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O FRUMOASĂ VICTORIE

ÎN „CUPA CUPELOR" LA BASCHET:
Delegația română la J.O. 
de iarnă fle la Grenoble

Dinamo București-OIympia Ljubljana 100—84!
Splendidă, partidă, aceasta pri

ma manșă a oonfruntării baschet- 
baljstice româno—iugoslave din 
„Cupa Cupelor” ! Intr-adevăr, de 
multă vreme n-am mai avut oca
zia să vedem un Joc atit de pal
pitant șl, totodată, atit de complet. 
N-au lipsit nici unele din finefeie 
de detaliu și de ansamblu ale 
sportului cu mingea la coș, nu a

lipsit nici acea tensiune perma
nentă, acel duel de voințe propriu 
doar competiției autentice. Spre 
bucuria noastră, avem ocazia de a 
consemna în aceste rânduri o vic
torie cu adevărat de prestigiu a 
dinamoviștilor români, un succes 
net confirmînd deplin valoarea pe 
oare a atins-o lidera campionatu
lui nostru. Dinamo București a

reușit să surmonteze handicapul 
de proporții al gabaritului, ba 
chiar — de ce n-am aminti-o chiar 
acum — unul, nu mal puțin mare, 
în privința experienței competl- 
ționale : 100—84 (46—44) !

Prima concluzie pe care ne-o 
Impune meciul este aceea a gra
dului înalt de pregătire la care 
se află învingătorii. Manșa I a 
fost câștigată nu numai fără echi
voc, ci șl ta condițiile evoluției 
la maximum de posibilități a 
formației. Includem inerentele 
scăderi (la Dtaamo mal mult de 
domeniul nervos) pe care orice 
echipă din lume le manifestă în 
partidele de mare miză. însuși 
Jocul oaspeților ne-a dovedit-o...

Ne vom limita pentru astăzi la 
felicitările adresate reprezentantei 
noastre în „Cupa Cupelor”. Iar 
înainte de a încheia prin tradi
ționala enumerare a marcatorilor 
de puncte, vom aprecia drept 
bun arbitrajul prestat de M. Cif- 
fra (Ungaria) și E. Kitzberger 
(Austria), care au reușit, în gene
ral, să înfrtaeze, piuă ]a o limită 
admisibilă, tensiunea Jucătorilor. 
Au înscris : Albu 35, Diacon eseu 
20, Carnea 19, Novac 11, Drago- 
m ir eseu io și Viciu 5 pentru Di
namo, Daneu 23, Jelovec 20, Zorga 
17, verblc 10, Eisert 5, Matter și 
Hocevar cîie 4 șl Dermastla 1 pen
tru Olympia.

G. RUSSU—ȘIRIANU

Federațiile au Întocmit pro
iectele de lot cuprinzind spor
tivii $1 antrenorii care vor par
ticipa la Jocurile Olimpice de 
iarnă de Ia Grenoble.

Delegația română va avea in 
componența sa sportivi, antre
nori, tehnicieni, medici, meca
nici (pentru bob).

S-a decis participarea țării 
noastre Ia biatlon, hochei și 
bob. Includerea patinatoarelor 
și schiorilor în Iot se va ho

tărî definitiv abia după campio
natele europene de patinaj ar
tistic ți după concursurile de 
verificare din Italia și Franța 
la care participă schiori ro
mâni.

In cursul J.O. de la Greno
ble, conducătorii delegației 
noastre șl unii antrenori vor 
participa la congresele federa
țiilor internaționale de hochei, 
pentatlon modern, bob ți schi.

Schiorii români participă la Jocurile 
Mondiale Universitare de iarnă

Ediția 1968 a Jocurilor Mondiale 
Universitare de iarnă se va des
fășura în cunoscuta stațiune aus
triacă mnsbruck, între 21 și 28 
ianuarie. La această tradiționala 
competiție studențească, și-au a- 
nunțat participarea peste 600 de 
sportivi, reprezentând 30 de țări. 
Printre acestea se află și Ro
mânia, prezentă la probele alpi
ne cu trei băieți și trei fete care 
vor fi selecționați dintr-un lot 
aflat sub pregătirea prof. V. 
Cîrstocea și prof. C. Diaconescu. 
La antrenamente,, începute în 
Bucegi încă de la 1 decembrie, 
au luat parte: D. Munteanu, c.

Cișmașu, Elena Neagoe, iudith 
Tomâri, Gizela Mores, Mihaela 
Sandu (I.C.F.), Geza T&mSri, N. 
Crețoi. A. Tdrok (Politehnica 
Brașov) și Ioana Belu (Arhitectu
ra București).

De menționat că prof. Wolfgang 
Friedl, secretar generai al comi
tetului de organizare, a anunțat 
că este foarte posibil ca proba 
de slalom uriaș (masculin și fe
minin) să nu se desfășoare pe 
pîrtia de la Patscherkofel, care 
nu este amenajată conform re
gulamentului, ci pe pîrtia Mut- 
tereralm. Aceasta poate oferi con
diții excelente.

ÎN CAMPIONATUL MONDIAL STUDENȚESC DE HANDBAL;

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 18-12
ECHIPA NOASTRĂ VA INTILNI VINERI, IN FINALĂ, U.R.S.S.

Cernea (nr. 4) și Jelovec (nr. 14), doi dintre cei mai buni 
jucători de pe teren, furnizează un duel „la altitudine"

DARMSTADT, 10 (prin te
lex). — In sala din Darmstadt, 
în fața unui public numeros, 
echipa studențească de hand
bal a României și-a înscris in 
palmares o nouă victorie la 
această ediție a campionate
lor mondiale. întîlnind în se
mifinală echipa Cehoslovaciei 
(care miercuri eliminase în 
„sferturi" una din favorite, 
formația R. F. a Germaniei), 
handbaliștii noștri au cîștigat.

la capătul unei dispute dîrze, 
cu scorul de 18—12 (10—7). 
Deși au fost conduși cu 3—1 
și 5—4, ei au avut forța ne
cesară pentru a recupera și a 
lua conducerea. O singură 
dată cehii au reușit să se mai 
apropie (13—12), dar jucătorii 
români au dezlănțuit un ade
vărat iureș, înscriind 5 goluri 
consecutive șl încheind parti
da cu un avans de 6 puncte. 
Pentru echipa României au

Foto; V. Bageaa
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; LA 25 IANUARIE, ÎN SALA |

FLOREASCA f

Progresul- J 
| Aussenhandel Berlin- | 
| in semifinala „C.C.E." | 
| la tenis de masă i 

Partida feminină Pro- = 
greșul București — Aussen- = 
bandei Berlin, contind pen- — 
tril semifinala „C.C.E.” Ia = 

■ tenis de masă va avea Ioc - 
în sala Floreasca din Capi- = 
tală, joi 25 ianuarie. 5
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Agnes Simon, 
Edith Bucholz 

și Eberhard Scholar 
la București

Ieri s-au primit alte în
scrieri ale oaspeților străini 
pentru campionatele inter
naționale de tenis de masă 
ale României din 28—31 ia
nuarie. Este vorba de lotul 
R. F. a Germaniei : Agnes 
Simon, Edith Bucholz, Scho- 
ler, Freundorfer și Fann.

Concursurile de biatlon din Suedia 
au fost o utilă verificare pentru J.O.

De vorbă cir antrenorul Marcel Stuparu
Biatloniștii români, aflați în 

plină campanie de pregătire în 
vederea Jocurilor Olimpice de 
la Grenoble, au participat zilele 
trecute la două importante con
cursuri internaționale, in Sue
dia, alături de sportivi din țara 
gazdă, din Norvegia, R. F. a 
Germaniei și Anglia. Rezulta
tele fiind cunoscute (le-am pu
blicat imediat după disputarea 
întrecerilor), la înapoierea lo
tului i-am solicitat antrenorului 
Marcel Stuparu amănunte asu
pra disputării acestei confrun
tări, asupra stadiului de pre
gătire și a proiectelor pînă la 
plecarea la Autrans (aici va 
avea loc biatlonul).

— De la început doresc să 
precizez, ne-a spus antrenorul 
lotului nostru olimpic, că par
ticiparea a fost deosebit de va
loroasă. In țările nordice, biat
lonul se bucură de mare popu
laritate și, ca urmare, are o 
bază de masă dezvoltată, de 
unde pot fi recrutate multe e-

lemente de valoare. Suedezii, 
de pildă, au prezentat nu mai 
puțin de 45 de biatloniști, iar 
norvegienii au concurat la 
Lima cu șase reprezentanți 
(printre care cunoscuta Tveiten, 
fost campion mondial, și Vae- 
hang), iar la Transtrand cu 
alți șase sportivi, printre care 
Jordet, și el fost deținător al 
titlului mondial. Ținînd seama, 
deci, de valoarea nordicilor, de 
numărul mare de participanți, 
precum și de condițiile speci
fice, favorabile biatloniștilor 
din Suedia și Norvegia, consi
der că rezultatele unora dintre 
sportivii noștri (Gh. Vilmoș și 
I. Țeposu) sînt bune.

— Cît de util a fost startul 
biatloniștilor noștri la aceste 
competiții ?

— A concura pe pîrtii va
riate, în condiții mai grele de

ft. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Cupa „Sportul" la handbal

ORADEA
6 echipe de juniori și 6 de 

junioare își dispută șansele de 
calificare în faza superioară. In 
momentul de față, la fete, pe 
primele locuri se află — la e- 
galitate de puncte — Voința 
și Școala sportivă I. In între
cerea băieților, lider este Școa
la sportivă I. Pe locul II: Stă
ruința Săcuieni.

ÎLIE GHIȘA

BRAȘOV
Cele 8 echipe de băieți — 

participante la Cupa ziarului

FELE 
la 
București

Cunoscutul ziar elvețian 
„SPORT", care apare la Zu
rich, anunță că echipa de fot
bal a Braziliei și-a definitivat 
turneul pe care îl va întreprin
de în vara acestui an în Eu
ropa.

Brazilienii au făcut cunoscut 
că vor susține următoarele 4 
meciuri :

16 IUNIE : cu Franța, la 
Paris.

20 IUNIE : cu Polonia, la 
Varșovia.

23 IUNIE : cu Cehoslovacia, 
la Praga.

26 IUNIE: cu ROMÂNIA,la 
București.

Din ' lotul pe care îl vor 
deplasa brazilienii nu va lipsi 
celebrul Pele.

„Sportul” — au fost împărțite 
în două serii. In prima, care 
va desemna cîștigătoarea pe 
orașul Brașov, mai sînt de ju
cat două partide : Tractorul — 
Școala sportivă și Steagul roșu 
— Tractorul.

CAROL GRUIA

TIMIȘOARA
Clasamentele după ultimele 

partide : băieți — seria I — 1. 
Liceul nr. 4, 2. Școala sportivă 
nr. 2, 3. Tehnometal, 4. Elec
tromotor ; seria a Il-a : 1. Școa
la sportivă nr. 2, 2. Voința, 3. 
Viitorul; fete — seria I — 1. 
Școala sportivă I, 2. Industria 
lînii, 3. Liceul nr. 4, 4. Elec
tromotor; seria a II-a: 1. „13 
Decembrie", 2. Școala sportivă 
II, 3. Constructorul.

PETRE ARCAN

Echipa de handbal fete 
a României 

pleacă in Suedia
Selecționata feminină de 

handbal a României părăseș
te în cursul zilei de astăzi 
Capitala, plecînd în Suedia, 
Ia Upsala, unde, la 14 ianua
rie, va susține jocul prelimi
nar, cu reprezentativa Sue
diei, calificatorul pentru cea 
de-a IV-a ediție a C.M. (no
iembrie 1968, în U.R.S.S.).

înscris Guneș (5), Gruia (3), 
Licu (3), Gațu (2), Nica (2), 
Popescu (2) și Moldovan, iar 
pentru formația Cehoslovaciei 
— Bielic (3), Drhlicka (3), 
Greno (3), Lafko (2) și Pau- 
licek.

în cealaltă semifinală, echi
pa Uniunii Sovietice a dispus 
de Suedia tot la 6 puncte di
ferență: 25—19 (14—12). Tn
meciurile de calificare pentru 
finala locurilor 5—6 s-au în- 
registrat următoarele rezul
tate : R. F. a Germaniei — 
Franța 16—9 și Norvegia — 
Danemarca 12—6.

Vineri seara se vor desfă
șura la Essen meciurile fina
le. Pentru locurile 1—2 se 
vor întilni echipele ROMÂ
NIEI și UNIUNII SOVIETICE, 
pentru locurile 3—4 formațiile 
Cehoslovaciei și Suediei, iar 
pentru locurile 5—6 reprezen
tativele R. F. a Germaniei și 
Norvegiei.
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| Crește interesul pentru 

(CAMPIONATUL
I DE HOCHEI
| STEAUA Șl DINAMO AU 
| TRECUT IERI PRIN EMOȚII
Ș în etapa de ieri, Steaua a
- învins greu pe Agronomia 
5 Cluj, iar Petrol Geologie a 
= terminat la egalitate cu Tîr- 
= nava Odorhei — rezultate 
§ care măresc interesul pentru 
§ campionatul de hochei.
= în fotografia noastră un as- 
= pect din ultimul meci al eta- 
= pei in care Dinamo a întîluil 
= pe Avîntul M. Ciuc.
§ (Citiți amănunte cu privire
- la aceste partide în pag. a 
= IlI-a).
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venit, ireversibilă, așteptată și pormală, vre
mea cînd civilizația unei țări este măsurată 
prin capacitatea ei tehnică, prin tehnicitatea 
poporului. Secolul vitezei a impus o aseme
nea concepție. Nu ne rămîne decîl să ne 
adaptăm acestui mod de gîndire.

Viața modernă, viața noastră, nu mai poate fi con
cepută fără motor, fără automobile. Construcția uzinei 
de autoturisme de la Pitești este o dovadă și o probă 
a voinței de a amelioia nivelul tehnologic, concomitent 
cu bunăstarea populației. Aceeași intenție se vede în 
sarcina pe care partidui a încredințat-o Uniunii Tinere
tului Comunist de a răspîndi și dezvolta în rîndurile ti
nerei generații practicarea sporturilor aplicative, utili
tare.

