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DE AZI. Campionatele mondiale universitare de handbal
CAMPIONATELE
DE PATINAJ
ARTISTIC ■ /

Ne-am grăbit 
puțin, anwtțind 
pentru ieri dimi
neață deschiderea 
finalelor campio
natului republi
can de patina) ar
tistic. Iarna, por
nită pe rele în a- 
cest ianuarie, a 
fost de altă păre
re... Și, atunci, can
didata la titlurile 
de campioni ai ță
rii așteaptă cu
minți pînă astăzi 
la ora 16, cînd pa
tinoarul „23 Au
gust" trebuie să 
găzduiască primele 
întreceri.

Vă prezentăm a- 
lăturat (în fotogra
fia semnată — Otto 
Winkler, Brașov) 
noua pereche bra- 
țoveană Marilena 
Ciubucă — Carol 
Hertl.
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astăzi Începe la st. moritz
C.E. DE BOB 2 PERSOANE

STUDENȚII ROMANI 
VICECAMPIONI Al LUMII 
ÎN FINALĂ, U.R.S.S. A ÎNVINS LA LIMITĂ, ÎN PRELUNGIRI, CU 17-16
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SAINT MORITZ, 12 (prin 
telefon). Febra startului în e- 
diția 1968 a campionatului eu
ropean ele bob — 2 persoane 
— se tace tot mal mult sim
țită în rinduj celor 37 de echi
paje prezente aici (in ultimul 
moment au sosit și cehoslova
cii cu două echipaje). In cobo- 
rîrea de antrenament de joi, 
piloții au căutat să facă o ve
rificare la nivelul cit mai apro
piat de posibilitățile maxime 
și, ea urmare, au fost în
registrate diferențe foarte mici. 
Cel mai bun timp l-a realizat 
elvețianul Wicki (1:22,16), urmat 
de englezul Blakey (1:22,23) și

de campionul român Fanțuru 
(1:22,67).

Românii Ion Fanțuru — Ni- 
colae Nedelcu. deținătorii me
daliei de argint la europenele 
de anul trecut (Igls), sînt opti
miști și speră să aibă și aici 
o comportare bună. Celelalte 
două echipaje ale României, 
Nedelcu — Maftei și Stoica — 
Hristovici, mai puțin experi
mentate, au obținut la ultima 
coborîre cronometrată 1:24,18 
(timpul 15) și respectiv 1 .'25,22 
(timpul 18).

Primele două manșe vor 
avea loc simbătă dimineața.

Trimisul nostru special la Zagreb,
ADRIAN VASILIU, transmite:

PRIMA MANȘA A FINALEI
„C.C.E.“ LA POLO AȘTEPTATĂ

ESSEN, 12 (prin telefon). — 
Finala campionatului mondial 
masculin studențesc de hand
bal. desfășurată aseară la 
Essen, a fost urmărită de un 
public numeros, aflat în tribu
nele sălii de sport Gruga 
Halle. S-au întrecut formațiile 
ROMÂNIEI și UNIUNII SO
VIETICE, victoria și titlul de 
campioni mondiali universi

tari revenind — după un 
meci dramatic — handbaliști- 
ior sovietici cu scorul de 
17—16 (16—16, 13—8).

In prima repriză, deși hand- 
baiiștii români au deschis sco
rul, sintem dominați. Greșeli 
flagrante de apărare (Klimov 
este lăsat aproape tot timpul 
liber!) fac ca scorul să evo
lueze în 
U.R.S.S.:
Conduși Ia pauză cu 5 go
luri, studenții români abordea
ză partea a doua a meciului 
cu mai multă luciditate. Ne 
apropiem vizibil și reușim, în 
ultimul minut al reprizei a 
Il-a, să egalăm: 16—16. Ur
mează două dramatice repri
ze de 5 minute, prelungiri 
pentru stabilirea învingătoru
lui. In prima, nimeni nu reu
șește să modifice scorul, 
vem două 
dar Gruia 
dală în bară. Â doua repri
ză a prelungirilor ne aparține 
ca dominare. Costache Mircea 
II scapă singur pe contraatac, 
însă ratează. Gruia, trimite și 
el un șut bombă, dar bara îl 
salvează pe portar. în minu
tul 70, ultimul al partidei, 
Klimov reușește să înscrie go
lul victoriei echipei U.R.S.S.

Arbitrul Schneider (R. F. a 
Germaniei) a dat unele deci
zii eronate care au dezavanta
jat echipa noastră. în plus, el 
a permis jocul obstructionist. 
Din această cauză Costache 
Mircea II și Gațu au fost ac
cidentați (Gațu a fost lovit în 
cap, părăsind terenul).

Au înscris: Guneș (7), Gațu 
(4), Licu (3) și Gruia (2) — 
pentru România, Klimov (7), 
Ciaiuk (3), Gulbis (3), Zdoren- 
ko (2) și Maximov (2) — pen
tru U.R.S.S.

ALTE REZULTATE: Suedia 
— Cehoslovacia 23—19, Dane
marca — Franța 18—11 și 
R. F. a Germaniei — Norve
gia 22—17.

In urma acestor rezultate. 
CLASAMENTUL 
prezintă as if el:
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FINAL se
1. U.R.S.S.;

favoarea echipei
6—2, 7—5, 13—8.

A- 
magnifice ocazii, 
trage de fiecare
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CU UN INTERES DEOSEBIT
• Dinamo București s-a antrenat în piscina fle joc 

@ Echipa iugoslavă este optim istă •Arbitrul întîlnirii

sy..
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nu a sosit încă la Lagrcft

La Zagreb se joacă cu casa 
închisă. Și nu mă îndoiesc că 
la București va fi la fel. Fi
nala celei de a 5-a ediții a 
„Cupei campionilor europeni1*

Poiana Brașov
gazda unor tradiționale

concursuri de schi
Astăzi dimineață, Poiana 

Brașov găzduiește primele pro
be ale celor două tradiționale 
concursuri de schi: „CU
PA POSTĂVARUL" la pro
be alpine și „CUPA A. S. 
ARMATA" la fond. Proba 
inaugurală a „Cupei Postăva
rul" este slalomul special, pro
gramat de organizatori pe pîr- 
tia de sub 
Pa „A. 
loc 
adică 15 km seniori, 10 km ti
neret. 5 km senioare și juniori 
și 3 km junioare. Miine vor 
avea loc slalomul uriaș („Cupa 
Postăvarul"), ștafetele („Cupa 
A. S. Armata"), săriturile de 
la trambulina mijlocie („Cupa 
Dinamo") și ștafeta de biatlon 
(„Cupa României").

teleferic. In Cu- 
S. Armata" au 

cursele individuale,

stîrnește un interes foarte 
mare, mai ales pentru carac
terul ei inedit. Vor sta față 
în față — pentru prima oară 
în această fază a competiției 
— două valoroase formații : 
Mladost, cea mai simpatizată 
echipă din Iugoslavia și Dina
mo București, veritabil nucleu 
al reprezentativei române. Iată 
de ce toate cele 1100 de bilete 
(capacitatea maximă a piscinei 
Mladost) au fost epuizate încă 
de săptămîna trecută.

Toate ziarele apărute joi sea
ra și vineri dimineața în loca
litate prezintă cu lux de amă
nunte pe campionii noștri. O 
fotografie splendidă, reprezen- 
tînd pe cei 11 dinamoviști la 
primul antrenament, ocupă a- 
proximativ jumătate din prima 
pagină a lui „Sportske Novosti". 
In coloanele aceluiași ziar 
găsim mai multe interviuri, de
clarații și chiar pronosticuri. 
Iată cîteva dintre ele :

CARLO STIPÂNICI. renu
mitul portar al naționalei iu
goslave : „Am auzit că Dinamo 
are un portar (n.n. Ciszer) care 
a „scos" două lovituri de la 4 
metri trase de Pizzo. Nu ne va 
fi ușor...“.

ZLATKO SIMENC, căpitanul 
lui Mladost și al echipei re-
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(Continuare in pag. a 4-a)
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2. ROMANIA :
Cehoslovacia ; 5. R. F. 
maniei; 6. Norvegia: 7. Da
nemarca ; 8. Franța.

Echipa țării noastre revine 
sîmbătă seara, în Capitală cu 
avionul.

3. Suedia ; 4. 
a Ger-

Ovidîu PĂUN
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CEA MAI FORMIDABILĂ CURSA DE URMĂRIRE A ACESTEI IERNI :

în coloanele ziarului

FAUSTO COPP!-LUCIANPOPESCU
= S. '»A omu' .care a shd0* kilometrii ți busculadele
_ • MĂNUȘĂ DE Auk a boxului românesc, în luptă pentru trei titluri
= de campion al Europei.
Ș • Două serialuri palpitante
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învingind Steaua cu 5-0, 
Dinamo a luat o serioasă opțiune

asupra titlului
Ninge, ninge, ninge !... Difu

zoarele patinoarului „23 August" 
revarsă acordurile acestei me
lodii de iarnă, iar din înaltul 
cerului se cerne fără întreru
pere zăpadă. Bucuria copiilor, 
a schiorilor, dar nu și a hoche- 
iștilor ! Jucătorii echipelor care 
au participat ieri la întrecerile ul
timei etape a turului al doilea 
al campionatului republican, au 
fost nevoiți să facă eforturi

Făgăraș respinge un.atap al hopheiștilor dc la Steaua. Șțefițnov a căzut, iar Gheorghiu nu mai 
poate interveni. Foto I V. BAGE AC

de campioană
deosebite pentru a putea stăpîni 
pucul, mai capricios, parcă, de- 
cît oricînd altădată și care le-a 
făcut nenumărate feste ascun- 
zîndu-se în stratul de nea.

Urmărind partidele de ieri am 
avut o senzație asemănătoare 
cu aceea a unui meci de fotbal 
desfășurat pe un teren fără 
drenaj, complet desfundat de 
ploaie I în asemenea condiții 
jocurile — fiecare un derbi 
în felul său — nu s-au ridi
cat la nivelul tehnic anticipat, 
dar toate au plăcut prin nota 
de neprevăzut, determinată de 
zăpadă, prin dîrzenia cu care 
echipele și-au disputat șan
sele.

PETROL GEOLOGIE
— AVÎNTUL GHEORGHIENI

4—2 (0—2, 3—0, 1—0)
Meciul de dimineață a su

ferit cel mai mult din cauza 
ninsorii, arbitrii fiind nevoiți 
să-1 oprească, pentru curățirea 
gheții, la fiecare zece minute. 
Cu alte cuvinte el a avut... 
șase reprize. Hocheiștii din 
Gheorghieni au început foarte 
bine, au reușit să se descurce 
prin zăpadă, și după primele 
20 de minute conduceau cu 
2—0 prin golurile înscrise de 
Benedek și Csiki în partea a 
doua a întîlnirii, bucureștenii 
și-au regrupat rîndurile, au 
egalat și au luat conducerea. 
Au înscris Mihăilescu și P. 
Sgîncă (2). în ultima parte a 
meciului studenții au mai reu-

Romee VILARA

(Continuare in pag. a 3-a)
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Drumul spre cabana „Trei brazi" 
străbate acest decor fascinant de 
brazi împodobiți cu beteala zăpezii. 
Porniți, așadar, pe cărările ademe
nitoare ! Nu veți regreta nici oste
neala drumului și nici pișcătura 

dulce a gerului!
Foto: O. CAH ANE

Campionatele 
școlare orășenești

Cu începere de duminică 14 
ianuarie, pînă la sfîrșitul lunii 
februarie vor avea loc întrece
rile de volei și de baschet con
țină pentru faza finală a cam
pionatelor școlare orășenești. 
Participă echipele feminine și 
masculine care au cîștigat faza 
pe 
in 
iar 
ru

raion,
sala din Calea 
băieții in 
Haret".

fetele intrecindu-se 
Dorobanți, 

sala liceului „Spi-

? î Cupa orașului 
București" la hochei

Intre 17 și 21 ianuarie, pe pa
tinoarul „23 August", se vor 
desfășura întrecerile tradițio
nalei competiții de hocbei pc 
gheață dotate cu „Cupa orașu
lui București". La ediția din 
acest an vor lua parte cinci 
echipe : 
tineret, 
R.F. a 
nlngrad 
hoslovacia).

București A, București 
selecționata secundă a 
Germaniei, S.K.A. Le- 
și C.H.Z. Litvinov (Ce-
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RELAXARE?

p cel mai de preț lucru al 
este arta de a te relaxa, 
face cu plăcere și convin- 
tof ceea ce gîndești și

Ați văzut mai de mult la tele
vizor oameni de știință, (aureați ai Pre
miului Nobel, vertind despre feiul lor de 
a se odihni, de a se relaxa : jucîndu-se cu 
rulmenți, bătînd tacturi diferite la mici 
tobe, fiind parteneri de bridge.

Sînt oameni care, pe deasupra birou
lui, se invită la extindere prin simpla în
trebare scrisă : „Ați zîmbit pînă la a- 
ceastă oră ?'

încă înaintea tranzistoriîor și magneto
fonului, un coleg al nostru a avut ideea 
să ne aducă de la București la Predeal, 
la un concurs național, ca antidot împo
triva tracului, patefonul său și plăcile noa
stre preferate. Și nu pot să uit un can
tonament clujean în care dimineața și 
seara ascultam cu voie bună și elan rit
mic, acordurile mereu proaspete ale sim
foniei a cincea de Dvorak.

Relaxarea este o artă a vieții și a spor
tului. Trebuie să știi să te relaxezi, ori 
de cîte ori e nevoie, muscular și nervos ; 
căci relaxarea înseamnă bună coordona
re, echilibru nervos, forțe întregi de 
luptă.

