu, recordman 
mondial de tir, arhitect.

Sportivul nr. 1 al anului 1967, tînărul și 
uluitor de talentatul Jim Ryun, nu-și „pier
de" vremea doar antrenînau-se și bătînd 
recorduri, ci și pregătindu-se pentru viață 
și profesiune, la facultatea de filozofie din 
Kansas.

N-am înțeles _______ ___ __________
Cherebețiu n-ar fi putut fi în același timp 
un foarte bun student la medicină și un 
jucător de bază al reprezentativei noastre. 
Sau astăzi, tot în același timp, antrenorul 
și medicul lotului de volei al Mexicului.

Există încă, uneori, și la unii oameni, 
prejudecata că sportul ratează profesiu
nea.

Să fie, oare, adevărat ? Noi spunem 
categoric că NU I într-un liceu cu profil 
de educație fizică, unde funcționam ca pro
fesor, colegii mei, profesorii de cultură 
generală, au susținut că vîrfurile sportive 
neglijează învățătura Am întocmit atunci, 
repede, o sratistică. Din 35 de vîrfuri spor
tive de valoare republicană ale școlii, 30 
de elevi erau buni, și foarte buni, și numai 
5 mediocri și slabi.

Din procentajul de elevi corigenți pe un 
oraș, doar 3% erau sportivi de perfor
manță.

în ziua cînd toți elevii vor face sport 
si vor veni pe stadioane, în ziua cînd cu- 
vîntul selecție va fi înlocuit cu afirmare 
firească, nu se va mai spune — sîn" 
—■ că cei mai buni la fotbal sînt.. 
tenții.

Cine este inteligent, disciplinat, ștu- | 
dios, la carte, este la fel și pe stadion. 
Dacă ratăm, adeseori, talente sau perfor
manțe mari, aceasta se intîmplă și din 
cauza inculturii sportivului. De aceea, înțe
lepți, bulgarii cer acum pentru jucătorii de 
fotbal, cel puțin bacalaureatul.

Șerban Ciochină este inginer, Șerban 
loan, student la Politehnică, Dridea și De- 
mian, ingineri. Exemplele sportivilor, de 
ieri si de azi, care s-au afirmat și se 
afirmă în profesiune, cu tenacitatea, cins
tea și inteligența performanțelor de pe 
stadion, sînt nenumărate și ele au fosl nu 
o dată, și nu într-un singur loc. amintite.

Este însă timpul să ne convingem și să 
o dovedim. O spunem mai ales pentru 
sportivii care-și închipuie că un record 
ține o viată și gloria un deceniu.

Stadionul și viața cer astăzi pretutindeni, 
oameni întregi. Să fim bucuroși dacă ne 
pregătim mai temeinic, cu și mai multe șan
se de reușită, nu numai la școală, ci și la 
școala sportului.

Cine se pregătește, cine luptă dîrz și 
Inu concepe abandonul, astfel va rămîne 

toată viața : un învingător, mai întîi, asu
pra lui însuși și apoi un învingător în pro
fesiune.

I
I
I
I
I
I

I
I

(Continuare 
nao a 2-a)

Miodrag Stanoje-
aju-

I

DE BOX
începe noua etapă 

a pregătirilor
La 15 ianuarie, boxerii 

noștri fruntași încep o 
nouă etapă de pregătire în 
vederea J.O. din Mexic. 
Antrenorul ion Popa ne-a 
comunicat că a alcătuit ur
mătorul lot de pugilîști: 
Drăgan, Ciucă, Gruiescu, 
Giju, Otvoș, Stand, Gorea, 
Bădoi, Ântoniu, Ghiță, 
Covaci, E. Constantinescu, 
Chivăr, Monea, Manole, M. 
Constantinescu, A 1 e x e. 
După cum se vede, la 
„ușoară", lipsește constăn- 
țeanul Ion Dinu. S-a re
nunțat oare, definitiv, la 
serviciile sale ? în schimb, 
la categoria semimijlocle 
apare un singur titular : 
Constantin Ghiță. Anul 
trecut nu ne-a dat prea 
multe prilejuri de satisfac-

-, Ww
I
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ilți multi campioni și recordmani ai I 
nu ni Inrii Inr eînf huni nrnfaeîAmeți ■

niciodată de ce Gabriel

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
i
I

(Cantinti'are' "în pag.' ă 2-a)'

Împiedicat și pe fotoreporterulCondițiile atmosferice neprielnice l-au ____ _______ .
nostru să realizeze o imagine de la jocurile de ieri. Așa incit, vă 
prezentăm una din cele mai dinamice faze din acest campionat, Ia 
meciul Steaua—Agronomia Cluj. Bucurestenii înscriu prin Gheorghiu 
un gol spectaculos.

v»

Marinescu (Steaua) in tr-o acțiune spectacu
loasă, care se va solda cu un nou gol. I

ofirmdre | 
sînt sigur | 

repe-

Primele ecouri după •

BASCHETUL SUB REFLECTOR"
Ieri dimineață, telefoanele au sunat mai stă

ruitor ca de obicei. Și vizitele primite au fost 
mai dese. „Felicitări... Pe cînd. următoarea... 
Ati fi putut să amintiți și de... Nu ar fi rău 
dacă..."

Pagina „Baschetul sub reflector" a produs 
efervescență. Deocamdată în rîndurile iubi
torilor acestui sport din Capitală, care nu au 
întîrziat să-și spună părerile și să ne împăr
tășească opiniile. Așteptăm, însă, și altele...

Propuneri utile
în primul rînd mărturisesc

însă, și altele.

în primul rînd mărturisesc că am fost plă
cut surprins citind o pagină întreagă dedicată 
baschetului, cu atît mai mult, cu cît artico
lele au cuprins unele probleme importante ale 
acestui joc sportiv, date statistice interesante, 
amănunte inedite, atît pentru tehnicieni,

Prof. Octav DIMITRIU
secretar general al F.R.B.

(Continuare în pag. a 3-a)

UNDE SE AFLĂ NATATIA ROMÂNEASCĂ 
PE SCARA VALORILOR INTERNATIONALE?

IN PAG. A IV-a :

• TURNEELE DIN CIUDAD
DE MEXICO Șl SANTIAGO
DE CHILE

9 CAMPIONATELE NA

SI PORTUGALIA AU MAR

ULTIMELE 
NOUTĂȚI 
DIN FOTBALUL 
INTERNAȚIONAL

ȚIONALE DIN: FRANȚA, 
SPANIA, ANGLIA, BELGIA

CAT ÎNTÎLNIRI VIU DIS’
PUTATE.

Cristina Balaban — singura speranță a natației românești pentru
J.O. Iat-o, tn imaginea noastră, cu medalia de bronz cucerită la 

Utrecht. Va repeta «a succesul Ia Ciudad de Mexico ?

• Europenii pierd teren In întrecerea cu
înotătorii de peste Ocean • Sportivii români
au multe secunde și chiar minute de recuperat
Sezonul competițional în 

aer liber este de mult în
cheiat. Bineînțeles, în emisfe
ra nordică, căci la sud de 
Ecuator, soarele puternic îm
bie pe terenuri și stadioane 
tot mai mulți campioni și re
cordmani, care se pregătesc 
pentru Ciudad de Mexico... A 
sosit, deci, vremea unui prim 
bilanț al performanțelor ce
lor care candidează la meda
liile ce se vor decerna la 
viitoarele J.O.

La ordinea 
ȚIA, sportul 
o puternică 
1967, și ale 
■resc într-un 
tul impresionant. Oficialii au 
anunțat — în acest an — 60 
de recorduri mondiale ! Au 
fost depășite — în multe ca
zuri — și cele mai optimiste 
așteptări, iar la unele probe 
(16:34, 1 la 1500 m liber, 58.4 
la 100 m spate, 55,7 la 100 
in delfin băieți și 4:29,0 la 
400 m liber, 1:14,6 la 100 m 
bras, 2:39,5 la 200 m bras, 
2:21,0 la 200 m delfin său 
5:08,2 la 400 m mixt fete), 
cifrele sînt de-a dreptul fan
tastice.

Marc Spitz,. Mike Burton, 
Greg Charlton, Greg Buehing- 
ham. Ken Walsh. Don Schol- 
lander, Pamela Kruse, Debbie 
Meyer. Cathie Ball sau Clau-

zilei — NATA- 
care a cunoscut 
efervescență în 
cărei rezultate 

ritm de-a drep-

dia Kolb sînt numai cîțiva 
dintre cei care au făcut să 
curgă kilograme de cerneală 

. în jurul performanțelor obți
nute din luna august și pînă 
acum. De altfel, cavalcada 
înotătorilor din SU.A., autori 
a 44 din cele 60 de corectări 
în tabela recordurilor mon
diale. a făcut ca după un se
zon de echilibru aparent 
(anul 1966), distanța valorică 
dintre natația europeană și 
cea de peste Ocean să crească 
considerabil. Unde se va opri 
această pleiadă de supercam- 
pioni, pe care însorita Cali
fornie o trimite în fiecare an 
la marile concursuri oficiale ? 
Este greu de prevăzut. în orice 
caz, este cît se poate de 
pede 
cînd 
pînă 
xic,
chiar ale australienilor, de a-și' 
încununa activitatea cu un 
titlu olimpic sînt reduse

că în momentul de I 
mai sînt doar 10 
la întrecerile din 
șansele europenilor

lim- 
față, 
luni 
Me-

ROLAND MATHES, ADA KOK, 
LEONID ILICEV ȘI...

Am mai putea să-i adăugăm 
pe brasiștii sovietici Morciu- 
kov, Prokopenko. Kosinski,

Ad. VASILIU

(Continuare in pqg. a 2-a)

I
I
I
I
I
I
I
I

I

Școala sportivă
2 București—Gut Heil
Itzehoe (R.f.G.) 1-1

Heganta sală de gimnastică 
a Complexului sportiv „23 Au
gust" a fost gazda unei reu
șite întreceri internaționale a- 
micale între selecționatele 
Scolii, sportive nr. 2 din Capi
tală și clubului Gut Heil Itze
hoe din Republica Federală a 
Germaniei.

La fete, victoria a surîs gim
nastelor gazdă: 136,90—120,30. 
Si la individual compus, tot o 
gimnastă din București a în
cheiat întrecerea pe locul I. 
Este vorba de Ana Dragoșin 
cu 34,35 p. Același punctaj j-a 
realizat și Olga Gheorghe. Pe 
locul 3 — Elena Popescu cu 
34.15. Cea mai bună dintre 
sportivele oaspe, Utte Arendt, 
s-a clasat pe locul 5 cu 31,65 p.

La băieți, în schimb, victoria 
a revenit. sportivilor oaspeți : 

•253,55—246,05. Primul, la indi
vidual compus, a fost, însă, un 
concurent român, Aurel Bu-

Virgil LUDU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

nescu, cu 52,20 p. Pe locul 2 
— Albert Reetz cu 51,35 p., iar 
pe locul 3 — Constantin Pe
trescu cu 50,95 p.

T. STAMA

Campionatele repu
blicane de caiac
j uni ori și fond

Campionatele republicane de 
juniori — faza finală — se vor 
desfășura între 8 și 11 august, 
pe lacul de acumulare Văliug 
— Reșița. Etapa finală a 
pionatului republican de 
va avea loc între 27 și 
septembrie pe Dunăre, 
Brăila și Galați.

eam- 
tond

2» 
între

Azi incepe cursul arbitrilor
de tir

Comisia orășenească de spe
cialitate București organizează 
cu începere de azi, un curs 
de arbitri de tir. Cei dornici 

să urmeze acest curs se v®t 
prezenta astăzi, la ora 17, ta 
poligonul Tineretului.