Una dintre cele mai importante concluzii ale acestor 
considerații generale este următoarea : cu cît copiii vor 
face mai devreme cunoștință cu automobilul, cu motorul 
și cu circulația rutieră, cu atît va fi mai bine. S-au făcut 
tentative (timide), în școli de diverse grade, de a-i obiș
nui pe copii cu regulile elementare de circulație. Există I școli profesionale în care cunoașterea motorului a de
venit materie pedagogică. Asemenea exemple, pozitive 
fără îndoială, dar insuficiente în stadiul de experiment, 
ne îndeamnă să propunem generalizarea obligatorie în 
școli a abecedarului automobilistic, de la cunoașterea 
semnelor și regulilor de circulație rutieră, trecînd prin 
cunoașterea motorului, pînă la exerciții elementare de 
conducere în curțile școlilor. în acest fel, pe de o parte, 

I va dispare la unii copii teama de „mașinării", iar pe 
de altă parte va fi diminuată la alții tendința de exa
cerbare a fenomenului „automobil".

I Nu e vorba, firește, de pregătirea copiilor pentru per
mise de conducere, ci, mai curînd, de familiarizarea lor

■ cu problemele circulației. De pildă, dacă un copil va 
I afla, prin proprie experiență, că o mașină frînată pe 

teren umed (chiar dacă terenul este doar curtea școlii I) 
I se comportă altfel decît pe teren uscat, acel copii va fi 
I mult mai prevăzător cînd trece strada, pe porțiunea ze- 

brată, în momentul în care se apropie automobile.
Tn zilele noastre circulația au’omobilistică a devenii 

I un fel de șah public, de stradă. înaintea oricărei ma
nevre — fie că ești șofer sau piefon — trebuie să cal- 

i culezi anticipat și „mutările" tuturor celorlalți, cu atîtea 
I imponderabile cîte combinații dau cele 64 de pătratele.

Simțul anticipației este unul dintre cele mai prețioase 
calități în circulația rutieră. Singura posibilitate de a 
disemina acest simț în proporție de masă este de a-l 
educa si a-l cultiva din tinerețe. Copiii, împrieteniți cu 
automobilul și cu regulile circulației, nu vor da niciodată, 
la maturitate, șoferi amatori paralizați de frică, trans- 
pirînd la volan, plini de nervozitate, confundînd frîna cu 
acceleratorul sau ambreajul.

Apelurile insistente la prudență și înțelepciune adresate 
pietonilor si șoferilor trebuie dublete de măsuri prac
tice. Sâ creștem de pe acum o generație de tineri pri-, 

i cepuți, îndemînâtici. Să trezim de pe acum în copii ati
tudinea cea mai potrivită fată de anvergura lol mai ame
țitoare pe care o iau transporturile rutiere în viața mo
dernă. Școala este capabilă să preia această sarcina 
care lărgește și înnobilează strădaniile ei didactice con
forme cu actualitatea dar, mai ales, cu viitorul.

BANCIULESCU

I 
I 
I
I
I 
I
I
I

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

Victor

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

Atletismul și problemele sale actuale

Gh. Vilmoș, din nou unul dintre cei mai cor stanți biatloniști români.
Foto i A, Neaga

Scrisoare 
din Brazilia 

...DESPRE TURNEUL 
FOTBALIȘTILOR 

ROMÂNI ÎN AFRICA

în sfîrșit, după aproape 
trei săptămînî, o veste de 
la... sursă, scrisă chiar de 
directorul tehnic al F.R.F., 
ANGELO NICULESCU. Re
producem din scrisoarea 
primită : „...Sîntem bine să
nătoși. Pină în prezent am 
jucat un singur meci la 
Kinshasa, Rezultat 1—1; a 
marcat Sasu. Echipa a mai 
marcat un goi prin Dumi- 
triu — anulat de arbitru, 
(n.n. Pînă și în meciurile a- 
micale ne... persecută arbi
trii). Am ajuns la Rio după 
o călătorie de 7 ore. Pe 
ziua de 5 ianuarie plecăm 
la Porto Allegre, unde vom 
susține primul meci. Iată 
programul nostru de aici : 
11 ianuarie la Porto Allegre, 
14.1. — la Maringa, 17.1. — 
la Curtiba, 21.1. — la Ribei
ros Preto, 23.1. — la Sau 
Paulo, 28.1. — la Rio. Ur
mează și alte vești...”.

Misiva poartă data de 4 
ianuarie. Dacă și celelalte 
rezultate ne vor fi comuni
cate de directorul tehnic ai 
F.R.F. cu aceeași... promp- 

i titudine, mai mult ca sigur 
că vom sta de vorbă cu ju
cătorii la București, înain
tea sosirii altor scrisori.

Universalitatea atletismu
lui, marea lui accesibili
tate ca și creșterea im

petuoasă a performanțelor de 
pretutindeni au condus la con
cluzia, însușită astăzi de tot mai 
mulți specialiști că această 
disciplină reprezintă, de fapt, 
însăși puterea sportivă a unei 
națiuni. S-a avut, de asemenea, 
în vedere faptul că atletismul 
formează deprinderi motrice de 
bază necesare tuturor celorlalte 
ramuri sportive și că, cu aju
torul său, pot fi dezvoltate la 
un nivel superior calitățile fi
zice de bază ale oricărui spor
tiv, indiferent de disciplina pe 
care o practică în plus, s-a 
ținut seama de marea pondere 
pe care atletismul, cu cele 36 
de probe ale sale, o are în pro
gramul Jocurilor Olimpice de 
vară, fiind, din acest punct de 
vedere, ramura sportivă la care 
pot fi obținute cel mai mare 
număr de medalii și puncte, 
care cîntăresc greu în balanța 
clasamentului pe națiuni, chiar 
dacă acesta nu are încă un 
caracter oficial.

Iată dar atîtea. motive care 
au determinat lărgirea ariei de 
răspîndire a atletismului în în
treaga lume, preocupări sporite 
pentru extinderea bazei sale 
de masă, pentru depistarea și 
pregătirea tinerilor talentați, a 
marilor performeri.

Acum, la începutul unui nou 
an de muncă, dorim să aruncăm 
o privire asupra a ceea ce a fost 
bun și mai puțin bun în anul 
care a trecut, asupra lipsurilor 
care au existat în activitatea at
letică din țara noastră și, fi
resc, să desprindem concluziile 
ce se impun pentru a se acționa 
cu mai multă hotărîre în viitor.

Bilanțurile arată că în sezo-

de prof.

M. BÎRJEGA
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

nul competițional al anului 
1967 mediile rezultatelor pri
milor noștri 10 atleți marchea
ză o creștere față de anul pre
cedent Ia 23 probe (18 la băr
bați și 5 la femei). în acest an 
au fost înregistrate 164 de re
corduri republicane, dintre care 
43 la seniori. 69 la juniori, 8 
la copii și 44 pe teren acoperit. 
Ar fi însă o mare greșeală să 
ne mulțumim doar să privim 
aceste cifre, așa cum apar din 
statistici, și să nu le raportăm 
la bilanțurile . internaționale. 
Procedînd în acest fel vom pu

tea constata că doar 19 din cele 
164 de recorduri (8 la seniori 
și 11 la juniori) se ridică la ni
velul pretențiilor internaționale. 
Compararea rezultatelor noas
tre din 1967 cu cele înregistrate 
pe plan mondial, ne arată că 
doar 4 atleți români figurează 
între primii zece din lume și 
alți 10 între primii 50, la 12 din 
cele 36 de probe olimpice Aces
te situații, trebuie s-o spunem 
deschis, nu satisfac nici pe de
parte justificatele pretenții pe 
care le avem față de atletism, 
sportul nostru de bază

în cele ce urmează vom în
cerca să înfățișăm numai cîteva 
din principalele cauze care au 
determinat — socotim noi — 
această latentă rămînere în 
urmă

t. RĂSPÎNDIREA TERITORIALĂ A ATLETISMULUI
In evidențele scriptice ale 

federației de specialitate apar 
1 229 secții de atletism afiliate. 
14 683 sportiv! legitimați și 
319 antrenori. Aceste cifre sînt 
însă, numai pe hîrtie pentru că 
în realitate atletismul de per
formanță se practică în 66 de 
secții cu 3 584 atleți (805 se
niori și 2 779 juniori), cărora le 
este asigurată instruirea de 
202 antrenori.

Aici am mai putea adăuga și 
cele 43 de secții existente în 
școlile sportive și liceele cu pro
gram special de educație fizică, 
unde sub îndrumarea a 74 pro
fesori peste 5 500 elevi încearcă 
să cunoască tainele acestui 
sport.

în ceea ce privește reparti
zarea teritorială a valorilor at
letice, este suficient să ne re
ferim la rezultatele obținute la

ultima ediție a campionatelor 
naționale de seniori. Din cei 
36 de campioni, 33 sînt din 
București și numai 3 din pro
vincie. Aceste cifre vorbesc de 
la sine despre modul în care 
și-au desfășurat activitatea atît 
asociațiile și cluburile sportive, 
cît și organele pentru educație 
fizică și sport. Regiunile Ba
nat, Cluj și chiar Brașovul, 
leagănul de altă dată al atletis
mului, au depus puține eforturi 
pentru atletism. Sînt regiuni 
(Dobrogea, Crișana, Maramureș, 
Mureș - Autonomă Maghiară. 
Suceava) care nu au nici un 
atlet prezent, pe lista primilor 
6 locuri la aceste campionate.

Este drept că la această si
tuație a contribuit și faptul că 
un număr destul de mare de 
tineri, în clipa cînd devin per-

(Continuare în pag. a 2-a)
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ale „Cupei F.R.H. Condoviol antrenor

Am condus In cariera mea sportivă o mulțime de automo
bile de diverse tipuri ; unele ml-au produs satisfacție, altele 
m-au deziluzionat.

Nici o veșțe nu m-a bucurat, însă, din toață inima, ca aceea 
că în a doua jumătate a anului vor fi produse primele auto
turisme în țara noastră. După producția de autocamioane, dejg 
consacrată, iată, .cu un oarecare J — ~ -— ’ ■ ’ - - -
Colibași montarea 
turismului Renault 8 Mfijor. Această popă realizare a industriei 
r°m4pe?țț> sînt sigur, vine în îptîmpipfjrea ceripțelpr de masă 
ale anaatorilor de automobilism din ț'ara noastră.

Cunosc caracteristicile noii mașini și socotesc că ea va 
satisface pe conducători din punct de vedere al durabilității 
(este un model confirmat), al confortului și al economicității 
la consumul de carburșnț și Ipbrefianți.

de construcție românească, sportul automobilist va primi 
impuls.

jroaucția qe autocamioane, dejq 
decalaj, începe la fabrica de la 

pentru întîia oară în România — a auto-

Nădăjduiesc că o dată cu lansarea pe piață a noii mașini
AB c+fiir'i’i <a mm A ■»->«»> cdX ’•!___ 4.____ _i_ . un nou

Petre CRISTEA
foșt campion de automobilismfoșt campion de automobilism al Ro
mâniei, cîștigător al Raliului Monțe

Carlo 1936.

caracteristici
— Varianta 1968.
— M°tor de 43 C.P. (cq 

la Renault 10) în patru 
timpi, 4 cilindri în linie.

— Caroseria monococă, 
auțopqrtqptă, din oțel. Pa
tru uși. Portbagaj spațios 
(240 decimetri cubi).

— Viteză maximă : 
km oră.

—■ Cqpșum : 6,8
bepzină pe 100 km, 
viteză de 75 km/oră.

— Rezervorul de benzi
nă : 33 litri ; baia de ulei : 
2,5 litri.

135

litri 
Iq o

Sugestii pentru Raliul României

DE CE AȚÎȚA NEPĂSARE ?

pei reprezentative a țării șl 
participant la J.O. la Tokio, 
Gheorghe Condovici a (qst 
obligat să-și întrerupă activi
tatea de performanță, 
cauza upui accident. Eț nu 
sra despărțit, însȘ, nici p cli
pă de sala de gimnastică, lu- 
crînd zi de 
legii săi șl 
mai tineri.
competența
sive în desemnarea în func
ția de mare răspundere de 
antrenor al lotului tării.

tală, șapșe să șcupe primele 
locuri au PINAMO BACĂU — 
în seria I, ȘTIINȚA INSTITU
TUL PEPAGQ<31P — în ȘfțFia 
a jl-a, la băieți și ȚȚXTJȚA 
BUHUȘI î, la fete,'

În partidele desfășurate în 
ultimele zile s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Pinamp 
Bacău — Școala sportivă Pia
tra Neamț 35—12 (14—7), Vo
ința Bacău — Textila Ițuhuși 
31—27 (15—5), Știința Institu
tul Pedagogic Bacău — Școa
la sportivă Bacău 41—21 (16— 
18), Cauciucul Orașul Gh. 
Gțieorghiu-Dej — Știința Mci- 
neșți 6—Q (peprezențare), la 
băieți; Textila Buhuși I — 
Textila Buhuși II 33—8 (18— 
3), Liceul pedagogic Bacău — 
Șțiintg I- P- Bacău 16—14 
(8—8), Școala sportivă Piatra 
Neamț — Voința Bacău 25—8 
(8—4) — la fețe.

Clasamente :. piașcplin, se
ria I — 1. DINAMO BACĂU 
3 p ; 2. Voința Bacău 5 p ; 
3. Textila Buhuțd 4 p ; 4. Școa
la sportivă Piatra Neamț 1 p : 
sepia a Il-a : 1. ȘTIINȚA I. P. 
BACĂU 8 p ; 2. Caucicul Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej 6 p;
3. Școala spqrtivă Bacău 2 p ;
4. Șțiința Moinești 0 p ; femi
nin : 1, TEXTILA BUHUȘI I 
12 p; 2. știința 
8 p ; 3. Școala 
țfa Ngamț 8 p ; 
dagogic Bacău 5 
Buhuși II 3 p ; 6. Vqipța Ba
cău 0 p.