Primul lucru pe care l-am învățat ca 
atlet a fost a.cela de a alerga zîmbind și 

l-am deprins mai 
Institutului de Cul- 
a zîmbi oamenilor,

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

I
primul lucru pe care 
tîrziu, ca asistent al 
tură Fizică, acela de 
discutînd cu ei.

Relaxarea pornește 
junge la „inimă" și 
proștii și răii, ar spune George Călinescu, 
nu iubesc gluma, munca și lupra.

Negrii, o știm de la Oiimpic.de, au un 
fel anume de a se odihni și de a se re
laxa, 
liba 
chiar 
treze

In 
ternaționale, 
meam oaspeți ș. __  _________ r._
nosticuri. ?e o etichetă de carton atîr- 
nînd din tavan, scria cu litere mari, in
vocator, „NIMIC despre CONCURS".

Desigur, nu se joacă astăzi fotbalul pe

din creier, dar a- 
la mușchi. Numai

așa ca negrul bătrîn din „Co- 
unchiului Tom". Ei sînt capabili 
să doarmă între probe și să-și păs- 
intacte forțele pentru concurs.

lot, înaintea marilor concursuri in- 
în camera noastre nu pri- 

și nici amatori de pro-
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Icare îl dorim. Dar aceasta sigur și pen- i 
tru că, cu toții, din bună intenție sau nai-
viîafe, ne-am transformat în umbre ale I jucătorilor. O dată înfrăți pe teren, să-i
lăsăm să joace cît știu, cum știu, cu dra
gostea pe care o au ei pentru sportul

I preferat si cine știe dacă așa, ca în me
ciul cu R.F.G., nu vor obține alte rezul
tate ?

Ședințele lungi sînt astăzi combătute. Dar 
de ce nu si încordările îndelungi și inu
tile, avalanșele de întrebări neliniștitoare, 
anticiparea a ceea ce numai lupta o 
dezleagă, acolo jos, pe teren ?

„Fiți calmi, liniștiți, așa băieți, calmi... 
Dar aveți grijă să nu pierdeți". Cineva 
care rostește o astfel de frază n-a 
coborît desigur niciodată ’n viața lui, e- 
chipat, pe un stadion I

Am zîmbit neîncrezători în forțele acu- 
puncturîi și ale yogii, acuzîndu-le chiar 
de pseudo-știinje. Dar iată că astăzi, în 
întreaga lume, mai ales după ce s-a do
vedit că profețiile lui Alexis Carell sînt 
adevărate, relaxarea îsi cere drepturi
le ei.

în Germania, în Franța, în Brazilia AN
TRENAMENTUL PSIHIC, autogen, metodele 
relaxării sînt, nu la MODA, cum greșit 
s-ar spune, ci în ACTUALITATE.

Cu cît un sport te solicită mai mult 
nervos (cunoașteți 
sport care să nu 
mult trebuie să fii 
ultimele clipe ale

S-a demonstrat
piade și în marile competiții, perfor 
manta cea mai bună se obține, în gene
ral, la prima încercare, asemenea primei 
redactări în literatură uneori. De ce ? 
Fiindcă ești Intact nervos, cu toate forțele 
proaspete, aștepfînd să te dezlăntui. După 
aceea urmează lupte, neprevăzutul, ab
surdul, oboseala.

Nimic nu Irebuie astăzi neglijat sau dis- I 
prețuit în lupta sportivă, în profesiune | 
și în viață. Deci, nici RELAXAREA.

Dacă acest articol v a obosit și nu 
convins, înseamnă că înfr-adevăr t.*(___
făcut ceva pentru relaxare. Bineînțeles, 
pentru relaxarea autorului...

I jucătorilor, 
lăsăm să j I

I
I
I

I

I
I
I
I

I

I
!
I
I

Prima competiție
de tenis a anului
Amatorilor bueureșteni de 

tenis le anunțăm o știre plă
cută. Cu începere, de luni, sala 
clubului Steaua (Calea Plevnei 
114) va găzdui, timp de o săp- 
tămină. concursul inaugural 
al sezonului eompetițional de 
tenis 1988, dotat cu „Cupa de 
iarnă". Vor lua parte membrii 
loturilor republicane (fete și 
băieți), se înțelege, cu excep
ția lui Ilie Năstase, Ion Țiriac 
și Sever Dron, aflați în turneu 
în India. Vor mai concura și 
cei mai buni tenismani din Ca
pitală.

Selecționata

i
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I
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I

dv. măcar un singur 
o facă ?) cu atît mai 
stăpîn pe tine, pînă in 

întrecerii.
statistic, că la Olim-

I
I
I
I
I

u v-a | 
ebuie I

Virgil LUDU
I
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TRAGERE LA SORTI
In „cupa orașelor

TÎRGURI"
ZURICH 11 (Agerpres). — 

S-au tras la sorți meciurile din 
sferturile de finală ale „Cupei 
orașelor tîrguri" Ia fotbal. Se 
vor întîlni : Glasgow Rangers 
— Leeds United; Dundee — 
F. C. Zurich sau Sporting Li
sabona ; Ferencvaros — Atleti
co Bilbao; Bologna — Vojvodi- 
na Novisad sau Gostepe Izmir.

Intilnirile, care se vor dis
puta tur-retur, urmează să fie 
încheiate pînă la data de 3 
aprilie.

divizionară —
Gremio (Porto Allegre) 1—1 (0-0)

Joi s-a
Allegre meciul de fotbal dintre
echipa
ționata
aflată
Meciul

disputat la Porto

locală Gremio 
divizionară 

în turneu in 
s-a încheiat

și Selec- 
română, 
Brazilia, 

la egali-

tate: 1—1 (0—0). Cele două 
goluri au fost înscrise de Ser
gio Lopez în min. 68 și Pîrcă- 
lab în min. 72.

In minutul 75, C. Dan a fost 
eliminat de pe teren.

&

Oiimpic.de


Pag. a 2-a Nr. 61 (5495)

PĂRINȚI! AU CUVÎNTUL!

CE LOC TREBUIE SĂ OCUPE SPORTUL
In vîațâ copiilor noștri?

în zilele neastre, preo
cuparea pentru creșterea 
unei generafii echilibrate 
sub toate aspectele îmbracă 
forme dintre cele mai va
riate. Părinți, profesori și 
educatori își dedică un 
timp prețios pentru găsirea 
căilor celor mai oportune 
înfăptuirii unui deziderat 
de o asemenea importanță. 
Teste întocmite în școli de 
toate gradele situează spor
tul printre factorii majori, 
meniți să favorizeze o dez
voltare armonioasă a tine
retului, începînd chiar de 
la vîrsfa preșcolară. Astfel 
de teste confirmă faptul că 
părinții manifestă o grijă 
specială pentru dezvoltarea 
fizică a copiilor lor. Este 
firesc, fiindcă pe fondul u- 
nor calități fizice deosebite 
se pot imprima ulterior tră
sături morale și intelectua
le absolut necesare formă
rii unor personalități in
tegre.

Prin intermediul anchetei 
noastre cu tema „Ce loc 
trebuie să ocupe sportul în 
viața copiilor noștri in
tenționăm să aducem, în 
sprijinul celor spuse mai 
sus, opiniile autorizate ale 
unor părinți, de profesii 
dintre cele mai diferite.

Primul dintre cei invitați 
să-și exprime părerea este :

© Dr. EUGEN ȘERBĂNESCU, 
medic primar la Spitalul 
Colțea

„Pentru mine, ca medic, va
loarea sportului este lapidar ex
primată prin cuvintele lui Ju
venal in celebrul său dicton : 
mens Sana in corpore sano.. . 
Este o „rețetă" pe care o reco
mand din toată inima !

In ce mă privește, m-am stră
duit să aplic acest dicton în 
cazul celor doi copii ai mei, 
Andrei și Sabina, după ce și eu, 
în copilărie, am făcut același 
lucru. N-aș vrea să-mi interpre
tați părerea drept un servilism

față de formule de genul „ma
gister dixit", ci ca pe o convin
gere, cu un suport profund știin
țific și generat de însăși profe
siunea mea.

Cum arată astăzi Andrei ? Un 
tînăr armonios dezvoltat, robust, 
plin de sănătate. In ceea ce pri
vește intelectul, el este unul 
dintre studenții fruntași ai anu
lui IV al Institutului politehnic. 
Ca să ajungă aici Andrei a 
practicat, cu caracter de diver
tisment, diferite discipline : de 
la 8 ani a făcut tenis de cîmp ; 
apoi natație și handbal.

Dar Sabina ? La rîndul ei a 
fost îndrumată către sport, im- 
brățișind inițial natația și dedi- 
cîndu-se, in cele din urmă, gim
nasticii, sport care i-a stîrnit o 
pasiune aparte și care i-a dăruit 
multiple satisfacții : cupe, me
dalii și diplome ce umplu o spa
țioasă vitrină personală.

In aceste cuvinte puține v-ațl 
dat seama de creditul nelimitat 
ce il acord sportului, tonicul pe 
care îmi îngădui să-l prescriu 
tuturor părinților pentru copiii 
lor".

• LIDIA PANAIOT, profesoa
ră, Liceul „Nicolae Băl- 
cescu"

„Din punctul meu de vede
re, ca profesoară și mamă, ches
tiunea prezintă o importanță 
particulară. Deși nu sînt de spe
cialitate, subliniez — pe baza 
cunoștințelor acumulate, grație 
mediului în care lucrez și pro
priei experiențe — că sportul 
nu trebuie să lipsească, mai 
ales, din activitatea copiilor. El 
este, după părerea mea, cel care 
face să se contureze personali
tatea copilului, dezvoltă cura
jul. generează vioiciunea gîndi- 
rii. Observ, din păcate, printre 
elevii mei cei mai sîrguincioși, 
o oarecare antipatie față de orele 
de educație fizică. Situația este 
determinată de faptul că pro
fesorii de specialitate cer ele
vilor trecerea unor norme — 
uneori dificile pentru unii din
tre ei — ceea ce ii obligă să

CE FAC CEILALȚI 
ANTRENORI ?

în anul 1967 au avut 
loc în Capitală 41 de reu
niuni amicale și oficiale, 
spectatorii vizionînd peste 
400 de partide. Reține aten
ția faptul că mai mult de 
jumătate din numărul gale
lor disputate au fost orga
nizate de clubul Metalul 
(antrenori I. Stoianovici și
I. Sandu). Se pune în mod 
firesc întrebarea : ce fac 
ceilalți antrenori bucureș- 
teni ? Și, să nu uităm : sînt 

apeleze la o soluție „salvatoare*’ 
(numai in sensul concepției lor 
și a părinților lor — altfel, cu 
totul dăunătoare — de a nu-și 
strica media printr-o notă sla
bă la această disciplină) a scu
tirilor medicale. Rezultatul ? 
O serie întreagă de difi
cultăți in ceea ce privește pute
rea de muncă, mai tirziu, la

Ancheta noastră
facultate și apoi în activitatea 
pe care o execută, datorită unei 
necorespunzătoare dezvoltări fi

zice ; lipsa inițiativei, a cura
jului. Intr-un cuvînt — lipsa 
unei personalități integre. Pe 
de altă parte, profesorii de edu
cație fizică sînt tentați (sau, 
poate, obligați) să caute, cu tot 
dinadinsul, performanța, ocu- 
pîndu-se. prin urmare, de 
cițiva elevi cu aptitudini — de 
multe ori aceștia sînt mediocri 
la învățătură — și neglijînd 
marea masă a școlarilor.

Consider că sportul trebuie să 
fie un atribut al tuturor copiilor. 
Iar gimnastica ar fi, cred, cea 
mai indicată. Deoarece am un 
copil în clasa a IV-a, la Școa
la generală nr. 30, sînt obligată 
să atrag atenția că educația fi
zică la clasele mici este foarte 
vitregită, lucru pentru care sînt 
profund nemulțumită. Și cum 
să nu tiu, cînd copilul îmi spune 
că a făcut altceva în ora de 
sport ? în foarte rarele cazuri 
cînd se respectă această oră. 
pe nedrept ignorată, copilul vine 
acasă cu o deosebită vioiciune, 
nespus, de fericit. Aproape că 
ghicesc, cînd îi văd, după expre
sia feții, dacă a făcut sau nu 
sport. De aceea m-am hotă rit 
să-l înscriu la un centru de 
inițiere. Cristian este un băiat 
studios și are multă, multă ne
voie de mișcare".

@ ALEXANDRU FRĂȚILA, mais
tru electrician, Uzinele „Re
publica"

„M-am convins pe deplin de 
utilitatea sportului dintr-o expe
riență cu unul din propriii met 
copii. Iată despre ce este vorba.

. Băiatul cel mic, Eliade, a fost , 
în liceu un elev care își con
sacra, efectiv, întreaga zi fie în
vățăturii, fie unor înclinații deo
sebite către tehnică. Singur, rle

pildă, iși amenajase un adi-să
rut laborator cu diferite insta
lații.

A venit și concursul de ad
mitere in facultate. Eliade a dat 
examen la „Politehnică". A in
trat printre primii. Nu mică 
mi-a fost însă surprinderea cînd, 
la cîteva săptămîni după această 
reușită, . băiatul mi-a declarat, 
cu toată sinceritatea, că se sim
te extenuat, că are nevoie de q 
perioadă de odihnă. In conse
cință a fost nevoit să se re
tragă.