RETURUL MECIULUI DE BOX CU FRANȚA,

DIN „CUPA EUROPEI"
După frumosul succes obținut in prima partidă din cadrul „Cupei 

Europei” (8—2 cu naționala Franței), tinerii noștri pugilîști au intrat 
într-o scurtă vacanță. La 7 ianuarie, ei au început sub conducerea 
antrenorilor Dumitrescu și Nieulescu, pregătiri în vederea revanșei cu 
Franța (martie, 1968), precum și pentru dubla (Confruntare cu selecțio
nata de tineret a Italiei. Accentul, după cum ne informa Titi Dumitres
cu, se va pune îndeosebi pe acumularea unui bagaj cît mai consistent 
de cunoștințe tehnice. La 20 februarie „tineretul» nostru va susține 
cîteva meciuri de verificare în provincie.

Un alt amănunt legat de întrecerile din „Cupa Europei». Federația 
noastră susține că A.I.B.A. a deci> ca formațiile de tineret să fie alcă
tuite din 11 boxeri. Franța a prezentat însă, la București, numai 10 
pugilîști, nedispunînd de un repre? entant la categoria semimuscă, 
Rămîne ea A.I.B.A. să decidă, tn caz favorabil, rezultatul meciului 
de la București va fi de 9—2.



Pag. a 2-a Nr. 57 (5491)

Tribune goale la box!
Nu săriți „ca arși", tovarăși 

antrenori. Argumentul dv., că 
la meciul România — Anglia 
tribunele sălii Floreasca au 
fost arhipline, nu. stă în pici
oare. Țineți seamă că era vor
ba de un meci internațional și 
că, de regulă, la confruntările 
de prestigiu spectatorii noștri 
ne-au obișnuit, să ia cu asalt 
casele de bilete.

Față de reuniunile interne, 
mal ales cele de campionat 
(Sxceptind, bineînțeles, finale
le), există oare același interes, 
aceleași emoții pentru procu
rarea biletului în plus ? Să re
cunoaștem că de o vreme în
coace, galele din Capitală (în
deosebi) și cele din provincie 
nu mai sint urmărite de un 
public atit de numeros. La în
trecerile zonale din cadrul 
campionatelor individuale, dar 
mai cu seamă la disputele o- 
ferite anul trecut de campio
natul republican pe echipe, 
numărul spectatorilor a scăzut 
în mod îngrijorător. Deseori, 
îri sala Floreasca au luat loc 
doar 50—100 de amatori ai bo
xului. Explicația nu este greu 
de găsit. O bună parte dintr» 
partide s-au desfășurat la un 
fiivăl submediocru ; progra
mele galelor n-au fost respec
tate îhtotdeauna de către or
ganizatori (meciurile dintre se-

□b
mai înghesuit, tn ultimul timp, 
la casele de bilete ?

★
Cunoscînd explicația tribu

nelor goale, să vedem ce fac 
fruntașii boxului nostru, cei 
mai în măsură să învioreze ac
tivitatea pe ringuri și în săli. 
Ei bine, pugiliștii de valoare 
(Gîju, Ciucă, Antoniu, Gruies- 
cu etc.) sînt „păziți" cu străș
nicie de antrenorii Popa și 
Nour, Izolați de Spectatori și 
de ceilalți boxeri. Desigur că 
„elita" nu stă degeaba, ci se 
pregătește asiduu în vederea 
yiitoarelor confruntări interna
ționale. O face însă cu ușile 
închise, într-un deplin secret, 
cu căști de protecție și, ceea 
ce este mai de neînțeles, tn 
compania unor parteneri care 
se antrenează tot în cadrul a- 
celuiași iot. Elementul cel mai 
stimulativ — meciul — nu 
există.

Dar, numai cu antrenamente, 
fără meciuri publice, fără ad
versari din afara loturilor

•- Măsura asta, nu tft face fală. 
Cum ții în vată niște paralel. 

Cînd poți să-i scoți pe ring, tn 
Capitală ?
lecționatele Argeș — Oltenia, 
Argeș — Dobrogea ș.a.) ; unii 
dintre boxeri au abandonat 
r.ejustificat după primul 
schimb de lovituri (In prima 
etapă a returului campionatu
lui pe echipe au fost consem
nate 15 abandonuri — multe 
dintre ele, de fapt, k.o.-uri, 
tot atunci înregistrîndu-se 10 
neprezentări, 14 avertismente, 
3 descalificări !). Să ne mai 
mirăm că spectatorii nu s-au

— Merei, să dele careva in ei?l.„

Catren si desen de Al. Clenelu
(care însă aspiră să ajungă aci), 
fără atmosfera tribunelor pli
ne, entuziaste, nu se pot face 
progrese vizibile. Nu rareori 
l-am văzut pe titularii repre
zentativelor noastre în compe
tițiile internaționale, lipsiți de 
încredere In forțele proprii, 
speriați parcă. Este și 0 con
secință firească a lipsei de 
meciuri, cu sau fără miză.

★
Pot fi readuși spectatorii în 

jurul ringurilor ? Da, fără în

doială. Pentru aceasta este 
insă nevoie de unele măsuri 
organizatorice. De mai mult 
spirit întreprinzător. Un lucru 
este cert. Amatorii boxului, în
deosebi cei din. Capitală, au 
avut prilejul să vizioneze, de-a 
lungul anilor, meciuri de cali
tate la care și-au adus contri
buția atît boxerii noștri frun
tași, cît și '1jnii de peste hotare. 
Prin forța lucrurilor, șpectatorli 
aU devenit mal exigenți, mai 
pretențioși. Ei nu mai sînt 
dispuși să fie martori ai unor 
partide de slabă factură, tn 
care boxul, în adevărata sa 
accepțiune, este înlocuit dese
ori cu... luptele. Primim eu 
regularitate la redacție scrisori, 
în care unii dintre cititori, 
spectatori nelipsiți ai reuniuni
lor puglllstlce, ne întreabă de 
ce sînt văzuți atit de rar pe 
ring boxerii fruntași ? Ce-ar 
fi să le răspundă antrenorii ? 
Pentru că ei sînt acela, în pri
mul rînd, care-i izolează pe 
boxeri, care preferă experi
mentele în eprubetă, în loc 
să-și verifice elevii în condiții 
cît mai apropiate de concurs. 
Dar federația de Specialitate 
ce are de spus î

Există — fără discuție — po
sibilități de a trezi interesul 
spectatorilor nu numai pentru 
reuniunile Internaționale, ci șl 
pentru cele interne. Ar trebui 
însă mai mulți antrenori-orga- 
nizatori entuziaști, de gale, de 
genul lui Mlelu Doculescu, 
Gheorghe Preda, Ion Stoiano- 
vici sau Constantin Cionotu, 
mai multă inițiativă. Experien
ța îndelungată a acestor antre
nori, împletită cu dorința de 
afirmare a altora mal tineri, 
poate impulsiona activitatea 
pugilistîcă. Evident, trebuie or
ganizate cît mai multe gale 
amicale, în programul cărora 
să figureze și 2—3 „perechi" 
din loturile reprezentative. Sînt 
destui pugiliști din afara aces
tor loturi care i-ar. putea soli
cita la maximum pe senatorii 
de drept din echipele națio
nale. Și unii ți alții ar avea 
de eîțtigat de pe urma acestor 
meciuri. Mal mult. Fotul nos
tru de specialitate ar putea so
licita șl boxeri de peste hota
re, cu „cărți de vizită", care 
să evolueze pe ringurile din 
Capitală sau din provincie, în 
compania unora dintre pugi
liștii noștri fruntași. Ar fi și 
în interesul organizatorilor: 
s-ar asigura astfel succesul dc 
casă..

R CALĂRAȘANU

Carnet la zi
• ÎNTRECEREA JUNIORILOR MIC! CONTINUA I • ÎNCEPE 
CAMPIONATUL INDIVIDUAL AL SENIORILOR • „CUPA SPREA
FICO'', PRIMUL CONCURS INTERNATIONAL AL ANULUI 
© PREGĂTIRI PENTRU „INTERNAȚIONALELE” DE SPADĂ ALE 

ROMÂNIEI

stea de a inaugura concursuri
le de scrimă ale anului 1968.

Ce urmează să mai vedem în 
această lună ?

Chiar la sfîrșitul săptftminit, 
Juniorii mici vor fi din nou 
pe planșe, 
spadasinii 
arătat aici 
misia de 
București) 
de la regulament, oîiciâllzind 
întrecerile la toate probele. A- 
eeastâ, în intenția de a gtimula 
participarea la probele de spa
dă și sabie, unde, in general, 
numărul concurenților este mai 
redus decît la floretă. Bineîn
țeles că posibilitatea unui tră
gător de a fi prezent la star-, 
tul mai multor probe vizează 
numai campionatul Capitalei. 
La finale se va respecta regu
lamentul, care nu îngăduie 
participarea unui trăgător, in
diferent de categoria de clasi
ficare Sau de virstă, decît la 
o singură probă.

Reamintim că finalele pe 
țară ale juniorilor mici vor 
avea loc intre 23—28 martie, 
la București.

De data aceasta, 
și Sabrerii. Trebuie 
eă organizatorii (co- 
scrlmă a orașului 
au făcut o derogare

© Tot în această lună vor

UNDE Sf AflĂ NATAIIA ROMANEASCĂ
Pf SCARA VALORHOR INTfRNÂJIW?

tare din pag. 1)
.enscicova, pe Alain 

și Francis Luyce, pe 
Belif-Golman, Frank 
si Andrei Dunaev și 

nari am încheiat lista 
or de pe continentul 

e pot emite preten- 
medalie. olimpică, 
după un sezon în 

care europenii au înregistrat 
ur. progres evident la toate 
probele clasice.

Tn mai multe discuții pur
tare cu antrenori de renume 
sau ru ziariști de specialitate 
a~ căutat să desprindem cau
zele care fac ca natația eu

ropeană să piardă într-una 
teren. Lucrul — la prima ve
dere — pare curios, pentru că 
mai în fiecare an, din țările 
cu o veche tradiție și cu posi
bilități materiale superioare 
de practicare a acestui sport 
răsar talente ( 
dotate, care 
cu produsele „high-school"- 
urilor și universităților ame
ricane. Chiar și metodele de 
antrenament ale lui Jim Coun- 
silman sau Peter Dalland au 
fost de mai mult timp pre
luate de către specialiștii din 
Europa. Atunci ?

