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Asta-seară, In finala C. M. de handbal masculin studențesc

Cristian Gațu șutează cu precizie. Fază din meciul România Cehoslovacia
Telefoto : U.P.I. — Agerpres

Victoria echipei noastre în 
semifinala campionatului mon
dial studențesc de handbal 
masculin a stîrnit deosebit in
teres în rîndurile iubitorilor 
sportului. La redacție, am pri
mit numeroase telefoane, citi
torii rugîndu-ne să 
felicitări tinerilor 
aflați în întrecerea 
fășoară în R. F. a 
Majoritatea lor ne 
finalul discuției, și 
stic privind meciul de astă- 
seară de la Essen, meci de
cisiv pentru cucerirea medali
ilor de campioni mondiali uni
versitari. Cum de aici, din

OPINII

greu să 
făcut o

4.

In campionatul de hochei [ î
I

transmitem 
handbaliști 
ce se des- 
Germaniei. 
cereau, în 
un prono-

București, este foarte 
faci o apreciere, am 
nouă comandă telefonică cu 
Frankfurt pe Main. La celă
lalt capăt al firului se afla 
interlocutorul nostru obișnuit, 
antrenorul NICOLAE NEDEF.

„Chiar în acest moment ne 
pregăteam să părăsim cantona
mentul de la Frankfurt pe 
Main. Plecăm, împreună cu ce
lelalte echipe, la Duisburg. 
Vom locui la Sportschule We- 
dau, de unde vom 
Essen pentru meciul 
formația Uniunii 
Partida va avea loc 
Halle".

pleca la 
final cu 

Sovietice, 
la Gruga

ILUZII DEȘARTE
Mulți cititori, în scrisorile adresate ziarului nostru, au propus 

angajarea unor antrenori strâini la fotbal, considerind că aceasta 
ar Însemna o contribuție esențială la ridicarea calității fotbalului 
nostru. Dar iată și o altă părere 
mult discutata In ultimul timp.

în legătură cai această problemă

— Ne-ar interesa cîteva 
considerațiuni asupra meciului 
cu echipa Cehoslovaciei.

„în semifinală am întîlnit o 
echipă puternică, alcătuită din 
jucători cu bună valoare teh
nică. Buni apărători, ei au în
cercat — și în parte au reu
șit — să dea meciului un curs 
lent. Au închis jocul și au 
prelungit fiecare atac pentru a 
cîștiga timp, pentru a-și pre
găti cu minuțiozitate șutul. 
Partida a fost echilibrată pînă 
în minutul 50. Din acest mo
ment, iureșul românilor n-a 
mai putut fi oprit. în această 
perioadă ne-am distanțat".
— Și-acum, părerea despre 
meciul final ?

„Va fi foarte, foarte greu. 
Uniunea Sovietică prezintă, în 
linii mari, o adevărată echipă 
națională, de altfel ca și noi. 
Va fi, așadar, o confruntare a 
celor mai bune forțe din hand
balul celor două țări, 
uităm că îi vom avea 
pe redutabilii Klimov, 
dze, Zdorenko, Gulbis,
mov, Rusakov et comp., cunos- 
cuți în lumea handbalului prin 
calitățile lor tehnice, prin forța 
de șut. Desigur, pornim în a- 
ceastă partidă finală cu do
rința de a învinge. Băieții, mo
bilizați și de succesele realizate 
pe parcurs, vor face totul pen
tru a înclina în favoarea lor 
balanța victoriei. Finala C.M. 
studențesc va fi arbitrată de 
o „brigadă" din R. F. a Ger
maniei, alcătuită din Schneider
— la centru, Nakken și Gum
mersbach — la porți. în des
chidere se va juca meciul pen
tru locurile 5—6, partidele pen
tru locurile 3—4 și 7—8 urmînd 
să se desfășoare la Hanovra".

Urăm sportivilor noștri (lu
crul acesta l-am făcut și la 
telefon), deplin succes în fi
nala C.M. de handbal.

H. N.

Să nu 
în față 
Phaka-

Mari-
Aoel CEVA ce face ca un 

antrenor să fie mare nu este 
Tișor do explicat, Cu at!t mal 
mult cu cît, pentru ca un an
trenor să devină mare, esta 
absolut necesar să antreneze 
o echipă mare. Cîți antre
nori, potențial mari, nu vege
tează la echipe de mîna' a 
doua, neștiuți aproapa da ni
meni ?

Pe de altă parte, mulți an
trenori, recunoscuți ca mari, 
nu reușesc să fie mari me
reu, chiar în condiții în care 
ar putea să-și dovedească 
virtuțile. N-a fugit oare He- 
lenlo Herrera de la P.C. Bar
celona. cînd a ajuns la pra
gul retrogradării cu o echipă 
valortnd milioane ? Dar oe a 
făcut marele Guttmann; în 
numai cîteva Juni, cu o „Ben
fica” cu Eusebio, Torres, Sl- 
moes, Coluna șl compania T 
Și el a părăsit precipitat Li
sabona. Nu a fost ■ mai fericit 
nici Merkel la ;,186O — Mlln- 
chțn" și asta după ani do 
succese mari.

De altfel, nimic nu justi
fică crearea unui mit al vre
unul antrenor „vrăjitor". Un 
antrenor poate fi mare sau 
deveni mare doar cu o echi
pă mare. Fără o echipă 
mare sau cel puțin potențial 
mare nici cel mal bun antre
nor nu poate obține perfor
manțe de seamă.

Se pare că mai există la 
unii iluzia că unul sau mai 
mulți antrenori renuraiți ' ar 
putea să rezolve problemele 
de performanță ale unei ra
muri de sport. Parcă ar fi 
vorba de un inginer care vine 
și te învață tehnologia unei 
fabricații și funcționarea ma
șinilor. Apoi pleacă șl nu ai 
decît să aplici corect ceea ce 
ai învățat. Dar ce al de în
vățat de la un antrenor, oricît 
de celebru ? în meseria aceas
ta, unde pregătirile marilor 
echipe se petrec, Ja lumină, 
de multe ori sub privirile 
miilor de spectatori — secre- 

nu există. Ceea ce dlfe- 
eml- 
Stat

te 
rențiază un tehnician 
nent de altul mediocru
— în primul rînd — calitățile 
general umane șl talentul pe
dagogic. Oare aceste calități 
liDsesc antrenorilor noștri ? 
Nu există chiar nici unul

care să Ie Întrunească ? Răs
punsul nu poate fi decît unul 
singur : avem șl noi antre
nori excelențl, dar nu le dăm 
posibilitatea de a-șl crea fai
ma da antrenori mari — dis- 
credltlndu-i adeseori Ia prima 
înfrlngere.

In aceste condiții, cu ce am 
rămîne de pe urma activității 
unuia sau mal multor antre
nori străini 7 Poate doar cu 
cîteva performanțe (ceea ce 
este, totuși, problematic) și cu 
nimic altceva. De altfel, am 
avut în trecut antrenori stră
ini mari la unele din echipele 
noastre. Și-au făcut cinstit 
meseria, dar sportul nostru ca 
atare nu a profitat mal ni
mic din activitatea lor. El nu 
plecat așa cum au venit, ni
mic nelegîndu-1 de sportul 
din țara noastră, decît prac
tica meseriei indiferent de 
locul unde era exercitată. Iar 
după plecarea lor echipele 
s-au aflat in fața unor ecua
ții cu aceleași necunoscute, 
ca și țn momentul angajării 
lor ca antrenori.

Problemele performanței nu 
se rezolvă numai prin aduce
rea unor tehnicieni străini. A 
gîndl astfel înseamnă a cre
de în himere, a apuca pe un 
drum periculos. Performanța 
trebuie cBnstruită de la fun
dație: cu profil organizatoric, 
ferm, sănătos, sistem compe 
tlțlonal stimulativ, preocupare 
pentru tineret, bază materială 
etc... Drumul acesta este 
mult mai greu, dar singurul 
care duce la ținta dorită. Ast
fel s-ar i 
antrenorii 
lucru pe 
antrenorii 
aduși.

Drumul 
mai costisitor, deși prea le
jere nu sînt nici ___
prezenței antrenorilor stră'ini, 
priviți ca tămăduitori ai 
tuturor relelor. Cursul unui 
tehnician de valoare a ajuns 
la bursa fotbalului internațio
nal la înălțimi amețitoare. Și 
nici măcar nu stntem convinși 
că el poate fl transpus, măcar 
parțial, în valoarea sportivi
lor aflată în antrenamentul 
Iul.

se întîlnesc azi intr-un meci decisivI„SEZON MORT"?! 
ai mult decît voleiul, handbalul, | 
baschetul sau chiar luptele (am ’ 
văzut doar cu propriii noștri ochi 
campionate mondiale de lupte 
în aer liberi), gimnastica este un 
sport de sală. Ce-i drept, pînă 

acum un deceniu și jumătate se mai or
ganizau concursuri oficiale de gimnastică 
sportivă sub cerul liber, atît în țara 
noastră, cît și în străinătate (mondialele 
desfășurate la Roma în 1954). Concentrarea 
deosebită impusă gimnaștilor de dificul
tatea în continuă creștere a exercițiiior, 
acurateța și, am putea spune, chiar fine
țea, pretinse de un arbitraj mereu mai 
exigent, au făcut, însă, ca gimnastica să 
revină între pereții sălii, într-un fel la pa
lestra unde se născuse.

Ferită, așadar, de rigorile iernii, activi
tatea competițională la gimnastică n-ar 
trebui sâ cunoască un „sezon mort". Dim
potrivă, ea ar trebui să îmbogățească 
programul duminicilor sportive din sezonul 
alb, să profite de faptul că există un 
public sportiv disponibil și, fără îndoială, 
receptiv la frumusețea clasică — am putea 
spune — a gimnasticii.

tată, însă, că de oni si ani asistăm la 
o situație inadmisibilă: o dată cu finalele 
campionatelor republicane care încheie, de 
regulă, activitatea competițională dintr-un 
an, se stinge orice preocupare pentru în
trecere, pentru competiție. Nu-i vorbă, 
nici calendarul oficial al federației nu 
programează vreun concurs, dar nici clu
burile sau asociațiile sportive nu mani
festă o cît de modestă inițiativă în acest 
sens.

Nu de mult, ziarul nostru a făcut loc, 
în paginile sale, opiniilor unei competențe 
în acest domeniu, opinii ce se refereau în 
special la necesitatea sporirii numărului de 
concursuri pentru gimnaștii fruntași. Bine
înțeles, părerile respective au fost primite 
cu interes și aprobate de specialiștii noștri 
dar, așa cum se întîmplă, din păcate, ade
seori, pasul de la teorie la practică se 
face extrem de greu. Urmează încă luni 
de somnolență, de inactivitate competifio
nală. Se așteaptă — ca de obicei în 
ultimii ani — să treacă cel puțin trei luni 
și din noul an, să se vadă, eventual, ce 
mai fac și alții (de peste hotare, firește), 
se mai schimbă exercițiile pe ici, pe colo 
(unii gimnaști chiar în punctele esențiale) 
si apoi se inaugurează și ia noi competi
țiile — latura cea mai importanta și mai 
spectaculoasă a sportului de performanță 
Și nu o dată am t”as consecințe nefaste 
de pe urma unei atari concepții. Rezul
tatele consemnaie anui trecut, în palma
resul reprezentativelor României, reprezintă 
un puternic argument la care putem re
curge în sprijinul afirmației noastre.

Anul 1968 are, insă, o semnificație deo
sebită : este, o știm prea bine, anul olim
pic E un motiv în plus de a se adopta 
cele mai riguroase măsuri urmărind creș
terea măiestriei sportive, de a se folosi, 

cu maximum de atenție, toate posibilitățile 
ca gimnaștii noștri fruntași, în special cei 
din loturile republicane, să atingă un 
nivel de pregătire cît mai ridicat. Or, una 
din căi este, indiscutabil, cea a concursu- 

competi-

Avanpremieră a mult 
așteptatelor partide derbi 
de azi, etapa de ieri a 
debutat cu o surpriză : 
Avîntul Gheorghieni a 
învins pe Tîrnava Odor- 
hei cu 6—1 (3—0, 0—0,
3—1). Neașteptat în acest 
meci a fost nu numai 
învingătorul, ci și dife
rența de goluri, cu care 
hocheiștil din Gheor
ghieni au încheiat cele 
60 de minute de joc. El 
au manifestat de această 
dată o deosebită vigoare, 
surprinz’ndu-și adversarii 
chiar din primele minute 
și, apoi, au dovedit că 
știu să se apere calm și 
organizat, măcinînd trep
tat forțele — și așa des
tul de limitate — ale ti
nerei echipe Tîrnava O- 
dorhei. în conturarea re
zultatului final un rol, 
de loc minor, l-a avut și- 
vremea. în prima re
priză, cînd Avîntul a a- 
tacat cu toate „motoare
le", realizînd trei goluri, 
s-a jucat în condițiuni 
bune. în repriza secun
dă, cînd inițiativa au a- 
vut-o hocheiștil din O- 
dorhei, ninsoarea abun
dentă a împiedicat des
fășurarea unui joc rapid, 
facilitînd astfel sarcina 
echipei care se apăra. 
Punctele au fost înscrise 
de Vereș (2), Szasz, Be- 
nedek, P. Lenard și Csiki 
(Avîntul), Varga (Tîrna
va). Au condus Al. Bir o 
și Z. Fodor.

Cuplajul de după-amia- 
ză a programat în pri
mul meci o întîlnire care 
promitea să fie echilibra
tă ținînd seama mai a- 
les de faptul că echipa 
Agronomia Cluj făcuse o 
partidă bună în etapa 
anterioară, și avea, deci, 
posibilitatea de a da o 
replică demnă de adver
sarul pe care îl avea in 
față : Dinamo, liderul

clasamentului. în prima 
repriză și chiar într-o 
bună bucată de timp din 
cea de a doua parte a

PROGRAMUL 
JOCURILOR 
DE ASTĂZI :

ora 8 : Avîntul Gheor
ghieni — Petrol Geo
logie ;

ora 17 : Agronomia 
Cluj — Avîntul Miercu
rea Ciuc ;

ora 19 : Dinamo Bucu
rești — Steaua.

meciului această părere 
cluj enii 

mențină 
de va- 
dinamo- 
jocului,

s-a confirmat, 
reușind să se 
in ritmul impus 
loroasa formație 
vistă. în finalul
insă, inițiativa a trecut 
total de partea echipei 
bucureștene, care a în
cetinit și ea treptat alura 
cu intenția vădită de a-și 
economisi forțele pentru 
meciul de azi. în conclu
zie, victorie meritata

lui Dinamo : 5—1 (1—0, 
2—0, 2—1), Au înscris 
Florescu, Sgîncă III, Ște
fan, Ciobotaru și Flores- 
cu pentru Dinamo și Ca
zan II pentru Agronomia. 
Meciul a fost condus de 
cuplul: M. Hușanu și 
Fl. Gubernu.