Cauza acestei extenuări ? Lip
sa exercițiului fizic. Mi-am dat 
seama de acest fapt și, împreu
nă, am stabilit, ca paralel cu 
pregătirea pentru un nou con
curs de. admitere, să-și rezerve 
o parte din timp unor sporturi 
ca natația, ciclismul, să facă tot 
mai multe plimbări scurte în aer 
liber. Rezultatul ? Eliade și-a 
schimbat structural înfățișarea : 
a devenit mai sociabil și mai 
vioi, i-a crescut pofta de mân
care și s-a mai împlinit fizi
cește. A dat un nou concurs de 
admitere, la care a reușit cu o

8, 9, 10... out
peste 30 1 în legătură cu ac
tivitatea arbitrilor-judecători 
din Capitală subliniem că 
au fost promovați la cate
gorii superioare 15 oficiali, 
printre care Gh. Stănescu, 
M. Ciucă, Al. Călărașu, M. 
Buză, R. Iorgulescu, I. Ar- 
găseală etc.

MAX SCHMELLING—JOE 
LOUIS 1—1

Deși au trecut mai bine 
de 30 de ani de la disputa
rea meciurilor dintre faimo
șii boxeri Max Schmelling și 
Joe Louis, totuși mulți din
tre cititorii noștri discută și 
acum pe marginea lor, con- 
trazieîndu-se asupra ver
dictelor dictate de arbitri. 

medie și mai mare. Acum este 
printre cei mai buni studenți 
de la „Electronică".

Sugestia de a-l redresa prin 
sport ml-a oferit-o exemplul 
celuilalt băiat al meu, Laurian 
(acum student in anul III la Po
litehnică), care a practicat, în- 
tr-un timp, chiar sportul de 
performanță.

Se înțelege că pledez pentru 
ca sportul să ocupe în viața co
piilor un loc de frunte 1"

9 Ing. EMANUEL ALEXAN- 
DRESCU, Institutul de studii 
și proiectări forestiere.

„Am salutat inițiativa orga
nizației de pionieri a Școlii ge
nerale nr. 188, atunci cînd a pus 
bazele unui cerc de gimnastică 
artistică. Fiica mea, Dana, ele
vă în clasa a IlI-a a școlii, a 
fost printre primele înscrise. Ce 
a însemnat pentru copil această 
activitate sportivă suplimenta
ră 1 Un foarte bun prilej de 
a-și consuma o parte din ener
gie, de a eăpăta o mai mare si
guranță și eleganță în mișcări, 
de a se dezvolta armonios. Mai 
mult, cercul de gimnastică artis
tică al școlii ii ajută la forma
rea personalității. Faptul că pe
riodic sînt pregătite mici ser
bări cultural-sportive, în care 
evoluează și elevele de la „ar
tistică", o determină să participe 
cu conștiinciozitate la antrena
mente, să execute cit mai co
rect exercițiile din program, să 
iasă în evidență. Nu vă mai 
spun că acasă repriza de gim
nastică artistică a clasei a IlI-a 
constituie, deseori, subiectul 
ei preferat

Desigur, nu mă gindesc prea 
departe, nu încerc să anticipez 
un succes de proporții spectacu
loase, în sport, al fiicei mele, 
dar sînt mulțumit că ea are 
o preocupare curentă, care îi 
place, care îl trezește interes și, 
în plus, o stimulează și la învă
țătură.

Pasiunea pentru sport, pentru 
mișcare, încerc să o inoculez 
și celui de-al doilea copil al 
meu. Dragoș, mult mai niic 
(n-are decît 4 ani), pe care îl 
inițiez — personal — în practi
carea patinajului. Progresele se 
văd încă de pe acum, la cîteva 
luni de la primele lecții. . .*’

• VIORICA DRAGOMIR, cas
nică

-„Anul trecut, exact pe vremea 
aceasta, băiatul meu, Tudorel, 
și-a dorit o pereche de patine. 
I-am satisfăcut dorința, pentru 
notele de 10 pe trimestrul 1 și, 
in ajun de vacanță, s-a înscris 
la cursul de inițiere de la «Fio- 
reasca».

Dar, chiar de la prima lecție, 
Tudorel — printr-o nefericită

intimplare — s-a accidentat. 
Țintuit la pat, cu piciorul in 
ghips, băiatului i se citea pe față 
mihnirea. Simțeam că iubește 
sportul, că abia așteaptă să 
poată zburda din nou împreună 
cu ceilalți copii de virsta sa. 
Ca o primă reacție, explicabilă, 
am vrut să-i interzic practicarea 
acestui sport. Apoi, atit eu cit 
și soțul meu, ne-am răzgindit.

Unii ne-au vizitat chiar la 
redacție, cerîndu-ne să pre
cizăm care au fost rezulta
tele reale ale acestor memo
rabile confruntări. Facem — 
deci — cuvenitele precizări: 
Max Schmelling și Joe Louis 
s-au întîlnit pentru prima 
oara la New York în iunie 
1936. Meciul a avut un ca
racter amical, nici unul ne- 
fiind, pe atunci, campion 
mondial. Pugilistul german 
a învins prin k.o. în repriza 
a 12-a. A doua partidă s-a 
disputat Ia 22 iunie 1938, 
tot la New York. Boxerul 
american, care între timp de
venise campion al lumii, a 
cîștigat prin k.o. în primul 
rund.

Am căpătat convingerea că ac
cidentul amintit mai sus s-a da
torat numai lipsei unor deprin
deri de mișcare.

Fără falsă modestie, mă feli
cit pentru inspirația pe care 
am avut-o. Băiatul este, astăzi, 
complet refăcut. Toată vacanța 
de vară a jucat fotbal, iar acutn, 
învățînd să patineze, și-a văzut 
visul cu ochii. Este o plăcere 
pentru noi, părinții, să-l urmă
rim cu cită siguranță execută 
diverse figuri pe luciul gheții.

Patinajul șt, în general, spor
tul, ii creează băiatului meu o 
stare de intensă satisfacție, care 
pregătește terenul pentru a-și 
însuși, cu mai multă ușurință, 
lecțiile".

« CONSTANTIN DOLDUR, 
președinte-locțiitor, Tribuna
lul raional 30 Decembrie

„Sportul — este un fapt dove
dit — poate să canalizeze sur
plusul de energie al tineretului

sportivă vine să corecteze unele 
porniri necontrolate, neconfor
me cu conduita morală, fenomen 
care iese în evidență, mai ales, 
in perioada pubertății.

Iată de ce părinții, precum și 
, ceilalți factori care poartă răs
punderea educării tinerei gene
rații, trebuie să manifeste o gri
jă permanentă pentru a umple 
timpul liber al copiilor cu acti
vități cit mai atractive, mai in
structive, care pot să-i Îndepăr
teze de pragul delicventei. •

Din activitatea mea de jurist, 
care mă ocup cu infracțiuni să- 
vîrșite de minori, pot să afirm 
că nedirijarea copiilor spre te
renurile de sport face ca ei să 
aibă alte preocupări, să cadă, 
în mrejele a diferite vicii. 
Acestea îi împing, foarte lesne, 
la infracțiuni.

Sportul are și avantajul ma
jor de a contribui la dezvoltarea 
organismului, la menținerea și 
întărirea sănătății fizice și mo
rale. Este considerentul pentru 
care copilului meu, deși n-a îm
plinit decît 3 ani, vreau să-i 
dezvolt, de pe acum, gustul pen
tru o asemenea activitate folo
sitoare pe parcursul întregii 
vieți".

★

Șase părinți, cu diferite pro
fesiuni, și-au spus cuvintul. Ați 
desprins limpede din rîndurile 
lor: fiecare situează (sau în
cearcă să situeze) mișcarea, 
exercițiul fizic, sportul, in pri
mul plan al preocupărilor co
piilor lor. Procedînd astfel, toți 
— fără excepție.— au înregistrat 
numeroase satisfacții.

Este evident, pledoaria pe care 
cei șase părinți consultați o fac 
în sprijinul sportului reprezintă 
un argument decisiv și convin
gător despre utilitatea exerci
țiului fizic pentru copii și ti
neri. Sînt argumente la care 
aderăm, fără rezerve, și 
sperăm că și cititorii noștri le 
vor aprecia temeinicia.

Anchetă realizată de 
Tiberiu STAMA si 

Aurelian BREBEANU

CICLIȘTII ÎI CONCUREAZĂ
PE SCHIORI

Alergătorii care se pregătesc 
pentru cea de-a XXI-a ediție a 
„Cursei Păcii" — Berlin — 
Praga — Varșovia — se află de 
cîteva zile în Poiana Brașov. 
Antrenorul Ernest Golgoți îi 
supune pe elevii săi (G. Moi- 
ceanu, Ion Ardeleanu, W. Zie
gler, Ion Stoica, Nicolae Ciu- 
meti, Gh. Suciu, Sorin Sitditu, 
Fr. Gera și Gh. Moldoveanul 
la un riguros antrenament de 
schi. în program sînt prevă
zute, de asemenea, crosuri pe 
zăpadă, ascensiuni, lucru în sală 
la aparate, jocuri sportive. Se 
folosește, așadar, luna ianuarie 
pentru „oxigenare" și pentru 
completarea pregătirii fizice ge
nerale.

Fără îndoială, cicliștii nu se 
vor prezenta la startul „Cursei 
Păcii" numai cu aceste antre
namente Ia... schi. Ei vor rula 
un număr important de kilo
metri pe șosele (6—7 000) și vor 
lua parte la competiții de ve
rificare. Toate acestea sînt pre
văzute în planurile de pregă
tire pentru lunile februarie, 
martie și aprilie.

PISTARZII INTRA ÎN ARENA!

Antrenorul Iulian 'Gociman 
tie-a făcut o vizită la redac-

Miercuri seara, la Floreasca, baschetbaliștii 
din pitorescul orășel de pe Sava abordau 
cea de-a. doua repriză cu îndreptățite spe
ranțe într-un rezultat foarte strîns. Un coș 
diferență însemna, practic, echilibru perfect. 
Un coș, la pauză, în disputa panourilor, re
prezintă chiar ceva mai puțin decît, să zicem, 
o secundă avans la jumătatea unui semi- 
fond... Gazdelor le rămîneau, așadar, două
zeci de minute de joc efectiv pentru a. în
cerca să se impună cu oarecare autoritate 
în fața acestei echipe tenaee, omogene, cu 
gabarit impresionant și de b elasticitate rar 
întîlnită, asemenea unui resort de oțel care 
se comprimă și se destinde cu egală ușurință 
între panoul propriu și panoul advers.

Mărturisesc că, în sinea mea, nutream 
îndoieli serioase cu privire la materializarea 
intenției campionilor noștri ; dar așa cum 
s-a putut vedea, atit de către cei prezenți în 
sala de lingă lacuri, cît și de către cei adu
nați, cu sufletul la gură, în preajma nenumă
ratelor ecrane miniaturale — debutul repri
zei secunde a coincis cu un iureș dinamo- 
vist, al cărui „motor" neobosit și irezistibil 
a fost același jucător de excepție, care se 
numește Albu. Percutant, agil, exploziv, evi
dent dezavantajat de statură, în pofida celor 
185 cm, în duelurile cu „giganții" de doi 
metri și ceva, temerarul conducător de joc 
a suplinit cu brio, și de astă dată, inferio
ritatea de talie) printr-o priză de-a dreptul 
magnetică, prin relația similară dintre mîinile

sale și coșul vizat (a înscris, rețineți, 35 de 
puncte, adică peste o treime din totalul învin
gătorilor I) — prin neobișnuita putere de.. 
anticipație, concretizată în intercepții uimi
toare și pase milimetrice pe care coechipierii 
săi erau, aș zice, obligați să le fructifice, 
cam în nouă cazuri din zece...

Fără a neglija meritele întregii formații în 
obținerea acestui succes de prestigiu — să nu 
uităm că Olympia Ljubljana este una din 
cele mai bune echipe de baschet de pe 
bătrînul continent — mi se pare necesar 

•și echitabil să reliefez contribujia majoră a 
excelentului jucător dinamovist, recunoscut de 
altminteri drept o valoare certă pe plan 
internațional. Aș adăuga că miercuri, la Flo
reasca, Albu a cîștigat de o manieră convin
gătoare duelul indirect cu iugoslavul Daneu, 
a cărui carte de vizită ne dispensează de 
comentarii. Autentică somitate a jocului cu 
mingea la coș — vedeta oaspeților a fost 
depășită cu acest prilej, atit ca viziune de 
ansamblu, cîf și ca forță de organizare și de 
finalizare — deși, cum s-a mai remarcat, fără 
un filon de talia lui Daneu este foarte pro
babil că vizitatorii ar fi înregistrat la Bucu
rești un eșec de proporții.

Felicitîndu-i încă o dată pe Albu și pe 
colegii săi pentru splendida performanță — 
le urez perseverență și... nervi de oțel, mai 
ales în vederea dificilului retur de la 
Ljubljana 1

Dan DEȘLIU

T 
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Șerban Ciochină l-a „egalat" pe Ron Clarke!

Ron Clarke a uimit lumea nu 
numai prin zecile de recorduri 
mondiale doborîte, ci și prin 
cantitatea uriașă de lucru pe 
care o depune la antrenamente. 
Clarke șe antrenează de 3 ori 
pe zl ! Puțini au crezut acest 
lucru pînă ce nu s-au convins 
văzindu-1 cum se pregătește, cu 
ocazia turneelor sale europe
ne : dimineața și. la prînz cîte 
o oră și seara o oră și jumă
tate.

Iată însă că exemplul său — 
care a fost urmat, cum este șl 
firesc (cu noutățile de metodică 
și antrenament), de colegii săi 
de probă din alte țări, a fost 
transpus în practică și de către 
unul dintre cei mai valoroși 
atleți români, săritorul de tri
plu Șerban Ciochină.

Deși în 1967 a fost al 9-lea să
ritor din lume, recordmanul 
nostru nu este mulțumit cu 
acest loc. El dorește acum să 
facă tot ce este posibil ca în 
Mexic să ocupe un loc mai bun 
decît. cel de la Jocurile Olim
pice de la Tokio •— 5. Ciochină 
vizează o cifră în jurul a 16,80 m 
și pentru aceasta, împreună cu 
antrenorul Elias Baruch, și-a 
dat seama că pentru a atinge 
noi limite este necesar ceva 
nou. ceva în plus. Astfel au 
fost adoptate cele 3 antrena
mente zilnice.

