
ATLETISMUL A LUAT STARTUl ÎN IS08
VIORICA RECU - PRIMA RECORDMANA A ANULUI ft IN SALA

STEAUA E NEVOIE DE UMBRELA) “ ——-

în sala Steaua ar îi trebuit 
să răsune sîmbătă primul 
pocnet de pistol al noului se
zon atletic. Ar fi trebuit! Pen
tru că, de fapt, primele star
turi, cele din seriile probei de 
50 metri seniori și juniori 
mari s-au dat cu... două stin
ghii pentru garduri; de-abia 
cînd au început seriile la 50 
m fete a apărut și un pistol 
de start.

Oricum, concursul ne-a pri
lejuit reîntîlnirea cu cîțiva 
(foarte puțini, se pot numără 
pe degete) atleți fruntași, com
ponent! ai lotului republican 
de seniori. Astfel i-am văzut 
în acțiune pe campionul re
publican Dinu Piștalu și pe 
recordmanul da juniori Cris-

IERI,
LA UPSALA, 

în preliminariile 
Campionatului 

mondial de handbal 
feminin:

ROMÂNIA —

SUEDIA 10-9(4-4) 
(Citiți amănunte în pagina 

a 4-a)

tian Ivan — la prăjină, pe 
săritorii în înălțime Manole 
Mitilecis și Aurel Berbece, 
pe alergătorii Dan Hidioșanu 
(care nu a mai luat, însă, 
parte la finală) și Mihai Vos- 
minschj (cîștigătorul probei, 
eu un timp bun) la 50 m și... 
cam atît.

Mai interesante au fost în
trecerile juniorilor mari, în 
cadrul cărora s-a înregistrat 
și primul record republican al 
anului 1968. Deși nu a împli
nit încă 16 ani, Viorica Recu 
de la Clubul sportiv școlar 
(antrenor Eugen Răducănescu) 
și-a întrecut colegele mai 
vînstnice, stabilind și un nou 
record de junioare mici la 
50 mi 6,7 s. Vechiul record, 
6,8 fusese stabilit acum 10 
ani (!) de Emese Kineses și 
egalat de șase atlete. Se cu
vine a fi menționată și evolu
ția recordmanei de junioare 
mici la aruncarea discului, 
Carmen lonescu, care s-a cla
sat a patra la 50 m cu 7,0 s și 
a cîștigat la lungime junioare 
mari, sărind 5,45 m (mai bine 
ca senioarele!).

RezultateSENIORI : a m : M 
Vosminsehl (I.C.F.) 5,9, C. Bizon 
(I.C.F.) 6,0 ; înălțime : M. MitUe- 
cds (LC.F.) 1,92, C. Semen (Rapid) 
1,88, A. Berbece (Dinamo) 1,88 ; 
prăjină : D. Piștalu (Dinamo) 4,60, 
Cr. Ivan (Dinamo) 4,50, E. Slmio- 
nesou (Constructorul) 4,30 ; triplu:
L. Groza (A.S.E.) 13,91 ; SENIOA
RE : 50 m : A. Vltallos (I.C.F.) 7,0; 
lungime: A. Vitalios 5,24 ; greu
tate : E. Lefter (I.C.F.) 13,50, șt. 
Pînzaru (I.C.F.) 12,10; JUNIORII: 
50 m: șt. Lăzăreseu (I.C.F.) 6,0,
M. Stoenescu (Șc. sp. 1) 6,1, n. 
Nieolae (Metalul) 6,1 ; înălțime : 
C. Scafeș (Șe. sp. 1) 1,88, C. Hor- 
vat (Șc. sp. 1) 1,80 ; prăjină : V. 
Martin (Șc. sp. 2) 3,90, șt. Tăcu

(C.S.Ș.) 3,60 Î triplu : V. Blță (Ra
pid) 13,38 ; JUNIOARE I ș 50 m : 
V. Recu (C.S.Ș.) 6,7 — nou record 
de junioare mici, M. Tătara (Vii
torul) 6,9, E. Schal (I.C.F.) 6,9ț 
lungim»: C. lonescu (Șe. sp. 2) 
5,45, V. Secară (I.C.F.) 5,21, D. 
Radu (Steaua) 5,20 ; greutate : V. 
Brad (Progresul) 12,10, C. lonescu 
12,08, M. Mlcu (Constructorul) 
11,44 ; JUNIORI H : 50 m : C.
lonescu (Dinamo) 6,2, Cr Danie- 
lescu (Dinamo) 6,3, G. Preda 
(Constructorul) 6,3 ; înălțime : C. 
Gheție (Lie. 35) 1,64 ; prăjină : 
C. Lihu (C.S.Ș.) 3,50 ; JUNIOARE 
II: 50 m: V. Recu 6,8, M Pre
tori®! (Viitorul) 7,0, N. Hînda 
(C.S.Ș.) 7,1; lungime: N. Hînda 
5,22, Fl. Boca (C.S.Ș.) 5,04 ; greu
tate : El. Nieolae 10,74, M. Cons
tantin 10,69, M. Vasile 10,61 (toa
te de la șc. sp. 2), M. Dulgheru 
(Constructorul) 10,61.

înainte de a încheia, trebuie 
să arătăm un aspect foarte ne
plăcut. Pista sălii Steaua pre
zenta adevărate valuri. De
nivelările erau atât de eviden
te, îneît le-au acuzat nu nu
mai sprinterii (care ni s-au 
plîns că pășeau în gol), ci 
chiar și spectatorii. în plus, 
din tavanul sălii cădea o ade
vărată ploaie, care a format 
pe pistă cîteva băltoace. Este 
inadmisibil ca în prima sală 
de atletism a țării, care va 
găzdui în următoarele săptă- 
mîni un șir întreg de compe
tiții republicane, să întîlnim 
asemenea imagini. Conduce
rea clubului și Federația de 
atletism sînt datoare să ia 
imediat măsuri.

Adrian IONESCU

Prima sosire — prima fo
tografie de atletism a anu
lui. Mihai VosminscM 
(I.C.F.) cîștigă la 50 metri

Foto : Fr. Brandrup

LA BEVERWIJK • FI. Gheorghiu 
și V. Ciocjltea din nou 

învingători
In runda a 4-a a Festivalu

lui internațional de șah de la 
Beverwijk, campionul Româ
niei, Florin Gheorghiu, l-a în
vins pe olandezul Van Geet. 
Alte rezultate : Ree (Olanda) 
— Portisch (Ungaria) 0—1; Ma- 
tanovici (Iugoslavia) — Rosso- 
lino (S.U.A.) 1—0; Korcinoi
(U.R.S.S.) — Ivkov (Iugoslavia) 
1—0. Celelalte partide s-au 
terminat remiză.