Lipsa concursurilor puter
nice în care prezența unor 
adversari de valoare să sti
muleze pe recordmanii euro
peni, este una din principa
lele cauze. Două 
Marc Spitz, una 
stele ale natației americane 
și Frank Wiegand, considerat 
Jn 1966 cel mai bun înotător 
de pe continent. In timp ce 
Spitz, care a luat startul timp 
de 9 luni în 37 de concursuri, 
unul mai tare decît celălalt, 
nu a pregetat să treacă O- 
ceanul și să ajungă la Berlin, 
unde a realizat acel fabulos 
55,7 la 100 m delfin.Wiegand 
nu a avut la dispoziție decît 
2—3 concursuri, și acelea nu 
de cea măi mare importanță. 
Mai mult, o întîlnire între 
reprezentativele U.R.S.S. și 
R.D. Germane, care ar con
stitui punctul de atracție al 
unui sezon competițional în 
Europa echivalează, aproxi
mativ, cu un meci între se
lecționatele a două puternice 
universități americane, pro
gramat cu o periodicitate 
săptămînală.- Este clar că nu
mai un campionat european 
(o dată la 4 ani) și cele cî- 
teva întreceri interțări pro
gramate anual, oferă posibi
lități minime 
a-și valorifica 
lentul.

excepțional 
pot rivaliza

exemple, 
din noile

înotătorilor 
pe deplin

de 
ta-

CEL MAI
AL NATAȚIEI

BUN AN
ROMÂNEȘTI

Este un fapt evident, care 
nu pretinde prea multe ar
gumentări. Nicicînd istoria 
natației românești nu a cu
noscut o asemenea avalanșă 
de recorduri (32 de seniori 
și 59 de juniori) și mai multe 
performanța de talie euro

peană ca în 1967. Georgeta 
Cerbeanu (15 ani) cu 1:10,5 la 
100 m delfin, Agneta Sterner 
(18 ani) cu 1:11,0 la 100 m șl 
2:38,1 la 200 m delfin, Anca 
Andrei (16 ani) cu 1:11,1 la 
100 m spate, Vasile Costa și 
Angel Șoptereanu cu 69,9 la 
100 m bras, Adalbert Covaci 
(17 ani) cu 2:18,6 la 200 m 
delfin sau Vladimir Moraru, 
cu 2:21,3 la 200 m mixt au 
fost figurile cele mai repre
zentative din acest sezon. N-o 
putem omite din lista res
pectivă pe multipla campioa
nă a țării, Cristina Balaban, 
care cu 1:09,2 (în bazin de 
25 m) și 1:10,3 (50 m) la 100 
m spate nu și-a spus încă 
ultimul cuvînt.

Progresul tinerilor înotă
tori este general, La unele 
probe (100 m craul, șl în spe
cial 200 m delfin băieți) me
diile primelor 5 performanțe 
din acest an sînt superioare 
cifrelor aflate în dreptul re
cordurilor naționale existente 
în 1966! Saltul înregistrat 
are ca o primă explicație an
trenamentul intens din timpul 
iernii trecute (pe uscat și în 
apă), la care au fost supuși 
majoritatea sportivilor frun
tași. Rezultatele se datoresc 
însă și noii orientări a fede
rației de specialitate, oare, 
părăsind ideea angrenării ce
lor mai bune elemente în con
cursuri de mîna a doua, unde 
se puteau obține victorii fa
cile, a trimis speranțele na
tației noastre cu regularitate 
în cele mai grele confruntări.

Drumul pe care s-a pornit 
este fără doar și poate cel 
mai indicat. Cu posibilitățile 
existente (ne referim la cele 
materiale) în momentul de 
față nu trebuie să ne imagi
năm că natația românească va 
avea într-un viitor apropiat o 
adevărată bază de masă, de 
unde să poată apare un nu
măr sporit de performeri. Ca 
atare, va trebui și în conti
nuare să ne axăm atenția a- 
supra acelor sportivi cu mari 
perspective de progres, și în 
același timp, să asigurăm o 
creștere și dezvoltare norma
lă mănunchiului de copii e- 
xîstent la ora actuală în sec
țiile de performanță, tinere 
speranțe care s-ar putea ri
dica la nivelul unor cifre de 
talie internațională.

Acest lucru nu va rezolva 
însă decît într-o mică măsură 
reducerea distanței (la unele 
probe, de ordinul secundelor 
și chiar minutelor), care ne 
mai separă de vîrfurile na
tației continentale, și în spe
cial, ale celei mondiale. Pen
tru că — s-o recunoaștem — 
cu. toate eforturile depuse, 
recordurile și cele mai bune 
performanțe românești nu de
pășesc încă o valoare medic, 
și nu ne promit (deocamdată) 
locuri fruntașe în competițiile 
de mare anvergură Dacă fe
derația de specialitate nu se va 
ocupa îndeaproape de asigu
rarea celor mai. bune condi
ții de pregătire pentru vîrfu
rile noastre sportive, pe de-o 
parte, și nu • va folosi cu 
maximum de eficiență posibi
litățile de angrenare a celor 
mai buni înotători în con
fruntările de mare importan
ță, pe de altă parte, progre
sul nu va fi mai -apid, mai 
substanțial. Să nu uităm de

contraperformanța realizată 
de echipa noastră feminină la 
întîlnirea cu echipele Franței, 
Italiei și Spaniei de la Syra- 
cusa, datorită în mare măsură 
unui plan de pregătire comun 
greșit întocmit, ca și unei 
defectuoase selecții pentru e- 
chipa reprezentativă. Chiar și 
în alcătuirea calendarului in
ternațional (cele mai impor
tante acțiuni au fost îngrămă
dite pe distanța a numai 6 
săptămîni), biroul federal a 
dovedit lipsă de experiență și 
o greșită orientare.

Să învățăm, deci, din gre
șelile comise, și fără să ne en
tuziasmăm prea mult de u- 
nele rezultate izolate, să con
tinuăm drumul ales. El este 
fără îndoială spinos și va 
avea încă obstacole neprevă
zute. Adversarii noștri se pre
gătesc cel puțin la fel de 
bine, astfel că efortul se cere 
dublat. Numai în felul acesta 
vom mai putea urca cîteva 
trepte pe scara valorilor in
ternaționalei

Trăgător de temut, inter
vievatul nostru de astăzi se 
numără, alături .de Roman, Po- 
nova, Rusescu, Nicolau ș.a. 
printre migăloșii artizani ai 
caligrafiilor măiestrite din. 
cartea voleiului nostru: locul 
II Ia mondialele de la Paris 
11956), locul I la campiona
tele mondiale Universitate 
(1957), locul II la europenele 
de Ia Fraga (1958), locul III 
la mondialele de la Rio (1960) 
etc.

Retras din activitatea com- 
petitională în 1963, Caius 
Mitulescu, inginer de profe
sie, se arată interesat ort de 
cîte ori este vorba de spprtul 
căruia i-a dedicat multi ani 
și nu mai putină . pasiune,

Amintindu-mi de corolarul 
de ieri —- o, tempora I —• am 
revenit la gustul amar lăsat 
de comportările dezamăgitoa
re ale voleiului la „europe
nele” din Turcia

L-am atșcat, deci, pe Caius 
Miculescii cu e bombă îngro
pată, nelăsîndu-i timp pen
tru... blocaj.

I. Se socotește tot mai des 
în ultimul timp că voleiul 
nostru masculin se află în 
impas. Vă numărați printre 
prozeliții acestei opinii sau 
considerați că prezentul de
clin ar fi doar un moment 
de „respiro”, de regenerare 
într-un curs evolutiv firesc ?

R. Neîndoios că sîntem în 
declin. într-un declin chiar 
îngrijorător. Și într-un iei an- 
ticipabil. Gîndițl-vă ce puține 
cadre se promovaseră în ulti
mul timp : dacă-i lăsăm de o 
parte pe Dragau și Fieraru. 
ridicați în 1957, atunci de la 
momentul de „explozie” din 
1960 — Schreiber. Smerecin- 
ski, Ganciu, Tîrlici. Udlșteanu 
— n-ar fi prea multe nume de 
reținut-

Dacă la asta adăugați o 
inexplicabilă lipsă de concen
trare și de dăruire, o scădere

In „Cupa F.FLH.“

Rapid (m) și Universitatea (f) 
învingătoare

lncepe șl întrecerile campiona
tului național pentru seniori 
(individual), faza I. In Bucu
rești, unde numărul sportivi
lor depășește cifra de 200. 
concursurile se vor desfășura 
pe categorii de clasificare. în 
țară, în schimb, ele se vor 
eanîza la toate categoriile, 
tem tur-retur.

Seniorii bucureșteni vor in
tra în competiție in zilele de 
20 și îl ianuarie. Este vorba 
de floretiștli și floretistele de 
categoria a IH-a si neclaslfi^ 
câți. O săptâminâ mal tirziu 
(27—28) se vor întrece spada
sinii și sabrerli.

In țară, prima fază a cam
pionatului va începe la 
nuaric și va trebui să 
cheie pînă la 30 martie, 
țelege că fixarea unei 
nea perioade largi nu 
să însemne pentru seețtlle de 
scrimă din 
concursurilor 
martie...

țară concentrarea 
către finele lunii

concurs interna-© Primul 
țional de scrimă al anului va 
avea loc în zilele de 27 și 28 
ianuarie, la Milano: întrece
rile de spadă dotate cu „Cupa 
Spreafico". La acest concurs
spadasinii noștri nu vor lua 
parte. Ei se pregătesc in pre
zent pentru cel mai mare con
curs de spadă al sezonului — 
„internaționalele" României, 
programate la începutul lunii 
martie și la care se contează 
pe o participare dintre cele 
mai selecte (primele garnituri 
ale Uniunii Sovietice, Poloniei, 
Ungariei, Franței, Italiei și 
Suediei).

Dinamo la a doua infringere!

15 la
se ln- 
Se în- 
asetne- 
trebule

Fază din meciul Rapid—I.C.F., din cadrul
Foto : V. BAGEAC

G. Ursoviei (Progresul) și Gabriela Ștefănescu 
(I.C.F ), campioni ai Capitalei la juniori mici

Primul concurs de scrimă din acest an a aliniat la start — 
în sala de la Drept — trăgători de la categoria junior! miri, 
care și-au disputat titlu! de campioni ai Capitalei (floretă băieți 
ș! fete).

întrecerea băieților a fost, 
cum era șî de așteptat, viu 
disputată, ea încheindu-sâ, 
după două turnee de baraj, cu 
victoria talentatului repre
zentant al clubului Progresul, 
Gabriel Ursoviei. Dar, Urso- 
vici a avut de luptat din răs
puteri pentru a-șl asigura a- 
cest succes Adversari: Logan 
de la Viitorul șl Meleca de la
1. C.F. După primul baraj, cei 
trei candidați la locul I rea
lizează cîte o victorie. Are 
loc, deci, un al doilea turneu 
de baraj. De data aceasta, 
Ursoviei reușește să-și întrea
că ambii rivali, șl pe Logan 
și pe Meleoa, cu același scor: 
5—3. (Nu trebuie uitat, însă, 
că în asaltul cu Meleca, Ur- 
srrrici a fost condus eu 3—1 
și numai eu un plus de efort 
a reușit să egaleze și, apoi, 
să puncteze decisiv. Clasa
ment : 1. Ursoviei (Progresul),
2. Logan (Viitorul), 3. Mele
ca (I.C.F ). 4—6 (ex aequo) i

Constantinescu (I.C.F.), Ange- 
lescu (S.P.O.B.), Cihodaru 
(Progresul), 7. Fălticeanu (U), 
6. Taran (Viitorul).

Fetele și-au desemnat cam
pioana în persoana Gabrielei 
Ștsfănescu de la I.C.F. în ul
timul (șl cel mai disputat 
meni), ea a întrecut în totalul 
celor trei asalturi, 4—3. 2—4, 
4—1, pe Luminița Popesen, 
colegă de club. Pentru lacu
rile 3—4, Bartoș a terminat 
victorioasă, tot în trei asalturi,
4— 1, 2—4, 4—3, în fața lui 
Ostaft. Ambele floretiste a- 
parțin Viitorului. Pe locurile
5— 8 (ex aequo) : R. Nicules- 
cu (Viitorul),, V, Draga ($e. 
sp. 1), D. Munteanu (Progre
sul) și E. Păcureț (CI. sp. șc.).