Este, desigur, ceva surprinză
tor ca un săritor să efectueze 
cotidian cîte trei antrenamente 
cînd, în general, se știe că 
acest lucru este caracteristic 
alergătorilor de fond. Și totuși, 

Printre roți
și pedale

ție. Cu acest prilej ne-a In
format că pistarzii vor efectua 
și ei o perioadă de pregătire 
la munte. începînd de la 16 
ianuarie, specialiștii în probele 
de velodrom (Vasile Burlacu, 
Paul Soare, Gh. Juravle, Geor
ge Negoescu, Mircea Virgil, 
Florian Porcăruș, Ștefan Leib- 
nef, Ion Florea, Florian Ne
goescu și Dan Popovici) vor 
putea fi văzuți pe pîrtiile din 
Predeal. Ei sînt în continuarea 
pregătirii, deoarece au folosit 
intens luna decembrie pentru 
antrenamente la sală și în aer 
liber. Supărati pe faptul că 
n-au fost luați în vederile se
lecționerilor olimpici, pistarzii 
vor să dovedească în sezonul 
compețițional 1968 că merită 
acest lucru și - chiar să facă 
deplasarea la Ciudad de Me
xico... Antrenamentele vor fi 
conduse de cei doi antrenori ai 
lotului republican. Iulian Goci
man și Mircea Mihăilescu.

NICOLAE VOTCII PREFERA 
CAPITALA

Antrenorul Nicolae Voicu a 
rămas ferm pe poziție : se va 
pregăti în Capitală ! Așa se 
face că Emil Rusu, Constantin 
Grig ore, Ștefan Cernea, Vasile 
Selejan, Nicolae David, Cristian 
Tudoran, Vasile Tudor, Gh. 
Ciumeti, Alexandru Sofronie șl 

lată că programul a fost pus 
în practică.

— Dimineața, în zori de zl, 
primul antrenament. Circa 1,5 
km de alergare, apoi urcușuri 
pe coastele înclinate, 6 x 200 m 
alergare lansată și 10 reprize a 
10 repetări exerciții de abdo
men.

— La prînz, al doilea antre
nament, cel de bază (haltere, 
sărituri, alergări) care durează 
circa 2 și uneori chiar 3 ore.

— Și, în sfîrșit, seara al 
treilea antrenament (cros, jocuri 
sportive) de circa o oră șl ju
mătate.

El efectuează aceste antrena
mente zilnice împreună cu să
ritorul de lungime Mihai Za- N. MARAȘESCU

TR. SEVERIN. Sala Voința 
din localitate a găzduit recent 
un mare turneu de tenis de 
masă masculin, dotat cu „Cupa 
de iarnă". La concurs au parti
cipai numeroși tineri, reprezen- 
tînd toate asociațiile sportive 
din oraș cu secții de specia
litate. întrecerile au fost domi
nate de reprezentanții A. S. 
Sănătatea, care, de altfel, au 
și ocupat primele trei locuri 
în clasament : 1. Ion Drăgănuș,
2. Florin Mădulici, 3. Ion Vu- 
cescu. .

M. FOCȘAN — coresp.

GALATI în orașul nostru a 
avut loc zilele trecute primul 
concurs atletic de sală din a-

Ștefan Suciu se află aproape 
zilnic pe aleile de la Dinamo, 
fie efectuînd crosuri, fie aler- 
gînd după o minge... Din acest 
lot face parte și Ludovic Za- 
noni. El a fost chemat în pre
gătire pentru a-l ajuta practic 
pe antrenor, pentru a transmi
te tinerilor rutieri din vasta sa 
experiență de fondlst. Poate că 
speranțele ciclismului nostru 
vor putea să învețe de la Za- 
noni șl ceva din sîrguința pe 
care acesta o dovedește la an
trenamente, din viața sportivă 
pe care o duce și pe care în
țelege s-o aibă ca aliat în rea
lizarea performanțelor.

Au existat și unele indispo
nibilități. Doi alergători, Ion 
Rădăcină și Dumitru Nemțeanu, 
accidentați la sfîrșitul sezonu
lui trecut, n-au putut veni la 
pregătire decît ieri. Să sperăm 
că vor recupera. Desigur, cînd 
vremea va permite și cicliștii 
antrenați de prof. Nicolae Voi
cu vor trece la rulaje, astfel 
ca începutul sezonului să-l gă
sească pregătiți pentru start.

Hristache NAUM

haria (7,69 m în 1967), care speră, 
asemenea lui Ciochină, ca în 
urma acestei munci de un vo
lum uriaș să realizeze perfor- 

fmanțe în jurul a 7,90 m.
Salutăm ca ceva cu totul re

marcabil ambiția, perseverenta 
șl dorința de rezultate de va
loare mondială a lui- Ciochină 
și, a colegului său și poate că 
de necesitatea unei munci deo
sebite se vor convinge și al ți 
atleți ai noștri.

Numai o asemenea muncă 
deosebită, desfășurată sub un 
strict control medical, va con
duce la rezultate care să ne dea 
speranțe pentru Mexic 

ceastă iarnă. Competiția a fost 
organizată de Consiliul orășe
nesc pentru educație fizică și 
sport. Cu acest prilej s-au ob
ținut cîteva rezultate demne de 
reținut. Astfel, la categoria ju
nioare mici Mariana Matei a 
sărit peste ștacheta ridicată la 
1,50 m Ea a reușit să o în
treacă cu 5 cm pe Maria Eni- 
că, favorita probei. La catego
ria copii, Neta Radulescu a 
parcurs distanta de 50 m în 7,1 
sec., iar Mariana Barcan (ju
nioare mici) a realizat pe a- 
ceeași distanță 7 sec. Alte re
zultate : D. Butnarii (juniori 
mici) 6,5 sec. pe 50 m ; N. Mo- 
diga (juniori mari) 1,75 m la 
înălțime ; Maria Enlcă 10.10 m 
Ia greutate.

La startul probelor s-au ali
niat 70 de atleți și atlete de 
la C.S.O., de la liceele și șco
lile generale gălățene.

GH. ARSENE — coresp.

TG. MUREȘ. Din inițiativa 
Consiliului regional E.F.S Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, a fosv 
organizată o anchetă în rîndul 
iubitorilor sportului pentru sta
bilirea celor mai buni 10 spor
tivi ai regiunii pe 1967. Cei 
care au răspuns la anchetă au 
avut în vedere valoarea per
formanțelor obținute de spor
tivii noștri fruntași, locurile 
ocupate la diferite campionate 
și întreceri din țară și de peste 
hotare, comportările de pe te
renul de sport și din viața de 
toate zilele.

în urma trierii răspunsurilor, 
a fost stabilit următorul cla
sament : 1. FRANCISC BOLA 
(lupte libere), 2. Anton Pongraț 
(scrimă), 3. Dionisie Nagy (înot),
4. Margareta Szemanyi (popice),
5. Iuliu Szabo (hochei pe ghea
ță), 6. Bela Soos (șah), 7. Otto 
Ilintz (aeromodelism), 8. Adal
bert Covaci (înot), 9. Nicolae 
David (ciclism). 10. Ovidiu Go- 
rea (box).
I. PAuș — coresp. principal

ROMAN. Dr. Romulus Rusu 
este apreciat ca unul dintre 
cei mai buni medici romașcani. 
La fel de bine cotat este el și 
ca sportiv. îl cunoaștem cu 
toții ca pe un pasionat al spor
tului Dr. Romulus Rusu a tre
cut de mult de prima tinerețe. 
Are respectabila vîrstă de 66 
de ani. în ciuda acestei „cate
gorii", el este mereu prezent 
pe arenele de popice din loca
litate, participînd cu regulari
tate la concursuri. în anul care 
a trecut, dr. Rusu a fost credi
tat cu performanțe rar întîl- 
nite la oameni de vîrsta lui, 
obținînd în repetate rînduri re
zultate de peste 845 p.d., cifră 
care reprezintă baremul cate
goriei I de clasificare la proba 
de 200 lovituri mixte. Să mai 
consemnăm la acest scurt por
tret preocuparea permanentă pe 
care o are medicul nostru pen
tru sprijinirea sportului din lo
calitate, De pildă, cu ocazia e- 
tapei regionale a campionatului 
republican de popice, el a efec
tuat un control medical pentru 
a stabili gradul de pregătii e 
al participanților, precum și 
modificările funcționale ce au 
loc înainte de concurs, în tim
pul și după terminarea Iul.

1> BALCIZA — coresp.



DIALOG CU CITITORII

(Șl) LICĂ

PROMITE...
'...Dam urmărit numai 72 de 

minute. La atît se reduce — 
pînă acum — cariera lui tn 
divizia națională A (afli a ju- 
cat in ultimul meci de cam
pionat Dinamo București — 
Universitatea Cluj). Puțin — 
veți spune, cu îndreptățire — 
mai ales pentru a trage con
cluzii. Nu vom face insă gre
șeala de a pune calul înaintea 
căruței și concluziile înaintea 
premiselor. Mai ales ci premi
sele sînt simple semne și pro
misiuni...

Semnele, schițate fugar in 
cele 72 de minute din meciul 
cu Dinamo, „spun" că ar fi vor
ba de un băiat cu autentică 
stofă de ' fotbalist. (Tehnicienii 
afirmă că uneori poți să-ți dai 
seama de valoarea potențială a 
unui tinăr fotbalist chiar după 
cîteva mișcări). Așadar, un 
crochiu din cîteva trăsături: 
intuiția fazei, „simțită", și in
terpretată cu mare rapiditate, 
un dribling scurt cu care i-a 
dezechilibrat în repetate rin- 

duri pe Ștefan, Dinu și chiar pe 
Nunweiller 111, Joc bun fără 
minge, plasament excelent 
pentru primire... Aceste cali
tăți, sesizate rapid de specta
torii de pe stadionul Rep«- 
blicii, i-au făcut pe mulți să 
se întrebe cine e „optarul" de 
la clujeni ? Lică I Un nume 
care nu spunea mare lucru. 
Nimeni nu auzise pînă atunci 
de el. De unde vine ? Cine 
este ?

Intr-o recentă călătorie în o- 
rașul de la poalele Feleacului 
l-am cunoscut mai îndeaproape 
pe „optarul" cu pricina. Un 
băiat brunețel, cu figură aproa
pe copilărească. Este fostul 
elev al S.S.E. 2, descoperit de 
profesorul TRAIAN TOMESCU, 
un recunoscut „producător" de 
talente. A împlinit de cîteva 
zile 19 ani. E cuminte. Chiar 
surprinzător de cuminte și de 
timid față de masa fotbaliștilor 
noștri. Adam, unul din cei mai 
serioși și mai respectați jucă
tori de la „U“, ne spunea că-și 

t pune mari speranțe în talen
tul, cumințenia și marea dorin
ță de a crește valoric a „iedu
lui". De unde-i vine acest nu
me ? De la faptul că Lică abia 
depășește la cîntar 55 de kg...

Așadar, eroul nostru e mic, 
e cuminte, dar e, SE PARE, și 
talentat. Deci Lică, la fel ca 
alte sute de tineri jucători 
înaintea lui, promite — obiec
tiv el promițînd și subiectiv 
(dacă se poate spune așa), an- 
gajindu-se verbal să lucreze 
bine la antrenamente, să res
pecte rigorile disciplinei de 
sportiv, să-și asculte antreno
rul, să-și respecte colegii și 
adversarii, promite, mai ales, 
să facă totul pentru A AJUN
GE un fotbalist bun.

Noi sperăm și-i urăm din 
toată inima lui Lică să ajungă 
un fotbalist bun, ba chiar un 
fotbalist MARE. Fotbalul nos- 

-■ tru resimte acut — se Știe — 
nevoia VEDETEI (valorice) I

Deoarece, insă, pînă acum, 
ani la rînd, ne-am fript de atî- 
tea ori cu copii minune rătă
ciți pe drum, cu talente eșua
te la echipe de categoria C (un 
exemplu, primul venit în min
te : foarte talentatul Rent/e, 
cel despre care se pronostica 
că-l va ajunge și întrece pe 
Tătaru) vrem să privim realist 
„promisiunea-Lică“.

Să-l ajutăm pe Lică Dumi
tru să devină un fotbalist bun. 
Poate că singur va ajunge greu 
(sau nu va ajunge) la țel. Cu 
toții, însă, antrenorul în pri
mul rind, coechipierii, cercul 
mai larg și cel mai restrîns 
în care evoluează să-l ajutăm 
pe Lică să-și țină promisiunea.

Marius POPESCU

Petrolul Ploiești 

a reluat pregătirile

Petroliștii au efectuat primul 
antrenament din acest an in 
ziua de 8 ianuarie. Pînă la 17 
ianuarie, pregătirile vor avea 
loc în aer liber, în sală și la 
bazin. Ședințele de pregătire 
sînt conduse de antrenorul Cer- 
năianu. în programul echipei 
este inclusă și o perioadă de 
antrenamente la munte.

La antrenamente iau parte 
jucătorii: M. Ionescu, Sfetcu, 
Pahonțu, N. Ionescu, Florea, 
Pal, Dragnea, luhaz, Oprișan, 
Dridea II, Romhn, Moldoveanu, 
Bărbulescu și juniorul Florea II. 
Jucătorii Dridea I și Mirăuță 
au primit dezlegări pentru a 
activa la alte echipe.

A. Vlăsceanu—caresp. principal

Prima tragere cu atribuire 
de premii suplimentare care 
inaugurează anul 1968 este tra
gerea autoturismelor LOTO 
din 23 ianuarie. Această trage
re se desfășoară după o nouă 
formulă tehnică în baza căreia 
se vor efectua 30 de extrageri 
a cite 4 numere, in total vor 
fi extrase 120 numere.