Clasamentul: 1. Korcinoi 4 
p; 2. Gheorghiu 3 p; 3—4. Por
tisch și Tal 2*/2 p.

★
Victor Ciocîltea (România), 

care participă în turneul maeș
trilor, a cîștigat partida cu 
Marovici (Iugoslavia). în cla
samentul acestei grupe, după 
4 runde, pe primul loc se află 
Zuckerman (S.U.A.) cu 3 punc
te (1), urmat de Ciocîltea, Doda 
(Polonia) și Medina (Spania) 
cu cite 3 puncte.

Campionii larii la patinaj artistic au tost 
desemnați după o dispută spectaculoasă

Mal mult poate decît ori- 
cînd altă dată, finalele cam
pionatelor republicane de pa
tinaj artistic din acest an, 
și-au meritat titulatura de 
„spectacol pe gheață”. Ultima 
manșă a întrecerilor, figurile 
libere, desfășurată aseară la 
lumina reflectoarelor patinoa
rului „23 August”, a fost ca
racterizată printr-o dispută fru
moasă, cu numeroase evolu
ții situate la un hun nivel ca
litativ. Nu numai ochiul spec
tatorului a fost plăcut impre
sionat, ci și aprecierea arbi
trilor, care nu s-au arătat de 
loc reținuți în a acorda note 
înalte. Trei dintre concurenți 
s-au văzut răsplătiți cu note 
trecînd peste limita de „5" și 
anume campionii noștri de se
niori Marcel Comanici și Ele
na Moiș, ca și micuța Beatrice 
Huștiu. Cea din urmă a avut, 
de altfel, cel mai bine punc
tat program de libere, ea însă 
neputînd reface handicapul a- 
vut după figurile obligatorii. 
Ordinea a rămas neschimbată 
în clasamentul senioarelor, în 
schimb la seniori fostul cam
pion Mihai Stoenescu este 
întrecut și de Nieolae Bellu, 
care a întrunit suma locurilor
la arbitri superioară. Pe prima 
treaptă a podiumului la ju
niori — un reprezentant al 
provinciei, eveniment notabil.

Iată clasamentele finale: 
JUNIORI Băieți 1. Desideriu 
Czeisner (Petrolul Brașov) 6 — 
627,0; 2. Mihai Popescu (Con
structorul) 9 — 620,4; 3. Ata- 
nasie Bulete (Școala sportivă 
nr. 2) 15 — 537,1. Fete
1. Constanța lonescu (Constr.) 
5 •—■ 644,7; 2. Leliția Păcuraru 
(Dinamo) 12— 615,6; 3. Anca 
Tănase (Șc. sp. 2) 14— 599,9; 
4. Marianne Kloeckner (Petr.) 
22 — 576,8; 5. Mariana Ionel 
(Șc. sp. 2) 22 — 574,0; 6. Ma- 
rinela Ciubucă (Petr) 30 — 
437,2. Perechi 1. Letiția Păcu
raru—Dan Săveanu (Din.) 
5 — 103,6; 2. Luminița Ancu- 
ța—Desideriu Czeisner (Petr). 
10 — 90,0. SENIORI Băieți 
1. Marcel Comanici (Din.) 
5 — 981,1; 2. Nieolae Bellu 
(Constr.) 11 — 895,0; 3. Mi
hai Stoenescu (Șc. sp. 2) 14 — 
898,5; 4. Dragoș Sandu (Constr.) 
20 — 842,5; 5. Dan Săveanu 
(Din.) 25 — 792,5; 6. Eugen 
Tăujan (ICF) 80 — 729,1; 7. 
Carol Hertl (Petr.) 35 — 610,6. 
Fete 1. Elena Moiș (ICF) 
5 — 1032,2; 2. Beatrice Hustiu 
(Din.) 10 — 1006,6; 8. Doina 
Ghișerel (Șc. sp. 2) 15 — 899,0; 
4. Cristina Formagiu (Șc. sp. 2) 
20 — 855,5. Perechi 1. Daniela 
Popescu — Marian Chiosea 
(ICF) 5 — 114,6; 2. Marinela 
Ciubucă — Carol Hertl (Petr.) 
10 — 88,1.

Radu VOIA

Evoluează perechea campioană la juniori, Leliția Păcuraru- 
Dan Săveanu (Dinamo)

AJUNSĂ LA A X-a EDIȚIE, |

CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI ( VREM 
ÎNCEPE miercuri I

Programul competiției] i__________

va fi alcătuit astăzi

Dacă într-o bună 
zi cineva ar avea 
ideea să organizeze 
o anchetă cu tema 
„care sînt cei mai 
fideli spectatori", 
probabil că iubitori
lor hocheiului li s-ar 
decerna unul din
tre locurile fruntașe, 
dacă nu chiar primul 
loc. Pe viscol sau 
pe ploaie, 
tind de 
multe ori 
praznice, 
se adună 
mantinelelor și 
sesc tăria să reziste 
cîteva ore lingă 
gheață, participînd 
cu tot entuziasmul la 
disputa de pe pati
noar.

Acum, pentru a- 
cești atît de fideli iu
bitori ai hocheiului, au 
venit cîteva zile de 
pauză, prilej să mai 
acumuleze ceva din 
căldura casei, pentru 
că începînd 
miercuri, ei vor 
din nou drumul 
tinoarului „23 
gust".

La — ’
avea 
două 
drul 
competiții internațio
nale dotate cu „Cupa 
orașului București". 
La ediția din acest 
an, a X-a, evoluează 
cinci echipe : R.F. a 
GERMANIEI — se
lecționata secundă, e- 
chipa sovietică S.K. 
A. LENINGRAD,
C.H.Z. LITVINOV 
(Cehoslovacia) si for
mațiile BUCUREȘTI 
A și BUCUREȘTI TI
NERET, în fapt, 
prima și cea de a

înfrun- 
cele mai 
geruri nă- 
spectatorli 
în jurul 

gă-

de 
lua 
pa- 
Au-

vor 
primele

17 ianuarie 
loc 

partide din ca- 
tradiționalei

reprezentativă 
noastre.
de
de
în
al

forma ară- 
jucătorii 

meciurile 
doilea al 

este

pri-
tre- 

că 
ocu-

dar are sus- 
mal puține 
decît uneie

doua 
a țării

Față 
tată 
noștri 
turului
campionatului, 
posibil ca antrenorul 
M. Flamaropoi să 
opereze cîteva schim
bări în alcătuirea 
primei formații a 
Bucureștiului și SA 
VERIFICE CÎȚIVA 
DINTRE HOCHEIȘ- 
TII CARE AU JUCAT 
PÎNĂ ACUM în E- 
CHIPA de TINERET.