Primtil concurs al anului 
poate fi apreciat ca promiță
tor ca valoare, marea majori
tate a partioipanților și parti
cipantei ar dovedind eă au fo
losit în mod activ zilele va
canței de Iarnă... (t. st.).

Performera etapei a V-s 
a „Cupei F.R.H." a fost, 
fără Îndoială, tînăra echipă 
rapidistă care, in jocul Cu 
formația Dinamo, a obținut 
o surprinzătoare victorie eu 
scorul de 21—18 (11—9). Ceri 
drept, dlnamoviștil au fost 
lipsiți de aportul a cinci 
jucători de bază (Moldo
van, Samungi, Licu, Costa- 
che II șl Nica) participanțl 
la campionatul mondial stu
dențesc, dar acest iucru nu 
diminuează cu nimic din 
meritul învingătorilor, care, 
în compania lut Moser, Lu
cian Popescu, Coman, au 
practicat tfh joc frumos, cu 
multe contraatacuri reușite 
ți faze spectaculoase.

în Urma 
dinamoviștii 
considerabil 
ctștiga faza 
„Cupei F.R.H.’.

Autorii punctelor i Eremia 
Ovidlu (10), Balaurea (3), 
Carigoiu (2), Stinculescu 
(2), Chiru (2), Ghizelea, Io- 
nescu, pentru Rapid șl Mo- 
Ser (6), Schumann (3), Fa
bian (2), Dan Marin (2), Ba
dea (2), Kuhn 2 șl Coman, 
pentru Dinamo.

întîlnirea feminin* Uni
versitatea — Progresul a fort 
așteptată cu interes, dato
rită, valorii celor două echi-

hS
acestui rezultat 

și-au redus 
șansele de a 

pe Capitală a

pe, în care evoluau jucă
toare bine cunoscute ea Oțe
lea. Cfrligeanu, Leonte »i 
SzdkO.

Victoria în această întll- 
nire a revenit studentelor 
eu scorul de 22-14 (8-10).

Jucătoarele de la Progre
sul au terminat în prima re
priză, eu un avantaj de 2 
goluri. După pauză, Univer
sitatea a atacat dezlănțuit, 
făctnd mat apărarea 
greșului și obțlnînd 
victoria la o diferență 
ciabilă, dar pe deplin 
ficat! după aspectul 
tei secunde. Au
Furcoi (6), Cîrligeanu (3), 
Nicolae (3), Dobîrceanu (3), 
Leonte (2), Szfikd (2), Du
mitru (2), Marița pentru U- 
niversitatea și Oțelea (10) și 
Bogan (4) pentru Progre
sul. .

Alte rezultate 5 Rafinăria 
Teleajen — Recolta (m) 
25—13 (13—7), Politehnica — 
Institutul de Construcții (m) 
34—17 (19 -8).

Pro- 
astfel 
apre- 
justi- 
repfl- 

inscris;

STEAUA

Pe planșft — primele două clasate : Gabriela Ștefănescu, tn 
dreapta, câștigătoarea concursului și Luminița Popascu.

VICTORIA LA
RETUR CU

(Urmare din pag. 1)

H. B
R B.p» poarta eonsaerBril — 

Dudelange. Așa cum dorise an
trenorul și jucătorul de bază 
al echipei luxemburghezi 
Mareei Kreuter („Am venit la 
București pentru a învăța. 
ȘI, după părerea mea, adver
sarii noștri sînt exceîenți pro
fesori."), jucătorii de la Steaua 
au făcut o adevărată demons
trație de virtuozitate, dîndu-le 
oaspeților o lecție practică care 
— presupunem — le v» fi de 
folos în viitor. Ar fi greșit insă 
să se creadă că handbaliștli 
de la Dudelange au fost simpli

- Discuție în temă cu ing. CAIUS MICULESCU -
a ambiției jucătorilor (între- 
bați-i dacă are vreunul un 
„ jucător-modei” 1 ?) aveți un 
tablou mai complet al stagnă
rii de astăzi. Și cînd zic lipsă 
de dăruire, mă gîndesc nu nu
mai la efortul depus în timpul 
jocurilor, ci Ia tot mecanis
mul vieții unui sportiv de per
formanță. Sportul, adevăratul 
sport — și nu spun de ioc o 
noutate — nu se poate face 
cu jumătate de măsură.

I. Cum vă explicați, totuși, 
că în timp ce locul ocupat 
în Turcia este nemulțumitor, 
Cupa campionilor zăbovește cu 
o obstinență unanim recunos
cută numai pe malurile Dîm
boviței ?

Pentru iubitorii jocu
lui cu mingea peste 
fileu, și nu numai pen
tru ei, numele din sub
titlu este familiar. De
butant in tenisul de 
cîmp. unde i se între
zărea o carieră remar
cabilă, Caius' Miculescu 
a fost un prestigios 
voleibalist român, unul 
dintre „copiii teribili" 
ai epocii de aur a vo
leiului nostru. Prezent, 
fără întrerupere, mai 
bine de 10 ani în echi
pa națională, el are in 
palmares aproape 200 
de meciuri sub onoarea 
tricolorului.

R. Explicația este simplă: 
formațiile românești de club 
(Rapid, Dinamo și poate, 
Steaua) sînt echipe „de meci”, 
care se concentrează titanic 
pentru b întîlnire sau b serie 
scurtă. Carul naționalei este 
mai dificil: datorită labilității 
caracterului unor jucători, 
echipa cade în turnee mai 
lungi, cînd repetarea efortu-

DUDELANGE

fru-

rilor duce la sleirea sextetului 
în chiar partidele decisive.

îi amintesc epoca de glorie, 
de respect pentru voleiul ro
mânesc. Zîmbește.

R. Da, dar valoarea astăzi 
mai scăzută nu se datorează 
lipsei de talente. Doamne fe
rește 1 Luați exemplul lui Tă- 
nase, care cu nume lipsite de 
reverberație a creat o adevă
rată ECHIPA, foarte omogenă, 
cu o mare forță de joc.

E cert că sistemul Introdu
cerii mîinilor peste fileu Ia 
blocaj, permis în ultimii ani, 
a scăzut din randamentul echi
pelor noastre, ofensive prin 
excelență, și aici cred că ș! 
antrenorii au o parte din vină 
inSistînd exagerat pe elementul 
forță (haltere etc.) în dauna 
subtilității în atac, a imagina
ției jucătorului pus să rezolve 
probleme inedite apărute ia 
fileu.

De asemenea, preluarea cu 
două mîini, de jos, astăzi uni

versal uzitată, nu a convenit 
pentru moment jucătorilor 
noștri, dotați în majoritate cu 
o digitație bună și obișnuiți 
să înceapă acțiunile de punc
tare din pasa a doua,

Se oprește brusc cu. glodu
rile alungate în trecut. Facem 
un 
trec la o lovitură... liftată,

I. Ce părere aveți despre 
jocul fetelor?

Tace, eminamente încurcat. 
Apoi se explică:
” R N-aș vrea să par lipsit 
de deferență la adresa sexului 
slab, dar sincer vorbind, cred 
că din 1956 n-am mai avut o 
adevărată echipă. Și cine știe...

îmi iau rămas bun, lăsîndu-1 
aplecat peste planșeta la care 
tocmai lucra. La plecare, îi 
arunc 6 ultimă privire. îl văd 
adîncit îri gînduri, hoinărind, 
poate, pe străzile amintirilor 
legate de sportul iubit

spectatori, Ei au încercat; 
reușit uneori, să țină o 
nă companie campionilor 
mâniei. Edificator este șl 
tul eă alei, in deplasare, 
marcat mai mult decît în 
ciuț tur. Au creat fazs
moașe șf unele goluri Înscrise 
de Stelnes au fost chiar foarte 
spectaculoase. Că partida a 
plăcut 0 atestă și entuziastele 
aplauze adresate de public ju
cătorilor. Firește, beneficiarii 
principali ai răsplatel specta
torilor au fost jucătorii de la 
Steaua. Deși lipsiți de aportul 
a doi titulari — Gruia și Po
pescu, aflați în R. F. a Ger
maniei în lotul care participă 
la C.M. studențesc — el au pre
zentat o echipă ceasornic, îri 
care fiecare om a știut ce și 
cînd trebuie să facă. Păcat că 
Iacob s-a accidentat (la o cioc
nire involuntară ca unul din 
jucătorii oaspeți a părăsit tere
nul) fiindcă era intr-o 
deosebită, tn 27 
marcase 4 din cele 
Stelei și, desigur, 
străpuns de multe 
lui Dudelange.

De la Steaua ne-au plăcut 
prin jocuj combinativ și tn 
viteză,- prin șuturile-bombă ți 
prin execuțiile de chinogiamă 
Goran, Oțelea și Marinescu. 
Este greu să judeci echipa 
campioană după evoluția cu 
H. B. Dudelange. Nepunîndu-i 
probleme dificile de rezolvat, 
adversarul nu a solicitat-o și 
i-a permis să-și desfășoare jo
cul în voie. Să sperăm însă 
că acest „antrenament oficial" 
la va folosi, totuși, pentru evo
luția in sferturile de finală ale 
„C.C.E." Și să sperăm, de a- 
semenea, că Steaua va găsi mij
loacele necesare (arsenalul său 
tehnic și tactic este atît de 
bogat !) încît să ne asigure în 
continuare satisfacții din ce in 
ce mai mari. Le-o dorim !

Hristache NAUM 
Gheorghe RANGIT

vervă 
de minute 
15 goluri ale 

ar tnai fi 
ori apărarea

alunga.» _______ ________
schimb de amabilități, apoi

Troian IOANIȚOAIA

Reflecții de sezon...
(Urmare din pag. 1)

concurenți. 
a Pre- 
riieWu 

și loc»- 
publică, 

dorm

ar putea deveni 
Capacitatea de cazare 
dealului se dovedește 
depășită in sezon, ca 
lurile de alimentație
Zeci, sute de oameni 
în holuri de hotel sau de vile, 
pleacă (noâptea...) să-și încerce 
norocul în' localități apropiate, 
unii se plimbă (tot noaptea) în 
așteptarea vreunei rezolvări.

Credem că unele soluții se 
pot găsi. Spre exemplu, des
centralizarea taberelor de iar
nă ale elevilor și studenților

spre stațiuni mai puțin Impor
tante pentru turismul interna
țional sau pentru competițiile 
mari; apoi, îmbunătățirea sis
temului de cazare în vile mici 
sau în campamente de mare 
capacitate, cu prețuri ceva mai

accesibile; în sfîrșit, amenaja
rea de restaurante cu autoser
vire și de mare capacitate pen
tru perioadele cau orele de 
vîrf. Deocamdată aven im
presia că, exceptînd unele 
grupuri de sportivi, de elevi 
sau de studenți (de obicei în 
vacanțele de iarnă), pentru cei 
ce se ocupă de asigurarea ca
zării șl alimentației în stațiu
nile de munte, calendarul spor
tiv reprezintă un... mister. N-ar 
fi mai bine să se stabilească 
o legătură permanentă între 
„gazde" și organele sportive ’
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ȘTIINȚA In sprijinul performanței

AVEȚI LEGĂTURĂ
ORTIVA

t,
l.