In fruntea listei de premii 
se află un autoturism „VOLVO 
121“ in valoare de 102.750 Iei, 
car-î va fi atribuit prin trage
re la sorți, acordindu-se in 
continuare în număr NELIMI
TAT! „Renault 16“, „Moskvici

„Lecție 
de” comDaliuilale“

Citind articolul „S-A SU
PĂRAT VĂCARUL PE SAT" 
(ineleganta titlului surprin
de), apărut în revista „Fot
bal" de joi V ianuarie, am 
descoperit un neașteptat 
spirit „combativ". Autorul 
articolului, R. Urzieeanu, pe 
un ton iritat — de ce, nu 
știm — îl trage la răspun
dere pe antrenorul Colea 
Vîkov, care la rubrica 
„Opinii" din ziarul nostru 
și-a spus, printre altele, 
părerea și despre califica
rea lui Dobrin drept cel 
mai bun fotbalist al anu
lui trecut. Menționăm că 
aprecierile lui Colea Vîlcov 
la adresa jucătorului piteș- 
tean au fost făcute în con
textul unor probleme de 
ordin major în fotbalul 
nostru, ele neurmărind să 
„lovească" în ancheta re
vistei, în urma căreia Do
brin a primit acest titlu. 
(De altfel și unii dintre 
redactorii noștri, răspun- 
zînd la această anchetă, 
l-au indicat pe Dobrin). 
Sîntem siguri că observa
țiile critice ale antrenoru
lui Vîlcov asupra unor de
ficiențe semnalate în tre
cut în jocul lui Dobrin și 
remediate în prezent de 
antrenorii echipei argeșe- 
ne, au fost înțelese mai 
just de către acest talentat 
jucător, decît de către au
torul articolului apărut în 
revista „Fotbal". Surprinde 
neplăcut limbajul violent, 
procesele de intenții, lipsa 
de politețe a ziaristului 
față de tâmplele încărun
țite (desigur chiar în acti
vitatea sportivă) ale antre
norului Vîlcov, care n-a 
insultat pe nimeni, nu s-a 
manifestat violent nici ca 
limbaj și nici în ceea ce 
privește afirmațiile făcute, 
ci și-a spus pur și simplu 
O părere și încă destul de 
curajoasă.

Faptul că publicația la 
care ești salariat îți pune 
coloanele la dispoziție nu-ți 
dă automat și dreptul de 
a-i insulta pe colaborato

0 STATISTICĂ ORIGINALĂ
Iată o mică statistică în

tocmită .pe baza notelor a- 
cordate de cronicarii „SPOR
TULUI" la meciurile dispu
tate în turul campionatului 
de fotbal. Am luat în 
considerare numai pe acei 
jucători care au susținut cel 
puțin 7 partide, adică cu pu
țin peste 50 la sută din totalul 
meciurilor unei echipe.

PRIMII 10 CLASAȚI

1. Koszka (Farul) 8,08, 2.
Barbu (F. C. Argeș) 7,92, 3. 
Adamache (Steagul roșu)- 7,83, 
4. Bay (A.S.A. Tg. Mureș) 
7,67, 5. Nunweiller IV (Ba
cău) 7,58, 6. Gornea (U.T.A.j 
7,54, 7. Uțu (Farul) »7,40, 8—10. 
Raksj (A.S.A.) 7,38, Constan
tin (Steaua) 7,38, Lereter 
(U.T.A.) 7,38.

ULTIMII 10 CLASAȚI

156. Mateianu (Progresul) 
5,58, 157—159. Rusu (Steagul 
roșu) 5,50, Codreanu (Rapid) 
5,50, Popa (Dinamo Buc.) 5,50, 
160. Necula (Steagul roșu) 
5,33, 161. Nagy (Dinamo Buc.) 
5,29, 162. Pîrcălab (Dinamo 
Buc.) 5,25, 163. Radu (F. C. 
Argeș) 5,00, 164. Comănescu 
(Bacău) 4,87, 165. Szabo („U“ 
Cluj) 4,86.

Iată și mediile jucătorilor 
din lotul țării noastre, lot 
comunicat în ziarul nr. 36 
(5470) l

Coman 7,33, Adamache 7,83, 
Barbu 7,92, Ivăncescu 7,08, 
D. Nicolae 7,00, C. Dan 7,17, 
Mocanu 6.58, Hălmăgeanu 
6,92, Măndoiu 6,58, Ghergheli 
6,69, Dumitriu III 6,69, Dinu 
(Dinamo Buc) 6,38, Pîrcălab

Pronosticul nostru
(etapa din 14 ianuarie)

Atalanta -- Sampdoria 1
Bresciai — Napoli X
Fiorentina — Lanerossi 1
Internazionale — Cagliari 1
Juventus 1— Spal 1
Mantova -- Bologna X
Roma — Torino X
Varese — Milan X
Bari — Lazio (campionat B) X
Livorno — Foggia 1
Modena — Lecco 1
Novara — Pisa X
Messina — Reggina X

La 23 ianuarie - tragerea 
autoturismelor LOTO (o nouă formulă)
408", cu 4 faruri și radio, „Fjat 
850“, „Renault Gordini" și ..Tra
bant 601“, pentru variantele cu 
3 numere cîștigătoare din pri
mele 3 extrase.

In afara autoturismelor se 
acordă premii de valoare va
riabilă pentru 3 numere cîști
gătoare din 1 extrase și premii 
fixe în bani pentru 2 numere 
cîștigătoare din 4 extrase. 

rii altor ziare ! Aceasta să 
însemne ,oare, combativita
te gazetărească ? Acesta să 
fie principiul de partid 
după care se călăuzește 
presa noastră ? îți place 
sau nu, ai posibilitatea să 
combați, nu să ponegrești. 
Tocmai de aceea, rubrica 
„Opinii" a ziarului nostru 
este pusă la dispoziția teh
nicienilor și vom continua 
să. o ținem permanent des
chisă tuturor acelora care 
vor să-și spună în mod 
deschis cuvîntul în toate 
problemele fotbalului, chiar 
dacă unora aceasta nu le 
vă fi pe plac.

Ne simțim obligați de a 
aminti autorului articolului 
„S-a supărat văcarul pe 
sat", că, prin simplă coinci
dență, zilele trecute am 
publicat un alt material 
intitulat: „De ce nu este 
Dobrin cel mai bun jucă
tor?", sub semnătura prof. 
Tudor Vasile, președintele 
Consiliului de educație fizică 
și sport al orașului Bucu
rești. Pe un spațiu mai larg, 
acest articol s-a ocupat în 
principal de jocul lui Do
brin. Aprecierile critice 
coincideau într-o bună mă
sură' cu cele ale 'antreno
rului Vîlcov. Pare curios 
faptul că autorul materialu
lui publicat de revista 
„Fotbal" nu amintește ni
mic despre aceste rîn- 
durî I De unde, se poate 
trage concluzia că tirul 
criticii — în cazul de față, 
total neprincipială — este 
reglat în funcție de oa
meni și nu de probleme I

Rîndurile acestea au fost 
scrise nu dinfr-o dorință de 
polemică cu confrați pe 
care am vrea să-i stimăm, 
ci din respect față de pro
fesiunea de ziarist și din 
considerație pentru colabo
ratorii ziarului nostru, care 
prin scrisul lor doresc să 
contribuie la rezolvarea 
problemelor care frămîntă 
în prezent fotbalul româ
nesc.

Cristian MANTU

5,25 (I !), Lucescu 6,45, Grozea 
6,75, I. Ionescu 6,33, Kallo 
6,92, Di nouță 6,33.

Nu figurează Sasu și Oble- 
menco pentru că nu au sus
ținut decît 2 și respectiv 5 
partide, iar Deleanu pentru 
că activează în divizia B.

ing. A. PETERFI
Tg. Mureș

• AM, ARBITRAJUL!
După cum arătam în cronica 

mtilnirii Rapid—Politehnica, de 
duminica trecută, nivelul valoric 
scăzut al meciului, determinat de 
căderile succesive ale celor două 
echipe, a fost accentuat șl de nu
meroase erori de arbitraj. Cuplul 
N. Beeiu — Gh. Ionescu a mani
festat nesiguranță in aprecierea 
situațiilor, nu a avut o linie uni
formă, lăsînd uneori nesancțio
nate greșeli evidente (duble, ți
nute, returnări prin afara benzii, 
patru lovituri consecutive la a- 
ceeașl echipă). Dar și mal grav 
a fost faptul că de multe ori cei doi 
arbitri au indicat invers, ceea ce 
a dat naștere la confuzii în rin- 
dul jucătorilor și spectatorilor. 
Arbitrii de linie au Încărcat și

• LA UN PAS DE TEREN
Educarea spectatorilor rămîne 

Încă o problemă spinoasă pentru 
organizatorii meciurilor progra
mate în sala GîuJești. Gaieria 
rapidistă, care-și manifestă tur
bulent simpatia pentru formația 
favorită, întrece orice limită. Lâ- 
sînd Ia o parte faptul că, dumi
nică, unii spectatori, certați cu 
bunacuviință, și-au încurajat 
echipa bătînd în podea, în insta
lațiile din sală și în tabela de 
marcaj cu picioarele și cu alte 
obiecte (cozi de mături, șeînduri 
etc.), trebuie să semnalăm și cite- 
va ieșiri condamnabile ale unei 
părți a galeriei gîuleștene.

Fiind în dezacord cu o decizie 
a arbitrului de linie Clement 
Niștor, cîteva „capete Înfierbânta
te'» l-au asediat și l-au molestat. 
Regretabil este faptul că printre 
ei se aflau și unii activiști spor
tivi grivițeni care, în loc să cal
meze spiritele, au fost inițiatorii 
reprobabilelor fapte.

In acest caz, ce pretenții am 
mal putea avea în legătură cu e-

Precizăm că jucînd pe bilete 
seria „J" de cîte 60 lei puteți 
participa la toate cele 30 ex
trageri.

Luni 22 ianuarie a.c. este 
ultima zi de vînzare a bilete
lor.

• V-ați depus buletinele 
pentru concursul Pronosport

CURSUL 
DE LA 

SNAGOV
Ca In fiecare an,’ în această 

perioadă, F.R. Fotbal a organi
zat pentru antrenorii echipelor 
noastre divizionare A și B, 
precum și pentru responsabilii 
centrelor de juniori și copii, un 
curs de perfecționare la Șna- 
gov.

Tehnicienii noștri au ■ dezbă
tut probleme legate de : proce
sul de instruire a jucătorilor; 
concepția și organizarea jocu
lui ; planificarea antrenament 
tulul.

Dintre referatele expuse cu 
această ocazie menționăm: 
„Principalele lipsuri ale fot
balului nostru in comparație cu 
fotbalul modern" (Emerich 
Vogi), „Despre organizarea jo
cului modern" (ing. Virgil Eco
nomul, „Documentele de pla
nificare și ciclul săptămînal de 
antrenament" (prof. I. Șiclo- 
van), „Sarcinile echipelor pen
tru organizarea activității din 
perioada pregătitoare" (prof. 
Dincă Schileru), „Probleme de 
recuperare a efortului" (prof. 
D. Teodorescu), „Metodica pre
dării unor exerciții cu inter
vale pentru dezvoltarea unor 
calități fiziee" (prof. Gh. Ola).

Cursanții au mai audiat și 
expunerile a doi specialiști 
străini, ’englezul Roy Meads șl 
iugoslavul M. Rajonovic.

ȘTIRI
O nouă promoție 

de arbitri
între 5 și 10 ianuarie au avut 

loc examenele ’cursului de ar
bitri de fotbal organizat în ca
drul clubului Constructorul din 
București. Din cei 80 de 
cursanți, doâr 40 au trecut exa
menele. Printre noii cavaleri 
ai fluierului se numără N. Dul- 
gheru. Gh. Teodorescu, C. Ba
dea, M. Radu. I. Negreanu și 
Viorica Goangea.

Portul Constanța
se antrenează

la Sinaia
După analizarea activității 

din turul campionatului, echipa 
Portul Constanța a plecat la 
Sinaia, unde se va pregăti pînă 
la 17 Ianuarie. în continuare, 
sînt prevăzute un număr de 12 
meciuri amicale în compania 
unor formații din campionatul 
regional, precum și cu Farul 
Constanța și Ceahlăul P. Neamț, 
în lot a fost promovat jucă
torul Alexe, fundaș’ central, 
de la Electrica Constanta.

C. Popa i — coresp. principal

DINAMO - C.P.B., UN MECI FĂRĂ ISTORIC

maj mult atmosfera de dezorien
tare prin aprecieri greșite asupra 
locului de ieșire a mingii, lndi- 
cind uneori în teren baloane ex
pediate la peste Jumătate de 
metru în afară și obligind, astfel, 
pe conducătorul de Joc să-și 
schimbe decizia Inițială. Acesta 
s-a făcut, Ia rindui său, vinovat 
și de o întrerupere neregulamen
tară a Jocului, la cererea lui 
Plocon, frustînd echipa Politeh
nica de un punct realizat in acei 
moment.

Forul de specialitate va trebui 
să desfășoare o mai eficientă ac
tivitate cu arbitrii, astfel incit să 
nu se mai repete asemenea defi
ciențe în conducerea partidelor.

ducarea spectatorilor, cînd cei 
datori să o facă au carențe se
rioase la acest capitol ?

Pe de altă parte, gălățenii. ca 
și conducătorul de joc, au avut 
de înfruntat o furtună de injurii 
și expresii dintre cele mai licen
țioase din partea acestor oa
meni certați cu, disciplina.