A

zi, alături de co
de alți sportivi 

Cunoștințele și 
sa au fost deci-

Maestrul sportului Gheorghe 
Condovici este de puțin timp 
antrenor al lotului masculin 
eje țjimnașțjcă al tării. în vîr- 
stă de 27 de ppȚ component 
in mai multe rindurj ai echi-

9 IAȘI, IO (prin telefon, de 
l la coresponfjeptnl nostru prin- 
î pipșl, D. PIAPPNESCU). La 
r întrecerile seniorilor au fost
> prezente 8 echipe care și-au 
L disputat întîietatea în cadrul 
[ a două serii. Finajisțe — rie- 
( semnate de jocufile prelinri- 
L narii —■ sînt echipele MOL- 
( DOVA și AGRONOMIA I. 
f Este, înșă, regretabil faptul că 
r nimenj nu s-a ocupat de popu- 
\ larizarea cornpetifiei. pin a- 
L ceasta cauză, meciurile ș-au 
I desfășurat țnțp-pp dezolant a- 
7 nonimat. Condițiile în care au 
L qvut loc partidele qu fpst, de 
( asemenea, precare. Duminică, 
/’ după-amiază, sala nu mai era 
k încălzită, iar pe jos se aflau 
k coji de semințe, hîrtii și alte 
f asepțenea... infhcii pă la parti- 
f delq de volei de dimineață au 
\ fost mulți „spectatori".
I Cqmpetjțțq feițijpiqă s-a în- 
f cheiqt- Iată clasamentul final :
> 1. UNIVERSITATEA
L Ljcepl nr. 2 (echipa 
I 3. pplitețințca 6 p ; 
ț spqrțiyă 4 p; 5.

4 p ; 6. Liceul nr. 2
ii-a) 4 p,

II

BACĂV
: — IN

DINAMO, ȘTIINȚA
ȘI TEXTILA BUHUȘI
FRUNȚEA CLASAMENTELOR

12 p; 2.
I) 10 p;

4- Școala 
Medicina 
(echipa a

I. p. Bacău 
sportivă Pia- 
4. Liceul pe- 
p ; 5. Textila

★

Cq vechi automobilist 
participant la Raliul României 
1967, îmi îngădui să dau unele 
sugestii cu privire la modul de 
organizare și desfășurare a 
ediției 196§ a acestei compe
tiții.

Oprimă problemă: alegerea 
traseului. Nimic nu ește mai 
plăcut, firește, decît să mșrgi 
pe o șosea asfaltata, dar este 
tot qtît de adevărat că înde- 
mînarea și curajul conducăto
rului, precum și calitățile teh
nice și rezisțepțq unui autotu
rism, _ se pot verifica practic 
numai pe un drum accidentat, 
cu dificultăți qtît pentru con
ducător cît și pentru rpqșină. 
Traseul pe care am concurat 
anul trecut a cuprins doar 
douâ etape de drum mai di
ficil, dar aceasta nu datorită 
configurației traseului, ci pur 
și simplu stării mai proaste 
a drumului, celelalte etape — 
ținînd seama de media orară 
de loc exagerată — consti
tuind o deplasare agreabilă 
pe o șosea asfaltată (afirmci- 

• ția nu se referă și la probele 
speciale de viteză în coastă, 
care au solicitat într-adevăr 
qtît pe cohcprenti cît și ma
șinile lor). Socotesc că atît 
pentru ridicarea nivelului corn; 
petiției cît și pentru o mai 
justă departajare a conducă
torilor, ar fi necesar să se 
aleagă trqsee cu drumuri ac
cidentate, dificile, și nu pur și 
simplu drumuri prost întreți
nute. în acest sens propun 
includerea în traseu a unui 
drum de o rară frumusețe, 
destul de bun, dar care prin 
numărul virajelor, al. 
destul de abrupte și 
fimii la' care se află, 
într adevăr, pricepere,

BACĂU, |0 (prill telefon, de 
Ia corespondentul nqstru prin- 
cipal, ILIE IANCU). întrece- 
cerile pe regiune ale „Cupei 
F.R.țf." șjnt urmărite cq multă 
atenție de iubitorii handbalu
lui din Bacău. La băieți, cele 
8 echipe își desfășoară parti- 
dețe îiț doiță serii (cîștigă- 
toarele vor disputa un meci 
de bWȘÎ la 28 ianuarie), țar 
Ia fete luptă pentru întîietate 
6 formații. Pină la ora actu-

La Oradea, în competiția re
zervată băieților, conduce Vo
ința, iar în cea rezervată fe
telor „Tricoul"; la Timișoara, 
pe primele locuri, Politehni
ca I — seria I, Politehnica 

seria a Jț-a, la băieți și 
Univerșițațea I — șșțjq I, 
Universitatea II — șefia a H-a, 
la fete ; la Brașov, conduc cu 
autoritate Dinamo — la bă
ieți și Rulmentul — la fete.

Concursurile de biatlon din Suedia

pantelor 
al înăl- 
solicitâ, 
îridemî-

de manivelă
© ClgșanțeȚitțțl fipgl al cftnțr 

pionatului mondial de quțgmo- 
bilism — fprțțiulg ț — pe 1967, 
stabilit pe bffza rezultatelor ob
ținute în 11 competiții de mare 
anvergură, șe prezintă astfel : 
1. Lțenis Hulpig, Noug Zeglapdi 
(Brabhgm—Repco) 51 pțe; 2. 
Jack Brabhgțfi, Australia (Brab
ham—Repco) pte; 3. Jim 
Clark, Marea. Brițanie (Lotus— 
Ford) 4ț pte; 4—5. Chris Amon, 
Noua Zeelandă (Ferrari) și John 
Sgrtees, Marea Brițapie (Hon
da) 20 pte.

© In Spania a foșt elaborat 
un proiect de lege care prevede 
retragerea permisului de ciȚcti- 
lație acglpr conducători 
automobile, care săvirșesc, 
cțțlitatg de pietoni, abateri 
la regulile de circulație.

de 
in 
de

• Rețeaua de autostrăzi a 
Franței va atinge, la sfârșitul 
acestui an, 1 000 km. In 1968 se 
vor construi, însă, numai 180 
km față de 203 km în 1967.

9 Firma engleză Aston-Mar- 
tin a realizat proiectul ---- 1
mașini 
atinge 
esțe 
treacă 
mașini 
viifor ,..........
maximă adpiisă este de... numai 
112 km/oră.

unei 
tip „sport" care poate 
320 km/oră. Și totuși 
puțin probabil să se 
la construirea acestei 
care n-ar avea nici un 

înir-o țară unde viteza

• In urma unei statistici 
efectuată. în Elveția s-a consta
tat că 359/o din mașini sînt pre
văzute cu centuri de siguranță, 
dar că numai lO°/o clin condu
cătorii de mașini le folosesc.

turistică 
cuvînt: 

de țțn

• în terminologia 
a apărut un nou 
hotelbus. Este vorba 
autocar care îndeplinește două 
funcții: țr(ip,șpQrt și cazare. El 
are două nivele. La parter, se 
prezlțită cq un aqtocar obișnuit, 
în timp ce la etaj are 23 ca
bine prevăzute cu l—2 și 3 pa
turi. Autovehiculul dispune de 
grupuri sanitare, dușwi, insta
lație de ger condiționat.

Prezentat la o expoziție in 
Berlinul Occidental, hotelbus-ul 
a găsit amatori în Orientul 
Apropiat și în America de Sud 
unde urmează să fie folosit 
pentru excursii pe distanțe 
lungi.

Sezonul competițiilor 
acoperit

Sînt cițîva ani 
tișmul a încetat

de cînd atle- 
să mai fie un

sport de sezon, cu conțpetlțli 
programate doar din primăvară

nșnțept neț șuperlar
celui din trecut, " au posibilita
tea să se rodeze în cgncurșurl 
chiar în perioada lunilor de iar
nă. aslgurindu-șl o bâză temei
nică de pregătire pentru marile 
confruntări dtn vară șl toamnă.

Anul aceșta, țn progrștnttl cqm- 
pețițijjor <je sală figurează o șe- 
rț'e de concursuri importante, do
minante fiind campionatele eu
ropene din 9—19 martie, de la

și pinș în' toanihă. 'Astăzi, în tot 
mai multe țări ale lumii, mai 
a'.eș acolo upețe larpa e... iarnă, 
au apărut în calendarul con
cursurilor unele întreceri anu
me organizate pe terenuri aco
perite. ceea ce a dpș la existen
ta intr-un' an a două sezoane 
bine distinețe, cil sarcini mețo- 
dice prepise. Ește adevărat că 
greul a rămas, în copțlppare, 
pe sezonul competițiilor' în ger 
liber, mai numeroase șl întinse 
pe o perioadă mgi Jiingă/ 0ar 
iată că. cu fiecare ân, con
cursurile de' saț| țțhd șă-șl cqhr 
soțideze poziția, să albă o im
portanță din ce în ce mal mare, 
nu nurnai sub aspectul pregă
tirii, cl și sub cel al întrecerilor 
prq'priu-zișe.

Cațeridarele competițiilor din 
pțțimiȚ an) cuprind țn afara 
unor întreceri cu caracter țp- 
tern. tot mai’ multe concursuri 
cu caracter internațional, mltîn- 
gupj, ipepiuri bijateraje șau trl- 
unghlulare și chiar campionate 
pp’nțjiiențale. pxisțența în număr 
mare ’ a i'nțrecerilor de sală ex
plică tocmai marea importanță 
care'șe acordă pretutindeni aces
tei nou sezon eje concursuri, în 
ansamblul pianului general de 
pregătire a âțlej'ilor pe durața 
UPțjj îpțreg an.

Acum există recorduri atletice 
de sală, ținpțg îțițr-o șțrfcțj e- 
videntă și credem' că nu va mal 
trebui să așteptăm multă vreme 

- pipă ce foruț inteimaționaț șe va 
decitțe șă 'qmolqgheze — 'în îpnii 
oficial — șț’ recordufl pjppfhgțe 
1 q pfpbele ' specifice ’ copppr'șuri- 
țor pe ’țeren acoperțt. Si pențrp 
că Veni vorpa de apeșțe 1 probe 
specifice, trpb'iiț^ să arătăm cȘ 
nunță'ruî lqr eșțe și’ el în copți- 
nuă "creștere. ' 'țoțțjl dep.nzînri. 
bineînțeles, de mărimea ' spațiu
lui pe lucru al unei săli. In a- 
fara prqțșelpr de șărițurt și a 
unqrș diiilre ciirșșle de viteză, 
pe distanțe reduse, pe progra
mul multpr așprqenca concursuri 
figurează astăzi probe ca 1 500 
ni.' 3 000 pi și chiar 5 90p și' 10 090.

țn țâra noastră sezopul Între
cerilor pe teren acoperit cunoaș
te în pjțîipțț ' ani o depsepiț| 
efervescența,' unele dintre com- 
petițlițe "șale fiind, în ceea ce 
privește participarea, ' superioare 
gWpr 
liber.
spații 
rești, 
multe alte orașe, ațletil au posi
bilitatea efectuării unui antre-

pșr, lată prî:'-1 parol" date' ațe 
acestui sezon : 27—29 ignpafie la 
București, concurs repuhlțcân 
pentru 'jiințcrlț mici; ?—4 februa
rie, ja București, concurs repu
blican pentru junioiil mari; 
19—11 tepruarfe, ța ' Bpcurqșțl, 
concura republican pentru seni
ori. Ip pluș, vor piși fi organi
zate diferite alt© concursuri cu 
caracter orășenesc. De așerpenea 
este anunțată participarea unora 
dintre atleții noștri fruntași ța 
concursurile internaționale de ța 
Madrid (27J. șl Moscova
(ll-a-n), Befpn Ș1
BMgFSd iȘ-ÎȚÎb

pupă cpțp se vetle, Uq pogat 
sezon de competiții cărora ațțe- 
țlt noștri, scnforl șț juniori, țre- 
puțq să I9 acorde toață 
In așa Jeț țncțt să pupă 
rămlzi la fgnițaniepțiȚț 
manteior din ygTă.

Rome® VILARÂ

atenția, 
noi că- 
perlor-

P. Ș- Fe țabcjițl recofduy|țor 
naționale pe ieren acoperit ii- 
gurează, dțiț tițțimele 'zile ale 
gnuluț trecut, numele a țloqă 
jioi per fu intere ; Virginia ÎSgȚjci, 
cu 1,67 m la înălțime junioare 
țnari (v.r. 1,66 m Erica Stoeneș- 
cu) și Valeria Bufațiu cu 7,1 ș pe 
50 mg senioare (v.r. 7,4 s Vio
rica Viscopoleanu), realizate în- 
tr-un concurs la Erevan.

pe baza constatărilor de pină 
acum, îmbunătățirea, și menți
nerea formei la alergarea pe 
schiuri și obținerea unei con
stante, la nivel cit mai ridicat 
la trageri.

multor concursuri în aer 
' Prin amenajarea unor 
de ‘ iucru bune la Bucu- 

Ploiesți, Cluj, Galați și în

i

Sosire strînsă într-o cursă de viteză deșfășu rgțq în sala Steaua,

(Urmare din pag. 1)

cît acasă, pe piste și poligoane 
necunoscute, 
deosebit de util 
parea stadiului 
Așa s-a petrecut 
unde, pe lingă 
neobișnuit de scăzută, am avut 
de înfruntat și condiții de con
curs aparte de cele cu care 
sîntern obișriuiți.

— In ce formă se află „o- 
limpicii" și ce mai trebuie fă
cut pentru ca Ig Grenoblq ei să 
se prezinte în plenitudine^ for
țelor ?

— Cel mai constant, la va
loare ridicată, s-a dovedit pină 
acum Ion Țeposu, care qnul 
trecut se afla in lotul de tine
ret. El a ocupat la Wranstrand 
un meritoriu loc V, clasîndu-se 
îțiaintea unor biatloniști pu re- 
pgțație nitlifdiglg. Mulțumitor 
s-a comportat și Vilmoș care, 
insă, a manifestat oarecare ne
siguranță la trageri. La Cara- 
bela, Bărbășescu și, îp special, 
Iq Cțpțpoia s-țț țgșimtiț mițlt 
scliimbarga armelor. Ei au tras 
cu nesiguranță și, cum acest 
lucru s-a repetat, ne gândim la 
posibilitatea revenirii lor la ar
mele vechi. Iiț pgripgda dg pre- 

, , , gătire rămasă pină la J.O., ne
în circa 10 tninuțe — țo V vom preg^i in țară urmărind, 

bioxidul de cerbon și vă veli A 
simți vipi și odihnit.

Q. Dacă rcinaicali în fața 
țjy. p jp.așiiță pu țțumăl'pl 
dirțțf-o alțȘ regiune sau chiar 
altă țar|, fiți foarte atent! 
Ș-qr putea țntînipla ca șpfprul 
acelei mașini șa nu observe 
vreun semn sau marcaj și țțv. 
să vă treziți brusc într-o si- 
tpqjie pg țpțul neașteptată și 
neplăcută.