în ceea ce-i 
vește pe oaspeți, 
buie să arătăm 
echipa sovietică
pă locul 9 în clasa
mentul primei grupe 
a campionatului uni
onal, 

ținute 
jocuri
din formațiile care o 
preced (campionatul 
a fost întrerupt la 
16 decembrie).

Echipa cehoslovacă 
Litvinov este 
pe locul 8 în 
A realizînd 6 
și 3 meciuri 
din cele 22 de 
ciuri susținute 
acum.

PROGRAMUL 
DESFĂȘURARE 
COMPETIȚIEI 
FI ALCĂTUIT 
TAZI, urnind ca zil
nic să aibă loc cite 
două partide.

Hocheiștii sovietici 
și cei cehoslovaci 
sint așteptați 
cursul zilei de 
iar cei germani 
anunțat sosirea 
tru miercuri.

clasată 
divizia 
victorii 

egale 
me- 
pînă

DE 
A 

VA 
AS-

5»" URCĂM\
I din m;

eplică a fotbalului, cu care a.avut | 
asemănări izbitoare în varianta 
sa de gazon — handbalul a cu- | 
cerit în ultimii ani galoane incon- | 
testabile în creșterea popularității 
sale internaționale. Inventat (ter
menul este riguros exact) la în
ceputul secolului de profesorul

IKarl Schelienz, nu atît din necesități peda
gogice, cît pentru a servi la stoparea influen
ței anglo-saxone realizate pe seama „soc- 
cer"-ului (fotbalul de azi) și a „rugger_"-ului 
(rugbyul actual), handbalul n-a avut timpul 
— poate nici forța — de a-și demons
tra atunci calitățile competitive în lupta cu 
aceste sporturi.

Abia după primul război mondial, cînd 
omenirea asimila cu aviditate tot ce ener
giile descătușate de pace ofereau cu ge
nerozitate, acest sport a propășit, fiind ac
ceptat inițial ca un bun mijloc al educa
ției fizice. Apoi a apărut și forma lui com- 
petițională (primele meciuri oficiale la cel 
dintîi Festival de gimnastică și sport dm 
Germania, în 1921), un regulament, un oa
recare interes al cărui ecou a ajuns și

în 
marți 
și-an 
pen-

8f t
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P. Aghiniei (spadă) Campionatul de box pe echipe

și Șt. Veku (sabie) - campioni
ai Capitalei la juniori mici

Duminică au fost cunoscuți 
și ceilalți doi campioni de ju
niori mici ai Capitalei la scri
mă. La spadă — P. Aghiniei 
(Progresul), după un baraj cu 
Gh. Gaidaruo (Universitatea). 
Aghiniei a cîștigat asaltul de 
baraj, cu 5—4. La sabie — 
Ștefan Velcu (Școala sportivă 
nr. 1), de asemenea, 
baraj cu Gh. Mocanu 
Vom reveni, (t. st.).

începe „Cupa de
la tenis

după un 
(Viitorul).

iarnă11

primele
în qad.ru 1

Astăzi 
schimburi 
„Cupei de 
but în noul sezon competițional 
de tenis 1968. întrecerile sînt 
găzduite de sala clubului Steaua 
(calea Plevnei 114), zilnic, între 
orele 8—15 și 18—22, pînă dumini
că inclusiv. Se dispută meciuri 
la probele de simplu femei șl 
simplu bărbați. Participă tenis- 
mani cunoscuți ca ludit Dibar — 
campioana țării — Mariana Cio- 
golea, Julieta Boboc, Florica Bu
toi, Mârm’ireanu, popovici, Sân
tei, Marcu, C. Năstase, D. Vizi- 
ru etc. Printre partidele de astăzi 
cităm următoarele : Navrotkj — 
Micea, Mocanu — Bureea, Nicu- 
lescu — Dumitrescu, Bondoc — 
Chivaru.

se vor face 
de mingi 

iarnă“, concurs de de-

!

recare interes al cărui ecou a ajuns 
în țara noastră unde, la Sibiu, în ziua de 
22 mai 1922, s-a disputat primul meci ofi
cial de handbal între două echipe de 
elevi. Așadar, la puțin timp după „bote
zul" său internațional, acum 46 de ani, 
handbalul era cunoscut în România. Avem, 
deci, tradiție în acest sport I O tradiție 
care s-a exprimat și în mari performanțe 
realizate de sportivii români în perioada 
cînd handbalul și-a micșorat spațiile, pre
ferind gazonului parchetul sălilor de sport. 
A fost epoca de aur a handbalului româ
nesc, concretizată într-un lung șir de vic
torii neuitate nici azi, cînd echipele noastre 
reprezentative nu mai | 
mai bune din lume.

Așadar, handbalul românesc -----------
pentru prima oară c____  _
îl parcurge cu un prestigiu internațional 
nealierat de coborîrea cîtorva trepte. în 
aceasta constă, dacă vreți, valoarea pură 
a handbalului nostru. O valoare, dove
dită ulterior și de tonifiantele victorii din 
Turneele mondiale pentru tineret, probată 
de prezența antrenorilor români în atîtea 
țări (pînă și în Germania — patria acestui 
spori I) și a tehnicienilor noștri în cele mai 
înalte foruri internaționale ale handbalului, 
certificată de solida lui bază de mase, de 
calificarea antrenorilor și, mai presus de 
toate, de excelentele calități ale celor mai 
tineri handbaiiști.

Și totuși am coborît... De ce ? Mai întîi 
pentru că s-a produs, inevitabil, o schim
bare de generații, care — ca orice schim
bare — nu s-a putut opera fără riificui- 
tați. Unele mai mari (la fete), altele mai 
mici (la băieți), dar toate avîndu-și izvorul 
în ezitările generate și de teama absurdă, 
în fond, față de rezultate. Pentru că, orice 
s-ar spune, obligația de a onora un titlu 
impune prudență. Curaj novator au cei 
ce luptă să se afirme. Cînd ești campion 
mondial lucrurile se complică. Nici bra
zilienii n-au înlocuit 
Garrincha sau alții 
Dimpotrivă, chiar...

Și totuși vrem să
pentru că simțim cu toții că se poate, pen
tru că handbalul românesc nu traversează 
o perioadă de calamități.