In pluș, spectatorii giuleșteni 
disturbă buna desfășurare a me
ciurilor, stînjenind pe jucători 
atunci cînd aceștia încearcă să 
recupereze mingile trimise spre 
marginea terenului. La jocul fe
minin Medicina București — 
Universitatea Cluj, oaspetele au 
pierdut un punct tocmai datorită 
intervenției dg pe margine a 
unui spectator ia o> minge ușor 
de salvat.

Federația și comisia sa de corți- 
petițiî ar trebui să analizeze și 
acest aspect al problemei. Căci 
în asemenea • condiții nu se poate 
juca'.

B. AURELIAN

de mîine ? Dacă nu, grăbiți-vă, 
astăzi fiind ultima zi.

gs Incepînd cu data de 15 ia
nuarie 1968, casieria nr. 31 de 
plăți premii LOTO-PRONO- 
SPORT din București, raionul 
30 Decembrie, va funcționa m 
localul agenției 3—4 din Piața 
Cosmonauților (Lahovari nr. 9).

TRAGEREA
LOTO DIN 12 IANUARIE

76 35 45 72 66 55 25 1 60 39 85 20 
Fond de premii : 962 448 lei.
Tragerea următoare va avea loo 

vineri 19 ianuarie 1968, la Bucu
roșii.

Tăcerea care se așternuse 
pînă mai zilele trecute asupra 
turneului selecționatei " divi
zionare în Africa și America 
Latină a intrigat pe mulți din
tre cititori, care ne-au solici
tat insistent, în s®ris sau tele
fonic, să răspundem ce se în- 
tîmplă cu fotbaliștii noștri. „Nu 
considerați că-i nepermis ca e- 
chipa națională să fie plecată 
peste hotare, iar marea masă 
a iubitorilor fotbalului să nu 
știe nimic despre evoluția și 
comportarea ei?" — ne întrea
bă cu năduf tovarășul Ion Po
pescu, tehnician la I.R.I.L. Ca
racal. într-o altă epistolă, un 
grup de lăcătuși de la Uzinele 
metalurgice din Timișoara — 
secția a II-a — ne atrage po
liticos atenția că sînfem mal 
bine informați asupra turnee
lor efectuate de alte echipe 
europene (U.R.S.S., Ungaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană) 
decît în legătură cu acela al 
selecționatei noastre. într-ade- 
văr, cu toate eforturile depuse 
de Agenția română de presă, 
ca și de ziarul nostru, nu s-a 
putut stabili nici un contact 
cu fotbaliștii plecați în țările 
calde. De abia zilele trecute, o 
dată cu primirea unei sarisori 
de la antrenorul Angelo Nicu- 
lescu, am fost în măsură să 
furnizăm cititorilor cîteva 
foarte modeste amănunte des
pre desfășurarea turneului. Să 
sperăm, totuși, că în Brazilia, 
unde echipa română se află 
în prezent, directorul tehnic 
al F.R.F. va face uz de mij
loace mal rapide de comunica
ție (telex, telefon) pentru a ne 
informa cu promptitudine mă
car asupra rezultatelor pe care 
le vor obține jucătorii noștri.

★
Un cititor din Arad, domiciliat 

tn str. Gheorghieni 6, al cărui

Dinamo a luat o

(Urmare din pag. 1) 
șit un gol (Sgîncă) obținînd 
o meritată victorie.

AVÎNTUL M. CIUC—AGRO
NOMIA CLUJ 4—6 (1—0, 1—2, 
2-4).

Intilnire hotărîtoare pentru 
ocupanta locului III .al clasa
mentului. Ambele formații au 
făcut risipă de energie și de... 
ocazii de gol. Avîntul a jucat 
mai organizat în prima repri
ză înscriind în min. 12 prin 
C. Antal, în timp ce studenții 
clujeni au ratat două ocazii 
unice, portarul Balint plon- 
jînd pe’ puc la 6—7 m de 
poartă. Tot hocheiștii din Ciuc 
sînt cei care marchează prin 
același Antal (min 25). Este 
rîndul clujenilor să devină mai 
agresivi, să preseze cu. mai 
multă hotărîre și să înscrie 
prin Gali (min 39 și 40) golu
rile egalizatoare. Ultimele 20 
de minute au dat loc unei 
lupte deosebit de aprige. A- 
gronomia a luat conducerea 
(Gali, min. 53), a fost egalată 
cînd se afla în inferioritate 
numerică (Ferenczi, min. 55), 
apoi din nou Gali (min. 57) a 
majorat scorul la 4—3. Clujenii 
înscriu prin Gali (min. 59), dar 
C. Antal (min. 60) face ca din 
nou diferența să devină mi-

Joi după-amiază, m sala din 
șes. Ștefan cel Mare, a avut 
loc partida feminină de volei 
dintre Dinamo și Combinatul 
poligrafic, contînd pentru eta
pa a VI-a a campionatului di
viziei A. După cum era de 
așteptat, victoria a revenit di- 
namovistelor cu 3—0 (1, 4, 2) 
în numai 40 de minute. A fost 
o formalitate pentru campioa
ne, care, fără să se întrebuin
țeze, și-au surclasat adversa- 
tele. După aspectul jocului se 
părea că o echipă din „A“ face 
un meci de antrenament în 
compania unei formații cu cel 

Foto; T. Roibu

nume nu l-am putut descifra, ne 
Întreabă de ce echipele europene 
prefera iarna turnee în America 
Latină. Iată motivele principala 
ale acestor tradiționale călătorii :

— pe continentul sud-american 
este acum vară plină, deci se 
poate juca fotbal în cele mal 
buna condiții, Iar echipele euro
pene se mențin, astfel, într-o ac
tivitate continuă ;

— se oferă prilejul unor con
tacte extrem de utile cu fotbaș 
luj sud-american, recunoscut prin 
valoarea sa ;

— contractele care se încheie 
pentru efectuarea acestor tur
nee stat avantajoase din punct 
de vedere financiar echipelor eu
ropene. Ele obțin o cotă-parte 
din Încasările la meciurile pe 
care le dispută, potrivit înțelege
rii prealabile cu organizatorii 
turneelor.

★
Cititorul Orlando Purza din 

Arad, str. Odobescu 11, face 
cîteva sugestii privind schim
barea denumirii unor echipe 
din divizia A de fotbal. Din
tre ele, numai una este (după 
părerea noastră) potrivită, a- 
ducînd aminte de o fostă glo
rie a fotbalului românese : Ri- 
pensia Timișoara. Această prea 
bine cunoscută, denumire ar 
putea fi luată de echipa stu
dențească din localitate (cum 
propune și cititorul nostru) 
sau de aceea a ceferiștilor din 
orașul de pe malurile Begăi. 
Ba, chiar, s-ar putea lua în 
considerație o mai veche pro
punere de unificare a celor 
două echipe sub numele de 
Ripensia / bineînțeles, această 
acțiune presupunînd stingerea 
animozităților care continuă 
încă să macine fotbalul timi
șorean.

De altfel, în problema (care 
nu-1 atît de măruntă cum se 
pare) a denumirilor duhurilor 
și asociațiilor sportive ne pro
punem a reveni cu noi puncte 
de vedere.

serioasă opțiune
nimă. In minutul 60 Gali sta
bilește rezultatul final !
DINAMO — STEAUA 5—0 

(0—0, 5—0, 0—0)
Ca prin minune, cu puțin 

timp înainte de începerea par
tidei derbi a campionatului, 
ninsoarea s-a oprit, astfel că 
jocul s-a putut desfășura în 
condițiuni bune (în ultima re
priză a nins însă din nou I).

Ca și în primul tur, Dinamo 
a obținut o victorie clară, Ia 
un scor net, ca rezultat al unei 
superiorități evidente în spe
cial sub raport fizic. Dinamo- 
viștii au patinat cu mult mai 
rapid decît adversarii lor. au 
fost mai agresivi și au cișligat 
majoritatea duelurilor direcie 
pentru puc. Steaua ni s-a părut 
obosită și, după ce a primit 
două goluri, și lipsită de am
biție. Nu-i mai puțin adevărat 
că trei din punctele înscrise 
de Dinamo au iosl consecința 
unor grosolane greșeli ale por
tarului Crișan sau fundașului 
Vacar, dar și Ia hochei, cum 
se spune, „jocul greșeala aș
teaptă" !

Cele cinci puncte au fost 
realizate în ordine de : Ște
fan (min. 21), Bașa (min. 26) 
dintr-o pasă a lui... Vacar, 
Pană (min. 37), Bașa (min. 31) 
și din nou Ștefan (min. 34).

înaintea turului al treilea al 
campionatului, care va începe 
la 24 îebruarie, Dinamo Bucu
rești ocupă primul loc al cla
samentului cu un avans de 
4 puncte.

puțin două clase inferioară. 
Atît de frecvente erau greșe
lile poligrafelor (în toate com
partimentele) incit un neavizat 
ar fi putut crede că partenerele 
dinamovistelor s-au întîlnit în- 
tîia dată în seara meciului. 
După primul set cîștigat în 10 
minute (dacă regulamentul ar 
ti permis, arbitrii ar fi trebuit 
să oprească jocul pentru infe
rioritatea adversarului), am a- 
sistat, la încă două la fel de 
anoste. Din cele 7 puncte ale 
C.P.B.-ului doar două au fost 
realizate din acțiune de atac 
(Covaci), celelalte fiind rezul
tatul unor greșeli ale dinamo
vistelor (puncte directe din 
serviciu — la Vlădeanu și Flo
rea — lovituri în fileu și în 
aut).

In fața unei atît de palide 
rezistențe, antrenorul campioa
nelor și-a permis să încerce o 
serie de scheme tactice, folo
sind, cu acest prilej, tot lotul

Recenzia de curînd publica
tă în ziarul nostru a lucrării 
profesorului NiGoIae Petrescu, 
„Carte pentru fotbaliștii de 
mîine", constituie tema naul 
reproș pe care nl-1 faee tova
rășul Vasile Pală din Sinaia, 
str. 30 Decembrie 19. Citito
rul slnăian ne Întreabă da «e 
a apărut această recenzie, din 
moment ce, așa oum ne 
asigură d-sa„ cartea nu se gă
sește în librării. Probabil, com
pletăm noi, numai în librăriile 
din Sinaia. Din scrisoare nu 
rezultă însă, motivul lipsei 
din rafturile librăriilor a a- 
cestei lucrări t s-a epuizat sau 
n-a ajuns încă și pe Valea 
Prahovei ? în orice caz, pentru 
a fi sigur de obținerea cărții 
dorite, îl sfătuim pe tovarășul 
Pală să se adreseze librăriei 
„Cartea prin poștă".

★

Un renroș, de data aceasta ceva 
mai Întemeiat, ne-a fost adresat 
șl de tovarășul Vasile Teianu din 
Bacău, care so arată nemulțumit 
de tratamentul aplicat echipei de 
handbal clin localitate, atit de că
tre federația de specialitate, cit 
și de ziarul nostru. In ceea ea 
ne privește, recunoaștem ca ac
tivitatea bandbaliștilor băcăuani 
șl-a găsit o mai palidă reflectare 
ta coloanele publicației noastre, 
situație de care vom ține seama 
ta viitor.

★

O suporteră a Universității 
Cluj, Adriana Popescu din 
același oraș, bd. Lenin 44, ne 
anunță că la data de 7 ia
nuarie fotbalistul Anca a îm
plinit 21 de ani și ne roagă 
să-i transmitem calde- felicitări 
și urări de sueaes. O facem, 
cu toată plăcerea, subscriind 
și noi la ele.

C. FIRANESCU

ANTRENORII
AU ULTIMUL CUVÎNT

Ediția inaugurală a „Cupei 
Cutezătorii", desfășurată la 
sfîrșitul săptămtnii trecute la 
Tușnad, a fos* rodnică pentru 
toată lumea’ șl. In special, 
pentru antrenori. Radiografia 
concursului arată astfel :

PARTICIPANT!: 1. Mureșul 
Tg. Mureș 17 concurenți; 2. A- 
gronomia Cluj 14 conc.; 3. A- 
vîntuț M. Ciuc 11 conc.; 4. 
C.S.M. Cluj 6 conc.; 5. Dinamo 
Brașov 5 conc.; 6. Dinamo 
București 4 conc.

SPORTIVI LAUREAȚI (cîști- 
gători ai diferitelor probe): 1. 
Agronomia Cluj 8 locuri I; 2. 
Avîntul M. Ciuc 4 locuri I; 3. 
Mureșul Tg. Mureș 3 locuri I; 
4. Dinamo București 2 locuri 
I; 5. C.S.M. Cluj I loc 1; S. 
Dinamo Brașov 0 locuri.-

Cele două clasamente reflec
tă preocuparea antrenorilor 

, Z. Szekely (Agronomia Cluj), 
C. Gali’(Mureșul Tg. Mureș) și 
A. Molnar (Avîntul M. Ciuc) 
pentru recrutarea și pregătirea 
viitorilor patinatori fruntași. Se 
poate afirma că, în marea lor 
majoritate, tinerii viteziști au 
obținut rezultate meritorii, do
vedind frumoase perspective. 
Dar, pentru afirmarea lor, în 
continuare, antrenorii au ulti
mul cuvînt.

Tr. I.

de jucătoare (cu excepția Lieî 
Vanea-Iliescu) : Bogdan (Bel- 
gea), Constantinescu (No- 
dea), Ivănescu, Popescu, Ștefă- 
nescu (Vamoșiu), Lucia Vanea 
(Gheorghescu).

Credem că pauza de o lună 
dintre etapele a VI-a și a VII-a 
va fi folosită de prof. Eugen 
Scarlat pentru a-și aduce echi
pa pe linia de plutire. Altfel 
cele trei victorii consecutive cu
cerite de poligrafe în prima 
parte a turului vor rămîne 
doar o frumoasă amintire.