Așteptat cu mult inte
res, jocul „vedetă" a dez
amăgit oarecum. Steaua 
s-a impus mult mai ușor 
decît era de așteptat în 
fața echipei Avîntul 
Miercurea Ciuc. Hocheiș- 
tii de la Avintul au evo
luat fără vigoarea obiș
nuită, mizînd mult pe 
realizarea contraatacuri
lor, prin care să obțină 
golurile atît de necesare 
în golaverajul primelor 
patru clasate. în ciuda 
diferenței de scor mai 
mari partida a păstrat 
totuși un aspect echili
brat, in ultima re-

Călin ANTONESCU

(Continuare în pa g. a 2-a)

crea, chiar pentru 
. noștri condițiile de 

care le-ar pretinde 
. străini, dacă ar fl

propriu. poate fi

condițiile

N. BRAȘOVEANU

Duminică vor fi desemnați

campionii la patinaj artistic
vremeCu o lună mai de 

decît ne obișnuise tradiția ca
lendaristică, în acest an cam
pionii țării la patinaj artistic 
vor fi cunoscut! în a doua 
duminică a lui ianuarie. După 
disputarea întrecerilor . regio
nale, la București și Brașov, 
patinatorii fruntași sînt reuniți 
acum în Capitală pentru între
cerile finale, programate pe 
distanța a trei zile.

Cu interes este așteptată 
disputa senioarelor. Campioa
na țării, Elena Moiș, va avea 
ca principală adversară pe 
foarte tînăra Beatrice Huștiu. 
zYmbele patinatoare sînt în 
progres și este probabil că 
desenele lor pe gheață și pro
gramele lor libere vor solicita 
notele din registrul de sus al 
țolbei arbitrilor. La băieți, 
Marcel Comanici pregătește 
revanșa în i'ața învingătorului 
său de anul trecut, Mihai 
Stoenescu. Foarte interesante 
se anunță și întrecerile junio
rilor, unde reprezentanții Bra
șovului pot avea un cuvînt 
important.

Ca un ultim amănunt demn 
de notat, remarcăm prezenta 
unor arbitri de peste hotare, 
pentru a da mai multă greu
tate verdictului de puncte. 
Este o inițiativă lăudabilă a 
F.R.H.P., care tinde să devină 
tradițională, de altfel.

Programul Începe azi, la

patinoarul „23 August* (ora 
10,30) cu figurile obligatorii 
pentru juniori și junioare.

Rd. V.

Pe schiuri, in
• în afara concursurilor cu 

caracter republican („Cupa Ro
mâniei" la biatlon, „Cupa Pos
tăvarul" la slalom special și 
slalom uriaș, „Cupa A. S. Ar
mata" la fond și 
mo" la sărituri), 
șov va găzdui, 
acestei săptămîni, 
petiție populară, i 
cărui amator de 
vorba de un concurs de 
care se va desfășura pe 
categorii de vîrstă : 14—17 ani 
(4 km băieții, 2 km fetele), 
18—25 ani (5 km băieții, 3 km 
fetele) și peste 26 de ani (5 km 
băieții, 3 km fetele). Clasa
mentul se va face pe echipe, 
care vor fi alcătuite din cîte 
15 schiori reprezentînd toate 
categoriile de vîrstă. întrece
rea, organizată de consiliul o- 
rășenesc Brașov al U.G.S.R., în 
colaborare cu comisia regiona
lă de schi, suscită un deose
bit interes, fapt dovedit de nu
meroșii tineri care și-au mani
festat dorința de a participa. 
Startul se va da duminică, la 
ora 12, din fața hotelului Sport.

• S-a stabilit ca ștafeta de 
4x7,5 km, pentru care se de
cerne „Cupa României" la bia
tlon (duminică dimineață, pe

„Cupa Dina- 
Poiana Bra- 
la sfîrșitul 

o mare com- 
deschisă 

■ schi.
ori- 

Este 
fond
trei

n
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CAMPIONUL

SÎMBĂTĂ, LA STEAUA Șl FLOREASCA II

Moment din meciul dintre formațiile Steaua și 
Avîntul Miercurea Ciuc, în care bucureștenii au 
arătat o promițătoare revenire în formă.

Foto : Fr. Brandrup

La invitația federației 
italiene, 
Capitala 
solut al 
patinaj 
Okoș șl 
Ernest' Ulrich, 
vul român' urmează 
participe în zilele

părăsesc astăzi 
campionul ah- 

țăril noastre la 
viteză, Andrei 
antrenorul său 

Sportl- 
" să 

de 
13—14 ianuarie la con
cursul internațional do
tat cu trofeul „Alberto 
Nicoletti", programat pe 
pista de la Madonna 
di Campiglio.

plin sezon PRIMUL START ATLETIC
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din căi este, indiscutabil, cea o 
rilor, a unei bogate activități 
ționale.

Exercifiile pentru anul 1968, 
impuse, cît și cele liber alese,

I

pîrtia din Poiana de jos), să 
fie alcătuită din doi seniori 
și cîte un reprezentant ai ca
tegoriilor tineret și juniori.

• Pantele din apropierea 
cartierului Săsar din Baia Mare 
au găzduit zilele trecute un 
interesant concurs de schi, la 
care au luat parte numeroși 
elevi din cartier și din res
tul orașului. „Cupa vacanței de 
iarnă", cum a fost denumită 
competiția, s-a bucurat de un 
real succes. Iată primii clasați: 
Liviu Bălan (Școala generală 
nr. 4), Roja Adam (Școala ge
nerală nr. 1), Marius Bălan 
(Școala generală nr. 4). (V. SA- 
SARANU —

• Centrul 
Rrn. Vîlcea, 
Petrică Ion, 
animație. Cei
ticipă cu regularitate la lec
țiile de însușire a tehnicii 
schiului. Pînă acum, s-au evi
dențiat în mod deosebit Ion 
Iliescu, Ion Bălăci, Al. Con- 
stantinescu, C. Serbăneci și 

Severică Sima. în curînd vor 
fi organizate concursuri, atît 
între membrii centrului, cît și 
între aceștia și elevii școlilor 
generale din Călinești și Ro
bești. (M. COSTEA — coresp.).

OFICIAL AL ANULUI
Primul pocnet de pistol va răsuna sîmbătă, 
sălile Floreasca II și Steaua. Nu este vorba 
vreun concurs de anvergură republicană, 
de unul pregătitor: campionatul de sală 
orașului București

în 
de
ci
al
standardurilor pentru 
cane.

Sîmbătă, de la ora

— prilej de obținere a 
concursurile republi-

16,30, în cele două săli 
vor lua startul juniorii mari și 
ritura cu prăjina începe de la 
duminică, de la ora 9,30, intră 
juniorii mici (de la 8 — prăjina).

seniorii (să- 
ora 14), iar 
în concurs

coresp.).
de inițiere din 
condus de prof, 
cunoaște o vie 
30 de elevi par-

VOLEIBÂLISTELE
DE LA DINAMO LA A V-a 

VICTORIE CONSECUTIVĂ
Partida disputată aseară în sala 

Dinamo în cadrul diviziei A (eta
pa a Vl-a) a revenit campioane
lor. care le-au învins pe volei
balistele de ia Combinatul Poli
grafic cu 3—0 (1, 4, 2), după 40 
de minute de joc. Vom reveni cu 
amănunte.

Nou record de juniori
la ciocan

în cadrul unui concurs des
fășurat zilele trecute la 
Mureș, Eugen Pîrlea (Șc. 
nr. 1 București) a stabilit 
nou record republican de 
niori mici în proba de arun
carea ciocanului — 6 kg. El 
a obtinut rezultatul de 54,04 m, 
superior cu 26 cm vechiului 
record al lui Gh. Costache, din 
1962.

Tg. 
sp. 
un 
ju-

Alergările de viteză,
tema unui simpozion

internațional
La Stuttgart, In R.F. a Germa

niei, se destașoară în aceste zile 
un interesant simpozion interna
țional al antrenorilor de atletism, 
cu tema ; alergările de viteză. La 
lucrările acestui simpozion par
ticipă și doi specialiști români : 
dr. Ion Wlesenmayer șl prof. A- 
lexandru Stoenescu, foști cam
pioni republicani în cursele de 
viteză.

Mihaela Sandu (în foto), 
una din participantele ia 
tradiționala competiție „Cu

pa Postăvarul"

Foto : A. Neagu

Iatît cele 

această oră însușite, se pot organiza foarte 
bine, la intervale stabilite de antrenori, 
întreceri amicale cu public care sînt, de 
fapt, cele mai indicate mijloace de triere 
a valorilor, de ierarhizare a lor. Sa nu se 
aștepte numai concursurile internaționale 
pentru a se face bilanțul, pentru a se trage 
concluzii. Acestea se pot realiza la fel 
de bine organizîndu-se competiții interne, 
CU mai^puțin trac și cu mai multă efica- 

nu se aștepte prea multe 
aceasta...
iarnă ar putea fi folosită, 
cu mult succes pentru or- 
concursuri locale, interaso- 

’, pe școli sau licee,

citate. Dar să 
invitații pentru

Perioada de
de asemenea, 
ganizarea de ____
ciații sau intercluburi, pe școli sau licee, 
acestea din urmă beneficiind acum, după 
vacanța de iarnă, de o perioadă prielnică. 
Este doar un lucru binecunoscut că nici 

Iîn epoca sfîrșifului de an școlar și nici 
în cea a lunilor de vară, nu se poate 
organiza o activitate mai bogată decît 

Icea care ar fi posibilă acum. Este nevoie 
doar de puțină inițiativă.

I
I
I

I. Constantin MACOVEI

I
I
i
I
I
I
I
I
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Panoramic sportiv
A nins din belșug, cu fulgi 

mari, și pîrtiile Postăvarului 
(dar, nu numai ele), au pri
mit plăcuta povară a troie- 
nelor.

A fost ger — uneori, poate, 
mai mult decît am fi dorit — 
și patinoarele și-au deschis 
porțile.

Am spune — teren excelent 
pentru sporturile de iarnă. în- 
tr-adevăr, acest sfîrșit de săp- 
tămînă conturează un bogat 
panoramic. Să recunoaștem, 
schiul, în special, ne-a sur
prins chiar. îl vedem acum 
lansat peste așteptări — pa
tru concursuri (sîmbătă și du
minică) în Poiana Brașov I 
Timpul favorabil explică în 
bună măsură acest veritabil 
record. Dar — consemnăm cu 
plăcere — este vorba și de 
un plus de inițiativă din par
tea federației de specialitate 
și a organelor sportive brașo
vene. Poate că și apropierea 
„Olimpiadei albe"...

îi vom revedea, așadar, pe 
biatloniști. Pe Gh. Vilmoș, C. 
Carabela și, mai ales, așteptăm 
cu mare interes evoluția lui 
Ion Țeposu, revelația actualu
lui sezon. Tot atît de plăcută 
reîntîlnirea cu specialiștii pro
belor alpine, cu săritorii și fon- 
diștii (ultimii vor încerca, de
sigur, să ne arate că nu sînt 
prea departe de valoarea „o- 
limpicilor", aflați în prezent în 
Iugoslavia).

Deci, patru starturi impor
tante, care ne fac să uităm ob
servațiile noastre critice — 
repetate — din decembrie.

Și
care 
șilor
— finala campionatului repu
blican de patinaj artistic, pro
gramată la București. Recen
tele întreceri ale etapei regio
nale au transmis, convingător, 

__ - — sîntem
foarte mulți spec- 
acceptat-o cu plă-

acum, patinaj. Competiția 
retine interesul numero- 
amatori ai acestui sport

o invitație pe care 
siguri — 
tatori au 
cere.

Astăzi, ultimele jocuri din 
turul secund al campionatului 
de hochei. Remarcabilă redeș
teptarea 
ceastă ■ 
datorită 
indu-ne 
vin mai 
presia că abia acum echipele 
s-au pus bine pe picioare și 
au prins gustul pucului. Să ris
căm un pronostic : 1. Dinamo, 
2. Steaua, 3. Avîntul Miercu
rea Ciuc, 4. Agronomia Cluj. 
Cineva spunea, însă, în glumă 
că „riscul" unui asemenea pro
nostic era același și în... sep
tembrie. Să vedem !

interesului pentru a- 
competiție. Poate și 
faptului că, apropi- 

de final, jocurile de- 
echilibrate. Avem im-

★
Ne-am propus să Includem 

în obișnuitul panoramic săp- 
tămînal și secvențe din acti-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)



LA
ECOURI

puțin 
nu

formanță (diviziile) cit șl cel de 
calificare au lacune șl în ceea 
ce privește durata. Sînt atît de 
scurte și ocupă atît de 
timp îritr-un an incit mei 
știi cînd au trecut.

tn orașele unde. există

La Școala sportivă din Buzău

.■■voleiul sub reflector", a stârnit ecou și in rîndurile cavalerilor 
fraierului. Lucru pe deplin justificat. Pe adresa redacției a sosit de 
curînd materiaM lui COSTIN MUȘAT, pe care îl publicăm în pa
gina do față.

Desigur, pentru prietenii mai apropiatj ai jocului cu mingea 
peste plasă, nomele nu este de loc. nou. Pentru cei mai tineri, insă, 
ne-am gândit că e utilă o scurtă prezentare a arbitrului constănțean.

Inginerul Costin Mușat — azi director al PRESAGEN Constanța 
— a îndrăgit acest frumos sport de pe vremea cînd era elev de 
liceu, praeticîndu-1 apoi în anii de facultate șl după aceea la Con
stanța. Dar, Costin Mușat s-a afirmat în volei ca arbitru. S-a re
marcat mai întâi în conducerea meciurilor din țară. După aceea, 
pentru calitățile sale, in urmă cu mai bine de 8 ani, a fost pro
movat în corpul arbitrilor internaționali, fiind apreciat peste gra
niță. Ca o confirmare a valorii sale de conducător de joc, inginerul 
Costin Mușat a fost invitat să conducă jocuri la mari competiții 
internaționale : campionatele mondiale din Brazilia (1960) șl Ceho
slovacia (1966), la campionatele europene găzduite de .țara noastră 
(1963) și cele desfășurate in Turcia, anul trecut. Mai adăugăm că 
arbitrul român a condus meciuri în citeva ediții ale „Cupei campio
nilor europeni".

Iată spicuiri dintr-o carte de vizită care 11 
suficient pe arbitrul Costin Mușat.

recomandă, credem,

Unele 
ta edi-, 
șl în 
pagina

Aș vrea să precizez de la în
ceput că nivelul voleiului masculin 
din țara noastră nu este în de
clin Mal degrabă este vorba de 
c menținere pe aceeași linie, cu 
timide progrese în confruntările 
Interne și internaționale. 
din cauze au fost expuse 
tonalul „Apatie la fileu" 
materialele publicate în 
„Voleiul Sub reflector".
. Semnalez și eu cîteva din as
pectele legate de tema abordată, 
aspecte remarcate la . diverse 
competiții din țară și din străină
tate.

Pregătirea
precompeti- 

ționalâ
După cum se cunoaște, 

națkn&l masculin participă 
deauna la . pregătiri în

în 
care' 
final 

din

gînduri chiar șl 
străini ai volei-

lotul 
tot- 

eomun 
înainte de disputarea uaei com
petiții internaționale lmpo âa.nte 
(campionate europene, campionate 
mondiale, Jocuri Olimpice).

Mulți au spus că la Istanbul, de 
exemplu, jucătorii au fost supra- 
antrenați. Alții au afirmat ca în 
1969 la Rio de Janeiro echipa n-a 
atins maximumul de formă. Me
reu s-au găsit fei de fel de expli
cații, împărțindu-se răspunderea 
între antrenori, medici, diverși 
jucători, ba chiar conducători șau 
arbitri proprii.