7. Vă pregătiți sîmbătă 
după-masă de plecare. Con
statați pă acumulatorul auto
mobilului dv. are nevoie de 
apă distilată. Toate magazine
le și atelierele sînt închise. 
Deschideți frigiderul și lțjați 
apa conțiensață din tava de 
sub șpirajq de răcire : ea este 
distițată prjn excelepțq '•

8. Baghetele de prom, iii-ir- 
ca fabricii și ajțe țuici pdau- 
șuri nichelate sînt fixate la 
orice mașină cu ajutorul ppqr 
mici cleme de oțel, ce se 
prind prin tabla caroseriei sau 
a capotei. Se întîmplă uneori 
ca una dintre qceste cleme să 
zbîrniie la o anumită tuiatie 
a motorului sau pe drum 
prost. Se poate remedia acest 
necaz prip lipirea unei bucăți 
de gumă de mestecat în inte
riorul caroseriei, pe plețna 
respectivă. Se realizează o 
prjză perfectă între metql și 
gujpa de meștpcat, îțppiedi- 
pînd chiar și pătrunderea gp.ei 
și deci formarea ruginei în lo
cul acejq.

9. O trecere de cale ferată 
nepăzită. Tocmai pe linii vi 
se oprește motorul și nu mai 
pornește. în viteza întîia ple
cați numaidecît cu ajutorul 
demarorului pină ce depășiți 
zona periculoasă.

10. Toate șcrumiergje în au
tomobile șînt la Țel: de pple 
mai multe ori Țigările nu șe 
stițțg imediat. Șofprul, mai alps, 
nu are timp ș^-și ștjggă cu 
multă grijă țigareta ! Chiar 
dacă se închide capscui șeru- 
naierei, mirosul nepjăcuț de 
țigaretă pesținșă cuprinde rp- 
p.ede interiorul mașinii, 
mediul este cît se poate de 
simplu și ej.ii.acc: un centi-

este un element 
pentru verifi- 
de pregătire, 
și in Suedia, 

temperatura

de 
din jurul Sălii Expoziției.

Foto: Șt. Ciatloș 
că ele au nu numai caracte
rul unor întreceri, ci constituie 
școli de pregătire pentru par- 
ticipanți, care într-o asemenea 
cursă cîștigă infinit mai multă 
experiență decît parcurgînd șo
selele în' plimbări cu carac
ter turistic.

Față de faptul că prrppgză 
să participăm și la o serie de 
competiții internaționale, _ că 
avem conducători talentqți, dar 
care și ei sînt la începutul 
activității de concurs, nădăj
duiesc cq A.C.R. va eja ijppqr- 
tqnța cuvenită organizării in 
cele mai bune condiții a celei 
de a treia ediții a Raliujui Ro
mâniei.

Nicolas P. IACOB 
cțasat pe locul I (clasa 1 000 cmc) 
în Raliul Bonțâniși (ediția q Jl-a)

f/gliul României — ediția 1967. Morpgnț dip tipipul probei 
vițezp desjășnrntă, pe aleile

națe și curaj. Mă refer la dru
mul ce leagă comuna Novaci 
(șps. Rm. Vîjceq — Tg. Jiu) 
cu comuna Sebeș țșos. Deva— 
Sibiu), traverșînd munții Parîn- 
guțui și Sebeșului, la îr.ălțjmi 
uneori de peste 2 000 m.

O a doua propunere este 
aceea de a se acorda bomfi- 
ca;ii realizatorilor celor mai 
buni timpi în etapele de drum 
dificil, qșgfnepșg bppificafii'or 
cq șp acordă ae exerrip'u la 
ciclism celor nipi buni’ căjq- 
rdlpri. Adeșțe bonificații ar 
fqpiiifq șj qlpqtuireq i/ppi c|a- 
șqmenț eqr§ șq oglindească 
real vplpqreq cpncurenfilor.

Socotesc deosebit de impor
tante ațîf rq|iu! cjț și celelalte 
conipetiții prevăzute în calen
darul intern al A-C.R., pentru

1. Dacă aveți rezervorul de 
carburant îp fată, obișnuiti-vă 
pa, după facerea plipului, să 
lăsați capoța deschisă pipă ce 
plătiți benzina fJspwWBUli- 
Astfel, nu veți avea nicioda
tă miros de benzină îp inte
riorul mașinii, deoarece ne
plăcerea aceasta provine tot
deauna de la aburii de ben
zină, creați în timpul alimen
tării, care nu au vremea ne
cesară să se împrăștie în ca
zul în care capota este închi
să imediat. Tot îp felul acesta 
vor qvpa timp sufjciepț să se 
evapore stropii de carburant 
care au căzut eventual ală
turi, în spațiul de sub capotă.

2. De obicei nu avem la în- 
demînă o pîlnie cp care se 
poate turna în condiții opti
me conținutul unei canistre 
în rezervorul nostru. Cu aju
torul unui elastic,
pungă de plastic în jurul gî- 
tului canistrei, tăiați fundul și 
introduceți punga în orificiul 
rezervorului. Nici un sțrop de 
benzină nu va cădea alături 1

3. Radiatorul curge puțin. 
Efanșarea lui provizorie 
poate efectua cu miez de 
pe frămîntat.

4. Țrip fixqrea a dppă 
câți de caucipc îp spatele
țilof din fată (cum se pun de 
obicei la rotile din spate ca 
să nu se stropească mașina 
sau pe cel care vin© în urma 
noastră) vom feri de rugina 
nedorită nu pumai șasiul, ci și, 
ceea ce este cu mult mai im
portant, ușile.

5. Dacă îp cursul nopții squ 
al serii sînteți foarte obosit 
și mai aveți mulț de condus, 
cîntați! Cîntați în gura mațe 
și tare. Nu are importantă ce 
anume sau dacă place țși ce
lorlalți pasageri din mașină. 
Din pricina captatului plămînii 
se oxigenează mai bine, eli- 
minîndu-se șcufță vreme

(Urmare din pag. 1)

formeri, își continuă activita
tea în cluburile bucureștene, 
putini fiind aceia care se reîn
torc la lpcurjie natale.

Fără îndoială că această 
stare

îndoială că această 
de lucruri nu stimulează

lărgirea bazei de masă a atle
tismului, menținînd un dezechi
libru permanent între București 
și prqvincie. In 
petițiile interpe 
edificatoare, ele 
ple formalități.

2. BÂZA DE MASĂ Șl ȘCOALA

fixați o

șa 
pii-

bu- 
ro-

Niț 
baza 
este direct proporțională 
Iqcțll pe care acesta îl ocupă 
în școală- Trebuie apreciat fap
tul că liîiriișțerul îpvățămîntu- 
lui a făcut eforturi lăudabile, 
în ultimii 2—3 ani, pe lipia răs- 
pîndirii acestui sport în toate 
yerțgile înyățămînțului. Rezul
tatele obținute pipă qcum atestă 

sau pe drum A eficiența acestor strădanii. Cu
- v toate aepstea, în școlile noas

tre niț ș-a creat o opinie de 
masă favorabilă atletismului. 
Nu toți conducătorii unităților 
școlare și-au dat silința pen
tru ca instrucțiunile Ministeru
lui învățămîntului referitoare 
la dezvoltarea atletismului să 
fie traduse în viată. Numărul 
școlilor care nu dispun nici de 
cea mai simplă amenajare pen- 
tru atletism (un cerp ppptru 
aruncări sap o groapă cu Jjjsip

greșim dacă afirmăm că 
de masă a atletismului 

cu

Foto : A. Neagu

acest fel com- 
nu mai pot fi 
devenind sim-

este destul depentru sărituri) 
mare,

Mulți profesori de educație 
fizică se descurajează în fața 
greutăților inerente începutului 
și nu mai susțin cu țoale for
țele lor cauza atletismului, în 
așa fel încît acesta să devină 
o realitate în școala lor.

în același timp, trebuie să 
arătăm că nici consiliile pen
tru ediii-aiic fizică și sport PP 
au sprijipiț decît în piică mă
sură dezvoltarea atletismului 
școlar.

Trebuie lupte măsuri cît țpgj 
grabnice pentru ca bazelg spor- 
țlyp ș^-șț dgșchidă larg porțile 
pepțpp ca plpvii șă Ie poată fpr 
lost Ant-er.orii. piofesorii de 
educație fizică vpf țipebuj șp-și 
întocmească programul de pre
gătire după orațiile elevilor ș— 
și nu invers — dspareeș se știe 
că principala sarcină a pceștora 
este învățătura.

cută în lecțiile de antrenament 
cam jumătate din munca mari
lor performeri ai lumii.

Din păpate, s-a răspîndit la 
unii specialiști teoria că atle- 
ții nu ar rezista la un volum 
de efort mare, datorită, chipu
rile, unoy particularități spe
cifice. Această teză pste infir
mată astăzi de însăși practica 
noastră. Dacă am dimensiona 
volumul și intensitatea efor
tului, efectuat de caiaciști, ca-

noiști, luptători, handbalist! 
etc., ne-arp putea explica ușqr 
de ce la aceste sporturi avem 
multipli campioni mondiali și 
europeni. In plus, să nu se 
uite că toate componenteleuite că
efortului de antrenament per
mit obținerea de performanțe 
înalte numai ațunci cînd aces
tea sînt indisolubil legate de o 
viață sportivă, fără nici un fel 
de excese.

©

4. CALENDARUL SPORTIV-

Nivelul unei competiții spor
tive, eșalonarea ei în timp ți 
spațiu asigură astăzi o instruire 
cu un conținut științific. Cam
pionatul republican pe echipe a 
constituit un oarecare stimu
lent, peptrir unele secții de 
ațlețism din cadrul cluburilor. 
Dinamo, I.C.F., Rapid, Metalul 
din București și regiunile Ar
geș, București, Bacqu au reușit 
îțrtriicîțvq șă poutribuie la 
creșterea valorii unor rezultate 
spqrtiye, fprmîndu-și în același 
timp echipe ca nuclee pentru 
perspectivele atletismului.

BAROMETRUL INSTRUIRII

Totușl, în formula actuală 
această competiție nu răspunde 
pe deplin dezvoltării atletismu
lui din țara noastră. Va trebui 
găsită o formulă competițională 
piai stimulativă car® să ducă 
efectiv la lărgirea bazei de 
ipașă a acestui sport. Ne tre
buie mai multe competiții de 
atletism pentru copil, mai atrac
tiv organizate, Ia care să parti
cipe sportivi mai bine pregătiți, 
renunțîndu-se cq desăviișire la 
improvizații.

BAZELE SPORTIVE-ÂDEVARATE ȘANTIERE ATLETICE
i

3. TREBUIE MUNCIT MAI BINE Șl MAI MULT

Astfel arată uiț 
hotelbus.

Re-

metru de nisip fin pe fundul 
scrumierei stinge orice țigară 
instantaneu.

E. BRANDRUR

Nu putem nega faptul că un 
număr din ce în ce mal mare 
de tehnicieni caută să-și îmbo
gățească cunoștințele profesio
nale, să fie lq zi cp noutățile 
metodice ale procesului de an
trenament. Avem mulți specia
liști pasiopați. Puțeip evidenția 
aicj pe Conștpptinescp Nehoi 
dip Roman. Emd Drăgqp din 
Cîmppluim țyiușcgl. Ion pîn- 
derip și C. Bobei din Craipva, 
Șlmipn Blaga din Bacău pte , 
care în cjuda dificultăților ma
teriale au obținut frumoase 
succese în muncă, promovînd 
numeroși sportivi în loturile re
publicane.

Faptul că la alergările de 
viteză, șemifppd, fond, prunegri 
etc., se bate pasul pe loc. arată 
că există serioase lacune și îp 
ceea ce priypște procesul de 
instruire, Sînt destui specialiști 
care pu țin seppaa de cuceririle 
moderne îp știința anțrenamen- 
țplpi spori iv. Alții se declară 
de peprd cp qpește cuceriri, 
insp în prqcțic-ă (jplțpă metode 
4e țpplt cpzuțe în ’ desuetudine.

Trebuie să pțiyim realitatea 
fn față și să spunem că, la 
multe probe, volmnul de antre
nament pe care îl depun atleții 
este insuficient. Spre exemplu, 
samifondiștii și fondiștii exe-

Ap de aP baza materială a 
atțetișmulpi s-a dezvoltat. Azi 
141 Piște și 8 săli acoperite ppt 
deșpfvi în exclpșivitatp acepstă 
ramură de sport. Am scris 
,,pot“ fiindcă multe din aceste 
baze spqrțive nu ap foșt folo
site PP întreaga lor capacitate, 
din cauza proastei gospodăriri 
a unora dintre ele. Din păcate, 
nici stadioanele Capitalei nu 
dispun de materialele și apara
tura necesară desfășurării îp 
cojiditii optime a unui concurs 
de știetișm. Papțitatea, c3liH" 
tea și sortimentele materialelor 
sportive existențe în cornerf 
nu satisfac cerințele mereu 
crpscînd6 ale acestui sport.

în viitor, preocuparea prin
cipală va trebui îndreptată spre 
amenajarea de baze sportive

simple (mici țpț-epurl, gropi 
pentru sărituri, sectoare de 
aruncări). Va trebui să crească 
răspunderea tuturor asociațiilor 
și clubprilor sportive atît pen
tru întreținerea și folosirea 
bazelqr sportive, cît și pentru o 
mai bună utilare a lor, în așa 
fel îneîț acestea să se trans
forme în adevărate șantiere 
atletice.

Asociațiile și cluburile spor
tive, consiliile pentru educație 
fizică și sport, comisiile regio
nale și, mai ales, federația ro
mână de atletism au datoria 
să-și sporeqșcă eforturile, mun
cind în așa fel încît atletis
mul românesc șă-și aducă în 
mai mare măsură contribuția 
la prestigiul sportiv al pa
triei noastre.
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DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
Jijceîețițd să-m| explic și 

șă explfc, ce anume dețermi-> 
pa îți rîndul iublțoillor boș- 
țri de fotbal stmlimenful de 
inșațisîacțle ațunei cînd nu li 
șe qfețâ nici o infimă parte 
djn ceeg ce așteaptă de la 
jucători am ajugs, printre al
lele, șl la explicația, poate 
cițiț|a{ă, că o anumită partg 
de responsabilitate revipe toc
mai unora dintre cel care ma
nifestă dorința pentru specta
colul de calitate.

Există 
Jgțrg spectator și'

Publicul nu vine 
dUțUlbic^ să 
iile probleme ale 
ț-au rezolvat ci să 
ze, !

ti delicată relația 
jtrcăigi." 
în fiecaT* 
dacă ma^ 
fotbalului 

sa recree- 
să-șl încurajeze echipa 

favorită «au Jucătorul prefe
rat.