I. DUMITRESCU

CLASAMENTUL
1. Rapid
2. Dinamo
3. C.S.M. Sibiu

5
5
5
6
5

5 0 15: 0 10
5 0 15: 1 10
A 1 14: 6
3 3 10:15

9
9
8

4
5.

C.P.B.
Penicilina 3 2 9: 7

6—7. ,,U“ Craiova 5 2 3 7:11 7
6—7. ,,U« Cluj 5 2 3 7:11 7

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

10. Drapelul roșu 4 0 4 4:12 4



Prima manșă a finalei „C. C. E.“ 
la polo așteptată cu un interes deosebit

(Urmare din pag. 1)

A. Grințescu a șutat puternic spre poarta echipei D.na: . el

Corespondența din Zagreb

VA PUEZENTAM
PE ML ADOS I
POLOIȘTII DIN ZAGREB SÎNT SINGURII CARE AU PAR
TICIPAT, FĂRĂ ÎNTRERUPERE DIN 
CAMPIONATELE NAȚIONALE

1946, LA TOATE

Deoarece pînă Ia fluierul care va da 
a primei manșe a finalei „C.C.E." Ia polo 
ore, să vă prezentăm — în rîndurile ce urmează — pe Mladost 
Zagreb.

Mladost este echipa stu
denților din Zagreb și a re
purtat în ultimii ani un șir 
de importante succese, atit în 
Iugoslavia, cit și peste hota- 

Jadran din

semnalul de începere 
au mai rămas puține

prezentative : „Ar fi trebuit să 
jucăm direct, al treilea meci !“

AUREL ZAHAN : „De 12 
ani ne chinuim să obținem o 
victorie de prestigiu în fața 
poloiștilor iugoslavi. Poate că 
un succes (sau chiar unul par
țial — citiți 
scăpa o dată 
iugoslav".

ANATOL 
„Vom căuta 
ranța prea mare 
ceea ce privește ciștigarea par
tidei".

în cursul 
bucureștenii 
antrenament 
după-amiază 
grup un film. Seara, ei a:i t 
din nou prezenți la piscină. 
Mai întii pentru a-i urmări pe 
viitorii lor adversari (Bonacici 
nu a apărut nici de data n- 
ceasta șt nimeni nu este in 
măsură să ne precizeze starea 
sănătății lui) și apoi pentru un 
joc de scurtă durată la două 
porți. La sfîrșit, Carlo Stipanici 
i-a rugat pe dinamovișțl să-și 
regleze puțin tirul la poarta 
în care s-a instalat și aceștia 
nu s-au lăsat prea mult ru
gați. Intr-adevăr, reflexele sale 
sint uimitoare... La încheierea 
antrenamentului, antrenorul 
Carol Corcec a anunțat și „7“-le 
cu care va începe partida : 
Ciszer — Kroner, Zahan, Grin- 
tescu, Mărculescu, Novac și 
Popa.

In fine, arbitrul întilnirii, 
Werner Ulrich, nu și-a anunțat 
încă sosirea pină Ia ora cînd 
transmit. In schimb, este pre
zent, ca delegat al biroului 
L.E.N., dl. Joseph Dirnweber. 
Să fie oare, numai o simplă 
întîmplare ?...

meci egal) ne-ar 
de acest complex

si
GRINTESCV : 

speculăm siau- 
a gazdelor in

zilei de vineri, 
au mai făcut un 

dimineața, 
au vizionat

O
GH. POPESCU

arbitrează

15

s lui Salvatore
Burruni

in- 
ar- 
va 

So

„Cupa campioni- 
la băieți, compe- 
se află angajată 
României, echipa

Înainte 
9, spre sur- 

spaniolul 
„contrat" pe 
numărat în 
revenit însă,

A 93-a victorie

Victoria pugilistului italian Sal
vatore Burruni, care —• la 34 de 
ani — reușește să devină 
pion european la categoria 
coș, învingîndu-1 ia puncte 
spaniolul Mimoun Ben Aii,

forul sportiv 
specialitate,

Gh. Popescu 
ianuarie, la

dintre formațiile 
VIF Dimitrov și

Solicitat de 
ternațional de 
bitrul român 
conduce la 
fia, meciul 
de handbal
UK 51 Helsinki. Intilnirea con
tează pentru 
lor .europeni" 
tiție în care 
și campioana
Steaua București.

în „C.C.E.“

cam- 
co- 
pe 

con
tinuă să suscite ecouri în lumea 
boxului.'

în meciul de la Neapole, Bur- 
runi a demonstrat o mare vita
litate, boxînd în forț® majorita
tea reprizelor. Mimoun a fost 
dominat copios în reprizele 5 și 
6, părind că va pierde 
de limită. în rundul " 
prinderea generală, 
complet refăcut l-a 
italian care a fost 
coirzi. Burruni șl-a . ... _ ...
conttnuînd sa-șl domine adversa
rul, pe care l-a depășit net în 
ultimele două reprize.

Salvatore Burruni a fost cu ani 
în urmă campion al lumii și al 
Europei la categoria muscă. A- 
cesta a fost cel de al 102-lea meci 
susținut de Burruni. El a obți
nut, în total. 93 de victorii, din
tre eare 30 înainte de limită.

In foto : Burruni (stînga) atacă 
în ultimul rund al meciului.

re. Alături de 
Split, MLADOST ESTE SIN
GURA ECHIPĂ ‘ ~ 
DIN IUGOSLAVIA 
PARTICIPAT, FĂRĂ ÎNTRE
RUPERE DIN 1946, LA TOATE 
CAMPIONATELE DE POLO 
ALE IUGOSLAVIEI, ocupînd 
de multe ori locuri fruntașe.

Tn 1961, 1962 și 1964 Mla
dost cucerește campionatul 
național de iarnă, iar în 1962 
și titlul de campioană de vară 
a Iugoslaviei. între anii 1963— 
1965 echipa din Zagreb a fost 
„umbra" formației Partizan, 
luptîndu-se cu aceasta din 
urmă pentru titlul de cea mai 
bună echipă de club din tara 
noastră, titlu pe care l-a cuce
rit în anul 1967. în cei peste 
21 de ani de activitate, MLA
DOST ZAGREB A SUSȚINUT 
MAI MULT DE 170 DE ÎN- 
TÎLNIRI INTERNAȚIONALE, 
145 DINTRE ACESTEA CON- 
SEMNÎND VICTORIA PO
LOIȘTILOR IUGOSLAVI.

Mladost are o apărare re
dutabilă, reprezentativa Iugo
slaviei apelînd de fiecare dată 
ia jucători ca Stipanici, Bo- 
nacici și Trumbici, recunoscuti 
mai ales pentru excelentul lor 
toc de apărare. Firește, 
atacul nu este atît de 
încit să dea posibilitate 
larilor adverși să stea cu 
tele încrucișate".

lată, de altfel, scurte 
zentări ale componenților 
pei Mladost Zagreb:

Carlo Stipanici (născut la 
8 decembrie 1941), portar,- a 
început activitatea la Mladost

DE POLO
CARE A

nici 
slab 
por- 

„bra-

pre- 
echi-

în 1959 ca junior ,- din 1960 
este în permanentă în forma
ția de bază și în lotul na
țional ;

Zdranco Hebl (21 ianuarie 
1943), portar ; joacă la Mla- 
dost din 1963 ■, rezervă în e- 
chipa reprezentativă ;

Ozren Bonacici (5 ianuarie 
1945) ; a debutat ca junior în
1959, iar un an mai tlrziu 
devine titular; din 1964 este 
component al echipei națio
nale 1

Ivo
1935);
Jadran
legitimat la Mladost din 1962 ; 
component al echipei naționa
le a iugoslaviei din 1959;

Mladen Ionke (2 mai 1944) ; 
din 1960 Ia Mladost ;

Zlatco Sitneneț (29 
brie 1938) joacă la 
din 1955; în 1960 și 
făcut parte din echipa olim
pică a tării ;

Miroslav Poliac (3 septem
brie 1944) practică poloul din
1960, iar din 1962 — la Mla
dost ; este membru al lotului 
..national;

Milan Ieger (27 iulie 1931) ■, 
fost recordman al Iugoslaviei 
la 100 m, 200 m și 400 in 
înot; practică jocul de polo 
din 1958; veteran al echipei;

Marian Iujei, jucător și an
trenor din 1958, 
culos în atac.

Ar mai putea 
frații Pozoievici și 
care speră ca fn 
poată fi selecționați în prima 
echipă.

Trumbici (2 aprilie 
a debutat în 1946 la 
Split, ca înotător; este

noiem-
Mladost
1964 a

foarte peri-

li adăugați
Rene Racici 
acest an să

Predrag SARICI 
redactor la „Sportske

Novosti"-Zagreb

florin Gheorghiu
in irunte la Dcvcrwijh

PANORAMIC SPORTIV EXTERN

■Vi după-a:'.ară. la Edinburg, înaintea loviturii de începere a meciului de rugbi Scoția — 
Franța, din „Turneul celor 5 națiuni", se va păstra un minut de tăcere in memoria celor doi internațio
nali francezi, Guy Boniface și Jean Michel Capendeguy, recent decedați în tragice accidente.

fraților Boniface : Andrâ (dreapta) se pregătește să trimită spre GuyO fotografie din albumul 
(stingă) pasa sa preferată...

află Gheor- 
Ree (Olan
iirmează in 

(URSS) 1

AMSTERDAM 12 (Agerpres) 
După două runde, in fruntea 
turneului internațional de șah 
de la Beverwijk se 
ghiu (România) și 
da) cu cite IV3 p. 
clasament Knrcinoi
p și o partidă întreruptă, Bo- 
boțov (Bulgaria), Cirici (Iugo
slavia), Donner (Olanda), Hori 
(Cehoslovacia), Ivkov (Iugo
slavia). Karaklajic (Iugoslavia), 
Portiscb (Ungaria) și Tal

(URSS) cu cite 1 p, etc. In 
runda a doua, Gheorghiu a 
ciștigat partida cu Donner. Alte 
rezultate : Portisch — Cirici 
1—0; Korcinoi — Matanovici 
1—0, Boboțov — Ivkov remiză, 
Ree (Olanda) — Van Geet (O- 
landa) 1—0.

Turneul maeștrilor a pro
gramat runda a doua. Ciocillca 
a remizat cu cehoslovacul Vys- 
louzil.

In avalanșa de știri și co
mentarii care vestesc a- 
propierea Olimpiadei al

be, o pauză de respirație este 
uneori necesară. Citeva eveni
mente sportive, ce sînt to
tal distanțate de întrecerile 
puse sub semnul celor cinci 
cercuri, atrag totuși atenția 
prin semnificația lor aparte. Cu 
ele vom începe turul nostru de 
orizont din acest sfîrșit de săp- 
tămînă

La loc de cinste fotbalul.
Cel italian, acum trecînd 
în a doua jumătate 

a campionatului. Un campionat 
care va rămîne mult timp în 
memoria milioanelor de „tifosi". 
In primul rînd, prin prăbușirea 
iremediabilă a lui Inter. Ce a 
fost, realmente, un accident în 
finalul campionatului trecut ia 
proporții de dezastru acum, 
când echipa care, în decurs de 
cîțiva ani, a reabilitat ca va
loare „il calcio", este pierdută 
fără speranță în plutonul din 
mijlocul clasamentului. în 
schimb — alt punct memorabil 
— asistăm la reînflorirea spec
taculoasă a celeilalte echipe 
milaneze, care ne amintește de 
vremurile sale de glorie, cînd, 
sub egida tripletei de 
port Gre-No-Li, domina cu 
toritale soccerul peninsular, 
tați. Tot atacul dă măsura
tualei ascensiuni a lui Milan. 
Un atac care marchează mai

im- 
au- 
No-
ac-

multe puncte în deplasare de- 
ciț pe teren propriu (golaveraj : 
12—3 acasă, 15—10 deplasare). 
In linia de înaintare trăiește o 
a doua tinerețe suedezul Kurt 
Hamrin, în pragul celor 40 de 
ani, iar celelalte vedete sînt Ri
vera, Sormani și marea reve
lație a sezonului, Prati.. Toți fi
gurează printre fruntașii listei 
de golgeteri ai campionatului 
italian.

După etapa de duminică, Mi
lan are un avans de 4 puncte 
față de următoarele clasate, Na
poli și Varese (noua echipă a 
lui Picchi) și nu mai puțin de 
7 puncte o separă de eterna sa 
rivală, Inter. Dar iată clasa
mentul, în întregime : Milan 21, 
Napoli și Varese 17, Juventus și 
Roma 16, Torino și Fiorentina 
15, Cagliari. Bologna și Inter- 
nazionale 14, Atalanta, Lane- 
rossi și Brescia 12, Sampdoria 
și Spal 10, Mantova 9.

Mâine, un derbi: Varese — 
Milan. O ciocnire care poate 
distanța și mai mult pe lideri, 
afară de cazul că Picchi le va 
subtiliza 
careului 
dea...

Cînd se
întregi

nu piardă obișnuința 
locuri, deși aici 
fi mult mai 

Un fost campion
Mihail Tal, câțiva

opo- 
re- 

mon- 
mari

toate, mingile în fața 
de 16 metri. Vom ve-

SIR STANLEY ROUS, PREȘEDINTELE F.I.F.A., 
IA ATITUDINE ÎMPOTRIVA INDISCIPLINEI

Tn ultimul număr al Buleti
nului F.I.F.A., Sir Stanley 
Rous, președintele Federației 
internaționale de fotbal, sem
nează un interesant articol pri
vind măsurile pe care federațiile 
naționale, cluburile și arbitrii 
trebuie să Ie ia împotriva ma
nifestărilor nesportive de pe 
terenurile de fotbal.