Consider, însă, că explicația 
slabei comportări a lotului națio
nal masculin în competițiile mari 
trebuie căutată în primul rînd în 
perioada mult prea îndelungată 
de pregătire ta comun. Am în 
față fotografia „6“-lul pe -----
iotul îl folosea în turneul 
al campionatului mondial 
Brazilia : Roman, Mlculescu, Che- 
rebețlu, Derzel, Nicolau, Drăgan. 
Pe banca rezervelor erau PaunoiiV 
(în mare formă), Corbeanu (ușor- 
accidentat), Ferariu, S. Mfhălles- 
cu, Rusescu șl Pavel. Nici chiar 
cu aceasta echipă, greu de egalat 
curînd în ceea ce privește valoa
rea ei, hu s-a cucerit titlul mon
dial. Dar nu din cauza formei 
întîrziate.

Este cunoscută componența lo
tului care ne-a reprezentat la re
centele europene de la Istanbul. 
Cred că, doar cu mici excepții, 
era tot ceea ce avea mai bun vo
leiul masculin românesc. Nu nu
mai că echipa n-a mers la titlu 
așa cum i se ceruse, dar compor
tarea i-a pus pe 
pe slmpatizanțil 
baliștilor noștri.

Am ales 
pentru că 
vente în 
demonstra 
gatiriior comune, prelungite.

După cum se cunoaște, lotul se 
compune din jucători cu un ridi
cat nivei Intelectual, cu reale po
sibilități materiale, rezultatul 
muncii lor profesioniste. Ei sînt 
agasați 3—4 luni cu un program 
de cîrd, sînt nevoiți să se suporte 
reciproc, zl de zl, să se desper
sonalizeze, în ioc să se sudeze 
moral, prin plăcerea unui timp 
oarecare — infinit mal scurt, pe
trecut doar în terenul de joc. <

Pregătirea în comun nu se face 
pentru a repeta la Infinit pasa la 
fileu, să zicem, sau atacul, sau 
alte procedee. Trebuie pornit de 
Ia considerentul că toți compo- 
nenții au trecut examenul posibi
lităților proprii atunci cînd au 
fost selecționați. Aceste repetări 
duc la tocire psihică, la plicti
seală, la considerarea antrena
mentului ca pe un adevărat cal
var și toate astea la un loc se 
simt în timpul competiției, se 
văd în lipsa poftei de joc. Jucă
torii se feresc să spună aceste 
adevăruri deschis, fiindcă s-a gă
sit totdeauna cineva gata să-l 
taxeze pe îndrăzneț drept recalci
trant și să-l scoată din lot, sau 
pentru că .interese personale mes
chine l-au împiedicat s-o facă.

două participăriaceste
ele sînt cele mal eloc- 
intențla noastră de a 
efectul negativ al pre-

Școala

romaneasca
exista?

vorbit mult despre diverse 
în volei, despre diverse sis- 
de joc care caracterizează

S-a 
școli 
teme 
echipele cîtorva națiuni. Știm că 
sovieticii sînt. renumițj prin jocul 
în forță (în ultima vreme), că 
cehii afișează mereu un joc eco
nomic, inteligent, că japonezii- ex
celează în, jocul acrobatic, in vi
teza, combinativ etc.

Despre lotul nostru național se 
spune că se evidențiază printr-o 
îmbinare a tuturor sistemelor de 
joci de toai sus. Băieții noștri 
joacă și în forță și cu combinații 
subtile și economic și chiar acro
batic uneori.

Am arbitrat de multe ori în 
Străinătate jocuri de antrenament

Peisaj de iarnă.

viscor 
sche- 

bigoți 
rugin

formații ale lotului, 
a fost o încântare să

între două 
Totdeauna ..
le urmăresc. Spectatorii aflațl în- 
iîmplător în sală, reporterii, ofi
cialii, spuneau totdeauna că în 
fața unui astfel de joc nu poate 
rezista nici o echipă ! Dar astfel 
de echipe au existat, unele ne-au 
și învins. Motivul ? Atunci cînd 
echipa intră în impas ea uită de 
școala românească, abandonează 
jocul nostru specific șl face apel 
imediat la formule bătrânești — 
depășite, ■ arhicunoscute : 1—2
pase, a treia minge dincolo de 

' plasă... Atît!
La Istanbul sovieticii ne-au în

vins cu un joc bazat pe caracte
risticile școlii românești, lucrul 
acesta petreeîndu-se aidoma și la 
turneul precompetițional de la 
Cluj. Concluzia 7 Să nu renunțăm 
la bazele școlii românești, să le 
cultivăm mai bine în competițiile 
interne, să le aplicăm totdeauna 
șl cu curaj șl cu consecvență în 
confruntările internaționale.

Antrenorul

sau 
de

lotului și selecfia
S-a împământenit la noi siste

mul de a încredința lotul repre
zentativ antrenorului a cărui e- 
chipă cîștigă un campionat, 
care dă cel mai . mare număr 
jucători naționalei.-

Este nevoie să demonstrăm 
am/ avut și avem antrenori 
certă valoare ? Să nu uităm 
numai î.n ultima vreme,

că 
de 
că, 

antre
norii români au fost solicitați în 
multe ț'ari străine : Nicolae Sotir 
(Turcia și Franța), Nicolae Murala 
(Turcia), Gabriel Cherebețiu 
(Mexic), Hor.ațiu Nicolau (Belgia), 
Davila plocon (Italia). Alături de 
aceștia s-au făcut apreciați prin 
rezultatele echipelor lor, Sebas
tian Mihăilescu, Jean Ponova, 
Florin Balaiș, Tică Tănase etc.

în cadrul federației de volei 
avem un antrenor federal. După 
cîte știu acesta își are sarcinile 
sale bine precizate dar, oricum, 

• el nu se ocupă direct de pregăti
rea lotului național, pentru a- 
ceasta fiind desemnat un . antre
nor principal . și unui secund, 
după criteriile de mai sus.

Sînt frecvente cazurile cînd unii 
jucători au rețineri în pregătire 
tocmai fiindcă au impresia că 
sînt nedreptățiți de antrenor care 
își protejează jucătorii proprii. 
Firește, uneori supărarea acestor 
jucători este justificată. Alteori, 
însă, afirmațiile sînt gratuite. 
Dau un exemplu : ce să . facă 
Puiu Mihăilescu cînd în lotul de 
la Istanbul avea 8 dinamoviști și 
cînd datorită unor împrejurări 
bine justificate era nevoit ca 
,.6”-le din teren să aibă 5 
chiar 6 dinamoviști ?

N-ar fi normal ca în afară 
antrenorul federal (care împreună 
cu colegiul de antrenori să se o- 
ciipe de ■ asigurarea unei asistențe 
caJificate în pregătirea lotului) să 
existe un antrenor național care 

. să nu aparțină nici uimi club? El, 
cu ajutoarele de mai sus, s-ar 
ocupa de selecție, de alcătuirea 
programelor de pregătire, de an
trenamentele lotului național.

. Cred că în această formulă nu ar 
' mai exista discuții șl motive de 
suspiciune. Cred că astfel s-ar 
putea renunță la actualul antre
nor secund care mai totdeauna 
este folosit pentru rezolvarea pro
blemelor administrative șl 
pentru procesul de instruire.

în
sau

de

nu

Sistemul 
competifional 

intern
Dupâ fiecare competiție de an

vergură în care reprezentativa 
noastră s-a comportat bine, fe
derația de volei (cred eă și alte
le fac la fel) găsește prilejul cel 
mai prielnic spre a solicita a- 
probarea unor inițiative care să 
desăvîrșească, chipurile, succesul 
recent obținut. După locul Ii la 

• Praga în 1966 (l.a mondiale) s-a 
înființat divizia B, lărgită. Noroc 
că la Istanbul n-am cucerit titlul 
european (mai bine zis nu 
recucerit), altfel poate că în 
pionatui 1967/1968 am fi avut 
divizia C !

Dar, să Vedem ce aport 
dus divizia B la desăvîrșirea suc
cesului obținut la Praga sau la 
europenele de la București, 
văzut la Istanbul, se vede și 
sălile goale,..

Divizia B s-a desfășurat 
tr-un anonimat crunt. Am 
bit'rat în noiembrie un joc 
Brăila și în sală erau cîțiva 
pli de la o școală profesională 
.(Intrați gratuit) și maximum 10 

' spectatori din care plătiseră nu
mai 3 ! ? Asociația sportiva or- 

. ganizatoare a cheltuit 400 lei 
pentru haremurile celor 2 arbi
tri. Despre nivelul jocului, ce să 

. mai vorbim ! La fel este și la 
Constanța la un meci de B și 
probabil ta multe alte orașe. Re
marc faptul că în ciuda regulii 
stabilite de F.R.V., de a avea cite 
3 sportivi în lot care sînt născuți 
după anul 1946, divizia B s-a
transformat într-un azil de bă
trâni care nu mai fac față la A. 
Poate alirmația nu privește toa
te echipele, dar In generai reflec
tă realitatea.

Sistemul competitional de

In orașele unde există săli 
(puține cîte există), se desfășoa
ră campionatele de calificare în 
timpul iernii. Grosul celor ce iu
besc acest sport și iau parte la 
calificare sînt nevoiți să participe 
la jocuri afară, în foarte scurta 
perioadă de timp prielnic ce se 
poate prinde primăvara. Califi
carea nu durează în mod real 
pentru marea masă de voleiba-. 
liști mai mult de o lunâ §i ju
mătate, maximum două. După 
care urmează o pauză de 10 luni 
pînă la noui campionat de cali
ficare. Deci, unde și cînd să fie 
depistat și crescut schimbul de 
mîine ? îmi aduc aminte că la 
Constanța, în perioada • 1949—1953, 
pairticipau anual peste 40 de e- 
chipe la campionatul de califi
care care dura din mai. și pîna 
în septembrie, existînd în oraș 
peste 20 de terenuri de volei. Azi 
avem doar 2 terenuri în aer li
ber și 2 săli de sport folosite și 
de alte sporturi.

în aceste condiții este normal 
că avem în țară maximum 4 e- 
chipe masculine de vaioaire. 
Chiar și acestea, cu unele excep
ții, au.................................... . --x
tiți în 
din ce 
tinere, 
cestora _____ .
tenția cuvenita. Deunăzi era cri
ticat în ziar antrenorul echipei 
feminine Farul, prof. I. Takacs,

loturi de jucători pregâ- 
alte asociații. Se găsesc 
în ce mal greu elemente 
cu perspective, fiindcă a-
nlci nu 11 se acordă a-

Panoramic sportiv
(Urmare din pag. 1)

vitatea sportivă competițională 
a orașelor și regiunilor. Pen
tru azi, relatări din Baia Mare. 
Pe dealul Florilor — faza oră
șenească a campionatului re
publican de schi-fond. Pregă
tiri intense, start populat. Fe
brilă activitate în centrele de 
inițiere: pe patinoarul tine
retului, pe dealul din cartie
rul Săsar...

*

Ne așteaptă un 
și în campionatul 

duminică vom

sală 
ade- 
nou, 

două

De pe pîrtii și patinoare, 
în sălile de sport. Program 
ceva mai redus. Pauza bas- 
chetbalistică se resimte. Ca 
și cea a echipelor masculine 
de volei, 
„relache" 
feminin, dar 
urmări cîteva meciuri intere
sante. Le dorim de o calitate 
care să ne facă să așteptăm 
cu nerăbdare reluarea compe
tiției (în februarie).

Totuși, panoramicul semna
lează destule întreceri atrac
tive. Sezonul atletic de 
a început să devină cu 
vărat un SEZON. Din 
sîmbătă și duminică, 
concursuri rezervate juniorilor. 
Continuitatea în activitatea 
competițională de sală la 
atletism poate să rezolve, după 
părerea noastră, multe din pro
blemele atletismului. Și este 
bine că s-a început cu ju
niorii. Dar, să nu-i uităm și, 
mai ales, să nu-i... absolvim 
pe seniori I

La fel de interesante și utile 
întrecerile tinerilor scrimeri 
și handbaliști.

★
Sîmbătă seara... emoții 1 La 

Zagreb, poloiștii de la Dinamo 
susțin prima manșă a finalei 
„C.C.E." în compania campioa
nei Iugoslaviei —• formația, 
după cum se știe, deosebit 
de experimentată și redutabilă 
— Mladost. Ce-ar fi să nu 
ne oprim, da data aceasta, la 
marginea... bazinului ? Greu, 
foarte greu, dar posibil.

Duminică, reeditarea emo
țiilor : Suedia — România, pri
mul joc de calificare pentru 
campionatul mondial feminin 
de handbal. Duelul de ia semi
cercul sălii din Upsala poate 

l-am 
cam-

(Urmare din pag.

jucînd 
de azi, 
decisiv 

pen- 
Ciuc.

și

priză ambele formații 
cu gîndul la partidele 
al căror rezultat este 
atît pentru Steaua, cît 
tru Avîntul Miercurea
Scor final : 16—2 (3—0, 5—1, 
8—1) pentru Steaua, prin punc
tele înscrise de Ștefanov (4), 
Bucur (2), Varga (2)t G. Szabo' 
(2), Gheorghiu (2), Calamar, Bi
ro, Ionescu, Peter, respectiv

în legătură cu lotul redus de care 
dispune. Focul criticii trebuie în
dreptat, cred, către conducerea 
clubului Farul care a avut și 
are antrenori cu jumătate 
normă pentru echipele de 
niori și junioare. Care este

de 
ju- 

, . ... _ . re
zultatul muncii lor ? Se vede din 
loturile restrânse ale ambelor e- 
chipe în care nu activează tineri 
crescuți în propria casă. Dacă 
exemplul acesta ar fi caracteris
tic numai Constanței încă n-ar fi 
nimic. Dar problema este acută 
în toate centrele.

Publicul nu mai umple sălile 
ca tn trecut. Explicația rezidă a- 
tit în nivelul neeorespunzător al 
întâlnirilor, dar și într-un feti de 
blazare a foștilor fervent! spec
tatori. La București publicul a 
devenit extrem de pretențios. 
Nu-1 mal interesează jocurile o- 
bișnuite, ci numai cîteva, cele 

importante din divizie, sau 
cadrul „C.C.E." La turneul fi- 
masculin din primăvara anu- 

1967 sălile au fost goale, 
dacă acesta ar fi fost or-

mai 
din 
nai 
lui 
dar 
ganizat la Cluj, la Constanța, sau 
în orice oraș din provincie totul 
s-ar fi transformat într-o adevă- ■ 
rată sărbătoare, cu săli luate în 
asalt de spectatori.

★
Redresarea voleiului românesc 

s-ar putea realiza cu puțină stră
danie șl cu consultarea unul 
girup de specialiști, sportivi, 
bitri, antrenori. Organizarea 
nel acțiuni susținută șl de 
șuri ar readuce voleiul din 
în actualitate.

Costin MUȘAT 
Constanța

larg 
ar- 
u- 

mă- 
nou

ca în 1968 sporturile 
să-și aducă primele 
mai substanțiale la

B. LUNCANU

Marcel finaleComanici pare bine ,,!ncâl/.it“ pentru

S

fi hotărîtor 
de dorită și 
care „7"-le 
pus-o în anul
Sperăm într-un 
care-1 dorim 
în meciul 
iești.

în tentativa, atît 
de așteptată, pe 
nostru și-a pro- 

mondialelor. 
succes, pe 

apoi confirmat 
retur de la Bucu-

★

competitional cu- 
, tot mai 

atracție, 
finale

Sezonul < . ----
prinde, ' cum vedem, 
multe puncte de 
derbiuri interesante, 
de campionat, importante con
fruntări internaționale.

De ce, însă, preocuparea se 
îndreaptă aproape peste tot

învingătoare ieri, Dinamo și Steaua
se intilnesc azi intr-un meci decisiv
Balint (2). Au condus N. Tur- 
ceanu și C. Sgincă.