Deci, vrem să urcăm. Și este posibil. 
N-o spunem dintr-un exagerat optimism. 
Afirmăm acest lucru știind că se muncește 
cu sîrguință și pricepere la pregătirea ma
rilor dispute — mult mai dificile acum, cînd 
handbalul se dezvoltă cu pași mari. O 
spunem cunoscînd faptul că tineretul prac
tică în școli cu plăcere acest sport, că 
avem un calendar competițional intern și 
internațional bogat și recent restructurat 
tocmai pentru a facilita progresul, că ma
rile echipe își pompează ritmic energii noi. 
Se cere doar răbdare și perseverența pe 
drumul disciplinei și al lucidității. Mai ales 
răbdare și perseverență, fără de care edi
ficarea viitoarelor succese ar fi fragilă, fără 
baze temeinice.

!IU Cl-lllfJGIU liuuaiiu £ 

poartă laurii celor I

ul romanesc parcurge ■ 
drumul calificărilor. Dar I

pe Vava, Didi, Zagalo, 
cu zîmbetul pe buze.

urcăm din nou. Vrem,

Călin ANTONESCU
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Recent s-a hotărît ca în noul 
campionat republican de box să 
participe formații de club (aso
ciații). Competiția este rezervată 
echipelor de categorie A și B. 
în prima categorie vor evolua 
Steaua, Dinamo București. Meta
lul București, C.S.O, Galați. 
Muscelul Cîmpulung, C.S.M. Cluj, 
Farul Constanța, Dinamo Cra
iova, A.S.A. Bacău și U.M. Ti
mișoara. în categoria B au fost 
repartizate formațiile : Rapid
București, Constructorul Hune
doara, Tractorul Brașov, C.S.M. 
Reșița, Crișul Oradea, Progresul 
Brăila, C.S.O. ~ 
Iul Ploiești, 
I.S. ‘ '

Baia Mare, Petro-
A.S.A. Tg. Mureș, 

Cîmpia Turzii.

Săptămina sportivă
la televiziune

VINEBI 19 IANUARIE, ORA 18 
— Emisiunea Stadion. Din cu
prins : pregătirile echipei femini
ne de schi a Franței și concursurile 
de la Oberstaufen și Oslo ; școala 
de călărie de la Saumur și curse 
de cai în Normandia și U.R.S.S. ; 
baschetbaliștii de la Chamouillac; 
un medalion al atletului Jean 
Pierre Dufresne.

SÎMBĂTA 20 IANUARIE, ORA 
19 — Transmisie de la bazinul 
Floreasca, finala „C.C.E.w ia polo 
pe apă, între echipele Dinamo 
București și Mladost Zagreb, me
ciul retur ; ora 23,15 — Emisiunea 
Teksnort.

DUMINICA 21 IANUARIE, ORA 
16,15 — Caleidoscop sportiv în
imagini. Din cuprins : O glorie 
a fotbalului englez : Stanley Mat
thews — „vrăjitorul driblingului61; 
pista încercărilor automobilistice; 
Walter Spanghero — un pilon al 
rugbyului francez ; ora 23 — E- 
misiunea Te ies port.

FAUSTO COPPI

MilNE, în SpOFtUl

Primele pagini

din viața

dramatică a lui

FÂUSTO OH-

„II CAMPIONISSIMO

MIERCURI:

LUCIAN POPESCU-

MĂNUȘA DE AUR

în luptă pentru trei
centuri de campion
european de box

LUCIAN POPESCU

qad.ru


Frigul și proasta vizibilitate

au stânjenit concursurile „PAZES CĂ VIN STUDENȚII"din Poiana Brașov

— Păzea, eă vta studenții !

POIANA BRAȘOV, 14 (prin 
telefon de Ia trimisul nostru). 
Și duminică dimineața vremea 
s-a dovedit, în Poiana, potriv
nică concursurilor euprinză- 
taar® pe care le-am putut ur
mări.

în cel de al doilea slalom 
uriaș al seniorilor, din .Cupa 
Postăvarul”, Gh. Bălan ne-a a- 
mintit că acum cîțiva ani l-a 
învins, pe aceeași pîrtie, pe 
lăo Lacroix, întrecîndu-și la 
diferențe mici, dar cslar, prin
cipalii rivali. La senioare, sta
tu quo: penurie de valori. La 
juniori și la junioare: o men
țiune pentru constanta în vic
torii a brașovenilor Georqeta 
Băncilă și I. Bobit.

La sărituri, o evidențiere — 
organizatorii celei de a XlX-a 
ediții a „Cupei Dinam®' — și 
o mențiune — A. Biriș, învin
gător autoritar, cu constatarea 
că deși forma arătată de par
ticipant! este bună in raport 
«l> perioada în care ne aflăm, 
așteptăm totuși mai mult.

în ce privește concursul 
popular, mărturisim că iniția
tiva pare a da roade de sea
mă, în special pe plan pro
pagandistic. Au ieșit în relief 
resursele ^ociațiilor de pe 
lingă întreprinderile și insti
tuțiile brașovene, 92 de par
ticipant! (dintre care 23 de fe
te), succes de prestigiu pentru 
Tractorul și F.S. Rîșnov. 
vo I

Am lăsat intenționat la 
constatările prilejuite de 
tlon, în speță ștafeta de 
km din cadrul „Cupei Româ
niei”, în eare au evoluat și 
membrii lotului nostru olim
pic. Starea timpului a influ
ențat mult întrecerile, Îndeo
sebi efectuarea tragerii. Men
ționăm amănuntul nu lipsit de 
haz că baloanele, din cauza 
frigului, deși lovite, nu se 
spărgeau, ci, uneorî, cădeau 
Întregi... De asemenea, găsi
rea unul „culoar' de tragere 
prin negură a jucat un roi de 
seamă în concurs. în inare 
parte, deci, rezultatele mai 
puțin bune ale unora la tir sînt 
explicabile și scuzabile.