Avînd în vedere că actualele 
articole din regulamentul 
F.I.F.A. nu cuprind combate
rea manifestărilor nesportive, 
președintele F.I.F.A. va supune 
la viitorul congres al forului 
suprem un capitol special pri
vind disciplina jucătorilor pe 
terenurile de fotbal.

Pentru îmbunătățirea disci
plinei sportive și pentru ca 
meciurile să se desfășoare în- 

t tr-un climat favorabil, preșe
dintele F.I.F.A. preconizează 
următoarele :

1. Toate federațiile naționale 
sînt obligate să anunțe F.I.F.A., 
cu cel puțin 14 zile înaintea 
programării unui meei interna
țional. ziua și locul desfășu
rării partidei. Această măsură 
este necesară pentru ca forul 
fotbalistic suprem să delege 
un observator.

2. Membrii comitetului 
F.I.F.A. sînt obligați să facă 
un referat asupra partidei in
ternaționale pe care au vizio-

Sir STANLEY ROUS

nat-o, indiferent de faptul că 
au fost delegați sau nu să ur
mărească jocul respectiv. Ei 
vor trebui să raporteze obiectiv 
atitudinea pe care au avut-o 
spectatorii și jucătorii în tim
pul jocului.

3. Să se alcătuiască un re
gulament privind desfășurarea 
finalei „Cupei intercontinenta
le**. Această competiție să fie 
organizată de F.I.F.A. și nu de 
echipele finaliste, cum s-a pro
cedat pînă acum.

4. Primele și premiile pe 
care le acordă diferite societăți

și firme comerciale unor clu
buri să fie date publicității 
înainte de joc, pentru a nu se 
crea anumite suspiciuni in rin- 
dul jucătorilor.

5. Federațiile naționale sînt 
obligate să anunțe suspendă
rile și sancționarea jucătorilor 
din lotul reprezentativ, înain
tea unei competiții oficiale. Să 
se alcătuiască o comisie de dis
ciplină pe lingă F.I.F.A., care 
să studieze rapoartele arbitri
lor, sancționind pe cei vino- 
vați.

6. Arbitrilor le revine sarci
na să :

a) elimine de pe teren jucă
torii care săvîrșesc acte nespor
tive, ca insulta adversarului, a 
arbitrului, a oficialilor etc.;

b) să întrerupă meciul ime
diat dacă unul sau mai mulți 
jucători sint recalcitranți la de
ciziile pe care le dictează. Dacă 
meciul se desfășoară în cadrul 
unei competiții oficiale, echipa 
care se face vinovată va fi ex
clusă din întrecere.

7. Managerii, antrenorii, fo
rurile conducătoare ale clubu
rilor vor trebui să se ocupe 
îndeaproape de disciplina tine
rilor jucători. Ei sînt obligați 
să-și educe jucătorii în spiri
tul „fair-play**-ului. Numai că
pitanul echipei este Îndreptățit 
să discute cu arbitrul despre 
justețea unei decizii luate.

Cînd se țin jubileele 1 La 
întregirea unor cifre 
„rotunde", fie ele din sis

temul decimal sau altul. $i, 
firește, cu cit cifra este mai 
mare, cu atît și jubileul cîștigă 
in importanță, devine mai pre
țios. Iată că un jubileu de nu 
mai puțin de 30 de ediții ser
bează în aceste zile o compe
tiție șahistă cu deosebită rezo
nanță în lumea sportului minții.

Pe harta economică a conti
nentului, Beverwijk este notat 
ca un centru important al si
derurgiei olandeze. Pe cea a 
șahului, acest nume devine si
nonim cu o frumoasă tradiție. 
De fapt, aici noțiunile acestea, 
atit de diferite, converg. De 
ani. oțelăriile din Beverwijk 
și Hoogoven obișnuiesc să mar
cheze fiecare început de nou 
calendar cu un festival șahist 
ce a căpătat, de la ediție la 
ediție, tot mai multă anvergură. 
Prin valoarea deosebită a par- 
ticipanților, prin interesul pe 
care-l stîrnește; Beverwijk-ul 
reprezintă primul mare turneu 
de șah al anului, așa cum Has- 
tings-ul poate fi considerat cel 
mai pitoresc.

Există afinități între cele 
două concursuri, in afara tra
dițiilor calendaristice. Amân
două poartă un pregnant ca
racter popular, ele se desfă
șoară pe o arie competitorie 
deosebit de largă. Ca și în tur
neul englez, aici avem specta
colul animat al unei suite în
tregi de concursuri paralele, tot
deauna 15—20, cu cîteva sute de. 
jucători concurînd pentru vic
torie, tot atit de dorită fie că 
este vorba de simpli amatori 
sau de mari maeștri internațio
nali.

Dar, ingrate, luminile ram
pei se îndreaptă și aici cu pre
cădere către marile vedete. Is
toria șahului consemnează in 
filele sale numai rezultatele din 
turneul de mari 
cel al maeștrilor 
ma vreme — face 
,:ii feminin, dar 
o simplă politeță. Cu atit mai 
măgulitor pentru șahul româ
nesc faptul, că este prezent cu 
două victorii în turneul rezer-

maeștri, din 
și — în ulti- 
loc concursu
lui numai ca

Tiparuli & P. nInf«nna’la* stl. Brezeianu 28—25.

vat maestrelor, la edițiile 1965 
și 1965. Autoarea acestor per
formanțe remarcabile ? V-o re
amintim : Alexandra Nicolau.

La ediția din acest an a tur
neului de la Beverwijk, țara 
noastră are doi reprezentanți. 
Florin Gheorghiu, proaspăt co- 
învingător la Hastings, va în
cerca să 
primelor 
ziția va 
dutabilă. 
dial,
maeștri cu forță consacrată ca 
Portisch, Hort, Ivkov, Korcinoi 
și specialiștii olandezi ai 
Beverwijk-ului, în frunte cu 
Donner. Al doilea șahist român, 
angrenat în grupa secundă, este 
fostul nostru campion, Victor 
Ciocîltea. El ere numai apa
rent o misiune mai ușoară în 
turneul maeștrilor, fiindcă și 
aici lupta pentru primul loc, 
care asigură o invitație la pri
ma grupă, în ediția viitoare, 
se anunță tot atît de dîrză.

ntr-un moment de răscru
ce, de confuzie și incer
titudini, care așează dea- 
sportului alb un imens 
de întrebare, tenismanii 
mai speră că disciplina 

va supraviețui

supra 
semn 
care 
lor preferată 
războiului declarat intre ama
tori, profesioniști și „dizidenți" 
se pregătesc să ridice totuși 
paharul la startul primului din 
cele mai mari concursuri ale 
sezonului. La Melbourne, în
cepe săptămâna viitoare o nouă 
ediție — a 52-a din seria ini
țiată în 1905 ■— a campionatelor 
internaționale de tenis ale Aus
traliei. Este unul din cele pa
tru mari turnee care formează 
„marele slem" — împreună cu 
Roland Garros, Wimbledon și 
Forest Hills — conferind învin
gătorilor locuri de fruntași în 
listele celor mai buni tenismeni 
ai anului.

Dar cine 
aceste mult 
clasamentul 
campaniei 
„open", ca și racolările, de pro
porții nemaiîntîlnite pînă acum, 
întreprinse de promotorii pro
fesioniști, au sărăcit într-atît

sînt candidații la 
rîvnite locuri, in 

pe 1968 ? Furtuna 
pentru turneele

rîndurile tenismanilor care se 
pretind încă amatori, că nu mai 
știm dacă in acest sezon cineva 
va mai avea curajul să alcă
tuiască un clasament mondial, 
fără aproape toți marii ași ai 
rachetei, în activitate.

Dacă se confirmă că John 
Newcombe și Tony Roche au 
intrat in noul „circ Dixon", 
dacă — printr-o minune — 
prietenul nostru Pilici nu se 
reamatorizează, în sfîrșit dacă 
Roy Emerson nu revine asupra 
hotărîrii sale de a se retrage 
după ultima victorie în „Cupa 
Davis", cînd a tranșat în fa
voarea sa și vechea rivalitate 
cu Santana, atunci e limpede că 
nu se vede nici un succesor 
demn de lista glorioșilor cam
pioni internaționali ai Austra
liei.

Totuși, încotro merge teni
sul ?

De la un tablou sumbru, 
deprimant, să abordăm, 
în sfîrșit, tărîmurile ilu

minate de soarele Jocurilor O- 
limpice de iarnă. Ultimele re
tușuri aduse formei campioni
lor schiului, ai patinajului și 
așilor crosei, bobului și să
niuței, anunță o „Olimpiadă 
albă" fără precedent. Grenoble 
trebuie să fie un mare succes 
al olimpismului, o revărsare de 
tinerețe și entuziasm, unite în 
competiția cu adevărat supremă, 
care cheamă la întrecere elita 
mondială a sporturilor de iarnă.

Repetăm, marii campioni ai 
gheții și zăpezii se dovedesc în 
mare formă. A arătat-o suita 
marilor competiții de schi, care 
continuă la Wengen (bărbați) și 
Badgastein (femei), permițând 
specialiștilor să claseze de pe 
acum pe viitorii challenger) ai 
lui Jean-Claude Killy și Ma
rtelle Goitschel, primii în lista 
mondială a anului trecut.

Victorioși în turneele din 
S.U.A. și Canada, hocheiștii so
vietici se anunță imbatabili în 
actualul sezon, atunci cînd e 
vorba de miza unei competiții 
de anvergura celei de la Gre
noble. Accidente ca acel 4—6 
cu Suedia la Winnipeg, greu să 
se mai repete... Deocamdată, 
notăm sosirea în Europa a foș
tilor deținători ai supremației 
în mînuirea crosei, hocheiștii 
„frunzei de arțar". Prima selec
ționată a Canadei, probabil si
nonimă cu echipa olimpică, joa
că azi și mîine cu reprezenta
tiva R. F. a Germaniei, în me
ciurile programate la Miinchen 
și Landshut.

„Cupa celor 3 patinoare" — 
e vorba de patinaj viteză — ia 
sfîrșit în aceste zile pe inelul 
de gheață de la Madonna di 
Campiglio, după întreceri la 
Inzell și Innsbruck. Așteptăm 
clasamentul final, deși din el 
vor lipsi cîțiva viteziști de forță 
cum sînt și cei sovietici, care 
continuă să se întreacă pe te
ren propriu. Fiindcă sînt mai 
multe moduri de a pregăti per
formanța.

A ÎNCEPUT competiția de fotbal 
„Cupa Africii a națiunilor". Pri
mele rezultate : Etiopia — Ugan
da 3—1 (1—1) ; Coasta de Fildeș
— Algeria 3—o (2—0).

■
CUPLUL vest-german Rudi Aitig
— Sigi Renz a eîștigat tradiționa
la cursă de ‘ ...............
velodromul 
cu 495 p.

6 zile desfășurată pe
din Bremen (R.F.G.),

tN „C.C.E." 
la Viena, A.
Jesenice (meci retur) 5—6 
2—2, 0—2). învingători eu 
în tur, hocheiștii austrieci . . . 
calificat pentru semifinalele com
petiției.

la hochei pe gheată: 
C. Klagenfurt — H.C.

(3—2,
3—1 

s-au

■
ÎN „C.C.E.” la handbal : Dukla 
Fraga — Honved Budapesta (re
tur) 25—12 (12—1). în tur a ciști- 
gat Honved cu 22—13. Dukla Fra
ga s-a calificat pentru sferturile 
de finală. Alte rezultate de hand
bal : Suedia — Finlanda 2^—16 
(12—7). la masculin ; Wismut Aue 
(R.D.G.) — selecționata Moscova 
22—28 (14—16).

CELEBRUL FOTBALIST Dl Ste
fano a demisionat din postul do 
antrenor al echipei Elche, care 
activează in prima divizie a cam
pionatului Spaniei. Aceasta hotă
rî re a fost luată după infringerea 
suferită de echipa sa pe teren 
propriu in jocul cu Saragossa. Di 
Stefano a acuzat că doi mem
bri ai echipei Elche au privit cu 
prea muua ușurință acest meci. 
Elche suferise a noua Înfrângere 
consecutivă.

LA ALMA ATA (pe un timp ne- 'v 
ravorabil) au continuat întrecerile

de patinaj viteza la care participă 
cei mai buni patinatori sovietici. 
Cîteva rezultate : 500 m — Va
leri Kaplan 42,3 ; 1 500 m — Va
leri Krot 2:09,7 ; 5 ooo m — Valeri 
Lavrușkln 7:54,2.

INTB-UN MECI amical de bas
chet (masculin), disputat la Met?, 
echipa poloneză Start Gdansk a 
învins cu 103—85 (54—37> formația 
franceză A.S.P.T.T. Nancy

ECHIPA de fotbal Lokomotiv So
fia a sosit la Alger, unde va par
ticipa (13—14 ianuarie) Ia „Tur
neul prieteniei".

BASCHETBALIȘTH juniori 
H. D. Germană și-au început 
gătirite pentru campionatul 
ropean, susțlnînd un meci de ve
rificare, la Halle, cu reprezenta
tiva similară a Bulgariei. Scor 
final 72—67 (36—29) în favoarea 
gazdelor. ,

■
Șl CEA de a opta partidă din 
cadrul campionatului mondial de 
șașki, care se desfășoară la Tbi
lisi Intre Kuperman și Andreiko, 
s-a încheiat la egalitate. Astfel, 
scorul meciului se menține în 
continuare egal ; 4—;

din 
pre- 
eu-

^telefonRadu VOIA

Cunoscuta schioară franceză Martelle Goitschel (in foto) s-a clasat pe locul doi in proba 
de slalom special a concursului de la Grindelwald. Victorioasă ț fost Gertrud Gabe.

40355