★
O dată încheiate aceste par

tide, pe agenda celei de-a doua 
campionatului nu a 
decît o singură filă 
va completa astăzi, 
ce se vor disputa

„manșe" a 
măi rămas 
albă. Ea Se 
pe măsură 
jocurile cuprinse în programul 
ultimei etape, fără discuție, cea 
mai importantă dintre toate. 
Importantă, pentru că de a- 
eeastă dată se vor afla față 
în față cele mai bune echipe 
de hochei din țară : Dinamo 
(cu un avans de două puncte) 
și Steaua; pentru că, în des
chidere, se întîlnesc două for-

Dacă marchezi, nu mai pleci viu
Acum, cînd puse la iernat 

echipele așteaptă Să se mureze 
dind naștere unor noi talente, 
cînd metodiștii, privind 
Iul de afară, imaginează 
ine noi, iar suporterii 
se închină sfîntului Pete
du-l să-și pogoare harul asu
pra vedetelor lor preferate, ne 
gindirn cu duioșie la martirii 
fotbalului din anul trecut. Nu
mai cine n-a fost niciodată in 
deplasare, numai 
văzut pașnicele 
trans formîndu-se 
pentru adversar, 
ge încercările

cel care n-a 
Orașe-gazdă 

în jungle 
nu va înțele-

prin care trec 
așa-numiții „oaspeți".

Din păcate, martirii fotbalu
lui n-au o ierarhie bine stabi
lită și canonizarea lor e de
parte de a fi pusă la punct. 
Ei n-au intrat în legendă ca 
sfintul Iona cel din burta chi
tului (balenă, N. A.) și nici Ca 
proorocul Daniil aruncat în 
groapa cu lei. De-a lungul fi
ravei lor existențe ei nu s-au 
ridicat nici măcar pină la înăl
țimea sfîniului Francisc de

In 1957, cînd a fost înființată 
Școala sportivă din Buzău, baza 
materială pe care o avea la dis
poziție se rezuma la o sală de 
gimnastică și la o curte, neame
najată însă. După un an, în 
1958, ca director al școlii spor
tive a fost numit profesorul de 
educație fizică Adrian Ionescu. 
Acest entuziast animator al 
sportului, bun gospodar, a în
ceput să desfășoare o activitate 
laborioasă, fiind intens sprijinit 
de conducerea Liceului „B.P. 
Hasdeu" (director Constantin 
Ghigulescu), unde învață majo
ritatea elevilor. înconjurați și 
de alți inimoși, bizuindu-se pe 
sprijinul unui puternic comi
tet de părinți și găsind și în
țelegerea organelor locale, ei 
au reușit să realizeze lucruri 
deosebite.

Astăzi, după atîția ani, în in
cinta școlii poate fi admirat un 
frumos micro-complex sportiv : 
teren de handbal cu instalație 
de nocturnă (!), care a găzduit 
și un meci internațional; două 
terenuri de volei și unul de bas
chet ; alt teren de handbal pen-

Foto : N, Aurel

ce se nu-numai spre ceea
mește activitate competițională 
OFICIALĂ ? De ce în Bucu
rești și în multe regiuni nu 
se mai organizează întreceri' 
de .lupte, gale de box, de
monstrații sau concursuri de 
gimnastică, competiții de hal
tere ș. a. ? Au obosit, oare, 

. unii activiști din organele 
sportive locale ? S-au încheiat, 
sau se vor încheia, unele cam
pionate și competiții în care 
sînt angrenați sportivii de frun
te — destul de puțini — dar 
asta nu înseamnă în nici un 
caz că s-a încheiat activitatea 
din sporturile respective. Aș
teptăm...

mâții în evident progres, ocu
pante ale locurilor imediat ur
mătoare, Avîntul Miercurea 
Ciuc (III) și Agronomia Cluj 
(IV) și, în sfîrșit, pentru că 
dimineața este programat der
biul codașelor : Petrol Geolo
gie — Avîntul Gheorghieni.

Nu încape îndoială că cel 
mai important joc rămîne acela 
în care se înfruntă Dinamo și 
Steaua, în care vom avea pri
lejul să urmărim, aproape în 
totalitatea lor, pe membrii echi
pei reprezentative, ce se pre
gătește în vederea apropiatelor 
Jocuri Olimpice. Sînt, desigur, 
argumente suficiente ca să pu
tem spera că întîlnirea ne va 
oferi numai satisfacții !

Assisi, mulțumindu-se să în
ghită pe tăcute pumni în cea
fă, .palme și picioare și să fie 
scuipați in ochi.

Dar, evident, nu orice lovitu
ră te transformă intr-un mar
tir și socotim că e timpul să 
se introducă ierarhia și în acest 
domeniu și să se respecte ce
rințele canonizării.

DAR, DE FAPT

Patkes, 
echipei 
Buteni 
Unirea 
echipei

închisă la 
vestiar fără

Căci nu se pot compara chi
nurile arbitrului Ștefan 
scuipat de jucătorii 
Recolta din Buteni, la 
(în meciul acestora cu 
Oradea) 
Chimia 
Strehaia 
geamuri, 
bătută mărunțel și îndesat pe 
la colțuri, sub privirile învese
lite ale oamenilor de ordine și 
ale milițienilor din localitate. 

cm chinurile
Făgăraș, 
intr-un 
fără apă de băut, și

tru antrenament. încăperea în 
care erau depozitate cuferele 
elevilor interni a devenit, de 
curînd, o modernă sală de gim
nastică, dotată cu tot utilajul 
necesar. La începutul anului 
școlar în curs 
sință o pistă 
șase culoare ;
80 și respectiv
rectorul școlii sportive, țov. Ad.

. Ionescu, ne împărtășea păre
rea că acum conducerea inten
ționează să depună toate dili
gentele pentru construirea unui 
bazin de înot. Sîntem convinși 
că și acest proiect va fi trans
pus în viață.

s-a dat în folo- 
de atletism cu 

cîte două de 60, 
100 de metri. Di-

SUCCESELE
JOCURILOR SPORTIVE

recoltat un frumos 
succese, cîștigînd 
republican de ju- 
campionatul repu-

Dacă pentru asigurarea locu
rilor de antrenament și compe
tiții s-au făcut eforturi lăuda
bile, să vedem acum și reali
zările obținute pe planul perfor
manțelor sportive. Din noianul 
celor înregistrate de-a lungul 
deceniului de activitate le vom 
nota doar pe cele mai reprezen
tative.

Echipele de volei băieți și 
handbal fete au cucerit titlul de 
campioană republicană de ju
niori în 1963, iar echipa de hand
bal băieți a 
buchet de 
campionatul 
niori (1966), 
blican școlar (1962 și 1966) și 
campionatul școlilor sportive 
(1965). Considerăm că sînt per
formanțe meritorii, avînd în ve
dere și faptul că Școala sportivă 
din Buzău este una din cele mai 
mici din țară. Tn cele cinci sec
ții (atletism, gimnastică; hand
bal, volei, fotbal), lucrează nu
mai 13 profesori, cu 384 de elevi 
și activitatea depusă pînă acum 
ne face să apreciem că această 
școală sportivă prezintă, în an
samblu, un bilanț favorabil. In- 
trînd, însă, în amănunte, vom re
marca o inegalitate în aportul 
adus vitrinei de trofee : titlurile 
republicane cucerite, cupele și 
medaliile aparțin doar jocurilor 
sportive, mai precis echipelor 
de handbal Și volei (secția de 
fotbal s-a înființat de-abia în 
toamna trecută). Sporturile indi
viduale — atletismul și gimnas
tica — nu și-au semnalat deo
camdată prezența decît foarte 
puțin. Gimnastica a adus o sin
gură diplomă, pentru locul VI 
la campionatul republican de 
juniori, iar atleții s-au clasat 
de patru ori pe locurile II—IU 
ale campionatului școlilor spor
tive. Tn ce privește însă posi
bilitățile imediate de îmbunătă-

MAGAZINUL CU ARTICOLE 
SPORTIVE DIN FOCȘANI...

...a cunoscut în aceste zile 
o mare afluență de cumpără
tori atît localnici cît și din 
comunele apropiate.

Vitrina, bogată și frumos 
aranjată, atrage privirile ce
lor care vor să se bucure de 
atracțiile sezonului rece. 
Schiuri și patine, bocanci și 
mănuși, pulovăre și fulare, în 
sfîrșit tot ce este necesar 
pentru a încerca plăcerea pe
trecerii timpului liber pe pîr- 
tiile de zăpadă.

Al. Sîrbu
SECȚIE DE BOX LA HAȚEG
tn urma inițiativei conduce

rii asociației sportive Progre
sul din Hațeg a luat ființă, 
de curînd, prima secție de 
box din acest oraș. Secția cu
prinde pentru început 15 pu- 
gilisti, care se antrenează de 
trei ori pe săptămînă sub con
ducerea lui. Eugen Weidinger.

Cu cîteva zile în urmă cei 
mai bine pregătiți dintre a- 
cești tineri boxeri au fost 
prezentați publicului hațegan, 
în cadrul unei gale demons
trative. S-au evidențiat la 
prima lor apariție . publică I. 
Zgîrcea, P. Sasu, Gh. Petrescu, 
L. Ciurea și H. Melințoni.

N. Sbuchea
PLANURI PE ’68 LA CEAHLĂUL

In primele zile aie anului 
am sitat de vorbă cu tov. 
Nicolae Arhire, președintele 
C. S. Ceahlăul Piatra Neamț, 
pentru a afla care sînt o- 
biectivele clubului pe 1968. 
Primul punct al discuției noas
tre a fost fotbalul. Poate va 
surprinde pe mulți, în s-pecial 
pe ieșeni, dar Ceahlăul vi
zează anul acesta atingerea

ea sufe- 
(Minerul 
gorilă a 
Gherla, 

, i-a a-

Nu putem, în sfîrșit, compa
ra durerea rezervelor Feher și 
Suciu, ale aceleiași echipe, bă
tuți numai cu pumnul, , 
rințele lui Pinzaru ( 
Baia Mare) căruia o ( 
parcului zoologic din 
travestită in spectator, 
runcat un clopot în cap, după 
meci.

tn surdină

Nu-i putem, in sfîrșit, con
sidera martiri pe toți jucătorii 
și suporterii căleați pe bătă
turi, înjurați de mamă sau a- 
menințați cu bătaia 
și fără martori.

Pentru acordarea 
ficial de „martir al 
(instituție la constituirea căre
ia federația de specialitate 
contribuie de mulți ani prin 
măsurile hotărite și eficiente 

titlului o- 
sportului"

țire a rezultatelor, s-ar părea 
că...

... VIITORUL APARȚINE 
SPORTURILOR INDIVIDUALE

Paradoxal, dar această părere 
este izvorîtă din realitate. Deși 
echipele de jocuri sportive au 
realizat, în anii trecuți, succese 
mai mari, actualmente ele tree 
printr-o 
vînd un 
dactice, 
orientat 
rea și pregătirea elevilor admiși 
în clasa a VIII-a, adică tn pri
mul an de liceu. Incepînd însă 
cu anul școlar 1964—65 s-a tre
cut, după cum știm, Ia învăță- 
mîntul general de 8 ani. Or, se
lecționarea elevilor din clasa 
a IX-a, deci țrecuți de 15 ani) 
nu mai concorda cu principiile 
specializării timpurii. Și, totul 
a fost luat de la început, tre- 
cîndu-se la selecționarea copiilor 
din clasa a V-a, deci mai mici 
de 12 ani. Aceasta necesită o 
perioadă mai îndelungată de 
pregătire, iar roadele se vor ve
dea de-abia peste 3—4 ani. A- 
tunci însă, se vor putea obține 
succese mai mari decît cele de 
pînă acum.

Din considerente de ordin pe
dagogic și metodic, la gimnasti
că și atletism acest principiu 
se aplica cu mult înainte, ast
fel că astăzi, perioada de ro- 
dare este pe sfîrșite. Tocmai 
așa se explică de ce primele lor 
rezultate au apărut abia în 1967, 
iar pentru 1968 speranțele bu- 
zoiene sînt îndreptate, în. spe
cial, către aceste ramuri de 
sport. Atletismul, spre exem
plu are cîteva speranțe: Gri go
re Stratone (16 ani) 38,98 m Ia 
disc, Nae Oprișan (16 ani) 1,78 m 
la înălțime, și Angela Nițu (15 
ani) 11,98 m la greutate. Pentru 
pregătirea atleților merită evi
dențiat prof. Gică Tudorie, ca și 
mai tînărul său coleg (doar de 
un an Ia școala sportivă), prof. 
Paul Voica. La gimnastică; 
printre cei care contribuie la 
ridicarea măiestriei sportive a 
elevilor se numără și profeso
rul Ștefan Popescu. Preocuparea 
și tactul pedagogic de care dă 

' dovadă acest tînăr cadru didac
tic ne-au impresionat. Intr-o 
lecție am văzut o întreagă gru
pă de copii — între 10 și 12 ani 
— efectuînd rondă-flic și ron- 
dă-salt, elemente acrobatice de 
dificultate.

Se speră 
individuale 
contribuții 
vitrina cu trofee.

perioadă de declin. A- 
număr mic de cadre di- 

școala sportivă s-a 
Inițial spre selecționa.

unei mari performanțe: ocu
parea locului 1 în seria T a 
diviziei B și deci promova
rea în divizia A ! în cel mai 
rău caz locul II în serie, ne 
spune președintele clubului.

Despre atingerea acestui o- 
biectiv mi-a vorbit șl antre
norul echipei, Mircea Crețu. 
„Ne vom pregăti temeinic 
pentru retur, vom practica un 
fotbal modern, vom, întări 
echipa cu cîțiva jucători ti
neri de mari perspective, cc.. 
de exemplu, Codreanu, Călu
gărița și Hacman".

— Un alt proiect — mai 
ușor de realizat, după mine, 
decît cel al echipei de fotbal 
— este readucerea formației 
de volei în prima categorie a 
campionatului republican fe
minin, unde a activat în li)66. 
Intr-adevăr, profesoara Ma
ria Săvinescu, antrenoârea vo
leibalistelor, muncește cu 
rnultă pasiune și conștiincio
zitate cu fetele și rezultatele 
n-au întîraiat să apară. Echi
pa Ceahlăul ocupă locul 1 in 
seria a III-a a diviziei B, 
practică un joc frumos .. și 
eficace avînd, deci, toate șan
sele de promovare.

Dintre obiectivele privind 
îmbunătățirea bazei materia
le a activității sportive am 
reținut: darea în folosință a 
unei săli de sport în oare' se 
va putea practica handbalul, 
voleiul și unele probe atle
tice, de asemenea, se va lu
cra, imediat ce timpul va per
mite, la reamenajarea stadio
nului și anume: regazdnarea 
unor porțiuni ale terenului de 
ioc, mărirea capacității tribu
nei și amenajarea unui al 
doilea teren de antrena
ment etc.

C. N^mțeanu

legist. 
contuzii 
de „tip

pe care le ia) se impune ca 
pretendenții:

1. Să înainteze o cerere 
vizată de medicul

2. Să prezinte 
ginale (vezi cele 
pot“).

3. Să anexeze
magnetofon cu amenințări 
tipul : „Dacă marchezi gol, 
mai

4.
dent

tip.

ori- 
clo-

o bandă

5.

pleci viu“.
Să fi fost scuipați aburi
și în public.