D. STANCULESCU

REZULTATE TEHNICE
„Cupa Postăvarul", slalom u- 

riaș (aceleași trasee ca sîm-

Bra-

urmă 
bia-

3x7.5

bătă), seniori: 1. Gh. Bălan
(A.S.A. Brașov) 1:58,7, 2. D. 
Cristea (CI. sp. Sinaia) 1:59,0, 
3. C. Tăbăraș (CI. sp. Sinaia) 
2:00,5, 4. V. Brenci (A.S.A. Bra
șov) 2:00,9, 5. M. Focșeneanu 
(O. sp. Sinaia) 2:02,2, 6. K» 
Gohn (Dinamo Brașov) 2:02,9; 
senioare: 1. Mihaela Sandu
(Dina mo Brașov) 1:44,3, 2. Lia
na Blebea (A.S.A. Brașov) 
1:46,0, 3. Elena Neagoe (I.C.F.) 
1:46,8; juniori; 1. I. Bobiț 
(Steagul roșu Brașov) 1:38,1, 2. 
V. Crețoi (A.S.A. Brașov) 
1:40,2, 3. Gh. Șofron (Dinamo 
Brașov) 1:40,9, 4. Șt. Moldo-
veanu (CI. sp. Sinaia) 1:42,3; 
junioare: 1. Georgeta Băncilă 
(Dinamo Brasov) 1:53,3, 2. Da
niela Mărgărit (CI. sp. Sinaia) 
2:16,7, 3. Maria Sîrbu (C3. sp. 
Sinaia) 2:18,0; „Cupa Româ
niei",, biatlon ștafeta 3x7.5 km : 
1. A.S.A. Brașov I (N. Bărbă- 
sescii zero ture penalizare, C. 
Carabela 0. D. Soiu 2 t.) 
lh 48:54. 2. A.S.A. Brașov II
(Gh. Cimpoia 0, Gh. Cercel 4 
—• dintre care 3 la poziția cul
cat — I. Mîrza 0) th 54:03, 3.
Dinamo Brașov (G. VUmoș 1,
1. Teposu 3, I. Olteanu 0)
lh 55:32, 4. Combinata A.S.A. 
— Steagul roșu (M. Stoian 3, 
D. Zangor 3, I. Szabo 8) 
2h 08:24; „Cupa Dinamo**, să
rituri de la trambulina mijlo
cie, seniori: 1. A. Biriș ( A.S.A. 
Brașov) 225,9 p. (49-|-47 m); 2. 
D. Lupu (Dinamo Brașov) 
217.0 p. (47+48), 3. N. Doro
banții (Dinamo Brașov) 216,5 
(464-48). 4. Șt. Burețea (Trac
torul Brașov) 211,2 (47+46), 5. 
V. Mărgineanu (A.S.A. Brașov) 
209,0 (46-1-46,5), 6. V. Tamaș 
(Dinamo Brașov) 198,8 (44+44): 
juniori mari: 1. M. Suroiu
(A.S.A. Brașov) 235,5 (45+45),
2. S. Buda (A.S.A. Brașov)
202,7 (38+36,5), 3. V. Bîrsan
(Tractorul Brașov) 202,1 (35+ 
39) ; juniori mici : 1. C. Bor- 
cea (Tractorul Brașov) 157,8 
(33+30), 2. Gh. Gerea (Dinamo 
Brașov) 145,9 (31+28,5), 3. C. 
Bobiț (Tractorul Brașov) 128,8 
(28+27,5); concursul popular, 
fete,.categoria 14—17 ani (nu
mai pe echipe): 1. Tractorul, 
2. F.S. Rîșnov, 3. Steagul roșu ; 
18—25 ani: la aceeași ordine ; 
peste 25 de ani: 1. F. S. Rîș
nov, 2. Tractorul, 3. Steagul 
roșu ; băieți, 14—17 ani: 1.
Tractorul, 2. F. S. Rîșnov, 3. 
Grupul școlar Săcele; 18—25 
de ani: 1. F. S. Rîșnov, 
Steagul roșu, 
peste 25 de ani: 1. Tractorul,
2. F. S. Rîșnov, 3. Rulmentul; 
clasament general: 1. Tracto
rul 9 p., 2. F. S. Rîșnov 10 p.,
3. Steagul roșu 24 p.

2.
3. Tractorul;

Nr. 63 (5497)

Mariana Baga a păcălit-o pe Rodica Popa (6) cu o minge „pusă" la care au intervenit, fără 
rezultat, Heidrun Schuun (9), Irina Welther (10) și Maria Olaru (4) Foto: V. Bageaorezultat, Heidrun Schuun (9) Irina Weither (10) și Maria

Feroviarele au cîștigat greu
Rapid — C. S. ML Sibiu

Partida Rapid — C.S.M. Si
biu a fost, .Indiscutabil, cea mai 
importantă din etapa a Vl-a a 
diviziei A. Privit prin prisma 
rezultatelor anterioare, meciul 
promitea să fie un veritabil 
derbi. Rapid nu pierduse pînă 
ieri nici un set, a cîștigat, 13 
seturi sub 10, unul Ia 10 și 
unul la 13 iar C.S.M. Sibiu — 
cea mai în formă echipă din> 
provincie — a pierdut numai 
o întîlnire în deplasare -(2—3 
cu C.P.B.). Astfel stînd lucruri
le, a fost justificată afluență de 
spectatori în sala Giulești- Aș
teptările, însă, nu s-au confir
mat. Ambele echipe au acționat 
crispat, comițînd greșeli dintre 
cele mai elementare: servicii 
și lovituri de atac în aut sau 
în fileu, blocaje penetrabile, 
mingi ușoare căzute în mijlocul 
terenului, intr-un euvînt greșeli 
nepermise unor jucătoare cu 
vechi state în divizia A, multe 
dintre ele componente ale 
tului național.

Voleibalistele din Sibiu 
început meciul hotărîte și
condus tot timpul cu 4—5 
puncte după care au fost ega
late la 11. De aici ambele echi
pe joacă prudent, se efectuează 
multe schimbări de serviciu și 
după 11—11, 11—12, 12—12,
13—12, 13—13, Popa finalizează 
de două ori consecutiv și 15—18. 
A fost cel mai frumos set al 
întîlnirii, în care s-au comis 
foarte puține greșeli, îil care 
s-a jucat cu adevărat volei. La 
reluare aspectul se schimbă. 
Feroviarele trezite de dușul 
rece care le-a fost administrat,

lo-

au 
au

3-1 (-13, 6, 14, 6)

Duminici le unuinesppr

Era un too comun,- tn 'tinerețea noastră, exclama
ția „Păzea, eă vin studenții !*■ Un loc comun al 
ospătarilor, care adunau în pripă de pe mese borcanele 
cu muștar și panerașele de pline. Bihniți, lăsați la voia 
întîmplării, studenții apăreau, cîte o dată prin birturi și 
restaurante și pustiau, aidoma lăcustelor, muștaml, pe 
care-l ungeau pe felioarele de pline pînă cînd nu mai 
rămînea nimic,

Uitasem aproape cu desăvîrșire acel trecui de două ori 
depărtat — datorită întîi trecerii grăbite a anilor, apoi 
datorită modificării fundamentale a vieții tineretului uni
versitar — cînd, deunăzi, mi-a fost dat S3 aud lari

6 DIN 14
Sîmbătă și duminică au fost 

convocați la București medicii 
echipelor divizonare. S-a pre
zentat cu acest prilej raportul 
de activitate al comisiei medi
cale a F.R. Fotbal pe anul 
1967 și s-a discutat planul de 
muncă pe anul în curs ; a fost 
aleasă apoi comisia medicală 
pe anul 1968.