Activitatea fotbalistică fi
ind desțul de complexă 
dar nu chiar atît de complexă 
cum unii pseudospecialiști în
cearcă șă o prezinte — nici 
jucătorilor nu li se poate pre
tinde să facă salturi specta
culoase în valoare la Inter
vale foarte scurte.

Spectatorul și Jucătorul s« 
lntîlnesc, duminică de dumb 
nică. între ei există un per
manent dialog. Dialogul de Ia 
rampă la public, care trebuie 
însă așezat pe cele mal alese 
precepte morale.

JUCĂTORULUI DE FOT
BAL, CARE APARE'ÎN FAȚA 
UNUI STADION PLlW, II RE
VIN INDISCUTABIL, ANU
MITE OBLIGAȚII. El este da
tor să dea dovada unui de
plin respect față de acei ce 
cu pasiune — nu cu patimă ! 
-— îi înconjoară. Acest respect 
se traduce prin îndatorirea de 
a avea o ținută sportivă 
exemplară față de toți cei 
prezenți la spectacol — ad
versar, arbitru, 
PRIN DOVADA 
LIZATĂ ÎN JOC A PREO
CUPĂRILOR SALE DE A 
CRESTE IN VALOARE. EI are, 
însă, și dreptul de a șe bu
cura de șțima țși respectul pu
blicului în fața căruia se 
străduiește să etaleze tot ceea 
ce a acumulat mal prețios, 
ca pregătire generală.

SPECTATORULUI ÎI 
VIN, în baza aceluiași raport, 
ANUMITE DREPTURI ȘI O- 
BLIGAȚII. Biletul de intrare 
pe stadion nu îi copferă nici 
un drept de a recurge la ma
nifestări ostile fată de jucă
torii echipei adverse. Nemul
țumirea, insatisfacția, pot fi 
relevate în mod civilizat. Dacă

am forța puțin comparația și 
aip face o șimilițudipe cu 
spectatorul posesor al upui 
bîlpt 4e teatru, aw ajupge ia 
copsțațarea cȘ pemulțURirea 
ȘpeștSia fată ceea ce se 
petrece pe șpppă np îmbracă 
pjeipdat? haina qșțiijțății. Nu 
eșțe agreat un aguniiț sșec- 
lacoj sap un anumit pctpr, « 
pqșibii, dar aceașțu pp dpee 
la comentarii nefavorabile în 
timpul spectacolului. Șe cre
ează o opinie generală care 
face ca spectacolul respectiv 
să nu mal fie vlrfppaț și 
asta e totul. Lucrul acesta 
ește, f|rgșțe, sesjzpț de cei în 
cauză și șs caută mKWÎle 
prin care spectacolul să fie 
făcut interesant șl plăcut.

Totodată, spectatorul are 
dreptul să se bucure de un 
spectacol agreabil, la care îl 
dă dreptul nu numai simplul 
bilet de intrare, cl, în primul 
rînd, pasiunea cu care el se 
îndreaptă spre stadion șl care 
țl face, de cele mal multe 
ori, să renunțe la alte posi
bilități de recreare.

Raportul jucător-spectator, 
privit la modpl general, cam 
așa ar fi de dorit să se pre
zinte, să se manifeste.

Jocul de fotbal însă 
desfășoară în general
tr-o atmosferă specifică, care, 
în cele mai multe cazuri, în
călzește spiritele — jucător, 
spectator, arbitru — pînă a- 
proape de incadescență. De 
aici și starea de spirit a tu
turor celor găzduiți în incinta 
centurilor de beton ale stadi
oanelor, Emoțiile deosebite, eu
foria, insatisfacția, nervozita
tea sint permanent invitate să 
„participe" la spectacolul fot
balistic. Ceea ce se impune, 
însg, ®ste «PfOȘftațeg de a 
pline stavilă exagerărilor 
orjco tiatură.

Esțg înșă cazul a face 
precizare. Spectatorul aflat 

suflețpșți 
totuși — 
— eițfo-
Aceasta 

la farme-

se 
în-

public — 
MATERIA-

RE-

STEAUA Șl DINAMO AU
Campionatul de hochei a 

intrat de ieri 
cisivă. Și acest }ucru a fost 
demonstrat de disputa, evident 
mai echilibrată, pe care au 
pferit-o spectatorilor formații
le competitoare.

Chiar din primul joc, pro
gramat dimineața, am putut 
urmări un meci îndirjit, în 
care cele două echipe s-au 
întrecut cu toată ardoarea 
pentru victorie, etalînd toate 
cunoștințele lor. In cele din 
urmă, însă, pflrțțda s-a în
cheiat nedecis : Petrol Geolo
gie — Tîrnava Odorhei 3—3 
(2—0, 1—3, 0—0). Bucurește-

în faza sa de-

Programul de azi, ORA 9 : 
Âvîntul Gheorghieni — 
Tîrnava Odorhei; ORA 17 : 
Dinamo — Agronqrpia Cluj; 
ORA 19: Steaua — Avîn- 
tuț Miercurea Ciuc.

meciul rapid, 
echipei din

țnenea momente, în care am 
simțit din plin căldura pnbli' 
cului spectator.

Mărturisesc, aceste clipe 
șînț ppptru jucătopul 0e fot
bal momente <}e înaltă și su
blimă satisfacție șufțetească, 
un deosebit prilej de q giista 
bucuria victoriei, reprezen- 
țînd, în același timp, un pre
țios și putprpic șțimulenț șjpe 
activitatea superioară, unanim 
dorită.

în timpul unui joc de fot
bal, însă, se pot ivi numeroa
se momente în care o echipă 
sau up jucător șă șe afle în 
dificultate, iar randamentul să 
le scadă. El bine, tocmai a- 
ceștea șînt momentele de joc 
în care fotbalistul are efectiv 
nevoie de încurajările publi
cului. Este o injustiție pro
fundă, după părerea mea, șă 
te desolidarizezi de sportiv 
în situațiile grele și, după 
cum se știe, ap fost nume
roase exemplele îp care pu
blicul a „întors" un rezultat, 
sau a coptrihuit la redresarea 
unui meci, care părea soțțjt 
eșeepiui. Fluctuații de formă 
— mă fețer, bineînțeles, la 
cele obiective — apar îp via
ța oricărei echipe sau jucător. 
Și fotbalul, ca orice activitate 
pmană, nu se poate desiă- 
șura cp precizia unui meca-

nișnț. Adevărul acesta nu tre
buie uitat niciodată de cel 
care vine să asiste la un 
spectacol sportiv, Ia un meci 
de fotbal-

Dar, vorbind de aceleași sț- 
țuațil dificile care apar in 
cursul unui joc, nu trebuie 
scăpat din vedere că și fot
baliștilor le revin anumite o- 
bligații în asemenea ipostaze. 
Mari! fotbaliști — poate că 
tocmai de asta sint mari — 
găsesc întotdeauna resurse de 
a se capacita, pentru depășirea 
momentelor critice. în aceste 
cazuri, buna pregătire de joc 
se împletește cu luciditatea 

și clarviziunea jucătorului, cu 
respectul și îndatoririle sale 
față de publicul venit să-l 
urmărească. Aceasta ține mai 
mult de latura morală dip 
pregătirea generală a fotbalis
tului, pregătire pe care ‘ 
poate și nu trebuie 
ignoreze.

Sînt, așadar, drepturi 
hligații reciproce de la 
câtor Ia spectator care, 
mășrțră ce vor îmbigca 
mai mulț haina decenței și a 
respectului reciproc, vor cop

ia ridicarea nivelului 
și șpecțacplqr al foț- 
nostru.

tehnic 
balului

eț 
să

Și

nu
o

o-
ju-
PP
tot

Juniorii din întreaga țară se pregătesc șă ța startul în noul campionat individual. Iată un 
aspect din timpul unui antrenament condus de maestrul Petre Pop, la școala profesională sț- 

~ț din Reșița.derurgică
■da pro

Foto: T. Koib;i

în curînd, primele schimburi9

in campionatele de juniori
Ca de obicei, juniorilor le re

vine cinstea de a deschide se
zonul competițlonal al anului. 
Primul gong, care va marca în
ceputul activității pugilistice pe 
1968, îl prilejuiește campiona
tul republican (individual), cape 
și anul acesta se va organiza 
pe categorii de vîrstă : juniori 
mari (18—19 ani) și juniori mici 
(16-17 ani).

cuhpea satisfacției 
își poate manifesta 
în limitele 
ria fără 
contribuie, 
cui jocului 
purtați pe 
upei întreceri în care au ieșit 
învingători, aplauzele frene
tice îp urma unor faze de ca
litate, încurajările transmise 
de tribune se întilițesc pe 
stadioanele lumii, le găsim și 
la noi șl ele sțnt apreciate.

Ca fost jucățpr de fotbal, 
mi-a fost dat să trăiesc ase-

decenței 
opreliști, 
de altfel, 
de fotbal. Jucători 
brațe la sîîrșiiul

Galerie!

Dragoș COJOCARU

schimburi 
avea loc la 21 ianuarie, cu pri
lejul etapei raionale; etapa re-, 
gională (orășenească, în cazul 
Capitalei) se va disputa între 
11 și 18 februarie, iar cea de 
zonă între 26 și 31 martie. S-ap 
stabilit patru zone: BÂIA MARȘ 
(unde vor evolua pugiliști din 
regiunile Cluj, Hunedoara, Cri- 
șana, Maramureș), SIBIU (Ba
nat, Argeș, Brqșov), SUCEAVA 
(Mureș-A.M, Iași, Bacău Su
ceava) și CONSTANȚA (Plo
iești, re§- București, Oltenia, 
Dobrogea). Campionii orașului 
București și cei ai regiunii Ga
lați șe vor califica direct în fi
nale. în sfîrșit, etapa finală a 
campionatelor va avea loc la 
București, între 22 și 28 aprilie. 
Confruntările juniorilor mari șq 
vor desfășura pe durata de 3 
reprize a cîte 3‘ minute, iar ju
niorii mici vor lupta 3 reprize 
a cite 2 minute. Se vor decerna 
titluri la 12 categorii de greu
tate, adică : minimă, hîrtie, 
muscă, cocoș, pană, semiușoa- 
ră, ușoară, semimijlocie, mij
locie ușoară, mijlocie, semigrea 
și grea.

In ultimii ani, duelurile tine
rilor pugiliști pentru cucerirea

centurilor de campion ne-au daț 
numeroase satisfacții. Repre
zentanții Capitalei, cei ai regiu
nilor Galați, Banat și Dobrogea 
au demonstrat reale înclinații 
către boxul tehnic, dovedind și 
cu acest prilej grija pe care 
le-o acordă antrenorii în pri
vința însușirii corecte a proce
deelor tehnice de luptă. O sea
mă de tineri (Lehăduș, Dobres- 
cu, Cuțov, Cocîrlea, Năstac — 
reg. Galați, Gorea — Reghin, 
Kiss — Cluj) au fost, de aceea, 
promovați în loturile reprezen
tative de juniori și de tineret. 
O aprepiere deosebită se cuvine 
boxerilor de la Galați și Brăila 
care — ppțil țrecuț — au reușit 
să îmbrace 8 tricouri de cam
pioni. Iată, întra-devăr, o per
formanță dempă de invidiat.

Apropiatele confruntări gig 
juniorilor, așteptate cu nerăb
dare nu nțjțpai de boxeri, ci și 
de iubitorii sportului cu «pSt 
nu și, trebuie să marcheze un 
nou salt calitativ, o nouă afir
mare a tinerelor talente. în ciu
da existenței unor elemente va
loroase, citate, trebuie totuși §g 
arătăm că la ultimele campio
nate am văzut destul de mulți 
boxeri insuficient pregătiți. 
Sperăm, totuși, că anul acesta 
situația se va prezenta îmbună
tățită din punctul de vedere al 
execuțiilor tehnice corecte, o 
mai bună orientare tactică în 
ring și — 
tant — la 
corecte.

lucru foarte impor- 
arbitraje și decizii

nii au început 
asaltînd poarta 
Odorhei și lăsînd impresia că 
sint hotărîți să obțină cele 
două puncte puse în joc. în 
repriza secundă, însă, 
cheiștii de la Tîrnava 
reușit să egaleze, folosind din 
nou arma lor preferată: con
traatacul. în general, se poate 
spune că rezultatul este echi
tabil, el 
în formă
Geqlqgie, care începe șă ob
țină rezultate pe mhsHiȘ vp- 
lorii jucătorilor care îi com
pun lotul și a condițiilor de 
pregățire, mai bune ca ale 
echipelor din provincie. Punc
tele au fost înscrise de: Mi- 
hăilpscu, Sgîncă II, MdnteP — 
Petrol Geologie și de Varga 
(2), Albert — Tîrnava.

După-amiază, în primul 
meci al cuplajului, Steaua a 
făcut mari eforturi și a trecut 
prin emoții deosebite pînă să 
se vadă învingătoare în parti
da cp Agronomia Cluj. Re
zultatul final al acestei întîl- 
niri este, în această privință, 
elocvent i 4—3 (2—0, 2—2,

ho-
au

dovedind revenirea 
a formației Petrol

TRECUT IERI PRIN EMOJI! 
0-—}). Eșțe tpȚte ii'lc-varnt pă 
țn ftceșț' țpqcj bHcgjrgșțpnii 
s-qu prezeptqț ch p formație 
ineprppi^ță (s lipsii Qe?3 
Szabo, pișpr accidppțaț îp g- 
jun) și că PQFlgFHl CțiȘ-ap a 
fgciiț pn joc șjgp, 
trei (joliiri pargbile, Hițimnl 
fiipd de fapt mai PIUH „PPP- 
FgS lilt debit g îpa|pțgși'lpr. 
cfllljeții. Țoale acește |i)r:jitri 
nu scad însă' Ptț pimic din 
meritele invifisilpi, cars în a- 
pegștă dispuți Si’BU dpăfflt 
șanșgie cp o <lirz.(ji|ie exciii- 
plgră, Igptînd pu energie pen
tru fiecare ppp. Apărgrea. în 
frunte cu portarul ' Radp Șer- 
han (îțițr-o fprmă ??cepțip- 
nală) șț pg mereu țipărgl pi- 
bernaido. g dus greu} apesței 
dispute, în care, ținînd seama 
dp ocaziile avute de Wbpte 
echipe, nu gp fi fost de UH“ 
rgre dfică se înregistra un 
rezultat de egalitate.