Să aibă efectuat cel puțin 
un pelerinaj la Gherla, Buteni, 
Strehaia sau orice altă locali
tate în care primirea oaspeți
lor sportivi se face după co
dul Vînătorilor de capete și al 
campionilor scuipatului la țin
tă mișcătoare.

Credem că numai astfel 
sportivul martir va căpăta la
cul ce i se cuvine și nu va 
mai fi supus, in afara chinu
rilor pomenite și aceluia de 
nesuportat, al anonimatului.

Cărnii BACIU
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D-ale arbitrajelor...
In ultimii ani, prin grija fe

derației de resort, s-au luat o 
serie de măsuri menite să asi
gure sportului luptelor cele mai 
bune condiții de desfășurare. O 
deosebită importanță s-a acor
dat problemei arbitrajelor. Ast
fel, s-au organizat cursuri de 
perfecționare (urmate de exa
minări), precum și cursuri cen
trale pentru arbitrii din provin
cie (Ia Lugoj și București). De 
asemenea, periodic, au fost date 
îndrumări metodice. Ca urmare, 
calitatea arbitrajelor s-a îm
bunătățit, iar numărul arbitrilor 
competenți a crescut. Dintre a- 
ceștia s-au remarcat C. Simio- 
nescu, L. Bandi, D. Cuc, N. Ba
ciu, V. Perju, I. Oprea etc. Tre
buie să mai spunem că arbitra
jele prestate de Ion Corneanu, 
Vascul Popovici, Valentin Bați 
și Ion Crîsnic s-au bucurat de 
frumoase aprecieri din partea 
forului internațional de specia
litate, care i-a programat, cu re
gularitate, la marile confruntări 
internaționale (Jocuri Olimpice, 
campionate mondiale și euro
pene).

Totuși, în privința arbitrajelor 
mai sînt unele carențe. Urmă
rind atît etapele campionatului 
pe echipe (categoriile A și B), cît 
și fazele finale ale campionate
lor republicane de juniori și se
niori, am rămas neplăcut impre

sionați de modul în care s-au 
prezentat o parte dintre „cava
lerii fluierului". Astfel, cu pri
lejul campionatelor republicane 
de „libere" (seniori), de la Timi
șoara, au existat cazuri cînd o 
serie de arbitri au fost părtini
tori (I. Marton, T. Jula, V. O- 
noiu etc.), au trecut cu vederea 
pasivitatea unor luptători, sau 
au fost neatenți la acțiunile de 
pe saltea. Din această cauză, 
cea de-a doua reuniune a tre
buit 'să fie întreruptă, arbitrii 
respectivi fiind chemați la ordi
ne ! La finalele campionatelor 
republicane de juniori (libere) 
și ia concursul de toamnă 
— rezervat juniorilor la „greco- 
romane" — care au avut loc la 
Brașov, s-au produs lucruri și 
mai grave. Mulți dintre arbitri 
fiind și antrenori trebuiau 
să urmărească și evoluțiile ele
vilor lor. Pe parcursul întâlniri
lor s-a putut observa că unii 
(I. Geambazu, I. Donose, V. 
Constantinescu etc.), în timp ce 
oficiau ca arbitri, deveneau, 
brusc, și antrenori, dînd sfa
turi tehnice sportivilor care 
susțineau meciuri pe altă saltea.

Care sînt cauzele care au ge
nerat această stare de lucruri 
în arbitrajele la lupte ? Iată cî- 
cîteva explicații, aflate din dosa
rele Colegiului central.

@ Colegiul a manifestat lip
să de exigență față de greșelile 
săvîrșite de unii arbitri. Doar 
I. Horvath (Lugoj) și L. Covaci 
(Hunedoara) au fost sancționați

pentru părtinire și grave erori 
de arbitraj.

• O serie de arbitri au ab
sentat nemotivat de la meciu
rile la care au fost programați : 
M. Cioroiu (Iași), Șt. Perey 
(Oradea), Gh. Voicu (Brașov) etc.

® în evidența Colegiului cen
tral mai figurează arbitri fără 
nici o activitate : C. Niculescu, 
I. Rat (București), I. Biterman, 
Gh. Nadler (Reșița), V. Borșan 
(Cluj), Fr. Hari (Brașov) etc. 
Alții sînt nepregătiți : I. Vîrdău 
(Bocșa Română), E. Finckelstein 
(Suceava), M. Cioroiu (Iași).

@ Lipsa unor cursuri de ar
bitri în centre cu o veche tradi
ție a luptelor ca Reșița, Baia 
Mare. Arad, Cluj etc.

Aceste cîteva spicuiri sînt 
elocvente. Ele explică de ce ca
litatea arbitrajelor la lupte lasă 
de dorit.

Subscriem, totodată, la propu
nerea făcută de către președin
tele Colegiului central de arbi
tri, tov. C. Popescu, pentru ca 
în anul 19G8 să nu mai fie de
legat Ca arbitru nici un antre
nor. De asemenea, se impune 
organizarea unei supravegheri 
efective a arbitrajelor, înființa
rea unor noi cursuri, la care să 
fie admiși doar foștii luptători. 
Totodată, apare ca necesară și 
editarea regulamentului de lup
te cu noile modificări făcute 
de F.I.L.A.

Gheorghe CIORANU

START, dar nu numai atît

7 juniori promovați 
în lotul 

primei garnituri

După meciul Dinamo —Olympia Ljubljana

Luciditatea în momentele de tensiune 
„cheia" calificării

O dată trecută euforia, de 
altfel justificată, din primele 
ore de după victorie, o ana
liză mai „la rece* a primei 
manșe din sferturile de finală 
ale „Cupei cupelor" este de 
rigoare. Nu e vorba de un 
preambul menit să expedieze 
părțile pozitive ale jocului 
prestat de dinamoviștii bucu- 
reșteni, ci de un îndemn la 
extragerea celor mai impor
tante învățăminte.

invingătoarea Olympiei Lju
bljana este o echipă de nivel 
internațional pe plan tehnic, 
tactic și fizic (cu unele rezer
ve privind gabaritul formulei 
de bază). Fără a mai insista 
(e momentul să ne ocupăm 
și de părțile vulnerabile...), 
adresăm tuturor jucătorilor și 
conducerii tehnice a echipei 
felicitările pe care le merită 
din plin. Dar a venit și rîndul 
aspectelor care încă ne îngri
jorează.

Am scontat, în pofida torței 
de joc evidente a oaspeților, 
pe o „zestre" pentru Ljubljana. 
Ea există și se compune din 
16 puncte. Să fie oare sufi
cient ? Nu se poate ști. Voința 
lucidă constituie cheia even
tualei calificări.

Speculații pe laitmotivul sco
rului de miercuri se pot face

însă, nervii slab controlați ai 
dinamoviștilor și-au spus cu- 
vîntul.

Sîntem dispuși din capul lo
cului să-i înțelegem pe acești 
oameni, care depun eforturi 
fizice și psihice uriașe, la 
antrenamente, atunci cînd simt 
cum le crește revolta în su
flet pentru că o decizie care 
este (sau li se pare...) gre
șită riscă să le anuleze mun
ca. îi înțelegem și atunci cînd 
adversarii, ori cît de buni 
strict băschetbaliști ar fi ei, 
dovedesc că nu știu să piar
dă și recurg la procedee ne
cinstite, uneori chiar brutale. 
Dar manifestarea nervilor este 
interzisă, nu numai de consi-
derente de etică sportivă, ci 
pînă și de un minimum de 
înțelepciune imperios necesar 
in asemenea situații. De ce 
să se piardă puncte prețioase 
prin sancțiuni, sau prin des-

baschetbaliștilor iugoslavi este 
una, nervii lor sînt alta...).

Dinamo se va afla la Lju
bljana în postură dificilă: 
meci de miză, local patriotism 
de tip... sudamerican, poate și 
un arbitraj „în atmosferă”. 
Adăugăm însăși ideea menți
nerii avantajului, adesea ge
neratoare a unei stări de spi
rit care, la rîndul ei, scade 
substanțial randamentul. Ne 
temem că cel mai puternic 
adversar pentru Dinamo îl vor 
constitui... dinamoviștii. Tracul 
lor proverbial a fost la un 
pas de a le juca feste neplă
cute chiar în sala Floreasca. 
în minutul 3 scorul era de 
8—0 în favoarea oaspeților!

Scadența e prea aproape 
pentru a vorbi de îmbunătățiri 
în jocul propriu-zis. Meciul 
a fost însă edificator : Olympia 
poate reface handicapul dacă 
dinamoviștii nu se vor con
centra perfect și permanent. 
Chiar dacă nu se vor califica 
în „Cupa cupelor", reprezen
tanții noștri au binemeritat 
prin valoarea arătată, dar, în 
schimb, nu le vom ierta pentru 
nimic în lume eliminarea din 
competiție ca urmare a unui 
joc obtuz, sub imperiul fricii 
și al nervilor, în care nu se 
vor strădui să fie cu adevărat 
ambasadori ai sportului cu 
mingea la coș din țara noas
tră. Ei pot și trebuie ksă joace 
bine, să lupte din răsputeri dar 
lucid, să-și păstreze limpezi
mea cerebrală indispensabilă 
valorificării calităților și cu
noștințelor reale, improvizînd 
eficace fără a comite dero
gări de la linia tactică.

Așa dorini să joace Dinamo 
la Ljubljana !

G. RUSSU-ȘIRIANU

Echipa divizionară C Flacăra 
roșie București a avut la 
sfîrșitul turului ediției 1967— 
1968 o comportare bună : locul 
trei în clasamentul seriei Sud 
(în campionatul trecut, la ju
mătatea competiției, se afla 
pe ultimul loc).

Recent, am stat de vorbă cu 
. secretarul asociației, C. Toa- 
der, în dorința de a afla nou
tăți în legătură cu pregătirile 
pentru noul sezon.

— Cînd ați analizat . activi
tatea secției ?

— Ședința de analiză am 
ținut-o în ziua de 9 ianuarie. 
Cu acest prilej, munca de co
ordonator tehnic a fost în
credințată antrenorului R. 
Wetzer.

— Cînd și unde veți des
fășura antrenamentele ?

— Pregătirile în vederea re
turului au început. Ele au loc 
pe terenul Timpuri Noi, sub 
conducerea antrenorului Gică 
Petrescu.

-— Va fi întinerită echipa ?
— Față de echipa prezentată 

anul trecut, în retur vor fi- 
gura 7 jucători promovați din 
echipa de juniori. Iată-i: Ior
dan — portar, Petre, Popa, 
Dobrin, Jucan — fundași, Ciu- 
că, Boboc — înaintași. Princi
palul accent se va pune pe 
pregătirea fizică generală — 
capitol la care echipa a fost 
deficitară.

— Cînd veți susține prime
le jocuri de verificare ?

— Către sfîrșitul lunii ia
nuarie, cînd vom întâlni echi
pe din A, B și C.

— Spuneți-mi, vă rog, lotul 
complet.

■— Ștefănescu, Mușat, Iordan
— portari; Dănescu, Adam, 
Ioniță, Ion Gheorghe, Ganciu, 
Petre. Popa, Dobrin, Jucan —- 
fundași ; Pelrache, Tonca, To- 
tan —- mijlocași ; Moldoveanu, 
Lalu, Stoica, Ăvramescu, Ba- 
boie, Ivan, Pentec, Ciucă, Bo
boc — înaintași. Deci în total 
24 de jucători cu care sperăm 
ca sfîrșitul campionatului să 
ne găsească printre fruntașele 
clasamentului.

— Vă dorim succes!
N. TOKACEK — coresp.

Gata! Vacanța fotbaliștilor 
s-a terminat. S-a dat startul 
pregătirilor pentru noul sezon. 
Un sezon pe care-l dorim cu 
toții mai bun ca cel precedent. 
Din toate punctele de vedere. 
Mai întii — organizatoric — 
fără întreruperi de campionat, 
fiindcă am văzut încă o dată că 
pauzele, cu toate explicațiile de 
rigoare, nu ne-au ajutat la ni
mic. Apoi, vrem ca acest sezon 
să fie mai bun din punct de 
vedere al pregătirii echipelor. 
Poate că jucătorii s-au convins 
că fără muncă, fără tricouri și 
bluze de trening ude de trans
pirație, acum, în lunile de iarnă 
și, apoi, in cele de campionat, 
in tot timpul anului, nu vor face 
pași înainte pe drumul măies
triei. Talentul singur nu re
zolvă totul, chiar dacă e vor
ba de Pele, Eusebio, Bobby 
Charlton sau Overath.

Trebuie să te amintim unora 
că fără un bun control al balo
nului, fără șuturi puternice și 
precise, rezultatele bune nu pot 
veni. Chiar dacă antrenorii vor 
continua să așeze echipele pe 
teren în 'varianta 1—4—2—4, 
1—4—3—3 sau 1—1—4—3—2... 
sau 1—10 („schemă" văzută la 
multe echipe cînd joacă în de
plasare). Matematica fără teh
nică individuală înseamnă zero.
Așa cum gheata, fie ea „Adidas"

— cu două sau trei dungi albe — 
nu poate trimite mingea la țintă 
dacă piciorul nu lovește corect, 
dacă posesorul ghetei nu știe să 
aprecieze distanța șt direcția 
(cum se mai întîmplă la mulți 
jucători din divizia A).

La acest capitol am adăuga un 
fapt: e de așteptat ca cei 18—20 
de băieți, pe care federația i-a 
trimis în țara cafelei, muzicii șl, 
mai ales, a fotbalului, vor învă
ța ceva de la școala lui Didi, 
Garrincha și a lui Pele.

La redacție ne sosesc, în a- 
ceste zile, noi vești. La telefon 
Aradul, Petroșenii. Ploieștiul, 
Brașovul. Din orașe cu echipe 
„mari" și „mici", dar, mai ales, 
din cele cu formații în divizia 
A, corespondenții ne transmit: 
„fotbaliștii noștri au început 
pregătirile". Multe loturi au so
sit la poalele Carpaților să ia in 
piept pantele înzăpezite. Au so
sit jucătorii de la F.C. Argeș, 
Steaua, Progresul, „U“ Craiova. 
Alți fotbaliști îi vor urma. Ne 
gîndim că ei, chiar dacă antre
norii sînt plecați la Snagov (ah, 
iar organizarea I) nu vor consi
dera perioada „de munte" ca pe 
o prelungire a concediului, că 
vor munci mai mult decît altă
dată, în așa fel ca primele 4—5 
etape ale returului să nu mai 
fie de... acomodare și... in
trare în formă.

Gata I S-a dat startul. Multe 
din formații au în rîndurile lor 
jucători tineri, unii debutanți 
in prima divizie a țării. Aștep
tăm ca noul sezon să le prlle- 
juiască afirmarea. Avem expe
riența atîtor ani, cînd fotbaliști 
foarte talentați la vîrsta junio
ratului au dispărut exact cînd 
se aștepta mai mult din partea 
lor. N-am vrea să se întâmple 
la fel cu clujenii Lică și Ange- 
lescu. cu bucureștenii Dinu, Du- 
mitrache și Tătaru, cu ploiește- 
nii N. Ionescu, Dincuță și Gro- 
zea, eu brașovenii Ion Vasile, 
Ciutac și Florescu, cu pleiada 
Jiului — N aldin, Achim, Co
vaci, Stoichițoiu. Dar să ne 
oprim in a mai enumera „spe
ranțe". De acestea nu am dus 
niciodată lipsă. De seniori, da !