Au participat doar 6 me
dici, din 14 cîți erau invitați : 
dr. Laurian Taus (Steagul ro
șu), dr. Vasile Frînculescu 
(Jiul), dr. Alexandru Pop 
(Universitatea Cluj), dr. Du
mitru Rusu (Dinamo Bacău), 
dr. Ion Rizea (Universitatea 
Craiova) și dr. Liviu Alba 
(U.T.A.).

în continuare, la Centrul 
de medicină sportivă au. fost 
discutate cîteva probleme 
profesionale (recomandîndu-se 
o nouă probă cardio-vascuIa
ră pentru aprecierea capaci
tății de efort și prezentîndu-se 
un referat despre aspectele 
procesului de recuperare).

S-a accentuat necesitatea 
unei permanente documentări 
cu literatură de specialitate, 
prin buletinele 
ale CNEFS-ului

legătură

informative 
sau ale Fede-

cu numărul 
mare de absenți ne întrebăm 
dacă lipsa de autoritate a co
misiei medicale este cauza, 
sau dacă medicii, aflați cu 
echipele în plină perioadă 
pregătitoare, au vrut să sub
linieze prin neparticipare 
neinspirata plasare în timp a 
consfătuirii menționate.

DE LA CLUBUL RAPID
In calitatea sa de membru 

al u.S.I.C. (Uniunea Sportivă 
Internațională Feroviară), 
clubul sportiv Rapid Bucu
rești participă In acest an la 
7 competiții europene, care 
se vor organiza în Franța, 
R.F. a Germaniei, U.R.S.S., 
R.D. Germană. Iugoslavia, 
Polonia șl Italia.

Pentru toate cele 7 com
petiții cu caracter european, 
clubul Rapid organizează 
excursii, la care se vor pu
tea înscrie membrii susțină
tori. Ii» vederea prime! 
excursii, care va avea loc în 
perioada 8—14 aprilie, în 
Franța, membrii susținători 
sînt rugați să treacă pe la 
sediul clubului pentru a lua 
cunoștință de condițiile șl 
formalitățile ce trebuie înde
plinite. Termen : 25 lanua- 
rt« a.c.

Clubul Steaua va organiza In
tra ÎS Ianuarie șl 1® februarie, 
în sala Știința din str. Ștefan 
Furtună, o competiție dotată cu 
„Cupa Steaua'*, rezervată echi
pelor de copil născuți tn 
1953 șl 195®. La întreceri 
participa centrele de 
Steaua 23 August (cu 3 echipe). 
Steaua Ghencea (cu 3 echipe), 
Rapid (cu 2 echipe). Dlnamo (cu 
2 echipe) șl Progresul (cu 2 e- 
chlpe). Flecare echipă va fi for
mată din cîte S jucători, putînd 
fi schimbați permanent cîte 4 
jucători. Tn caz de eliminare a 
unui jucător, el poate fl înlo
cuit. Durata unul meci este de 
40 de minute (2 reprize a cîte 
20 de minute). Competiția se va 
desfășura sistem turneu, numai 
tur. tntocmtndu-se la sfirșlt un

anii 
vor 

copil

acționează mai organizat și cîș- 
tigă la 6. Pauza inversează din 
nou rolurile și acum sibiencele 
pun stăpînire pe joc și conduc 
cu. 9—-2, 11—4 și 14—6 ! Dar, 
parcă speriate de isprava lor, 
văzîndu-se la un pas de o vic
torie nesperată, s-au pierdut și 
au dat posibilitate rapidistelor 
să refacă, punct cu punct. s> 
să câștige eu 16—14 ! A fost 
pur și simplu o lovitură de 
teatru după care a urmat ulti
mul set, o simplă. formalitate, 
în care Rapid a
12—0, 14—1, 14—6 și... cînd 
credeam că vom
unei noi răsturnări de scor, 
Florescu pune capăt, cu un șut 
plasat, acestui meci al nervi
lor și greșelilor.

Au jucat echipele : RAPID : 
Tudora (Todorovschi), Floreseu, 
Chezan (Todorovschi), Szekely, 
Baga, Rebac ; C.S.M. SIBIU : 
Rodica Pop» (Dobrin, Țopa), 
Olariu, Nălbitoru (Dobrin, Țo- 
pa), Vasiu, Schuun, Welther. 
Au arbitrat bine N. Mateescu 
Si V. Voicu.

dele au opus, unui blocaj agre
siv, un atac în forță, iar ridi
cătoarele au
seală.

acționat fără gre-

Gh. Topîrceanu-coresp.

IAȘI - MEDICINA

condus cu

fi martorii

I. DUMITRESCU

DRAPELUL ROȘU SIBIU -
UNIVERSITATEA CRAIOVA 3-0 

(12, 13, 10)

PENICILINA
BUCUREȘTI 3-0 (8, 10, 12)

S-au remarcat Căunei și Nan 
(Penicilina), Kiein, Zaharescu și 
Costea (Medicina). Au condus 
bine C. Șovăială (Ploiești) și 
N. Dttmițriii (Bacău)'

D. Diaconescu
coresp. principal

UNIVERSITATEA CLUJ - FARUL
CONSTANTA 2-3 (5, 14, -13,

-15, -14)

Clujencele puteau obține vic
toria dacă ținem cont că în 
setul III au condus cu 13—40 
după care au comis numeroase 
greșeli, permițînd 
Constanța să 
tige. Jocul

■ părți) a fost 
I. Armeanu ( 
rian (Oradea).

celor din 
egaleze și să cîș- 
(slab de ambele 

corect arbitrat de 
(Buc.) — M. Ma

N. Todoran-coresp.

CLASAMENTUL

1. Rapid

6 6 0 18: 1 12

2 Dinamo 550 15: 1 10
3. C.S.M. Sibiu 6 4 2 15: 9 10
4. Penicilina 6 4 2 12: 7 10
5. C.P. București 6 3 3 10:15 9
6. Farul 6 2 4 10:15 8
7. Univ, Cluj 6 2 4 9:14 8
8. Univ. Craiova 6 2 4 7:14 8
9. Drapelul roșu 5 14 7:12 6