Partida, a început în nota 
de dominare a bucureștenilqr, 
care însă n-au puiuț fructi
fica decîț tîrziu (după 10 mi
nute de joc) superioritatea loi 
teritorială. în repriza secundă, 
consistenta atacurilor echipei 
cjujene a scos 
carențele 
sfîrșit mUPțjjî a pAstrat ° notă 
de echilibru.
ordine: Biro (S) — min. 10 ; 
Șțefanqv (S) — min- 16; Ște- 
fanov (S) — min. 21 ; Cazan 
II (A) — min. 32; Gali (A) 
— min. 35; Pețer (S) — min. 
38); Gali (A) — min. 42. Au 
condus: C. Sgîncă iși C. Ște- 
fănescu.

Liderul clasamentului, Dina
mo București, n-a fost scutit 
de emoții în această etapă. 
Abia după două reprize de 
eforturi, dinamqvișții și-au 
văzut conturate mai clar spe
ranțele în victorie. Pînă la 
urmă, ei au cîștigat cu 4—t 
(1—0, 0—ț, 3—Op prin punc
tele înscrise de “ 
nă, Boldescu și Bașa, respec
tiv, I. Szabo.

Călin

PJhM ........  „
organizat la CgliPlănești 
perjpgda ygpgpțpj școlare (24. 
XII ■ "’4“"~
gin 
lecți 
n<>! i. 
ian
JR9F- 
nior 
papiepțe in șg|| și țfț aer liber.

Prjntrp țțneșpî 
ș-gH evidențiat 
gătjrilor se numiuă frații Mp- 
carțu, Epache, Prggnea, Iorda- 
che și Qtmrgșe. Atenția acor
dată „șPhîtebHhli dp mîinp‘‘ de 
cutie clubul Dinamo Buciireșți 
merită a fi subliniată.

Dinamo Bupurești Ș 
pe

1967 — 9.1.196(1) —' up sfa
de pregătire pentru juniori 
ițe fiind predate dg anțre- 
i ștefan Slânculescu, Țpa- 
Ivăpescți șj Glrtirtgiic Ți- 

. Ah participat 23 de jp- 
ț. pafp gu efeptuaț putre

jucători care
1 cadrul pre-

ACTIVIȚATE ZILNICA

în evidență 
Stelei și pînă la

Âu înscris in

I-|ores< u. Pa-

ANTONESCU

Lg 4 țgrțusFle, ecpipa 
fotbal Metalul București 
minat antrenamentele în 
liber. Pregătirile au loc aproa
pe zilnic, sub conducerea an
trenorilor Paul Popescu și Leqn 
Lazăr. De la 10 februarie vor 
avea loc meciuri de omogeni
zare cp formații din categoriile 
A șl B. Lotul cuprinde 23 de 
jucători. în lotul primei garni
turi gu fost promovați șj cîțiva 
juniori (Viță. Rădpi, Zupcu s.a.) 

N. TGKACIK, coresp.

de 
și-a 
aer

Paș-

QFINSIVA TINEREJII LA
C.F.R. PAȘCANI

Fotbaliștii de la G.F.R. 
câni și-au reluat pregătirile
sub condpeej-pa antrenorului 
secund Ni colac Oancea (antre
norul principal Vțrgil Rizea se 
află la cursuțițe de la Snagov). 
Antrenamentele au Ioc zilnic 
în aer liber și în sa|a de spqrț 
a liceului dip 
prima ețapă 
realizarea unei 
pe ggperaie, 
bruarje, cînfl 
vqr urmări îp 
tțKg de. ord*11 1 
echipa C.F.R. Pașcani va efec
tua un turneu de 5—6 jocuri 
îp regiunea Oltenia și va sus
ține alte partide amicale cu 
eclțipe dip „B“ și „C“ din Mol
dova.

localitate. In 
se va urmări 

l pregătiri fi?ț- 
în luna fe- 
antrenan’.finlete 

principal ohiec- 
tehpic și taptic.

De ropiaregt că lpțpi fero
viarilor a fost mult jnținerit 
pritț promovarea a 5 juniori 
din pepțițieră proprie : Plejuj- 
pă, Pomippbe, Sppiu, Dațpian, 
Marțolea. Iată efectivul de ju
cători pe care se contează: Mp- 
eț.iiu, Ciistaclip. (poitari), Roșu, 
Conțardo, Șițning, Mag, Pîpza- 
ru, Plejujcă, Mgrțolgp (fundași) 
Drăgan. Bqroș, Dpminche, Da
mian (rpjjlpcași), Rozoreg, Atg- 
pașlu, Bgicu, Bordea, Marines
cu, Dascălp. Supiu (țpaiptașo.

Cpnstantju ENEA — coresp.

PROGRAM BOGAT LA 
A.S.A. TQ. MUREȘ

Cqi 2(1 de juca'ori au țoșt 
supuși în ziua de 4 ianuarie 
cqțțtFQ|ului Dintre ei
doar fundașul Balazs, acciden
tat astă-toampă, continuă să 
fie indi-sponibil.

Pregătirile au fost inaugu
rate a doua zi. De atunci, s-a 
lucrat în aer liber și în sală, 
ndicîndți-se treqtat volumul 
antrenamentelor.

Intre 15 șt 31 Ianuarie se
diul pregătirilor va fi mutat la 
Brașov, iar de lq 1 februarie 
va fi inaugurată o suită de me
ciuri de verificare, acasă și in 
deplasare.

I. PAUȘ — coresp. principal

R. CALARAȘANU

La încheierea

Cortina a căzut după pri
mul act al campionatului mas
culin. A venit vremea calcu
lelor, 
tării. Voleiul nostru masculin 
are nevoie de profunde ana
lize ale drumului parcurs de 
la „europene" și pînă în pre
zent.

Am progresat ? Sîntem pe 
un drum ascendent ?

încă nu. Și spunem aceasta 
gîndindu-ne la (aptul că prea 
puține au fost momentele de 
satisfacție de-a lungul turului 
campionatului. De multe ori, 
asistînd la meciurile copside- 
rate „mari", ne-a încercat 
nostalgia derbiurilor de altă 
dată. Prea multe speranțe în
șelate. Ce se întimplă ? Ve
chea generație, care a creat 
și consolidat faima voleiului 
românesc pe plăți internațio
nal nu are înlocuitori de a- 
ceeași valoare. Explicația a- 
cestei situații trebuie căutată 
și în slaba preocupare pentru 
depistarea, pregătirea și pro
movarea tinerelor talente. 
Conducerile echipelor și-au 
încropit loturi restrînse cu

a bilanțului, a medi-

Noutăți
Cel de-al doilea concurs la 

care se aplică noile măsuri 
privind trierea centralizată 
qste concursul Pronosport din 
14 ianuarie 1968.

De Ia concursul din 7 ia
nuarie, participarea se face 
pe buletine cu 3 taloane, 
pronosticurile jucate urmînd 
a fi înscrise identic pe țpate 
cele 3 taloane.

Precizăm că înainte de de
punerea buletinelor, partici- 
pantii au obligația să com
pleteze pe formular datele 
pqrșpng|e: nuțnele, prenisniele 
și adresa (citeț cu litere de 
tipar) pentru e rapidă remi
tere a premiilor.

La fiecare concurs se vor

la Pronosport
atribui premii pe 3 categorii 
(variabile ca număr de pro
nosticuri exacte), numărul mi
nim de rezultate cu care se 
ppațe obține un premiu fiind 
de 8. în privința variantelor 
50 la șută, vă reamintim că 
se mențin actualele drepturi 
de premiere.

• Tragerea LOTO de mîine 
va avea loc la București în 
sala Clubului Finanțe Bănci 
dip stțada Doamnei nr. 2, 
începere de la ora 18.

Extragerea a n-a :
18 17 37 40 9 2 — 25 36
Fond de premii : 297 399 lei.
Premiile excepționale de la 

concursul Pronqexpreș anterior 
au fost obținute de Nicolau Ion 
din București la extragerea I și 
Roșu Marin din CîmP.ulung-Muș- 
ccl la extragerea a n-a.

PBEMHLE ÎNTREGI ȘI SFER
TURI DE LA TRAGEREA LOTO

DIN 5 IANUARIE 1968

cu

PUONOEXPRES NR. 2 DIN
IANUARIE 1968

Extragerea I :
8 10 38 49 47 16 — 9 32 
Fond de premii t 408 492 lei.

Categoria I : 1 variantă a 77.334 
lei ; a rl-a : 5 a 1* 560 tei și 5 a 
4 640 lei; a in-a : 132 a 818 lei 
și 228 a 204 lei ; a iv-a : 380 a 
360 Ipi Si 626 a 90 lei ; a V-a : 
646 a 260 lei și 982 a 65 lei.

Premiul de categoria I a 
cîștlgat de Barbell Sofia 
București.

fost 
din

care au intrat aproape inva^ 
riabil în scenă, fără a se 
gîndi la rezerve. Rezultatul ? 
S-au găsit deseori în dificul
tate. Și au încercat să rezol
ve problema scrutînd ograda 
vecinului.

Neglijarea problemei creș
terii și pregătirii rezervelor 
a avut consecințe neplăcute 
pentru volei, pe plan interna
țional. Urinarea ? Nu mai sin- 
tem ce-am fosț. Cînd s-a a- 
juns la această concluzie au 
început captările și multe o- 
epipe au apărut reîntinerite. 
S-a renunțat ia sextetul stan
dard ai cărui pomponenți lu
nii depășiți de yîrsță, iar al
ții de valoare puțin ridicată), 
nu mai corespundeau cerințe
lor. Și dintre cel nou-veniți 
au răsărit speranțele: Penciu- 
lescu (acum titular la Rapid 
și de la meci la meci mai 
bun), Cătălin, Marian, Daniel 
Ionescu etc. Sint însă prea 
puțini. La echipele provincia
le se observă tendința folo
sirii unor garnituri îmbățri- 
nîțe, modeste ca valoare, 
promovările tinerilor făcîn- 
du-se timid și, deci, cu rezul
tate puțin concludente.

Mpnca de pregătire a ju
niorilor este încă nesatlsfăcă- 
toare. Turul campionatului a 
demonstrat, de asemenea, că 
la cluburi munca de pregă

tire tehnică se face superfi
cial, ceea ce a avut ca ur
mare ajungerea la situații i- 
nadmisibile în execuția pro- 
cedeleor tehnice, neputința 
unor echipe de a schimba 
tactica în funcție de adver
sar (Dinamo în partida cu 
Steaua) etc. Se comit neîn
chipuit de multe greșeli în 
executarea serviciului ca și 
la primirea lui (Rapid, Poli
tehnica, Farul, Celuloza Brăi
la etc). Atacul echipelor este 
în mare parte lipsit de va
rietate, Iar apărările prezintă 
numeroase lacune.

După cum se spune, pauza 
este un sfetnic bun. Sperăm 
ca cele 40 de zile de repaus 
să însemne pentru toți cei de 
care, direct sau 
pind destinele voleiul nostru 
masculin, un prilej de adîn- 
ca reflecție asupra modului 
îp care trebuie privită acti
vitatea de perspectivă a a- 
cestui spqrț, asupra căilor 
celor mai sigure de progres. 
Se face simțită necesitatea 
unei ponderi mai mari în 
rpupca cu juniorii, astfel in
cit să avem garanția readu
cerii voleiului românesc, în 
cel mai scurt timp, pe primul 
plan, 
tele 
nale.

r toțj 
indirect, de-

alături de protagonis- 
competițiilor internațjo-

Aurelicm BREBEANU

Primul concurs de scrimă din 
acest an. Concur enfii (juniorii 
mici) își disputau cu ardoare fle
care asalt. S-îmbătă, floretiștii, 
dtsminică, flqretlstele.

Inaițițeă eliminărilor din cadrul 
prppei feminine, antrenorii școlii 
sportive experimentale Vlțtprui, 
Țănuse țȚwejamț 
șț țjiipțgn ' GtiScâ 
purtau cp glți co
legi o discuție Ur 
prițis§. Tema : fqr- 
mtțlâ de ppncgyș. 
Mai exact, ei nu se 
puteau lămuri de ce, .. 
competiție, directoratul tehnic g 
jcloslt două formule de concurs 
— la băieți preliminarii, elimi
nări directe și turneu final; la 
fete — preliminarii și eliminări 
pînă la desemnarea cîștigătoarei,.. 
Este firesc să se procedeze în 
acest mod 1 îngăduie regulamen
tul o asemenea trțcere de la o 
formulă la alia de concurs 7

Pentru a împrăștia nedumeri
rile, ne-am adresat prof. Dan 
Apostol, președintele comisiei 
orășenești de scrimă, totodată un 
specialist recunoscut în materie

NOTA
în aceeași

de regulament. Iată punctul său 
de vedere :

„N-a fost vorba de a aplica, în 
mod arbitrar, formule diferite 
de concurs în sinul aceleeasi 
competiții. Am respectat litera 
șțricță a regulamentului. In în
trecerea floretlștilgr, unde au fost 
prezenți 27 de concurenți, am a- 
plicat sistemul de eliminare cu 
turneu, situație în care primii 
trei clgsați, Ursgvici, Meleca și 
Logan, s-au intîlnit direct. Cum 
primul tțțvncu s-a încțieiat nede- 
ciș, figeare trăgător obținind 
cîte o victorie, ș-a tras un al 
doilea turneu. A clșțigat Urso- 
vipț urmat de Welecu șj de Lo
gan. La fețe n-aii lost insă de- 
cît 23 de concurente. Tot in li
tera regulamentului gm folosit 

formula de elimi- 
narc directă pîncț 
!a finele comn?tir 
ției; adică o for
mulă oficială, arlțț- 
cunoscută, care se 
aplică în mari con- 

„Adrian Romgl", „Mar
tini", „Heidenheim". N-a fost, 
deci, o chestiune de ambiție, ni
meni n-a vrut să-șț impună 
punctul de vedere pentru a fa
voriza pe un concurent sau pe 
altul. Aș mat vrea să arăt că 
pînă și la campionatele mondiale 
se obișnuiește ca, in funcție de 
numărul participanților, să se 
aplice formule diferite de con
curs. Chiar șl ultima ediție a 
mondialelor, de la Montreal, s-a 
făcut remarcată prin schimbări 
de formule de concurs, aproape 
la fiecare probă. Așadar...".