șî cînd se efectuează controlul sportivilor

C
ontrolul 
mat este 
vaganță, 
flexibilă, 
efectelor

medical al sportivilor ni 
considerat de mult o gxtra- 
A devenit o datorie în- 
procedeu de cunoaștere a 
antrenamentului, mijloc 

de verificare dinamică a stării de sănătate 
și a dezvoltării fizice, de evaluare a capa
cității de efort, un anumit specific, precum

și sporirea 
toacelor de 
numeroase țări necesitatea organizării unor 
instituții specializate, unde cei Ce practică 
sportul de performanță sînt investigate și 
ăprteiați pe cadranele unei aparaturi mo
deme din numeroase unghiuri de vedere.

gradului de rafinament al mij- 
investigație au determinat în

Dinu, f'izinnomia-i relaxată calmă arată
impresionat ăe

1. Aici,
că nu e de loc

calitate măsurată în zecimi și 
sutimi de secunde, de care 
depinde promptitudinea inter
venției în momentele decisive 
ale jocului, înscrierea sau evi
tarea unor goluri etc. Dinu ob
ține e cifră satisfăcătoare, dar 
insuficient de concludentă, 
proba fiind efectuată după un 
efort prealabil ceea 
Uzează e succesiune 
indicată.

cît și pentru public. Sutresc 
speranța eS „Baschetul sub re
flector’ din ziarul de luni nu 
va rătnîhe unicat.

Referitor la propunerile fă
cute, apreciez că majoritatea 
dintre ele stnt utile. Ele su
gerează Idei Interesante, ears 
vor constitui tot atîtea subiec
te de studiu tn colegiile fede
rației, Doresc să menționez, 
însă, eă sugestia referitoare la 
alcătuirea lotului național ar 
fl trebuit motivată, arătîndu-se 
calitățile (sau, poate, șl defec
tele) jucătorilor propuși, tn 
ceea ce privește sistemul 
competițional, personal consi
der că nu el este cauza jocu
rilor mediocre, nelnteresante. 
Așa cum bine s-a scris in 
„Post-scriptum*, adevăratele 
motiv» le constituie cantitatea 
șl calitatea necerespunzătoare 
a antrenamentelor, lipsa de 
pasiune din partea unor an
trenori. Dacă s-ar munci peste 
tot ea la Galați, unde, date-

Partea cea

Pag. a 3-a

rltâ dragostei pref. PetrlGă Va- 
sillu pentru baschet, echipa 
Politehnica a ajuns să albă 
e valoare reală, sau «a la 
I.G.F., ale cărei eveluțlt stat 
din ce în ce mal promițătoare, 
atunci lupta pentru titlu nu 
s-ar mai da doar intre Steaua 
șl Dinam» și camplenatu! ar 
fi cu adevărat interesant, Pro
punerea ziarului va fi studiată 
de către federație, deoarece nu 
mal pot fi tolerate echipe ea 
Politehnica Iași, Crlșul Ora
dea sau Comerțul Tg. Mureș 
care nu adun nici un ap»rt 
la ridicarea calitativă a bas
chetului nostru.

parcului ,23
Centrul de

într-un colț al 
August* se află 
medicină sportivă, găzduit în- 
tr-o clădire de formă ciudată, 
amintind prin contur șl mai 
ales prin turnul ce țișnește 
dintr-o extremitate de silueta 
unei geamii.

Prin~această instituție se pe
rindă de cîteva ori pe an toți 
sportivii din loturile naționale. 
Cea mai mare afluență se înre
gistrează aici la începutul lui 
ianuarie. Astfel organizat, con
trolul medical realizează un 
fel de bilanț biologic făcut 
sportivului înainte de pornirea 
într-un nou ciclu pregătitor. 
Comparînd datele obținute cu 
anumite standarde, sau con- 
fruntînd subiectul cu el în
suși (prin referire la datele 
examinărilor anterioare), se in
ventariază calitățile și defi
cientele, se stabilesc repere 
pentru sporirea potențialului 
biologic si perfecționarea spor
tivă.

In vizită la centrul
de medicină sportivă

în dimineața zilei de 5 ia
nuarie am vizitat, împreună cu 
fotoreporterul Aurel Neagu, 
Centrul de medicină sportivă. 
Vă invităm să-l cunoașteți prin 
cuvint și imagine urmărind 
împreuna cu noi pe tînărul 
fotbalist dinamovist Dinu, pro
gramat in ziua aceea împreu
nă cu alți coechipieri.

Pe Dinu l-am întîlnit mai 
tatii în laborator (foto 1). 
Aici 1 s-a luat o priză de 
5 centimetri cubi singe pen
tru efectuarea citorva analize : 
hemogramă, glicemie (concen
trația de zahăr din singe), 
probe de disproteinemie (ele 
investighează raportul dintre 
anumite substanțe de natură 
proteică existente în plasma 
sîngelui .oferind Indicii despre 
funcția ficatului, despre exis
tența unei infecții discrete 
etc.). A fost examinat apoi în 
cabinetele de traumatologie, 
de boli interne, de stomato
logie, i s-a făcut o radiosco- 
pie cardio-pulmonară. Astfel, 
au fost obținute ta principal 
date despre starea de sănătate 
a sportivului.

lată-1 ulterior pe Dinu in 
cabinetul cercetarea

ce rea- 
contra-

mai
importantă

a controlului
Tînărul fotbalist a trecut 

apoi prin serviciile care con
stituie partea cea mai impor
tantă din controlul medical al 
unui sportiv, cele unde se 
efectuează explorarea marilor 
funcții i circulația și respirația.

Aici se obțin relații impor
tante despre capacitatea de 
efort, despre rezervele pe care 
aparatele circulator și respira
tor la pot utiliza la nevoie 
în fața unei solicitări maxime, 
despre 
stări de 
nea ei, 
proba
Astrand. S-au. înregistrat frec
venta cardiacă, tensiunea arte
rială electrocardiograma

eventualitatea unei 
oboseală și dimensiu- 

Dinu a fost supus la 
de efort denumită

solici-
5|.

străbă» 
a du-

al sportivului, un 
cu trăsături indlvi- 
un regim alimentar 
anumite tratamente 

» în cazul nos-

de eliminare a bioxidului de 
carbon) ta cazul unor 
țări intense (Imaginea

Acest întreg circuit 
tut de tînărul fotbalist
rat cîteva ere. Din datele sb- 
ținuta s-a compus • Imagine 
a stării lui biologice prezente. 
Semnificațiile controlului me
dical au fost sintetizate ta 
cîteva concluzii șl recoman
dări pe care antrenorul, me
dicul echipei și soprtlvul tre
buie să le respecte pe par
cursul perioadei pregătitoare 
pentru sezonul viitor, în baza 
lor se va creiona planul de 
pregătire 
program 
duallzate, 
propriu,
(stomatologic 
tru) și măsuri corective (gim
nastică pentru ameliorarea mo
bilității).

Dar în genere lucrurile nu 
merg chiar atît de ortodox. 
Multi sportivi vin la controlul 
medical, scrîșntad din dinți, cu 
sentimentul că îndeplinesc o 
corvoadă sîcîitoare șl inutilă. 
N-am auzit ca vreo echipă de 
fotbal din orașele provinciei 
(unde există cabinete medica» 
sportive, dar mai modest do
tate decît instituția centrală) 

solicite cu ocazia 
prin București un
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BASCHETUL FEMININ? '
Inițiativa ziarului este mai 

mult decît 6alutară. In sfîrșit, 
am putut citi o pagină multi
laterală. despre baschet, intere
santă atît pentru cititori, cit 
și pentru jucători sau specia
liști. Mi-ar plăcea să cred că 
nu va trebui să aștept... un an 
pentru a mai citi una asemă
nătoare...

Personal, susțin propunerea 
legată de modificarea formulei 
de campionat. Ca și in anii 
trecuți, actuala ediție mi-a în
tărit convingerea că majorita
tea echipelor participante în 
prima divizie stat mai mult 
preocupate de menținerea lo
cului ta pluton, decît de unele 
îmbunătățiri de ordin calitativ. 
Acesta este principalul motiv 
pentru care sintem nevoiți să 
suportăm jocuri disperate pen-

tru rezultat, care alungă spec-* 
tatorii din tribune.

Nu ar fi rău dacă „Sportul* 
ar lua sub reflector și bas
chetul feminin, care ptezintă 
simptoffie îngrijorătoare. O ac
țiune asemănătoare nu ar pu
tea decit să ne folosească.

In ceea ce privește lotul afln 
o observație: atenția a fost 
îndreptată mai mult spre jucă
torii de atac (în limbaj obișnuit 
— marcatori) și mai 
cel Cu certe calități 
tori, atît de necesari 
pe reprezentative.

UN STIMULENT

trecerii 
control

tn laborator l-am tntîlnit
pișcătura unui ac. El, cel obișnuit 

de 16 metri...
eu jocul tare din careul

privirea-i

SSSs

’it

X

M
«Hi

2. Proba pentru măsurarea forței a scos in evidență un Dinu 
viguros, puternic

3. Această plasă de verticale și 
conformației

orizontale facilitează 
sportivului

studiul

puțin spre 
de apără- 
unei ec di

Teodora PREOESCU 
șef de lucrări la t.C.F.

Cred că nu este 
decît un început...

gradului de dezvoltare fizică. 
Cu ajutorul unui așă-numit 
cadru antropometric (imaginile 
2, 3, 4) se apreciază confor
mația sa, analiztadu-se dacă 
există eventuale devieri ale 
coloanei vertebrale. Dinu și-a 
păstrat greutatea obișnuită 
(chiar și după vacanță), ceea 
ce înseamnă că n-a comis abu
zuri alimentare și va putea 
intra mai ușor ta formă spor-

tivfi. Forța cîtorva grupe mus
culare 
foarte 
starea 
reflexă, 
lor) de 
mobilitatea coloanei vertebrale 
este redusă, element ce poate 
prejudicia randamentul tehnic 
al unui fotbalist. Se verifică 
timpul de reacție, viteza de 
reacție cum se mai cheamă,

este apreciată drept 
bună, tonusul (adică 
de ușoară încordare 
permanentă, a mușchi- 
asemenea. în schimb,

s-a ur- 
de re- 
au fost 
pentru

înainte și după efort, 
mărit durata timpului 
venire. Toți parametrii 
aproximativ normali
SfîrȘitul unei scurte perioade 
de vacanță. La serviciul de ex
plorări respiratorii Dinu a fost 
supus unOr probe specifice 
pentru determinarea capacită
ții vitale și a posibilităților 
de hiperventilație (de crește
re a importului de oxigen și

cerut din proprie ini- 
un examen medical

Ceva,

mai amplu. Nu se poate cita 
numele vreunui fotbalist care 
să fi 
țiativă
pentru elucidarea sa.
ceva s-a mai clintit, in această 
atitudine de ignorare și igno
ranță, dar breșa e încă mică. 
Așteptăm 
neratiile

să o lărgească. ge- 
de sportivi tineri.