,10. Medicina 606 3:18 6

Mă întorceam spre casă, cu tramvaiul 3, a cărui cir
culație ar merita o discuție mai amplă, chiar în acest 
ziar, deoarece e un adevărat... record să-i aștepți sosirea în 
stație, să-i escaladezi scările de atltea ori tixite, să te ții 
în echilibru, în ciuda zmuciturilor furibunde ale vatma
nilor. Ba Biceul Bazar, o femeie între două vtrste, arun- 
cind ochii pe geam, a scos exclamației, la care călătorii 
au făcut, instinctiv, o mișcare de repliere, ceva asemă
nător cu homarul cînd se retrage în carapacea sa. 
Lipsit de experiențe prea abundente în ceea ce privește 
circulația în comun din Capitală și cu duioase amintiri 
din Alma Mater Napocensis, am rămas agățat de cureaua 
pe care mă balansasem pînă atunci. îmi spuneam, întris
tat, că unele legende nedrepte, născocite mai de mult pe 
seama studenților mai găsesc și azi crezare la oamenii 
simpli, de-o evidentă bună credință, și e păcat!

Aveam să mă conving, însă, într-o clipită, că nu era 
vorba doar de legende vechi.

II

Prostind un joc mai organi
zat, sibiencele au obținut o vic
torie meritată ți totodată pri- 
'ma din acest campionat. Gaz-

AZI, VA INFORMAM DESPRE

Pregătirile arbitrilor
bucureșteni

în ziua de 17 ianuarie, ora 
18, în sala Dinamo, va avea 
loc plenara arbitrilor din 
București. Pe ordinea de zi 
figurează prezentarea refera
telor : „Despre brutalități" 

. (referent Ion Gheorghiță, pre
ședintele comisiei orășenești 
de fotbal) și „Despre elemen
tul intențional" (referent C. 
Manusaride). în programul de 
pregătire, colegiul orășenesc 
de arbitri a mai prevăzut, 
două ședințe, în zilele de 24 
și 31 ianuarie (sala Dinamo) 
în care se vor dezbate unele 
aspecte ale 
de fotbal.

în vederea 
trilor pentru, 
lor practice, colegiul va fixa 
antrenamente săptămînale, în 
aer liber și în sală. De ase
menea,-toți arbitrii din lotul 
republican vor face un con
trol medical pînă la data de 
31 ianuarie.

regulamentului

pregătirii arbi- 
trecerea probe-

Vicepreședintele clubului a condus antrenamentele!
Conform planului întocmit 

de antrenorul Mircea Crețu, 
Ceahlăul Piatra Neamț și-a 
inaugurat pregătirile pentru 
noul sezon la 4 ianuarie, cu 
ocazia vizitei medicale efec
tuate de dr. Marius Popescu, 
în continuare au avut loc 
antrenamente sub conducerea 
prof. Radu Toma (vicepreșe
dinte al clubului), care l-a 
înlocuit temporar pe antreno
rul Crețu, plecat la consfătui
rea de la Snagov. în această 
perioadă s-a pus, firește, ac
centul pe pregătirea fizică 
generală (o suită de exerciții 
de gimnastică, crosuri pe 

' munte etc.). Au participat t 
Argeșeanu, Mitrofan, Călugă
rița, Gh. Aurel, Zamfirescu, 
Zaharia, Enciu, Mușat, Oni- 
gă, Seceleanu, Negustoru, Me- 
der, Olteanu, Codreanu și ju
niorul Niță, proaspăt promo
vat în prima echipă. Din cau
za abaterilor sale, mijlocașul 
Hacman a fost trimis să se 
pregătească la Celuloza Pia-

tra Neamț, urmînd ca în 
funcție de comportarea sa să 
revină sau nu în formația 
Ceahlăul.

C. Nemțeanu—coresp.

tabăra studențească de la 
Vatra Dornei între 5—15 fe
bruarie a.c.

Iată lotul de jucători! Ră- 
mureanu, O joc, Smeu, Anton, 
Gîtejan, Grecea, Cicu, Urșea- 
nu, Rădulescu, Tetic, Sîrbu, 
St. Dumitru, Halagian, Con- 
durache, Gelepu, Stanciu, Ma- 
rica, Bonesch, Pigulea, Păiș, 
Ciornoavă, Gugiu.

în sala Politehnica Nicolae Tokacek-coresp.

București

Tinerii fotbaliști de la „Independența

Sub conducerea antrenori
lor Ștefan Miu și M. Maksai, 
în ziua de 6 ianuarie a avut 
loo primul antrenament al 
echipei Politehnica din Capi
tală, în sala clubului cu ace
lași nume. în prezent, stu
denții participă săptămînal la 
cinci ședințe de pregătire, în 
al căror program intră pre
gătirea fizică generală, exer
ciții de forță etc.

în echipă au fost promovați 
. juniorii : Condurache, Tetic, 

Gelepu și Smeu. Politehnica 
își va continua pregătirile în

!. Lengheriu 
la Victoria Roman

De cîteva zile, echipa divi
zionară B Victoria Roman are 
noi antrenorii I. Lengheriu și 
S. Ionescu. Antrenamentele 
formației au loc în fiecare zi 
în aer liber și în sală. La pre
gătiri iau parte jucătorii Ig- 
na, Botez, Ionescu, Lungan, 
Măcoanu, Arnăutu, Șerban, 
Tul, Bîrgăoanu, Nicoară, Tu
dor, Rențea, Ciupercă, Nesto- 
rovici (transferat de la C.S.M. 
Reșița).

Echipa de fotbal a Grupu
lui școlar Independența din 
Sibiu a realizat în cursul a- 
niilui trecut o performanță 
deosebită : locul 2 pe țară în 
campionatele școlilor profe
sionale ale M.I.C.M.

îndrumați de doi profesori 
de educație fizică pasionați 
și competenți (Dumitru Do- 
brescu și Constantin Pîrvu) 
și sprijiniți efectiv de către 
conducerea școlii (ing. Radu 
Breabăn), elevii de la „Inde
pendența" s-au impus printre 
fruntașii acestui campionat la 
care au participat nu mai pu
țin de 39 de echipe I

clasament. Partidele vor avea 
loc în zilele de marți, miercuri, 
joi șl vineri, dimineața Intre o- 
rele 8 șl 10. Iată programul săp- 
tămînii 14—21 Ianuarie: marți 10 
Ianuarie, ora 8 : Centrul 23 
gust I — Dinamo I, ora 9: 
pid I — Steaua; miercuri, 
8 : Centrul 23 August II — .... 
pld I, ora 9: Centrul 23 August III
— Rapid II; joi, ora 8 : Centrul 
23 August I — Steaua, ora 9 : 
Rapid n — Dinamo; vineri, ora 
8 ; Centrul 23 August II — Rapid 
II, ora 9 : Centrul 23 August III
— Dlnamo.