T. STAMA

cursuri —



Tur de orizont
ora confesiunilor

PORTRETUL

atletic, ajutân- 
la rezultate su-

NU-MI PLACE MEDIOCRITA
TEA CAMPIONULUI

IDEAL

în fotbalul african (II)
înaintea startului in „Cupa Africii a națiunilor44

Campionii mor de două ori...
7

Cițiva dintre echipierii lui „Congo Brazzaville" (de la stingă 
la dreapta): Koko, Tchicaya, Botos, Bonkoka, Akaoula, 

Angagua.

© COASTA DE FILDEȘ : TALENTE IROSITE
Trebuie să străbați întreaga 

Africă occidentală pentru a 
măsura prestigiul de care se 
bucură în această regiune 
fotbalul din Coasta de Fildeș. 
Chiar și ghanezii suferă de 
complexe în fata fotbaliștilor 
din Abidjan. Aceasta, deoarece 
tehnica jucătorilor din Coasta 
de Fildeș nu este numai o 
legendă. E suficient să cu
noști numărul și valoarea ju-

cătorilor din Coasta de Fil
deș care activează în clubu
rile franceze pentru a înțelege 
că această reputație este înte
meiată. Cum se explică atunci 
faptul că țara „tehnicienilor" 
nu a fost capabilă să obțină 
decît locul al treilea la di
versele competiții africane ? 
Nu prea greu: 
privește selecția, 
această țară este

în ceea ce 
fotbalul din 
slab orga-

nizat, istoria greșelilor condu
cătorilor săi puțind cuprinde 
un volum gros. Pentru a ne 
rezuma la formația care va 
juca la Addis-Abeba, iată cî
teva fapte: după o lîmgă
pregătire, directorul ei tehnic, 
Paul Gevaudan, a încercat să 
dinamizeze echipa, rechemînd 
în lot mulți jucători, plecați 
in străinătate, lansînd noi ve
dete. Meciurile amicale dis
putate de Coasta de Fildeș 
înaintea plecării spre Addis- 
Abeba au avut darul să pro
ducă multă dezamăgire. Do-uă 
victorii, puțin convingătoare, 
în fața selecționatelor regio
nale Daloa și Gagnoa și o 
înfrîngere surpriză (3—2) în 
fața Voltei Superioare la 
Ouagadougou, au distrus 
practic încrederea opiniei pu
blice în jucătorii ei. Selec
ționata Coastei de Fildeș nu 
duce totuși lipsă de valori 
individuale, chiar dintre cele 
pe care Gevaudan le-a adu
nat. Henri Konan, Sery Wawa, 
Francois Zadi, Eustache Men- 
gle, Bially Kallet, Bozon, Ble- 
ziri sint fotbaliști de primă 
mină. Dar vor reuși ei o 
bună comportare ? Ne îndoim, 
deoarece Gevaudan le-a impus 
un „beton" strict.

Jacques Anquetil la
Zilele acestea, Jacques An

quetil — unul din „campkmîs- 
ciclismului — a împli

nit 34 <le ani. După toate pro
babilitățile, a trebuit să stingă 
34 de luminări înfipte in tra
diționalul tort și, mai mult ca 
sigur, a trebuit să facă față 
„unei noi avalanșe de între- 
"bări din partea gazetarilor 
sportivi. Prilej de depănat a- 
mintlri. de făcut profesiuni de 
credință și de formulat opi
nii în multiplele probleme ale 
sportului cu pedale. Este ceea 
ce a realizat ziaristul italian 
G. FATTORI, intr-un interviu 
luat lui Anquetil cu puțin 
timp în urmă și din care re
dăm cileva răspunsuri ale ci
clistului francez.

credea că un concurent, tn- 
tr-o cursă Pe etape, trebuie 
să vină la start cu 3—4 kg în 
plus ca să aibă de unde slăbi. 
Era o prostie. Azi, nimeni nu 
mai procedează așa. Sportul a 
devenit mal serios șl mai dur, 
deși se pare că îl practicăm 
în condiții mal confortabile 
ca în trecut. Cu Coppi șl Bo
bet a început era cicliștilor- 
atlețl, singurii care pot face 
față eforturilor pretinse as
tăzi, de noul ritm al întrece
rilor. „Păianjenii" tip Robie 
au început să dispară. Și me
dicina a provocat schimbări 
în ciclism. L-a îndreptat spre 
un plan mai 
du-1 să ajungă 
peri oare.

9 SENEGAL ADOPTAREA JOCULUI IN LINIE
Prin victoria sa puțin con

vingătoare obținută în fața 
Guineei (2—1) în meciul tur 
disputat la Dakar, echipa Se
negalului și-a asigurat cali
ficarea în turneul final al ce
lei de-a Vl-a „Cupe a Africii 
a națiunilor". Pentru un cb- 
servator atent, fotbalul sene- 
galez cunoaște de cițiva ani 
o întîrziere imputabilă solu
țiilor de compromis alese de 
conducătorii săi. A fost nece
sară o înfrîngere categorică, 
cu 3—0, la Conakry în faja 
Guineei, în decembrie 1966, 
pentru ca Lamine Diack să 
fie numit directorul tehnic al 
„11 “-lui senegalez. Diack
asistentul său, Ma Wade, s-au 
consacrat unei sarcini de re
organizare care a rămas limi
tată din lipsa mijloacelor.

Noua echipă a Senegalului 
se bazează pe elemente de 
valoare, ale căror calități na
turale ca: viteză, detentă și 
improvizație nu se pot im
pune totdeauna din cauza li
nul exces de individualism. 
Rezultatele obținute în 9 luni

și

(8 meciuri jucate, cinci vic
torii, 'inul egal, două înfrîn- 
geri) au fost realizate de un 
efectiv de 18 jucători, 
convins al apărării în 
Diack a făcut ca ea să 
plicată de selecționata 
nală. Această tactică, 
permite o folosire inteligentă 
a ofsaid-ului, asigură 
atacuri rapide și o 
constantă între atac 
rare, favorizînd, în 
timp, o ocupare rațională a 
terenului de joc. Pentru apli
carea acestui sistem, cei doi 
antrenori se bazează pe apă
rători și pe mijlocași. „Șan
sele pe care le avem la 
Asmara?" „Ele depind — a- 
firmă Lamine 
felul în care 
va fi rodată, 
bine pregătiți 
nală,
Acest pronostic nu are nici 
un caracter subiectiv. Nu 
cred să existe în Africa ® e- 
chipă care să joace în ritmul 
nostru".

Adept 
linie, 

fie a- 
națio- 

care

contra- 
legătură 
și apă- 
același

care
Ele depind

Diack 
echipa 
Dacă 

pentru 
cred că vom

— de 
noastră 

vom fi 
faza fi- 
cîștiga.

© CONGO (BRAZZAVILLE)

GRIJI PENTRU ADVERSARI
care în iulie 
echipa Congo 
invingînd (la

1965 au 
(Brazza- 
cornere) 
„Stadio-

Cei 
văzut 
viile) 
selecționata Mali pe
nul Revoluției" din Brazzavil
le și cucerind medaliile de aur 
ale primelor jocuri africane, 
știu că nimic nu este impo
sibil pentru „tricourile verzi". 
Combativitatea lor excepțio
nală a dejucat toate pronos
ticurile. Dar, acest succes pre
matur a frînat, într-un fel. e- 
voluția fotbalului congolez 
succesului i-au urmat 
destul de mediocre, 
buii să vină meciul 

" februarie 1967 (1—1)
sia, pentru
Paul Ebondzibao să privească 
cu optimism șansele lor în 
turneul final al Cupei Africii. 
Astăzi, echipa Congo (Brazza-

i 
rezultate 

A tre- 
egal din 
cu Tuni

ca oamenii lui

viile) este una din rarele for
mații africane care s-au ra
liat jocului defensiv. Dar. ceea 
ce a fost bun în eliminatorii, 
nu trebuie neapărat să fie 
la Iei în turneul final, deoa
rece selecționata nu dispune, 
în ciuda tandemului Judot — 
Mulele, de atacanți capabili 
să decidă un rezultat în fa
voarea lor. Meciurile dispu
tate la Bamako și Dakar au 
arătat clar lacunele echipei 
congoleze:- solidă în apărare, 
abilă la mijlocul terenului, 
dar suferind de o lipsă evi
dentă de 
Iezii sini 
Matsima, 
Bonkoka, 
Jadot și 
echipă de 
tină seama

„penetrație", congo- 
excelenți combatanți.

Amoyen, Koko, 
Ondjolet, Mulele, 

Bikoury formează o 
care va trebui să 

oricare adversar.

® UGANDA ȘANSE MINIME

înapoiat în țara lui, lăsînd 
„ll"-le ugandez în pragul pră
bușirii totale. în fața Etiopiei, 
Algeriei și Coastei de Fildeș, 
Uganda are șanse minime de 
succes, cu excepția — poate 
— a unei reacții fulminante 
din partea celor 
dividualități ale 
canții Onma și

★
Finalele edițiilor anterioare 

ale Cupei Africii.
1957 — Khartum :
R.A.U. — Etiopia 
1959 — Cairo :
R.A.U. — Sudan
1962 — Addis-Abeba :
Etiopia — R.A.U.
1963 — Accra : 
Ghana — Sudan 
1965 — Tunis : 
Ghana — Tunisia

„Sînt un băiat de la țară, 
ca atiția alții, și pedalam în 
fiecare zi fie pînă ia oraș, 
unde învățam meserie Intr-O 
fabrică, fie pînă Ia piață, 
unde duceam coșulețe cu căp
șuni. Povestea mea seamănă 
cu cea a multor cicliști. Bă
ieți săraci și fără carte care, 
într-o zi, iși dau seama că 
merg pe bicicletă mai suplu 
decît prietenii lor. Și atunci 
apare cineva care îi îndeamnă 
să participe la o cursă. Așa 
s-a întîmplat șl cu mine ; am 
cîștigat și, in al treilea an 
de activitate, eram profe
sionist. Cred că dacă n-aș fi 
avut succes de la Început 
n-aș mai fi făcut nici o în
cercare. Sînt foarte orgolios ; 
nu-mi place mediocritatea. 
Medicii au afirmat ca posed 
un fizic special, de campion. 
Am 45 de pulsații pe minut 
in timp ce un om normal are 
70—80. Sînt puternic în șale și 
asta ml-a permis să fac față 
unor mari eforturi. Acestea 
sînt calități importante și, 
totuși, cînd privesc în urma 
mea cred că am devenit un 
as împins, mai ales de orgo
liu, de o disperată voință 
a reuși.

ADEVARATA REVOLUȚIE 
AVUT LOC ÎN METODA 

ANTRENAMENT

Ce calități ar trebui să în
trunească un campion ideal ? 
Personalitatea Iui Coppi, ca
racterul lui Bobet, ușurința la 
cățărat a lui Gaul, sprintul 
lui Van Steenbergen și pasul 
lui... Anquetil. Firește, nici 
un laborator nu va putea fa
brica un asemenea campion, 
dar știința și tehnica ne per
mit să ne apropiem de tipul 
perfecțiunii. Toți ne perfec
ționăm cite puțin și astfel 
cârdurile vor continua 
cadă. Dacă omul are stofă 
sportiv nu este imposibil 
i se mai diminueze din
rențele fizice. Mai greu este 
să se elimine cele referitoare 
la temperament. Defectul meu 
cel mai mare este că tot
deauna am îndrăznit prea pu
țin în timpul curselor. De a- 
oeea, am fost numai în de
fensivă ; niciodată în atac. 
N-am reușit să mă schimb șl 
nici o pilulă n-ar putea să 
o facă.

re- 
să 
de 
să 

ca-

PESTE CIȚIVA ANI VOI PU
TEA TRECE NEOBSERVAT

de

A 
DE

mai bune in- 
sale : ata-

Otti.

4—0

4—2

3—0

Șahistul sovietic ANATOLI KARPOV este cîștigătorul turneu
lui internațional pentru juniori, desfășurat la Groningen 

(Olanda).
Tele-foto: A.N.P. Amsterdam-Agerpre»

%te!ex radio telefon^
Amsterdam, Turneul interna
țional de șah pentru juniori, 
desfășurat la Groningen, a 
luat sfîrșit cu victoria sporti
vului sovietic Anatoli Karpov 
care a totalizat 5,5 puncte. Re
prezentantul nostru Dan Zara 
s-a clasat pe locul IV cu 3,5 p.

urmează să-1 întilnească peste 
cîteva săptămîni, într-un meci 
oficial, pe campionul european, 
italianul Bossi.

Progresul tehnic a permis, 
desigur, să se amelioreze me
reu media orară a curselor șl 
recordurile. Azi nu mai faci 
tentative de record decât cu 
o bicicleta de șase kilograme, 
cu cauciucuri umplute cu he
lium și care cântăresc 80 de 
grame. Totuși, bicicleta nu a 
suferit modificări esențiale.

Adevărata revoluție a avut 
loc în metoda de antrenament. 
Astăzi te pregătești mai in
tens ca altă dată, fără să te 
temi de supra-antrenament. 
Eu străbat anual cam 35 000 
de km pe bicicletă. Dacă țin 
seama că nici In tinerețe nu 
făceam mai puțin, cred' ca 
am depășit, în cariera mea de 
alergător, o jumătate de pil
lion de kilometri.

SPORTUL A DEVENIT MAI 
SERIOS ȘI MAI DUR

în ultimii ani s-au spulberat 
multe prejudecăți. Cindva se

Această comportare se da- 
torește, cred, faptului, că stat 
timid. Lipsa de Încredere în 
comportarea mea mă urmă
rește șl în timpul cursei. S-a 
spus că stnt rece, distant. Nu 
cred. Ce-i drept, nu stat o- 
mul care aruncă admiratori, 
lor florile din buchetul oferii, 
învingătorului. Dar -publicul, 
mă intimidează. Unec, T-'ni-e■ 
teamă de el. Din cauz. iceas?’ 
ta par distant. N-o să-mi dis
placă de fel cînd, peste cițiva 
ani, voi putea trece neobser
vat. Va fi greu la în- ’put. 
Știu. Autografele, lumea care 
îți zîmbește cum intri intr-o 
cafenea, scrisorile admiratori
lor... Sint lucruri plăcute care 
îmi vor lipsi, dar au trecut 
trei ani de cînd mă pregătesc 
să devin un ex-campton șl 
să-mi găsesc alte lucruri in
teresante de făcut. Acum 
m-am decis. La sfîrșltul lui 
’68, după 18 ani de ciclism, 
mă voi retrage, șl voi începe 
o nouă viață. Asta este soarta 
noastră. Campionii mor de 
două ori. Cînd cortina se lasă 
peste marea scenă a sportu
lui, viața li se schimbă cu to
tul. E ca și cum s-ar naște 
din noii...'*

In ultima rundă a turneului 
internațional de șah de la Be- 
verwijk este programată o 
partidă vedetă : campionul Ro
mâniei, Florin Gheorghiu, îl va 
întilni pe fostul campion mon
dial Mihail Tal.