Romulus BALABAN

Apreciez in mod deosebit 
inițiativa ziarului de a publi
ca, la 
pionat, . _ 
ample privind evoluția . echi
pelor.
vine ta sprijinul muncii noas
tre cu sportivii și constituie, 
in același timp, un stimulent 
atît pentru practicânlii basche
tului, cit și pentru antrenați. 
Doresc să mai silesc cu prile
jul întrecerilor din retur, ast
fel de pagini, iar aprecierile 
asupra echipei mele să fie tot 
mai pozitive. Bineînțeles, acest 
lucru depinde in primul rind 
de componenții echipei și de 
mine. Personal, caut să tran
smit studenților pe care-i an
trenez, flacăra pasiunii vechilor 
„icefiști11, creatorii . tradiției 
moștenită de actuala echipă în 
care mai stat făclii neaprinse, 
dar -pe cate sper să le văd 
arzind în retur.

finalul turului de cătn- 
o pagină de comentarii

Acest gen de analize

Mihai NEDEF
maestru emerit al sportului

O pagină interesantă și uti
lă. O notă aparte pentru cro
nicile ample și problemele ri
dicate. Critica este bună, dar 
ea trebuie făcută constructiv. 
Am văzut multe partide dib 
campionatul altor țări, in cafe 
nivelul tehnic nu eta mai ridi
cat. în schimb, felul cum aceste 
meciuri erau reflectate in co
loanele ziarelor, contribuia 
direct la creșterea afluenței de 
spectatori. Cred că lipsa de 
public Ia întilniriie noastre de 
baschet se datore,$p- . șj ,unci 
foarte slabe popularizări a com
petiției. Dacă ziarul va conti
nua pe drumul început ieri, 
vă asigur că sala Floreasca va 
deveni iarăȘi neîncăpătoare.

In ceea ce privește propune
rea de desfășurare a campiona
tului, eu o consider judici
oasă. Cele opt sau zece echi
pe ar avea un program com- 
petiționâl bogat, mult mai 
multe meciuri tn picioare.

Lotului național, propus de 
ziar, i-aș mai adăuga pe Viciu, 
Savu și Demian.

Mihai ALBU 
maestru al sportului

Optez pentru actuala formulă a campionatului
Consider că în acest campio

nat, nivelul tehnic al jocu
rilor a fost mai bun decit în 
anii trecuți. Echipele sînt de 
forțe mal apropiate. Se pare că 
avantajul terenului nu mai este 
chiar 
nerea

Eu 
miM 
tutui.

atit de hotărltor in obți- 
victortei.

optez pentru actuala for- 
de disputare a camptona- 
Cea propusă de ziar ar

reduce numărul echipelor în 
divizia A. E adevărat, cele ră
mase ar clșttga foarte mult, 
dar restul ar rămțne niște ce- 
nușărese, șl cu titulatura de 
formații de divizia B ar pier
de interesul publicului.

Emanoil RADUCANU 
maestru al sportului

PRONOSPORT
marele succes au trage- 
mi revelionului loto din 
1 IANUARIE 1368 : 45 AUTOTU
RISME — 31.773 PREMII — 4 
CIȘTIGURI A CITE ------

$.A.

Premiile întregi ți 
tragerea obișnuită) : _
4 variante a 52.259 iei și s a 13.064 
iei : categoria a n-a : 13 a 21.535 
lei șl 39 a 5.383 lei ; categoria a 
Ilt-a : 354 a 1.255 lei șl 655 a 313 
lfel ; categoria a IV-a : 1.248 a 457 
lei și 2.152 a 114 lei ; categoria a 
V-a : 2.639 a 258 iei șj 4.589 a 64 
lei.

Extragerea suplimentară : cate
goria 1 : 8 variante întregi șl 13 
variante sfert (autoturisme prin 
tragere la sorți) ; categoria a il-a : 
38 variante a 10.000 lei și 50 a 2.500- 
lei ; categoria a — -.............. • ’
și 957 a 100 lei ; 
1.128 a 100 iei $i 
tegorla a V-a : 
5.054 a 10 lei.

Extragerea specială : categoria 
I : 2 autoturisme „FIAT 1800“ au 
cîștlgat : Păscâneanu A. Nieoiae 
din comuna podari — Oltenia și 
Boștlnă V. Vaslle din București ; 
Categoria a il-a : 9 autoturisme 
„Moskvici 408" cu 4 faruri și ra
dio au cîștlgat : Turnea COmcl 
din Pitești. Kunst loan din Timi
șoara “ ' ■ -

52.2» LEI

sferturi (ex- 
categoria I :

IlI-a : 500 a 400 lei 
categoria a IV-ă : 
1.938 a 23 lei ; ca- 
2.952 a 40 lei $1

Doina din Brașov.Drăgoj

S. La cabinetul de explorări respiratorii4. Ln aparat denumit tonometru inregistrează tonusul fiecărei grupe musculare

Drugescu Aurelia din Călăraș —> 
regiunea București, Nilâș loan din 
Cluj. Stoica Vâleriu din Constan
ța, Andobescu Pave] din Bucu
rești, stancu Teodor din Bucu
rești $i Niculescu Constantin din 
București ; categoria a HI-a : 24 
autoturisme „EIAT 850" au câști
gat : Nastasa Neculai din Piatra 
Neamț, Maier Ion din Dumbră
veni — raionul Sighișoara, regiu
nea Brașov, Bucurenciu .Vasile din 
București, Moașa Maria din Dîrste 
— regiunea Brașov, Orbișteanu 
Ștefan din Călărași regiunea 
București, Florea I. Ion din 
Gheorghe-Dojă — raionul Slobo
zia — regiunea București, Tofan 
Laura din Bistrița — regiunea 
Cluj, Brîndaș Maria din Oradea, 
Rusca Ion din Eforie Nord, 
Udrea Stanciu din Constanța, A- 
parascâ Mihai din comuna Ru- 
șețu — raionul Făurei, regiunea 
Galâți? Avram R. Constantin din 
Tecuci, Neguș Alexandru din 
Brăila, MicheJ Schwartz din Brăi
la, Busuioc Petru din Huși, re
giunea Iași, ian cu Ioan din Cra
iova. MOtoroiu Marcel din Cîm- 
plna, Stătescu Nina din Bucu
rești, Leseanu Vladimir din Tîr- 
goviște, Mureșan loan, din Do- 
rohoi. Dumitrescu Valentină, E3e- 
c-he Anton. Tătarii Marin șl Mar- 
■za Petru toți din București ; ca
tegoria a IV-a: 48 variante a 10.000 
iei ; categoria a V-a : 80 varian
te care participă la tragerea La 
sorți a Celor 50 excursii în 
U.B.S.S. Variantelor rămase după 
tragerea la sorți a celor 50 
excursii 11 se vor atribui cite l.Ooo 
lei în numerar ; categoria a Vi-a: 
7.210 variante a 100 lei.

Miercuri 10 ianuarie 1968, ora 
16 30 va avea loc la București în 
sală din stradă Doamnei nr. 2 
înaintea tragerii PROnOEXPRXS, 
tragerea la sorți a celor 10 auto
turisme oferite la extragerea, su
plimentară și a celor 50 excursii 
în u.R.S.S, oferite la extragerea 
specială.

Participă biletele cîștigătoare 
întregi și sferturi de la categoria 
I a extragerii suplimentare (pen- 
tru 10 autoturisme) ’ și biletele cîș
tigătoare de la categoria a V-a a 

.extragerii speciale (pentru 50 
excursii în U.R.S.S.).

REZULTATELE PROVIZORII ALE 
TRIERII CONCURSULUI PRO

NOSPORT NR. 1

Întrucît la ora la care închidem 
ediția, operațiunile omologării 
premiilor j i concursul Pronosport 
nr, 1, etapa din 7 ianuarie 1968 
nu au fost terminate, publicăm 
mai jos rezultatele provizorii ale 
trierii buletinelor depuse la 
cest concurs ;

— Categoria I : 36,5 variante cu
12 rezultate exacte ; ,

— Categoria a n-a : 670 varian
te cu li rezultate exacte ;

— Categoria a m-a5.343 va
riante cu 10 rezultate exacte.

a-



In prim» zi a concursului Inter
național feminin de schi, care a 
avut loc la Muehtethen (R. D. 
Germană) proba de 10 km a fost 
clștlgată de sportiva sovietică Sa- 
limsanova, cronometrată Iu 41:36.0. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Renate Koehler (R.D. Germană) — 
41:42,0 și Christiane Nestler (R.D. 
Germană) 4’:49,0. Marcela Leampă 
(România) a ocupat locul 27. La 
acest concurs au participat 41 de 
schioare reprezentlnd 10 țări.

Biatloniștii fruntași din R. P. Polonă au evoluat în acest sezon la mai multe concursuri de veri. 
ficare, în cadrul pregătirilor pentru J.O. de la Grenoble.

Iată un aspect din concursul desfășurat la Zakopane. Stanislaw Szczepaniak, vicecampion 
mondial la biatlon (în planul al doilea) și Josef Sobczak — tn poligonul de tir.

Foto : C.A.F.

tualitatea internatio
Pe gheață fi zăpadă

MARCELA LEAMPĂ
PE LOCUL 27, LA MUEHLETHEN

Corespondență specială pentru „Sportul"

a baschetului iugoslav
LJUBLJANA 8 (prin telex). — Baschetbaliștii 

cunoscutului club iugoslav Olimpia din Lju
bljana, capitala R. S. Slovenia, au început cu 
mult timp în urmă, pregătirile în vederea par
ticipării la „Cupa cupelor", atît prin meciurile 
din campionatul iugoslav cît și prin antrena
mente specifice unei competiții de asemenea 
anvergură.

In etapa a VIII-a a campionatului național 
iugoslav, care s-a desfășurat duminică 7 ia
nuarie, Olimpia a obținut un rezultat foarte 
bun, învingînd într-un meci dramatic, desfă
șurat în deplasare, pe liderul campionatului, 
Jeleznicear din Karlovaț. O victorie nesperată, 
dar cu atît mai prețioasă. Ea a arătat înflă- 
căraților suporteri ai Olimpiei 
este bine pregătită și că poate

că echipa lor 
pleca la Bucu-

rești cu 
de față, 
pionatul 
măr de ,____  — r- ---- ------------- „„ -----
doi, Jeleznicear. Se pare că centrul de greu
tate al baschetului iugoslav se mută din cu
noscutele centre Belgrad — Ljubljana — Za
greb în orașe mai mici, dar care pot asigura 
condiții mult mai bune unei activități de per
formanță, în marile orașe existînd, pe lingă 
baschet, și alte sporturi care polarizează aten
ția publicului spectator.

Olimpia Ljubljana este o echipă cunoscută 
atît în țara noastră, cit și peste hotare. In 
repetate rînduri ea a dat naționalei, numeroși 
jucători care au dus pe toate meridianele fai
ma baschetului

■ doi în ierarhia

foarte mult optimism. în momentul 
Olimpia ocupă locul patru, în cam- 
iugoslav de baschet, cu același nu- 
puncte ca și echipa clasată pe locul

iugoslav, deținător al locului 
mondială.

WIRKOLA — ÎNVINGĂTOR 
ÎN „TURNEUL CELOR

4 TRAMBULINE"
S-a încheiat competiția in

ternațională de sărituri cu 
schiurile „Turneul celor 4 tram
buline". în ultima „manșă" dis
putată la Bischofshofen, 
toria a revenit, în mod 
prinzător, cehoslovacului 
Raska care a totalizat 
puncte (săriturile sale au 
surat 98,5 și respectiv 93 m). 
Au urmat în clasament Segla- 
nov (U.R.S.S.) — 201,9 puncte 
(96—90,05 m), Hubac (Ceho
slovacia) — 199,8 puncte și nor
vegianul Wirkola — 197,8
puncte.