Pregătirile au început. Cre
dem că antrenorii se vor în
toarce cit mai aurind la elevii 
lor, că Gornea se va prezenta 
la antrenamente, că Ștefan 
Coidum de la Jiul a aflat des
pre soarta lui Ion Vasile, care 
plecase... fără adresă. Sperăm 
că treburile vor fi luate în se
rios chiar de la început. Altfel, 
startul acesta, numit, de nai 
(cam angajant) startul speran
țelor nu va confirma așteptă
rile.

Constantin ALEXE

Ieri, la primul antrenament o.1 echipei Flacăra roșie din Capitală.
Foto : T. Roibii

Dtarjomirescti (nr. 4), reselecțlonat in lotul national, a contir- 
mat în meciul cu Olympia Ljubljana că a atins o valoare in

ternațională
Foto : V. Bageac

nenumărate.*' Era posibil ca 
partida să se încheie doar 
cu 5—6 puncta diferență în 
favoarea gazdelor. Se putea, 
tot așa de bine, ca un „bagaj" 
de 20—22 de puncte să în
greuieze avionul oaspeților la 
întoarcere... în minutul 34 
scorul era de 85—67, iar în 
minutul 40 de 99—801 Iarăși,

trămarea jocului colectiv da
torită manifestărilor de indivi
dualism și reproșurilor care, 
inerent, le urmează ? (Oare 
Olympia este o echipă mai 
slabă decît Dinamo, și încă 
la diferență de 16 puncte ? 
Evident, nu! Dar, după cum 
s-a văzut, clasa tehnică a

Seniorii — între corzi

După deschiderea campiona
tului național de juniori, este 
rindul seniorilor să înceapă dis
putele pentru cucerirea titlurilor 
de campioni ai țării pe anul 
1968. Ca și anul trecut, se vor 
decerna 11 titluri. Actualul cam
pionat se va organiza în patru 
etape : raională (10—20 februa
rie), regională (14—23 martie) și 
zonă (9—14 aprilie). Aceasta din 
urmă se va organiza în orașele 
Iași (unde vot urca treptele rin-

gulul pugiliști din București, 
Suceava, Bacău, Galați, Iași) ; 
Ploiești (reg. București, Dobro- 
gea, Argeș, Ploiești) ; Craiova 
(Brașov, Banat, Hunedoara, Ol
tenia) și Tg. Mureș (Cluj, Ma
ramureș, Crișana, Mureș-A.M.). 
Regulamentul competiției pre
vede ca la etapa zonală să nu 
participe componenții loturilor 
republicane A, B și de tineret, 
aceștia califieîndu-se direct în 
finale. (Este o ciudățenie a re
gulamentului, datorită căreia 
pugiliști din afara loturilor nu 
au posibilitatea să-și măsoare 
forțele — în etapele inferioare 
ale campionatelor — cu frun
tașii boxului nostru — N.R.). în 
sfîrșit, etapa finală va avea loc 
la București, între 27 mai și 2 
iunie.

Din activitatea internațională
S Record de înscrieri ia CM. masculin 1970
® Buletinul „C.C.E.”
® O edifie „tare" a „Cupei Mării Baltice1'

i începe febra unui nou cam- 
i pionat mondial de handbal. 
I Cel masculin, din 1970, care 
1 va avea loc în Franța. Gri

jile și emoțiile au început 
, imediat ce s-a făcut cunos- 
i cută lista înscrierilor primite 
i Ia secretariatul federației in

ternaționale de la Basel. Rs- 
i cordul stabilit cu prilejul ul- 
; timului C.M. (cel din 1967 din 
■ Suedia) la care au participat 

25 de țări, a tost bătut. Pen
tru edilia următoare s-au pri
mit adeziuni din partea a 23 
de țări și anume: Austria,

. Belgia, Bulgaria, Canada, Ceho- 
' slovacia, Danemarca, Elveția, 
i Finlanda, Franța, Islanda, Iu- 
' goslavia, Izrael, Japonia, Lu

xemburg, Maroc, Norvegia, 
Olanda, Polonia, Portugalia,
R. D. Germană, R.F. a Germa
niei, ROMÂNIA, Spania.
S. U.A., Suedia, Tunisia, Un
garia și U.R.S.S.

Cum la turneul final vor 
participa numai 16, se vor al
cătui grupe preliminarii și 

acest lucru se va întîmplă la 
sfîrșitul lunii ianuarie. Gru
pele preliminare vor desemna

14 țări ; celelalte două sînt 
calificate din oficiu: Cehoslo
vacia, ca deținătoare a titlului 
mondial, iar Franța ca țară 
orqanizatore.

*
O echipă calificată pentru 

sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la 
băieți : Steaua București. Alte 
două sînt virtual calificate : 
VFL Gummersbach (R.F.G.), 
învingătoare cu 18—8 în pri
mul meci cu U.S. Marseille 
(Franța) și Partizan Bje- 
lovar (Iugoslavia), învingă
toare cu 24—16 in meciul cu 
echipa W.K.S. Slaak la Wro
claw, în Polonia. Jocuri progra
mate în cadrul optimilor: Du- 
kla Praga—Honved Budapesta, 
Dynamo Berlin—Rapid Viena 
(returul; în tur: 30—11 pen
tru Dynamo) la 13 ianuarie și 
VIF Dimitrov Sofia—UK 51 
Helsinki la 15 ianuarie.

• în Cupa rezervată echi
pelor feminine, Rapid Bucu
rești este prima calificată pen
tru semifinale (în dauna Ad- 
mirei Viena). Jalghiris Kau

PRIMUL
ANTRENAMENT

LA C.S.M. SIBIU
La 8 ianuarie, într-un splen

did decor de iarnă, s-a desfă
șurat primul antrenament al 
echipei C.S.M. Sibiu, pe tere
nul din parcul „Sub Arini". Au 
participat 14 jucători : Liviu
Cuman, Liebhardt, Lucian Mă- 
tăcuță. Teodor Zaharia, Horst 
Rotsehen, Ion Flitiș, Ștefan 
Nunu, Virgil Mihai. Ion I.a- 
zăr. Petru Cadar, Ilie Muțiți, 
Kiss, Ion Stîngău, Nicolaa 
Laufceag. Din lot mai fac par
te Ilie David, Moise Vuici, Ion 
Rotaru, Martin Schwarz.

Etapa 
nerală, 
sfîrșitul 
de profesorii de educație fizi
că V. REILEANU și T. TO- 
DORAN. Apoi, vor intra n 
funcție antrenorii Iosif Ghilina 
și Nieolae Popa. La 28 ianua
rie este programat primul joc 
de verificare cu ecnipa de „C" 
- A.S.A. Sibiu.

De cutînd, a fost remaniat 
biroul secției. In componența 
lui au intrat printre alții jucă
tori cu renume în trecutul fot
balului sibian : Nieolae Roman, 
Miron Dragoman, Ovidiu Mus-

de pregătire fizică ge- 
programatâ pînă In 
lunii, va fi condusă

că, Nieolae Gheorghiu, Ion 
Moraru, Aurel Suciu și alții. 
Noul colectiv de conducere ur
mărește să instaureze un cli
mat de exigență și disciplină. 
El a hotărî t excluderea din 
Iot a jucătorilor Gh. Văcaru 
și Gheorghe Gheorghe, vinovați 
de repetate acte de indisciplină.

Totodată,
cîțiva tineri : Martin 
chipa de 
iăcuță și 
echipe de

au fost promovați 
din e- 

juniori. Lucian M?i- 
lon Rotaru — din 
regiune.

ILIE IONESCU 
euresp. principal

IOTO PRONOSPORT

nas (U.R.S.S.) — deținătoarea 
Cupei — cîștigînd cu 23—12 
primul meci cu Eimsbuttel 
Hamburg, nu va avea, practic, 
probleme in jocul-retur de 
la 20 ianuarie. De asemenea, 
este calificată Empor Rostock, 
învingătoare cu 14—6 și 10—7 
în fața formației Zora Olo- 
tnoue.

★
Ediția de anul acesta a „Cu

pei Mării Baltice" se anunță 
extrem de echilibrată și spec
taculoasă. S-au înscris echipe 
reprezentative dintre cele mai 
puternice. în primul rînd din 
țările cu ieșire la această 
mare : U.R.S.S., Suedia, R.D.
Germană, Danemarca și Polo
nia,- în al doilea rînd a fost 
invitată echipa României. Deci, 
șase reprezentative din pri
mul eșalon al handbalului 
mondial.

★
Federația din Ecuador a so

licitat afilierea sa la Federa
ția internațională de handbal.

Petre GAȚU

NOI CIȘTIGATORI DE AU
TOTURISME DE LA TRAGE
REA REVELIONULUI LOTO 

DIN 1 IANUARIE 1968

In afară de cei 35 de ciști- 
gători de autoturisme publicați 
anterior, în urma tragerii la 
sorți au mai fost stabiliți ur
mătorii 10 cîștigătoti: Petrescu 
loan din București => 1 „Fiat 
1800“, Konya Arpad din Bra
șov = 1 „Renault 10 Major", 
Ca II OS Dan din București = 
1 „Moskvici 408“ cu 4 faruri și 
radio, Nacu D. Aurică din co
muna Mufleni — regiunea Ol
tenia și Dumitrescu Ioan din 
București cite un autoturism 
.,Skoda 1000 M.B.“, Stefi Cătă
lina din Timișoara și Barabaș 
Lehe! din Covasna — Tg. Se
cuiesc. cite un autoturism 
,.Fia| 850“. Dumitrescu Ioan 
din București, FOnoage Dumi
tru din comuna Crucea, regiu
nea Suceava și Callos Dan din 
București, toți cite un autotu
rism „Trabant 601".

Cîșligătorii celor 50 excursii 
in sudul U.R.S.S. de la trage
rea Revelionului LOTO din 1 

ianuarie 1968
1. Chlriță C. Maria din Tîrgo- 

viște, 2. Cueoș Vasile din lași, 
3. Botez Lucia din Craiova, 4. 
Stîncă Livia din Reșița, 5. Pa- 
triche Costică din Galați, 6. 
Gheorghe Ioan din București, 7. 
Negru Vasile din Bacău, 8. Tă- 
taru Jenica din Bacău, 9. Beș

leagă Lucian din Tîrnăveni, 10. 
Anton Maria, din Urlați, 11. 
Almășan Alexandru' din Ciuda- 
novița — Banat, 12. Becheș 
Gheorghe din Arad, 13. Vlșan 
Mihai din București. 14. Nego- 
iță Gheorghe din Craiova, 15. 
Drăgoi I. ionel din Galați, 16. 
Apostol Gheorghe din Otopeni, 
17. I-Iortopan Georgeta din Hîr- 
lău — Iași, 18, Eva Gheorghe 
clin Baia Mare, 19. Călăpăreanu 
Traian din București, 20. Ghica 
Vasile din Tecuci, 21. Crețu M. 
din Rășinari _ Sibiu, 22. Geor
gescu Traian din București, 23. 
Brțu Adrian din Craiova, 24. 
Nlca D. Dumitru din București,
25. Bonia Ruse din Rm. Vîlcea,
26. Pruteanu Valeriu din Plo
iești, 27. Cernătescu Traian din 
Ploiești. 28. Oculeanu Veniamin 
din București, 29. Scopeînsehi 
Titus din Sighișoara, 30. Bulai 
Grigore din Calafat, 31. Oancea 
Gheorghe din Iași, 32. Velciu 
Florea din București, 33. Hala- 
cek Iosif din Orșova, 34. Tulan 
Ion din Pitești, 35. Boariu 
Gheorghe din București, 36. Wag
ner Nieolae din Jlmbolia, 37. Gri
gore Ioana din București, 38. Fi
latov Constantin din Olănești, 39. 
Brînzei Teodor din Botoșani,
40. Tucă Nieolae din București,
41. Nieolae Frîncu Margareta din 
București, 42. Iager ’ Ludovic din 
Hunedoara, 43. Ispengean Par- 
sen din Constanța, 44. Picoș Va
sile din Galați, 45. Boscodealâ 
Ion din Golești — Focșani, 46. 
Marinescu Ion din Galați, 4'7. 
Paloș Nieolae din Pitești, 48. 
Nieolae D. Nieolae din Odo- 
beștl — Titu, 49. Bîrsan Soare 
din Ploiești. 50. Beldiman loan 
din București.

g, Tncepînd eu data de 15 ia
nuarie a.c., easieria nr. 31 de 
plăți premii Loto-Pronesport din 
raionul 30 Decembrie, va func
ționa în localul agenției 3—4 
din piața Cosmonauțîlor (Laho- 
vary nr. 5).

loturile republicane
rămîn deschise

săptărriîna viitoare pe ecrane
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în urma concursurilor de 
verificare șl a întâlnirilor 
internaționale, care au fi
gurat în programul primei 
etape a pregătirilor începu
te în vederea campionatelor 
mondiale din acest an, an
trenorii F. Popescu și A. 
Andrei s-au oprit — deo
camdată — asupra urmă
toarelor loturi : feminin — 
Elena Cernat, linca Bala- 
ban, Elena Trandafir, Cor
nelia Moldoveanu, Ana 
Marcu, Florica Neguțoiu, 
Margareta Szematli, Ileana 
Gyarfaș, Voichița Babuțiu, 
lise Schmidt, Ildiko Zsizsik, 
Crista Szocs ; masculin : I. 
Micotoiu, P. Purje, C. Vî- 
nătoru, V. Măntoiu, Gh. Sil
vestru, C. ■ Radulescu, D. 
Kridor, D. Constantin, A. 
Șucatu, A. Chirilă, I. Băie- 
șu și 'I. Tismănaru.

I
Remarcăm prezența în 

cele două loturi a unor ti
nere și tineri sportivi cate, 
alături de colegii lor mai 
experimentați, vor efectua 
In comun, timp de 18 zile, 
un program de pregătire 
fizică generală, combinat cu 
lecții tehnice. După cum am 
menționat, loturile sînt pro
vizorii, întrucît specialiștii 
federației vor trimite pla
nuri de antrenament la o 
serie ' de sportivi suscepti
bili ds a fi selecționați cu 
prilejul viitoarelor con
cursuri de verificare. Pri
mul concurs de selecție ai 
anului va avea loc la ju
mătatea lunii februarie. Așa 
că, atenție la pregătire.



JOHN LYNCH
(primulministru al Irlandei):

// Fotbalul rămine o școală 
formarea unui crez de

utilă pentru
lealitate"

Trimisul nostru special la Zagreb, ADRIAN VASILIU,
ne transmite prin telex î

Handbalistele
de la Empor Rostock

Astăzi va ju
ca John Lynch, 
„Jack"!

...Adversarii se 
îngrijorau, spec
tatorii fremătau... 
Fotbalul insular 
avea, acolo în 
Irlanda, un exem
plar de rasă, cen
trul atacant plă
mădit 
aluat 
thews, 
al 
sportive, ca un Di 
Stefano, Sindelar, 
Meazza... Viguros 
și ingenios în 
construirea atacu
rilor. mobil și pă
trunzător ca 
bolid, leal 
adversarii, , 
plinat față 
hotărîrile 
trului și 
cu sine, iată por
tretul lui John 
Lynch, cel care 
între 1937 și 1955 
fișul“ soccerului irlancțez.

Ajunsese aproape inamovi
bil în naționala Irlandei. Ti- 
nărul avocat, blond și zvelt, a- 
ducea în stadion logica ju- 
fistului și se prezenta la bară, 
în pretoriul judecătoresc, ca 
dezinvoltura și franchețea 
sportivului din stadion.