Proba de slalom uriaș din ca
drul concursului internațional 
feminin de schi de la Grindel- 
wald a revenit schioare! cana
diene Nancy Greene cu 1:23,29/ 
100. Ea a fost urmată de Ma- 
rielle Goitschel (Franța) 1:23,89/ 
100.

La Melbourne au început 
campionatele internaționale de 
tenis ale Tasmaniei. In primul 
tur al probei de simplu femi
nin, Billie Jean King (S.U.A.) 
a învins-o cu 6—1, 8—6 pe Ada 
Bakker (Olanda), iar Rosemary 
Casals (S.U.A.) a dispus cu 
3—6, 6—1, 6—2 de Elena Su- 
birats (Mexic).

în proba masculină, tenis- 
manii englezi au debutat vic
torioși : Stilwell l-a întrecut cu 
6—3, 3—6, 8—6 pe australianul 
Coulthard, iar Curtis a cîștigat 
cu 6—4, 
lia).

6—1 la Field (Austra-

Turneul 
bal de

internațional
la Lima

într-un meci internațional 
de box desfășurat la Paris, 
campionul Franței la categoria 
semf

ipionui Franței la categoria 
semîmijlocie Jean Josselin l-a 
Învins prin k.o. tehnic tn re
priza a 6-a pe americanul de 
culoare Leroy Roberts. Josselin

CALEIDOSCOP•CALEIDOSCOP

de fot- 
a fost 

ctștigat de echipa Universita- 
rio din Lima. în ultimul meci 
al turneului, selecționata clu
burilor din U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 3—1 formația 
Sporting Cristal Lima. La sfîr- 
șitul competiției, trei echipe 
au acumulat același număr de 
puncte (5), locul întîi fiind atri
buit formației Universitario da
torită golaverajului mai bun. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat : selecționata cluburilor din 
U.R.S.S., Sporting Cristal și 
echipa Cehoslovaciei.

BRUMEL:
REIAU

ÎN
SĂRITURA

ÎNĂLȚIME"

„Komsomol- 
recordmanul 
în înălțime, 

cărui carieră

Calificată în urma forfait- 
ului echipei R.A.U., Uganda 
participă pentru a doua oară 
în decurs de șase ani la 
Cupa Africii. Această prezen
ță a unei formații care a do
minat multi ani fotbalul est- 
african și a cucerit numeroase 
trofee, nu ar surprinde dacă 
fotbalul ugandez nu ar trece 
printr-o criză gravă. în 1962 
Uganda a participat, în 
tala etiopiana, la cea 
3-a „Cupă a Africii a 
mior". Jucătorii ei au 
multă vreme piept marii echi
pe a R.A.U., înainte de a se 
prăbuși în fața Tunisiei. Și, 
totuși, această derută nu i-a 
demoralizat: trei ani mai tîr-

capi- 
de a 
națiu-
ținut

ziu, ei au învins la Kampala, 
în cursul Jocurilor Alricane, 
pe rivalii lor egipteni, cu 
5—1. Acest triumf a avut, din 
nefericire, consecințe nefaste 
pentru jucătorii ugaridezi, a- 
mețiți de o glorie prematură. 
La Brazzaville și Mali ei au 
terminat ultimii in grupă. La 
înapoierea la Kampala, Ugan
da s-a adresat F.I.F.A., care 
l-a trimis pe antrenorul ecua- 
dorian Jose Decker să lucreze 
în Africa. El a încercat să 
introducă în formație jucători 
talentați, dar a eșuat din cau
za instabilității concepțiilor 
sale tactice (4—2—4 și 4— 
3—3). Fără să fi obținut cel 
mai mic succes, Decker s-a

„Sper să mai pot participa, 
intr-o zi, la întrecerile atle
tice. Nu am decît 25 de ani* 
— a declarat, într-un interviu 
acordat ziarului 
skaia pravda", 
lumii la săritura 
Valeri Brumei, a
sportivă a fost întreruptă, în 
chip neașteptat, în toamna a- 
nului 1965, în urma unei os- 
teomielite contractate după un 
accident de motocicletă. Bru
mei a subliniat că, dacă nu 
ar fi intervenit rănirea sa, 
era capabil să realizeze o să
ritură de 2,30 m și poate chiar 
2,35 metri. In ce priveșt» 
perspectivele probei de sări
tură în înălțime la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de 
Mexico, Brumei a declarat că 
victoria va fi mult mai greu 
de obținut decît în urmă cu 
patru ani la Tokio, unde ei 
a cucerit medalia de aur cu 
2,18 m. „La Mexico — a spus 
recordmanul — cîștigătorul va 
trebui să obțină 2,20 m. sau 
chiar 2,22 metri".

JUBILEUL LUI BOBBY
CHARLTON

Aproape 60 000 de specta
tori au fost de față slmbăta 
trecută pe stadionul Old Traf
ford din Manchester pentru a 
asista la jubileul de 400 de 
meciuri disputate în campio
natul englez de cunoscutul 
fotbalist Bobby Charlton, se
lecționat de 80 de ori în echi
pa reprezentativă a Angliei și 
declarat cel mai bun fotbalist 
european în anul 1966. Bobby

Patinaj fără gheață... Din acest pluton de patinatoare pe rotile a fost desemnată cam
pioana de viteză, la întrecerile desfășurate la Barcelona. Deocamdată, iat-o pe locul doi. 
Este sportiva spaniolă Pepita Cuevas, în plasa italience! Lisa Corrada-Massazza. Încheie plu
tonul belgianca Anny Lambrechts — a doua în finalul cursei — și englezoaica Carole Ro- 
naldson. Foto: EUROPA PRESS

GoZ sau bară ? Iată o „perlă" fotografică de la meciul A.I.K. Stockholm — Aripile Sovie- 
telor. în fracțiunea de secundă următoare clișeului, pucul va intra totuși în poartă consfin
țind cu 4 1 victoria hocheiștilor sovietici in meciul desfășurat în prima zi a anului, în 
capitala Suediei. Foto : PRESSENS BTLD

La Tarassa s-a disputat meciul 
masculin de handbal dintre 
echipele Balonmano Granollers 
și Sporting Club Portugal din 
cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni". Handbaliștii spanioli 
au obținut victoria cu scorul 
de 26—16 (14—7).

■
La Sparsberg (Norvegia) s-au 
intîlnit selecționatele de hochei 
pe gheață ale Norvegiei și Po
loniei. La capătul unei parțide 
echilibrate, cele două echipe 
au terminat la egalitate: 3—3- . 
(1—1, 1—0, 1—2).

k fost definitivat lotul
de hocheiști
vest-germani

pentru „Cupa orașului

capitala Suediei.

nu -și-a 
înscriind 
rător, în 
în poarta echipei oaspe. West 
Ham United

dezamăgit suporterii, 
— cu un șut fulge- . 
minutul 11 — un gol

SCANDAL LA ROMA
la cfesfășura- 

Olimpice de

RECORD"
BASCHETBALISTE

Un număr de 21 băieți și 
fete, elevi ai unei școli din 
orașul suedez Sollefteaa, pre
tind că au 
„record" de 
de baschet, 
întrerupere 
ore, 
dul"
pa unei școli din S.U.A. Vic
toria a revenit echipei băieți
lor cu ... 4848 la 1288 puncte.

stabilit un nou 
durată în jocul 

Ei au jucat fără 
timp de 36 de 

întrecînd astfel ,,recor- 
anterior, deținut de echi-

RAY SUGAR ROBINSON
DEVINE „NEMURITOR"

Cunoscutul pugilist ameri
can de culoare, Ray Sugar Ro
binson, a trecut, săptămîna, 
trecută, în rîndurile „nemu
ritorilor boxului", în urma 
unui sondaj efectuat de re
vista „Ring Magazine" prin
tre 294 de ziariști sportivi din 
lumea întreagă.

Robinson are acum vîrsta de 
47 ele ani. După ce, mai în
tîi, a fost campion al lumii la 
categoria semi-mijlocie, el a 
cucerit de cinci ori titlul mon
dial la categoria mijlocie. El 
a susținut 202 meciuri, a cîș
tigat 175 (dintre care 109 prin 
k.o.) ,a suferit 19 înfrîngeri, a 
făcut 6 meciuri egale și alte 
două le-a terminat fără nici o 
decizie. Acest palmares re
marcabil a făcut din Robin
son un idol al publicului și 
ziariștii l-au calificat deseori 
drept „cel mai mare boxer al 
tuturor timpurilor la catego
ria sa".

La
rea 
vară 
ceste! Întreceri a revenit în 
actualitate din cauza unui 
scandal legat de construcția 
satului olimpic. Procurorul ca
pitalei italiene, Mario Zema, 
a emis ordine de inculpare 
Împotriva a 22 de persoane, 
învinuite de nereguli In sumă 
de cîteva sute milioane de 
lire, cu prilejul pregătirilor 
olimpice. O comisie tehnică a 
stabilit că municipalitatea a 
plătit diferitelor firme 
structoare cu 15 la sută 
mult decît 
tru lucrările 
la trei ani 
Olimpiadei, 
grave defecte de construcție 
la cele 1 300 de clădiri ridi
cate în fostul sat olimpic.

opt am de
Jocurilor
de la Roma, amintirea a- 

a revenit
cauza

S.U.A. voi proceda la fel" 
a declarat .Matson. „De 
trebuie o aclimatizare atît 
lungă ? Se vine, se concurea
ză, se cîștigă și apoi se 
pleacă acasă. Bineînțeles, dacă 
acestea îmi vor fi permise".

ce 
de

JUSTIȚIA-IN ACȚIUNE

con- 
mai 

pen 
plus,

se cuvenea 
efectuate. In
după terminarea 
s-au descoperit

Un tribunal din Glasgow a 
condamnat pe jucătorul Dou
glas True să plătească des
păgubiri în sumă de 1 750 lire 
sterline arbitrului Robin Hai- 
ning, a cărui față a fost des
figurată în urma loviturilor ce 
i-au fost dgte de fotbalistul a- 
mintit, nemulțumit de una din 
deciziile sale. Incidentul a 
avut loc în timpul meciului 
dintre echipele de amatori 
Dalbeattie Boys și Rorglie 
Amateurs.

București"î
MUNCHEN 10 (Agerpres). — 

Federația vest-germană de ho
chei pe gheață a definitivat 
lotul reprezentativei secunde a 
R. F. a Germaniei, care va 
participa la competiția inter
națională „Cupa orașului Bucu
rești" programată pe 
rul „23 August" intre 
ianuarie.

Iată lotul celor 19 
Schwimmbeck, Driendl, 
Neupert, Voelk, 
Leitner, Eimannsberger, 
Adlmaier, Koeberle, 
Eibl, Zeidler, Sing, Klotz, Loe- 
ckher, Lotz și Volland.

Cei mai mulți dintre com- 
ponenții acestei selecționate a- 
parțin cluburilor E. V. Fiissen 
și Bad Toelz.

După turneul de la Bucu
rești, hocheiștii vest-germani 
vor evolua în Iugoslavia, unde 
vor susține două partide in 
compania echipei Iugoslaviei ia 
23 și 24 ianuarie.

patinoa-
17 și 21

jucători :
Ego, 

Eberhardt, 
Zach, 

Hubner,

ACLIMATIZARE RAPIDĂ
Pentru cel mai bun aruncă

tor de greutate din lume, a- 
mericanul Randy Matson, pro
blema aclimatizării în vederea 
Jocurilor Olimpice de vară de 
la Ciudad de Mexico nu joa
că nici un rol. Matson nu-și 
face nici o grijă în legătură 
cu necesitatea unei aclimati
zări mai îndelungate cu con
dițiile altitudinii capitalei 
mexicane. De aceea, cind a 
fost invitat să participe la 
întrecerile Săptămînii preo- 
limpice, din toamna anului 
trecut, el s-a urcat in avio
nul spre Ciudad de Mexico cu 
numai o seară înaintea des
fășurării probei sale, 20 de 
minute după victorie el dis
păruse cu atîta repeziciune, 
incit organizatorii nici nu au 
apucat să-i inmîneze medalia 
cuvenită. „Dacă voi fi selec
ționat în echipa olimpică a

Panțuru—Neagoe, al treilea timp 
la St. Moritz

SAINT MORITZ, 10 (prin 
telefon). Cele 35 de echipaje, 
reprezentînd 12 tari (Austria, 
Anglia, Belgia, Elveția, Fran
ța, Italia, ROMANIA, R.F. a 
Germaniei, Spania, Suedia, 
S.U.A. și Canada) au început 
antrenamentele oficiale, crono
metrate. în vederea campiona
tului european de bob 2 per
soane. care va avea loc sîm- 
bătă și duminică (S.U.A. și Ca
nada vor participa h.c.). Pîrtia 
se prezintă bine înghețată și 
pusă la punct, cu excepția ul
timului viraj dinaintea sosirii 
care, din cauza unei defecțiuni 
tehnice, a provocat cîteva acci
dente. din fericire cu urmări 
numai pentru pistă. Luni au 
fost efectuate cite o coborire 
și jumătate (echipajul român

Panțuru — Neagoe a coborît 
de două ori, după care pîrtia 
s-a spart la virajul amintit), 
iar marți s-a mai făcut o cobo
rire. Bobul pilotat de Panțuru 
a fost înregistrat cu al treilea 
timp (1:27,17), după boburile 
conduse de elvețianul Caviet- 
zel (1:24,98) și vest-germanul 
Bauman (1:26,46). Celelalte e- 
chipaje românești, R. Ne'delcu 
— Gh. Maftei și I. Stoica — P. 
Hristovici, au obținut și ele 
timpi mulțumitori.

Antrenamentele oficiale vor 
continua pînă vineri, care a 
fost stabilită zi de odihnă, ur- 
mînd ca sîmbătă, la ora 9,30, 
să se dea primul start în edi
ția 1968 a campionatului euro
pean.

-■jsMwiue." SBJB