Clasamentul final : 1. Wirko
la (Norvegia) 876,8 puncte ; 2. 
Raska (Cehoslovacia) — 851,8 
puncte; 3. Neuendorf (R. D. 
Germană) — 848,9 puncte ; 4. 
Tontum (Norvegia) — 822 punc
te ; 5. Hubac (Cehoslovacia) — 
817 puncte ; 6. Nepalkov
(U.R.S.S.) — 807.8 puncte.

PATINATORII AU CUVIN- 
TUL : NOU RECORD MON

DIAL LA 5 000 M

cord mondial era de 7:26,6 ți 
aparținea olandezului Verkerk. 
în proba de 1 500 m olandezul 
Verkerk, cu timpul de 
corectat recordul țării

★
La Klingenthal, in 

concursului internațional femi
nin de schi, s-a disputat proba 
de ștafetă 3x5 km. Victoria a 
revenit echipei R. D. Germane 
cu timpul de lh 04:18,0. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
formațiile 
și R. F. 
05:43,0.

2:07,1 a 
sale.

cadrul

U.R.S.S. — Ih 05:18,0 
a Germaniei

vic- 
sur-
Jiri 

215,9 
mă-

★
In prezent se află In turneu ffi 

Iugoslavia echipa de hochei pe 
gheară Gomik din Kattowice. In 
primul joc, hocheiștU polonezi au 
învins cu scorul de 7—3 (0—2, 
4—0, 3—1) echipa Jesenice, cam
pioana Iugoslaviei.

★
Echipa de hochei 

Aripile Sovietelor 
pentru a doua oară
internațională dotată cu „Cupa 
Ahearne“. în meciul decisiv, 
hocheiștii sovietici au învins 
cu scorul de 8—6 (0—2, 5—3, 
3—1), echipa suedeză Soeder- 
taejle. Djurgarden a întrecut 
cu 7—3 (3—0, 2—2, 2—1), echi
pa canadiană Drummondville 
Eagles.'

VICTOR CIOCILTEA PE LOCUL IV

ROMA 8 (Agerpres). — Cea de a X-« ediție a tradiționa» 
lului turneu internațional de șah de Ia Regglo Emilia s-a în
cheiat cu victoria marelui maestru internațional iugoslav Matu- 
lovici. Reprezentantul României Ia acest turneu, Victor Clocii- 
tea, s-a clasat pe locul patru. La turneu au participat 14 concu- 
renți din 8 țări.

Iată clasamentul final al turneului: 1. Matulovic! (Iugosla
via) 10>/2 p; 2. Saidy (S.U.A.) 10 p î 3. Mista (Cehoslovacia) 
9'/j p ; 4. CIOCILTEA (România) 9 p ; 5—7. Berto, Kurajița (am
bii Iugoslavia), Tatai (Italia) 8:/2 p; 8. Navarovszki (Ungaria) 
7 p ; 9—10. Jahr (R. F. G.), Canal (Peru) 5 p; 11. Huguet (Fran- 
ța) 3 p ; 12. Trincardi (Italia), 2'/3 p ; 13. Albano (It.) l’/2 P ; 14. 
Mariotti (It.) 1 p.

Fără îndoială, cel mai cunos
cut jucător este Ivo Daneu. 
Căpitan al echipei naționale, el 
a contribuit din plin la marile 
succese dobîndite de baschetul 
iugoslav. In ultimii zece ani el 
a participat la toate meciurile 
echipei naționale, în afară de 
ultimul campionat european 
unde Iugoslavia a trimis o e- 
chipă tînără fără marii ași 
(Daneu, Koraci, Djerdja, Niko- 
lici, etc.).

Ivo Daneu a fost desemnat 
în anul 1967, drept cel mai bun 
sportiv al Iugoslaviei. In ulti
mul timp, însă, Ivo Daneu nu 
participă cu regularitate la an
trenamentele și meciurile echi
pei sale, fiind supraaglomerat 
de treburile impuse de funcția 
sa, cea de reprezentant la Lju
bljana, al Marelui tîrg inter
național de la Zagreb.

Pe lingă Ivo Daneu, în e- 
chipă mai figurează veteranul

Dermastia, Hocevar, Eiselt, 
Marter, Basin, Zorga etc.

Zilele acestea a fost re
zolvată și problema lui Vuk 
Jelovaț, jucător de perspecti
vă, legitimat pentru Olimpia 
după o pauză de șase luni. A- 
cest tînăr talentat și foarte 
înalt a venit din orașul Sla.- 
vonski Brod, din care cauză a 
trebuit să stea șase luni 
tușă, pină a obținut drept 
joc pentru noul club.

înainte de plecarea spre

Jean-Claude Killy
învingător

la Adelboden
La Adelboden condițiile at

mosferice s-au îmbunătățit, 
astfel că luni s-a putut desfă
șura aici prima probă a ma
relui concurs internațional de 
schi, slalomul uriaș. O specta
culoasă victorie a repurtat-o 
cunoscutul schior francez Jean 
Claude Killy, cronometrat în 
cele două manșe cu timpul de 
3:02,61. El a întrecut un lot 
valoros de adversari, revanșîn- 
du-se astfel pentru înfrînge- 
rea suferită săptămîna trecută 
la Hindelang.

IVO DANEI1

Antrenorul MIKA PAVLO
VICI : „Ne găsim în împreju
rarea fericită ca primele me
ciuri din „Cupa cupelor" să 
se desfășoare în plin campio
nat al Iugoslaviei. Acest lucru 
ne-a permis să ne pregătim 
foarte bine și să fim într-o 
formă excelentă. Sper într-un 
succes la București".

ALOIS ZORGA : „O Înfrin- 
gere minimă la București ne-ar 
permite mai mult ca sigur să 
ne calificăm pentru faza vi
itoare, 
de la 
bili!“.

IVO 
chipei): „împotriva fiecărui 
adversar jucăm atent; așa 
vom proceda și În întîlnirea 
de la București. Nu cunosc în 
ce formă se găsește Dinamo 
București. Sînt optimist".

Nu este sigură participarea 
la întîlnirea. de la București a 
lui Basin, internațional iugo
slav și unul dintre cei mai ta- 
lentați baschetbaliști din noua 
generație.

Predrag SARICI 
redactor

la „Sportske Novosti" — Zagreb

Cu prilejul unui concurs in
ternațional de patinaj viteză, 
desfășurat la Deventer, norve
gianul Fred Anton Mayer a 
stabilit un nou record mondial 
în proba de 5 000 m cu o per
formantă de 7:26,2. Vechiul re-

★
Comitetul olimpic al S.U.A. 

anunțat că va deplasa o delega
ție numeroasă la Jocurile Olimpi
ce de la Grenoble. Este vorba de 
peste 100 de sportivi, mai precis 
117, la aproape toate probele cu
prinse în programul J.O. : schi 
alpin, biatlon, bob, patinaj artis
tic, hochei pe gheață, săniuțe, schi 
nordic, patinaj viteză. în aceste 
zile au început concursurile de 
selecție, la care participă un 
mare număr de sportivi. în ur
ma cărora vor 
loturile 
Europa, 
vor lua 
cursuri

fi definitivate 
în vederea deplasării în 
Aici sportivii americanii 
parte la mai multe oon- 

de verificare.

Sînt sigur că în sala 
Tivoll sîntem invincl-

DANEU (căpitanul e- 
„împotriva

jucăm

Preliminările C.E. 
la baschet juniori

pitala României, am discutat 
cu antrenorul echipei, Mika 
Pavlovici, și cu cîțiva jucători 
de la Olimpia. Iată ce ne-au 
declarat ei în legătură cu me
ciul de la București:

BRUXELLES, 8. - Au luat 
sfîrșit întrecerile preliminariilor 
campionatului european mascu
lin de baschet pentru juniori, 
desfășurate la Bruges (Belgia). 
Echipele Izraclului și Finlan
dei, clasate pe primele două 
locuri au obținut calificarea 
pentrij turneul final al compe
tiției, programat la Vigo (Spa
nia) intre 1 și 10 august.

In ultima zi, reprezentativa 
Izraelului a întrecut cu 71-36 
(43-12) echipa Angliei, iar se
lecționata Finlandei a dispus 
cu scorul de 88-80 (40-35) de 
echipa Belgiei.

Iată clasamentul : 1. Izrael — 
6 puncte; 2. Finlanda — 4
puncte; 3. Belgia — 2 puncte; 
4. Anglia — 0 puncte.

pe gheață 
a cîștigat 
competiția

Margareth Smith-Court (Australia) continuă să obțină rezultate 
bune după mult comentata sa reintrare de la începutul actualului 
sezon. Ea a fost adversara americancei Billie Jean King, tn finala 

de la Perth.

ySitelex- radioteiefonQ,
Tradiționala competiție atle

tică de fond „Cursa plajelor"* 
desfășurată la Montevideo de-a 
lungul unui traseu de 10 km, a 
revenit la această ediție engle
zului Tim Johnston. El a fost 
cronometrat In 31:29,2, fiind 
urmat la o distanță de aproxi
mativ 200 m 
Mora. La start 
254 de atlețl.

mantă mondială a tuturor tim
purilor). Echipa U.R.S.S. a 
ținut victoria eu scorul 
6—1.

ob-
de

d»

de columbianul 
au fost prezenți

international de

Doi dintre protagoniștii „Turneului celor 4 trambuline" zimbesc 
fericiți după consumarea ultimei manșe : cehoslovacul Jiri Raska 
(stingă) învingător la Bischofshofen și campionul mondial Bjorn 

Wirkola, primul în clasamentul general.
Telefoto : U.P.I.-Agerpres

Fotbal
TURNEUL OCTOGONAL 
DE LA SANTIAGO DE 

CHILE

începe la 
mare tur- 
fotbal. El

La 17 ianuarie va 
Santiago de Chile un 
neu internațional de 
va reuni opt formații: Racing
Buenos Aires, câștigătoarea 
„Cupei intercontinentale", F.C. 
Santos, Vasas Budapesta, ciș- 
tigătoarea turneului hexagonal 
care a avut loc anul trecut tot 

Santiago de Chile, echipa

Această imagine, surprinsă intr-un meci de cupă, a Jost apreciată 
ca una dintre cele mai reușite ale sezonului în R. P. Bulgaria.

olimpică a Cehoslovaciei; re
prezentativa R.D. Germane și 
trei formații chiliene, printre 
care Universidad și Colo-Colo.

Echipa R.D. Germane a ple
cat în cursul zilei de ieri spre 
capitala statului Chile, unde, 
pină la începerea turneului, va 
efectua cîteva antrenamente. 
Lotul cuprinde pe jucătorii 
care au participat la prelimi
nariile olimpice, cărora li s-a 
alăturat jucătorul Stieler, de la 
Rotweiss Erfurt. Antrenorul e- 
chipei germane este Harald 
Seeger, care a fost numit în 
locul antrenorului Karoly Soos.

LUPTA DINTRE ECHIPELE 
MADRILENE CONTINUA

In etapa a 15-a a campiona
tului spaniol de fotbal s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Elche — Saragosa 0—1; 
Pontevedra — Sevilla 4—1; Be- 
tis — Atletico Madrid 0—2; 
Real Madrid — Malaga 3—0; 
Real Barcelona — Real Socie- 
dad 0—0; Sabadell — Atletico 
Bilbao 1—2; Valencia — Las 
Palmas 2—2; Cordoba — Espa- 
nol Barcelona 1—0.