Popularitatea de care 
bucura în sport i-a adus no
torietate și în avocatură și, 
laolaltă, cele două activități 
slujite cu seriozitatea ce-l că
lăuzea în toată cariera sa. 
l-au impus și consacrat în 
funcția de consilier al Corni 
tatului Cork — ținutul său 
natal — unde crescuse în fa
milia, de fel înstărită, a unui, 
croitor.

Funcțiile sociale nu l-au de 
terminat să-și întrerupă acti
vitatea sportivă ; cu un bun 
spirit de discernămînt, consi
lierul John Lynch redevenea 
cu regularitate fotbalistul

din același 
cu Mat- 
recordman 
longevității

un
CU 

disci- 
de 

arbi- 
modest

ținut „a-a

asemenea ambianță

se

John Lynch — „Jack", cum îl 
răsfățau tribunele — intrîncl 
in rîndul colegilor săi de 
club.

Intr-o
și-a continuat tripla existen
ță, de sportiv, jurist și acti
vist obștesc, servind același 
crez — Irlanda, punîndu-se în 
slujba acelorași imperative -- 
împlinirea aspirațiilor mase
lor, păstrînd aceeași ținută 
— lealitatea.

Participa încă ia meciurile 
echipei sale de club, pînă cînd 
a devenit membru al guver
nului — ministru al educației 
naționale. Dar, o dată cu a- 
ceastă numire, „fotbalistul cu 
joben“, cum începuse să i se 
spună lui „Jack“ în țârei sa, a 
încetat să mai toace fotbal. 
Tot timpul era absorbit de 
sarcinile ministeriale, i se îm
potriveau și ^gorile protoco 
lului de care trebuia să țină 
seama un demnitar de stv-. 
Nu și-a părăsit însă clubul —

La Beverwijk

AMSTERDAM 11 (Agerpres).
— A început Festivalul inter
național de șah de la Bever
wijk. In prima rundă a turneu
lui, rezervat marilor maeștri, 
campionul României, Florin 
Gheorghiu, a remizat cu fostul 
campion mondial Mihail Tal 
(U.R.S.S.). Alte rezullate mai 
importante : Donner (Olanda)
— Portisch (Ungaria) 1—0; Ci-

rici (Iugoslavia) — Van Geet 
(Olanda) 1—0. S-au terminat 

partidele : Boboțov
— Ree (Olanda), Ka- 
(Iugoslavia) — Lan- 
(Olanda), Rossolimo

remiză
(Bulgaria) 
raklajici 
geweg
(S.U.A.) — Hort (Cehoslovacia).

In grupa rezervată maeștri
lor, Victor Ciocîltea (România) 
l-a invins pe iugoslavul Osto- 
jic.

colegii și prietenii, cel care ul
terior a îndeplinit succesiv 
funcțiile de ministru al indu
striei și comerțului, de mini 
stru al finanțelor, iar de doi 
ani pe cea de prim-ministru, 
președinte al Consiliului de 
miniștri al Irlandei.

— Combativitatea, susținu
tă pe lealitate, pe recunoaște
rea drepturilor adversarului, 
iată ce m-a călăuzit în toacă 
activitatea mea de sportiv, 
trăsătură pe care o păstrez și 
azi, în orice împrejurare m-aș 
afla, ne-a împărtășii d-sa, răs
punzând cu amabilitate soli
citării noastre de a ne acor
da un interviu. Lupta în co
mun, acel spirit al colectivi
tății, generator de energii și 
de resurse sporite, sînt atri
butele fotbalului și ale unei 
întregi morale ce se înscrie 
în geometria vieții fiecărui 
om care-și respectă îndatori
rile și tinde la împlinirea o- 
biectivelor sale. în conținut 
un exercițiu sportiv, în formă 
o desfătare gustată deopotri
vă de către cel de pe gazon ea 
și de spectator, consider fotba
lul un mijloc de apropiere în
tre oameni, făuritorul unor 
relații morale, factor de veri
ficare a unor calități fizice — 
viteză, rezistență, forță, fil
trate prin caracterul indivi
dului, prin structura lui sufle
tească.

— Cum vedeți fotbalul in 
anul 2 000 ?

— Susceptibil de evoluție, 
fotbalul va suporta cu vremea 
modificări, nu structurale, de
sigur, ci de interpretare și a- 
daptare, așa fel îneît să țină 
pasul cu evoluția tehnicii, 
științei, culturii, artei. Deși 
este, în primul rînd, o între
cere, o luptă, fotbalul rămîne 
o școală utilă pentru forma
rea unui crez în lealitate, în 
fair-play. El se situează prin
tre marile exerciții populare, 
prin care se deprinde arta de 
a lupta, respectînd dreptul 
fiecărui adversar la afirmarea 
virtuților sale, un spectacol 
moral exprimat în limbajul 
emoției, un amuzament, pen
tru cei ce-1 practică cît 
pentru cei ce-1 privesc.

★
Binevoitor, modest, așa pre

cum a fost și înainte de a de
veni primul ministru al țării, 
domnul John Lynch nea ofe 
rit și o fotografie pe care, din 
obișnuința rămasă din anii 
cînd se număra printre vede
tele din prima ligă a fot baiu 
lui britanic, a semnat-o — in 
autentic — cu răsfățatul ape
lativ „Jack Lynch". Probabil, 
deoarece obiectivul audienței 
noastre fusese FOTBALUL.

V. FIROIU

ți

Scrisoare de la Ion Țiriac
Surprize și confirmări pe terenurile 

de tenis Calcuttatiriac wins two
„ . TITLES
Mukerjea Overpowered

In Singles Final
—_ Keperter

«f ««nuni.

Poloiștii de la Dinamo s-au antrenat ln semifinalele
„C. C. E.“

A

Plecați din Capitală in zorii 
zilei de miercuri, poloiștii de 
la Dinamo București au sosit 
la punctul terminus cu 27 de 
ore mai tirziu. Zagrebul i-a 
primit cu un ger năpraznic. De 
cîteva zile, mercurul termome- 
trului coboară cu regularitate 
pînă la minus 18—20 de grade. 
Buna dispoziție a revenit, însă, 
repede în mijlocul jucătorilor 
noștri, o dată ce aceștia s-au 
văzut instalați în camerele căl
duroase ale modemului hotel 
Internațional...

După două ore de odihnă, 
bucureștenii au luat un prim 
contact cu cocheta piscină Mla
dost (25 de metri) care va găz
dui sîmbătă seara prima manșă 
a finalei „Cupei campionilor 
europeni" : cîteva serii de 
sprinturi scurte, un tir puter
nic la porțile 
nou prezent la 
Frățilă și apoi 
la două porți, 
minute.

La ieșirea din bazin, dina
moviștii au fost asaltați de 
ziariști și fotoreporteri, Zahan, 
Grințescu, Kroner, Popa și Cis-

lui Ciszer (din 
antrenament) și 
un joc (4 la 4) 
timp de 20 de

piscina Mladost

același 
juca al

pare că

lucru : 
treilea

proble- 
mai

zer au intrat repede în reperul 
reprezentanților presei, sur
prinși oarecum de optimismul 
manifestat de români. Nici Sil
viu Ghițescu, conducătorul de
legației, nu a scăpat obiectivu
lui, majoritatea întrebărilor 
puse țintind 
„Unde se va 
meci ?“.

De altfel, se
ma care ii frămîntă cel 
mult pe jucătorii lui Mladost 
și conducătorii lor este tocmai 
locul de desfășurare a manșei 
decisive. Ei sînt convinși că la 
Zagreb, unde team-ul studen
ților încă nu a cunoscut în
frîngerea, victoria nu va scăpa 
echipei lui Stipanici și că la 
București, dinamoviștii nu vor 
scăpa prilejul de a-și lua re
vanșa.

Marian Zuzej. cel mai vîrst- 
nic jucător al lui Mladost, a 
declarat oficial că în cel dinții 
joc formația sa va cîștiga cu 
4—2 sau 5—3.

Totuși, se pare că gazdele 
au la ora actuală, deci înainte 
de începerea partidei, o proble
mă, și încă destul de serioasă:

unul din stîlpii apărării, Oz- 
rem Bonacici (peste 100 de se
lecționări în reprezentativă) 
este indisponibil. In jurul par
ticipării sale la prima manșă 
a finalei există un mic mister. 
..Sportske Novosti" anunța în 
prima pagină că Bonacici este 
accidentat la mîna dreaptă și 
în plus a contractat și o an
ghina pectorală, pentru care 
medicii l-au prescris mai multe 
zile de odihnă. în schimb, Ve
cernie Novosti, care apare tot 
la Zagreb, anunța că Mladost 
va prezenta sîmbătă seara for
mația tip. Adică : Stipanici — 
Trumbici, Bonacici, Jeger, 
Simenc, Poljak și Zuzej. Un 
lucru este cert : cunoscutul in
ternațional iugoslav nu a apă
rut la antrenamentul de joi 
seara, așa că va trebui să mai 
așteptăm încă 48 de ore pentru 
a afla adevărul...

O știre de ultimul moment : 
arbitrul întîlniril, Werner Ul
rich din R.D. Germană, nu a 
confirmat, pînă la ora cînd 
transmit, delegarea sa Ia acest 
meci !

La Olomouc (Cehoslovacia) 
s-a disputat returul meciului 
dintre echipele feminine Zora 
Olomouc și Empor Rostock 
(R.D. Germană), contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la hand
bal. Victoria a revenit oaspe- 
telor cu scorul de 10—7 (4—1). 
Partida a fost condusă de arbi
trul român Pelenghian. învin
gătoare și în primul meci hand
balistele de la Empor Rostock 
s-au 
lele

calificat pentru semifina- 
competiției.

în „Cupa cupelor"
la baschet

Istanbul, în cadrul opii- 
de finală ale „Cupei cu

La 
milor 
pelor“ la baschet, echipa Fe
nerbahce Istanbul a învins m 
scorul de 68—61 (33—33) for
mația franceză A.S. Villeur- 
banne.

In cadrul aceleiași compeii- 
ții, Ia Tel Aviv, Hapoel Tel 
Aviv a dispus cu scorul de 
56—51 (34—29) de formația bel
giană Royal IV Bruxelles. De 
remarcat că partida s-a dispu
tat în aer liber. Returul se a 
desfășura la 16 Ianuarie la 
Bruxelles.

FEBRĂ SUB ZERO GRADE
Pregătirile sportivilor polonezi pentru

J. O. de la Grenoble

Rumanian pair bags
Doubles title pmp,

— tended by JaideepMuke" e"“n“.n’‘ ™ fully ex- 
Udț. Tennis Ch.mpion.hip,feta-e °‘ the

won 
rom

lingou.

JAIDEEP BEATEN
Tiriac triumphs 
în five-set final

Titluri din ziarele indiene anunțînd victoriile tenismanilor români la Calcutta
în desele sale călătorii, de

parte de hotarele țării, maestrul 
emerit al 
căpătat o 
proape la 
terne 
culese 
ni le 
avion, 
distanța a fost mare și 
rea sa, mult așteptată, 
drumul din India și pînă în pa
trie aproape în două săptămîni. 
V-o reproducem integral, con
semn în d prima prezență româ
nească pe terenurile de 1 
din îndepărtata țară de la su
dul continentului asiatic.

sportului Ion Tiriac a 
bună obișnuință, 

fiecare escală, el 
hîrtie citeva 
fața locului, 

trimite apoi cu 
De data aceasta,

pe
la

A- 
aș- 

impresii 
pe care 

primul 
e drept, 
scrisoa- 
a făcut

tenis

Dragi prieteni,

Vă scriu sub impresia bucu
riei de a fi debutat cu succes 
în seria de concursuri la care 
am fost invitați. Dacă dubla 
noastră izbîndă la Calcutta (N.R. 
titluri cucerite în probele de 
simplu și dublu) nu este consi
derată aici drept o surpriză, in 
schimb, noi am avut parte ~ de 
cîteva revelații. în primul rînd, 
am suportat un veritabil șoc 
trecînd de la minus 35 de grade 
cît arăta termometrul în tiiapul 
escalei noastre l<a Moscova și 
căldura caniculară care ne-a in- 
tîmpinat la coborîrea din avion 
pe pământiii indiei. Aici este 
vară în toată regula. Și — a 
doua surpriză — terenurile de 
tenis, de un verde crud, au un 
gazon care rivalizează cu Wim- 
bledonul.

Măgulitoare pentru noi au fost 
aprecierile presei, la prima noas
tră apariție. Ziarele indiene au 
amintit rezultatele mele din se
zonul trecut, iar echipa noastră 
de dublu Ion Țiriac — Ilie tas
tase a fost creditată, de la în
ceput, la o valoare care ne o- 
bliga la rezultate maxime. Ceea 
ce, din fericire, pînă acuma, am 
izbutit.

Singurul puțin „scos din mînă“ 
este Ucu Dron. Pentru prima 
oară în viața lui jucînd pe iar
bă, șl în fața tribunelor de 5000

de locuri care au adăpostit, în 
toamnă, semifinala interzonală 
India — Brazilia, el nu reușea 
să se regăsească, fiind de mai 
multe ori la... orizontală.

Rezultatele de la Calcutta, fără 
îndoială, le cunoașteți. Trebuie 
să adaug că înainte de a ajunge 
la meciul decisiv cu Mukerjea, 
am eliminat în două seturi pe 
amicul Franulovici, iar apoi, am 
dispus de actualul campion al 
Indiei, Premjit Lall. Finala cu 
Mukerjea a durat două ore și 
opt minute. Am servit bine, mai 
ales în seturile trei Și cinci, fapt 
remarcat și de ziarele locale care 
m-au caracterizat ca pe un te- 
nisman cu „mingi tari". Adevă
rul este că am servit cîțiva „ași“ 
care l-au pus în derută pe Mu
kerjea. După 6—4, 4—6, 6—2,

am condus de la începutul

telexradiotelefo

setului decisiv, iar al 
ghem reușesc să-l clștig 
serviciului. 3—1 și 5—3 cînd am 
două mecibolurl (15—40) pe care 
Mukerjea le salvează. Apoi, ser
vesc eu și termin învingător.

Dublul a mers ceas. Ii învin
gem în finală pe indienii Mu- 
kerjea — Lall, puși aici capi 
de serie cu nr. 1. Am cîștlgat în 
trei seturi (6—4. 7—5, 6—4) la fel 
ca în fața lui Santana — Arilla. 
deși jocul nostru nu este încă 
perfect sincronizat.

Dacă se mai ivește prilejul, vă 
scriu. La mulți ani l Sper că 
v-ați distrat de Revelion mai 
bine decît noi cei patru (inclu
siv Franulovici) care am ciocnit 
cu.., iaurt. Pe curma.

Ion TIRIAC
Calcutta, 3 ianuarie

treilea 
contra

Au mai rămas cîteva săptămîni 
pînă la primele starturi din ca
drul Olimpiadei albe de la Gre
noble, eveniment aflat de multă 
vreme în centrul atenției opi
niei sportive din Polonia. Evolu
ția sportivilor polonezi este aștep
tată cu mare interes, atît prin 
prisma popularității de care se 
bucură aici sporturile de iarnă, 
cit și prin faptul că ultimele 
Jocuri Olimpice, desfășurate la 
Innsbruck, nu au adus satisfac
ții iubitorilor sportului. în cla
samentul general pe națiuni Po
lonia a ocupat locul al 13-lea, cu 
numai 8,5 puncte, poziție care a 
însemnat cm regres chiar față de 
precedenta Olimpiadă de la 
Squaw Valley, unde Polonia ocu
pase locul al 11-lea cu 13 puncte.