In clasament conduce Atleti
co Madrid cu 21 de puncte, ur
mată de Real Madrid 20 punc
te, Real Barcelona, Las Palmas 
19 puncte, Atletipo Bilbao 18 
puncte, Espanol Barcelona. 
Valencia, Pontevedra 16 punc
te etc.

Finala „ C. C. E." la polo SPORTING LISABONA ÎN 
URMĂRIREA LIDERULUI

a Xl-a

Dinamoviștii pleacă mi ine la Zagreb

In meciul
haltere dintre echipele U.R.S.S. 
și Finlandei, care s-a desfășu
rat la Leningrad, sportivul so
vietic de cat. semimijlocie 
Smirnov a realizat la cele trei 
stiluri 450 kg (a patra perfor

pe glob
Alte rezultate : Rouen — Metz 
0—0, Ajaccio — Angers 4—0, 
Aix — Sochaux 0—0, Lyon — 
Rennes 2—1, Nantes — Lens 
1—0, Strasbourg — Red Star 
1—0, Lille — Sedan 2—0.

ANDERLECHT 
DIN NOU ÎNVINSA

In actuala ediție a campio
natului Belgiei lupta pentru 
titlu este mult mai echilibrată 
decît in anii trecuți. Cunoscu
ta formație S.C. Anderlecht, 
care în ultimii ani a fost „abo
nată" la primul loc, a suferit 
a doua înfringere, în etapa de 
duminică fiind întrecută cu 1—0 
de Charleroi. Actualul lider, 
F.C. Bruges, a învins cu 2—0 
pe Anvers. Cea de a treia cla
sată, Standard Liăge, a termi
nat la egalitate (1—1) cu for
mația Breveren. In clasament: 
Bruges 21 p, Anderlecht 20 
Standard Liege 19 p etc.

ECHIPELE
DIN MANCHESTER 

DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

P>

englez, liderul clasamen- 
Manchester United, a în- 
pe teren propriu echipa 
Ham, pe care a învins-o

in etapa a 25-a a campiona
tului 
tului, 
tîlnit 
West
cu scorul de 3—1. Alte rezul
tate : Coventry — Arsenal 1—1; 
Fulham — Leeds 0—5; Liver
pool — West Bromwich 4—1; 
Nottingham Forest — Manches
ter City 0—3; Sheffield Wednes
day
Southampton 
Stoke City 
Sunderland

EvertonWolverhampton 
1-3.

Primul loc In clasament este 
deținut in continuare de Man
chester United cu 37 puncte, 
urmată de Liverpool 34 punc
te, Leeds United 33 puncte, 
Manchester City 32 puncte etc.

Poloiștli de la Dinamo Bucu
rești și-au încheiat practic pre-, 
gătirile în vederea primei lor 
întîlniri cu Mladost, susținind 
aseară, în piscina Floreasca, un 
ultim joc de verificare. Bucu- 
reștenii vor pleca mîine dimi
neață cu trenul spre Zagreb. 
Lotul complet cuprinde pe: 
Ciszer și Frățilă — portari, 
Kroner, Zahan, Grințescu, Măr- 
culescu, Blajec. Novac, Popa. 
Zamfirescu și Mihăilescu.

înainte de plecare, căpitanul 
echipei, ȘTEFAN KRONER, a 
făcut reprezentanților presei 
următoarea declarație : „Ne
așteaptă un meci extrem de di
ficil. Iugoslavia nu a cunoscut 
în acest an infringer ea, și nu 
uitați că 5 jucători de la Mla
dost, în frunte cu excepționa
lul lor portar Stipanici, tac 
parte din reprezentativă. Lupta 
se va da între atacul nostru și 
redutabila apărare adversă, 
care este foarte greu de tre
cut. Cu puțină șansă, putem 
obține un rezultat mare".

File de istorie
întrecerile celei de a IV-a 

ediții a „C.C.E." au început în 
luna octombrie 1966, cu jocu
rile grupelor preliminare. Re
zultate scontate, dar și o pre
zență nouă în turul II : Ethni- 
kos Pireu. S-au mai calificat: 
Partizan Belgrad, Dinamo Bucu 
rești, B.V.S.C. (Ungaria), Pro 
Recco, Roite Erde Hamm, Dy
namo Magdeburg și Tunafors 
Eskilstuna. Campionii Româ
niei au trecut relativ ușor prin 
această barieră : 13—3 cu Cer- 
veno Zname Sofia, 6—2 cu R. 
Hvezda Kosice, 7—5 cu Arconia 
Sczeczin și 7—3 cu B.V.S.C.

O lună mai tîrziu la Zagreb, 
bucureștemi au continuat turul 
de forță: 10—1 cu Ethnikos, 
8—3 cu Rotte Erde și 4—5 — 
după un meci dramatic — cu 
Partizan Belgrad, calificîndu-se 
(alături de învingatoarea sa) 
pentru prima oară în semifi
nalele acestei competiții. Sorții

i-au decis ca adversară puter
nica formație italiană Pro Rec
co, care împreună cu Dynamo 
Magdeburg, au ocupat primele 
locuri în turneul de la Geno
va.

Dinamoviștii s-au comportat 
foarte bine și în această fază 
a Cupei, învingînd pe Pro 
Recco la București cu 4—2, și 
pierzînd la limită (2—3) întîl
nirea de la Genova. Neprezen- 
tîndu-se însă la al treilea meci, 
echipa noastră a ratat posibi
litatea participării în finală, 
pe care și-au disputat-o Pro 
Recco (învingătoare la masa 
verde) și Partizan Belgrad, care 
a avut nevoie de 3 meciuri 
(5—3 la Zagreb, 3—5 la Mag
deburg și 2—1 după prelungiri 
la Geneva) pentru a trece de 
Dynamo Magdeburg.

Desemnarea cîștigătoarei tro
feului a necesitat tot trei par
tide : 5—3 pentru Partizan la 
Zagreb, 2—1 pentru Pro Rec
co la Genova și 4—3 pentru 
Partizan la Geneva.

După ce în etapa
Benfica Lisabona a fost în
vinsă fără drept de apel de 
Sporting, duminică (etapa a 
XII-a), echipa lui Eusebio a 
trecut greu de F.C. Porto: 3—2. 
pe teren propriu. Astfel. Ben
fica se menține pe primul loc, 
avînd un avans minim față 
Sporting Lisabona. (Benfica 
p, Sporting 19 p). Celelalte 
zultate ale etapei : Braga 
Guimaraes 0—1, Bareriense 
Varzim 4—1, Sporting — Setu- 
bal 1—0, Leixoes — San Jua 
nense 2—1, Tirsense — C.U.F. 
0—0.

ST. ETIENNE 
SE DISTANȚEAZĂ

Se pare că și în acest ar. 
titlul de campioană a Franței 
va reveni formației St. Etienne 
Ea totalizează acum 32 puncte 
și este urmată la o diferență 
apreciabilă de echipele 
deaux, Nice și Marseille, 
au cite 24 de puncte. In 
dc duminică. St. Etienne

2—1 pe Bordeaux, 
echipele din plutonul 

Nice și Marseille au 
la egalitate : 1—1.

vins cu 
timp ce 
fruntaș 
terminat

Sheffield United
- Chelsea 
Newcastle 
Leicester

ALTE ȘTIRI
• Miine la Liverpool echipa 

ctț același nume întîlnește în 
cadrul „Cupei orașelor tîrguri" 
formația Ferencvaros. In pri
mul joc fotbaliștii maghiari au 
cîștigat cu 1—0.
• Conducerile echipelor de 

fotbal Vasas Budapesta și Ben
fica Lisabona n-au ajuns la 
nici un acord în ceea ce pri
vește datele de desfășurare a 
celor două meciuri din cadrul 
„Cupei eampioniloir europeni". 
Vasas a propus datele de 28 
februarie, 6 sau 13 martie, iar 
Benfica 29 februarie și respec
tiv 27 martie. în cazul să cele 
două formații nu vor ajunge 
la nici un acord, atunci ur
mează ca U.E.F.A. să stabi
lească aceste date.

• Deoarece iarna este foarte 
grea în Suedia și durează 
mult, antrenorul echipei de 
fotbal a Suediei, Orvar Berg- 
mark, a hotărît ca selecționa- 
bilii să se pregătească timp de 
aproape o lună. în Izrael. A- 
poi, la 28 februarie, Suedia 
va întîlni ecliipa Spaniei la 
Madrid.

• La 4 februarie va începe 
la Ciudad de Mexico un turneu 
internațional de fotbal. Alături 
de trei echipe mexicane, Ia 
acest turneu vor mai participa 
formațiile Ferencvaros Buda
pesta, Botafogo (Brazilia) 
Steaua roșie Belgrad.

întîlnirea internaționali 
rugbi XIII dintre selecționatele 
Franței și Australiei, desfășu
rată la Toulouse, a revenit gaz
delor cu scorul de 16—13 
(9—10).

■
în finala campionatelor in

ternaționale de tenis ale 
trăitei de vest, care au 
loc la Perth, australianul 
Bowrey l-a învins cu 
11—9, 6—2, 17—19, 6—4 pe 
Ruffeis. Proba feminină a re
venit jucătoarei americane Bil
lie Jean King. Ea a invins-o cu 
6—2, 
garet

■
In

temațîonal de tenis de la Ca
petown, Leschly (Danemarca) a 
dispus cu 6—4, 6—3 de McMil
lan (R.S.A.), Maud (Republica 
sud Africană) l-a învins cu 
6—4. 6—3 pe Cox (Anglia). 
Semifinalele feminine: Walk- 
den (Rhodesia) — Van Zyl 
(RSA) 6—4, 1-—6, 6—4; Carole 
Graebner (SUA) — Wade (An
glia) 7—5, 6—2.

■
La Kaunas s-a disputat pri

mul meci dintre echipele femi
nine Jalghiris Kaunas și E.T.V. 
Hamburg, contînd pentru sfer
turile de finală ale „C.C.E." la 
handbal. Handbalistele sovieti
ce au terminat învingătoare cu 
scorul de 23—12 (13—6). In ca
drul aceleași competiții, la 
Haga : Rermond (Olanda) — 
Cracovia (Polonia) 7—8 (4—4).

■
La Budapesta s-a disputat o 

nouă dublă întîlnire interna
țională de handbal (masculin) 
între selecționatele de seniori 
și juniori ale Ungariei și Aus
triei. In ambele meciuri, gaz
dele au terminat învingătoare. 
La seniori, 
ghiari 
20—18 
15—14

Aus- 
avut
Bill 

6-8,
Ray

6—4 pe australianca Mar- 
Smith-Court.

semifinalele turneului tn-

handbaliștii ma- 
au cîștigat cu scorul de 
(12—9), iar la juniori cu 
(6-6).

Continuîndu-și turneul în Ita
lia, echipa cehoslovacă de bas
chet masculin Spartak Praga 
a jucat la Pavia cu echipa lo
cală Onda. Baschetbaliștii ceho
slovaci au obținut victoria cu 
scorul de 75—51 (36—28).

Bor- 
care 

etapa 
a in

in
Cliff Jones
Fulham. F 
englez de fotbal.

Tottenham) — jucătorul cu numărul 11 în luptă pentru balon cu un fundaș al echipei 
Fază din meciul Fulham — Tottenham (1—2), desfășurat recent în cadrul campionatului