Ca un mare eșec a fost apre
ciată la Innsbruck evoluția schio
rilor, care, cu toții la un loc, au 
obținut un singur punct pentru 
echipa lor. Pe locuri de mijloc 
sau codașe s-au clasat săritorii și 
patinatorii artistici, fondiștii, sla- 
lomiștii și coborîtorii. O compor
tare mai bună au avut specialiștii 
în probele de săniuțe, care au 
ocupat locuri în primii 6. Bine a 
evoluat la biatlon Jozef Rubis, 
care a ratat de puțin obținerea 
unei medalii. Și cam atît. .'.

După analiza comportării nesa
tisfăcătoare de la Innsbruck, Co
mitetul olimpic polonez a elabo
rat planuri și a luat măsuri pen
tru îndreptarea radicală a situa
ției, a dat indicații prețioase fie
cărei federații în parte, a pus 
premisele unei munci solide de 
pregătire pentru cea de a 10-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
iarna de la Grenoble. Anii de 
pregătire au trecut și, cu toate 
că pronosticurile sînt riscante, 
mai ales cînd e vorba de. spor
turi unde publicul polonez a fost 
deseori pus. la încercare cu sur
prize neplăcute, se poate afirma 
că startul la Olimpiadă este pri
vit aici cu mult optimism. Con
dițiile de pregătire au fost foar
te bune, sportivii s-au antrenat 
intens în țară și în străinătate, 
au luat parte la o mulțime de 
concursuri. Bineînțeles^ că tiu 
lipsește aprecierea lucidă a șan
selor, obiectivul principal fiind 
obținerea unui număr cît mai 
mare de puncte.

Componența exactă a lotului 
polonez va fi anunțată la jumă
tatea lunii ianuarie ; în clipa de 
față se preconizează trimiterea 
a 61—62 persoane, din care 29 
schiori și săritori, 9 biatloniști, 
3 patinatori artistici, 15 coborî- 
tori cu săniuțele precum și an
trenori și medici. Dintre aceștia, 
cele mai mări șanse pentru obți
nerea de locuri punctate le au 
specialiștii în probele de combi
nată nordică. Din lot fac parte 
sportivi experimentați ca Jan 
Kawulok. Erwin Fiedor, Daniel 
Gasienica, cu performanțe care 
îi situează între primii zece din 
lume. Antrenamentele pe zăpa
dă au început de la 10 noiem
brie în localitățile Savalen și 
Trondheim din Norvegia, iar apoi 
pe pîrtiile din apropierea ora
șului Grenoble. în prezent acești 
sportivi își desăvîrșesc forma la 
Zakopane.

Tot acolo se pregătesc și spe
cialiștii în probele de fond. Un 
amănunt edificator : la jumăta
tea lui decembrie fiecare fon- 
distă avea „în picioare" tot a- 
tîția kilometri cit.. fon di st

luna ianuarie 1957. O formăîn 
foarte bună o manifestă Budna, 
Czerwinska și Ștefania Biegun, 
(care a recuperat tot ce pierduse 
în trei săptămîni, cînd din mo
tive de boală nu s-a putut an
trena).’ Dintre băieți, cei mai în 
formă sînt D. Rysula, E. Budny, 
W. Gasienica, P. Gorzolka, care 
au alergat fiecare cîte 1 500 km. 
Pe aceștia îi așteaptă’ acum o 
perioadă de starturi dese, de con
tinue verificări.

în prooele alpine, posibilități 
pentru ocuparea unor locuri 
fruntașe la Grenoble au numai 
băieții, în special experimentatul 
Andrzej Bachleda. Mari șanse 
la medalii olimpics au și biatlo
niștii. Această probă a adus pînă 
acum multe satisfacții iubitorilor 
de sport din Polonia. Locul 6 
ocupat de Jozef Rubis la Olim
piada de la Innsbruck, medalia 
de bronz la campionatele mon
diale din 1965 la proba de șta
feta, titlurile de vicecampioni ai 
lumii obținute în 1966 și 1967 de 
Jozef Sobczak și, respectiv, Sta
nislaw Szczepaniak sînt perfor
manțe care recomandă echipa de 
biatlon a Poloniei ca favorită la 
Grenoble, alături de echipele 
Norvegiei, U.R.S.S., Suediei, R.D. 
Germane și României. Echipa de 
biatlon cuprinde, în afara celbr 
trei ași amintiți, cîțiva tineri ta- 
lentați, adevărate speranțe pentru 

internațio- 
remarcă 

Klima 
unui 

lotului, 
cadrul 

accent deosebi* 
rezistență și pe con- 

, tirul putînd fi în
sușit prin exercițiu. Echipa este 
foarte omogenă, lucru dovedit 
și de faptul că concursurile de 
verificare desfășurate la Zakopane 
au fost cîștigate de fiecare dată 
de alt concurent. Și încă ceva. 
Anul Olimpiadei, coincide cu îm
plinirea unui deceniu de activi
tate competițională a biatloniști- 
lor polonezi, aniversare ce tre
buie cinstită prin performanțe 
deosebite.

Șanse la locuri cel puțin punc
tate, dacă nu chiar medaliate, 
au și coborîtorii eu săniuțele. 
Pregătirea echipei a început de 
multă vreme, cele mai multe 
concursuri s-au desfășurat pe 
oale mai dificile pîrtii din munții 
Tatra. La individual cei mai în 
formă se dovedesc Fender (Start 
Bielsko), care a cîștigat ultimele 
patru concursuri, Krawczyk 
(Wlokniarz Bielsko), un tînăr de 
18 ani, revelația ultimului sezon, 
și Wojnar (Alsza Krakow), care 
a recuperat rapid timpul pierdut 
din motive de boală ; la echipa
jele de dublu : Radwan și Motlak 
(Start Bielsko) , Kudzia-Paczka 
(L.S.Z.), Wojnar-Fender, care pe 
rînd au cîștigat concursurile cu 
caracter intern desfășurate 
luna decembrie. La sfîrșitul - 
nulul trecut, echipa de săniuțe 
a plecat în Suedia, unde — pe 
pîrtiile de la Hammarstrand — 
se antrenează împreună cu spor
tivi din R.D.G. și, bineînțeles, 
din țara gazdă. La patinaj ar
tistic se contează doar pe pere
chea Poremska — Szczypa.

De o mare popularitate se 
bucură în Polonia spectaculoa
sele sărituri de la trambulină. 
In concursurile desfășurate în

viitoarele competiții 
nale. Printre aceștia se ;

(20 ani), Al. 
cîștigător al 
verificare a 

(21 ani). în 
un

A. Rapacz 
(22 ani) — 
concurs de 
E. Fiedor 
pregătirilor, 
se pune pe 
diția fizică,

pe

în 
a-

Salvatore Burruni
campion european

ii. — Pugilistul 
Burruni, în

NEAPOLE, 
italian Salvatore 
vîrstă de 34 de ani, a devenit 
campion european la categoria 
cocoș. în meciul desfășurat la 
Neapole, în prezența a peste 
10 000 de spectatori, el l-a în
vins la puncte după 15 repri
ze pe fostul deținător al cen
turii, spaniolul Mimoun Ben 
Aii.

parcurs

HOCHEIȘTII SOVIETICI 
ȘI-AU ÎNCHEIAT TURNEUL 

ÎN CANADA CU O 
INFRÎNGERE

SUB SEMNUL

. Marele Premiu automobilistic 
al Noii Zeelande, desfășurat la 
Pukekohe, a fost cîștlgat de 
Chris Amon (Noua Zeelandă) 
care a pilotat o mașină Ferrari. 
Fostul campion mondial scoția
nul Jim Clark a trebuit să 
abandoneze în penultimul tur 
din cauza unei defecțiuni teh
nice. Denis Hulme s-a acci
dentat la un viraj, fiind inter
nat la spital.

Echipa sovietică de hochei pe 
gheață Spartak Moscova a sus
ținut două întîlniri în Italia. 
Jucînd la Bolzano, hocheiștii 
sovietici au învins cu 7—1 
(2—0, 2—1, 3—0) echipa Bolza
no Forst, iar la Cortina d’Am
pezzo au întrecut cu 8—3 (2—0, 
4—3, 2—0) pe Cortina Doria.

Intîlnirea de box dintre e- 
chipele de tineret ale Italiei și 
Franței, contînd pentru 
Europei", va avea 
nuarie la Treviso, 
va desfășura în 
într-un oraș care
fie stabilit. Din această grupă 
face parte și echipa României 
care a învins cu 8—2 echipa

„Cupa 
loc la 27 ia- 
Returul se 

luna aprilie 
urmează să

Franței. Nu au fost încă sta
bilite datele meciurilor Româ
nia — Italia.

Intr-un meci international 
masculin de baschet, echipa 
italiană AII Onesta a învins cu 
scorul de 82—81 (34—30, 72—72) 
pe Sparta Praga.

al „Cupei orașelor 
fotbal, desfășurat la 
s-a încheiat la ega- 
(1—0). Scorul a fost

Returul meciului Hibernians 
— Leeds United din cadrul tu
rului trei 
tîrguri" la 
Edinburg, 
litate 1—1
deschis de scoțieni în minutul 
26 prin Peter Cormack, egala- 
rea survenind în minutul 65 
prin golul înscris de Jacky 
Charlton. Pentru sferturile de 
finală ale competiției s-a cali
ficat Leeds, învingătoare în 
primul joc cu scorul de 1—0.

Cu 24 de ore înaintea înche
ierii cursei de 6 zile de la Bre
men, cuplul vest-german Al- 
tig — Renz a trecut din nou 
la conducerea cursei. Ii ur
mează compatrioții lor Kemper 
— Oldenburg și la un tur de 
pistă perechea Lykke — Eugen 
(Danemarca). Pînă în prezent

Altig — Renz au
2 075,850 km.

natație a 
europene 
și tinere

Liga europeană de 
omologat recordurile 
de înot (pentru tineri 
pînă în 15 ani) stabilite la pri
ma ediție a campionatelor eu
ropene de natație pentru tine
ret desfășurate în luna august 
a anului trecut la Limkoeping 
(Suedia). Dintre recordurile o- 
mologate cele mai multe apar
țin tinerilor înotători sovietici: 
(5 la masculin și 3 
R.D. Germane (5), 
Suediei (cîte 3).

cadrul 
între- 

de ho
chei pe gheață a U.R.S.S. a 
întîlnit la Ottawa selecționata 
provinciilor de vest. Formația 
canadiană, care a fost întărită 
cu șase jucători din echipa 
națională, a obținut victoria cu 
scorul de 8—2 (3—1, 3—0, 2—1),

la feminin), 
Ungariei și

lupte libereSelecționata de 
a Japoniei, care se află în tur
neu în S.U.A., a evoluat la 
Boulder în Colorado în compa
nia unei reprezentative locale. 
Luptătorii japonezi au obținut 
victoria cu scorul de 7—1.

BRUXELLES, 11. — Federa
ția belgiană de fotbal a anun
țat că a 
Belgia — 
avea loc 
cova.

fost perfectat meciul 
U.R.S.S. Intîlnirea va 
la 24 aprilie la Mos-

în ultimul meci din 
turneului pe care l-a 
prins în Canada, echipa

Je 7a Zakopane, biatloniștii polonezi candidați
Aci au

nirt:ile
J.O., își continuă cu intensitate pregăl irite, 
două concursuri de \ eriiicare în care forma cea mai

tru
loc 
a fost arătată de vicecampionul mondial la biatlon. Stanislaw

Szczepaniak (in foto), clasat pe primul loc
Foto : C.A.F.—Varșovia

\ 
noiembrie în Norvegia, cel mai 
bine s-au comportat Przybyla 
(locul 2) și Kardas (locul 3); tot 
ei au ocupat primele locuri în 
cadrul concursului desfășurat la 
sfîrșitul lunii decembrie la Za
kopane, cu sărituri de peste 100 
in. în schimb, în cadrul con
cursurilor celor patru trambuli
ne, o comportare bună a avut-o 
Jozef Kocjan. în orice caz, la 
Olimpiadă, săritorii pot obține 
rezultate bune, cu condiția să 
prindă o zi favorabilă.

Din peisajul general al pre
gătirilor pentru Olimpiadă lip
sește cel mai popular sport de 
iarnă din Polonia 
Amatorii lui 
nemulțumiți, 
ținut lanț — 
ultim ocupat 
Moscova, 
terminînd 
rite pe teren propriu în meciu
rile susținute în decembrie cu 
echipa R.D, Germane (0—3 și
1—3). Din cauza campionatului

hocheiul, 
au de ce să fie 
Insuccesele s-au 
începînd cu locul 
în turneul de la 

cu nici o victorie, și 
cu înfrîngerile sufe-

prea încărcat nu a fost timp 
suficient pentru pregătirea unei 
reprezentative puternice, federa
ția de specialitate nu și-a înde
plinit sarcinile propuse. Ca ur
mare, ^Comitetul olimpic polonez 
a hotărît să nu trimită echipa 
de hochei la J.O. Este o hotă
rî re severă, dar pe deplin .jus
tificată. Peste puțin timp vom 
•cunoaște rezultatele întrecerilor 
olimpice, iar în locul pronosticu
rilor se vor face comentarii și 
se vor trage concluzii. Toată 
lumea este aici convinsă că. a- 
ceste concluzii vor fi îmbucură
toare. întreaga mișcare sporti
vă din Polonia așteaptă rezulla
te pe măsura eforturilor depuse 
de fiecare sportiv și activist pe 
tărîmul sportului, de organiza
țiile de tineret și de stat, de 
fiecare iubitor al sportului.

Jozef PALANKEWICZ

PREGĂTIRILOR OLIMPICE
înfrîngerea categorică a cam

pionilor mondiali își are ex
plicația în faptul că hocheiștii 
sovietici s-au 
gheață venind 
aeroport, după 
te 5 000 km.

prezentat pe 
direct de la 

un zbor de pes-

LOTURI...

Federația de specialitate a 
Cehoslovaciei a stabilit echipa 
care va participa la întrecerile 
turneului olimpic de hochei pe 
gheață de la Grenoble. Din lo
tul care va face deplasarea la

Frantisek Tikal

Grenoble fac parte printre alții 
cunoscuții internaționali: Vla
dimir Nadrchal, Frantișek Ti
kal, Ian Suhi, Iozef Golonka, 
Iaroslav Irjik, Iozef Czerny, 
Irji Golik și Vaclav Nedoman- 
ski.

★
A fost definitivat lotul spor

tivilor austrieci care vor par
ticipa în acest an la cele trei 
mari confruntări ale patinaju
lui artistic : Jocurile Olimpi -e 
(Grenoble 6—18 februarie), 
campionatele mondiale (Gene
va 27 februarie — 3 martie) si 
campionatele europene (Veste- 
ras 24—28 ianuarie).

în probele individuale, Aus
tria va fi reprezentată de cam
pionul mondial Emerich Dan- 
zer, Wolfgang Schwarz și 
Gunther Anderl (la mascul n) 
și de Trixi Schuba, Elisabeth 
Nestler, Helli Tunner și Liesl 
Mikula (la feminin).

La perechi va concura cuplul 
Evelyn Schneider — Willi 
Bietak, iar în proba de dans 
perechea Heidi Metzger - 
Herbert Rothappl.

După cum comentează însă 
ziarul vienez „Express", 'par
ticiparea cunoscutului campion 
Emerich Danzer la aceste <.,n- 
petiții este în prezent indoi.l- 
nică, datorită faptului că Dan
zer a fost acuzat că ar fi în
călcat regulile amatorismului.