Echipa clasată pe primul loc 
va primi „Cupa Steaua". De ase
menea, vor fl premlațl antreno
rul echipei eîștlgătoare șl cel 
mal buni trei sportivi ai compe
tiției.

Au- 
Ra- 
ora
Rs-

Locul 2 pe țară în campio
natele școlilor profesionale 
nu a fost o reușită singula
ră. Un succes al școlii îl re
prezintă și faptul că o serie 
de elevi de aici — Virgil 
Mihai și Martin Schwartz — 
au fost selecționați, într-o 
vreme, în lotul național de 
juniori, ei făcînd parte în 
prezent din prima echipă a 
C.S.M. Sibiu, divizionara B. 
Alți fotbaliști, ca Greavu, 
Dragoman și Ni st or sînt com- 
ponenți ai echipei, de juniori 
a C.S.M. Sibiu, fruntașă în 
campionatul regional.

Proiecte pentru acest 
școlar ?

Firește, reeditarea perfor
manței din 1967. (Și, poate — 
mai mult — campioană pe 
întreaga rețea a școlilor pro
fesionale). Cei doi profesori 
de educație fizică amintiți, la 
care s-a adăugat și proaspă
tul absolvent al I.C.F., Con
stantin Buttollo, au organizat, 
încă din toamnă, un campio
nat inter-clase (ani de studii), 
sporind astfel numărul echi
pelor la 40. în primăvară va 
avea loc returul acestui inte
resant campionat. Tot atunci 
se va cristaliza și echipa care 
va reprezenta școala la fi
nale.

ILIE IONESCU ~ coresp. 
principal

la Bazar, așadar, au urcat studenții, care, 
aflu, mergeau la Institutul de Agronomie

La stația 
cum aveam
Au urcat ? Expresia mi se pare de-a dreptul poetică, de
oarece, cu o rutină și o tehnică demne de asediatorii 
cetăților medievale, ei luară cu asalt vagonul, prin ușa 
de urcare și cea de coborîre, deopotrivă, împingînd 
busculînd, răsturnînd totul tn cale și strivindu-i pe că
lători între două tampoane impenetrabile. Am fost mă
turat și eu de lingă cureaua de care mă apucasem solid, 
călcat pe picioare și ghemuit între o banchetă și-un zid 
de tineri înalți, frumoși, voinici, mai mare dragul să-i 
privești.

M-am silit să fiu obiectiv și imparțial, spunîndu-mi 
că afurisitul de tramvai 3 e de vină, fiindcă 
iar cînd vine, totuși, e mereu aglomerat, are 
tras odinioară de cai, și studenții, bieții, nu 
zie de la cursuri, seminarii, lucrări practice. 
Mi-am păstrat, deci, obiectivitatea pînă cînd 
cu pălăria turtită, paltonul răsucit de 90 de grade în 
jurul meu și cu cel doi nasturi de la gaică lipsă.

Nu văzusem niciodată pînă atunci, nici chiar tn sce
nele de spargere a frontului de pe ecrane, asemenea dez
ordine. De ce? Fiindcă nimic na e mai molipsitor dedt 
lipsa răspunderii tinerești, și valul de studenți se com
plăcea în interimatul de-un sfert de ceas al cursei cu 
tramvaiul, făcindu-și de cap. Bumea asculta nedumirită 
strigătele și rîsetele lor fără sens; cînd un bărbat că
runt, care încerca să-și croiască drum spre ușa din față, 
strivit între trupurile viguroase, nu s-a putut opri să nu 
întrebe, cu indignare t

— Ce faceți, băieți 7
— Sport — a răspuns un tînăr lung și sfrijit, strimbîn- 

du-și spiritual buzele subțiri.

de 
să

circulă rar. 
viteza celui 
pot să-ntîr- 
cantină șa. 
am coborît

ri urmat atunci ceva, la care nimeni nu se așteptai 
necunoscutul l-a fulgerat pe tînăr cu a privire severă, 
apoi renunțind deocamdată să coboare, l-a apostro
fat !

— Sport, ai spus 7 Știi d-ta ce e sportul 7 îți dai seama 
ce înseamnă să-1 ai în singe? înseamnă mu numai culti
varea forței brute, cum ți-al imaginat, poate, d. înseam
nă mai ales exercițiul de menajare a semenului, înțele
gerea punctului de vedere al altora, fără , a te uita 
pe tine și fără a renunța la eul tău. E stăpînirea reac
țiilor noastre față de mediu, pașaportul cel mai sigur 
al omului civilizat. Sportul caută consensul w ®el din 
jur șl regula sa fundamentală este permanenta reprezen
tare mintală a semenului fie prieten, fie dușman. Ai 
auzit vreodată de FAIR PLAY 7 Termenul e universal și 
se traduce, pretutindeni, prin onestitate, loialitate, ele
ganță morală, respectarea regulilor de joc. Exista oare 
societatea fără aceste reguli de (cxs 7 Fără taeerearea 
de a cunoaște, prin intuiție, personalitatea altora, fără 
darul de a ghici gusturile, preferințele, nuanțele sufle
tești, dreptul la existență al altora, civilizația n-ar fi 
luat naștere. Trăiam și azi în junglă și, în loc de .tram
vai, pluteam, pe rfurl. în băreuțe. Vechii greci îngenun- 
cheau înainte de a pătrunde în arenă, spre a cere bi®e- 
cuvîntarea zeului lor, deoarece știau că sportul preface, 
șlefuiește, înnobilează fizicul și spiritul deopotrivă. Asta 
e sportul, tinere dragă, nu hei-rup-ul cu care ați însereat 
să ne sufocați. Bună-ziua, și Că-mi los să tee® I

Tinărul s-a ferit, s-au ferit și colegii lui, astfel că ne
cunoscutul a coborît, calm și drept, ca oamenii care au 
făcut odată și ei sport. Un sport, care nu e numai 
cultivarea forței brutale, ci e mai ales exercițiul de me
najare a semenului, stăpînirea reacțiilor noastre față de 
alții, fair play.

Ne-am continuat, în tăcere, călătoria prin București. 
Busculada încetase și ea, fiindcă tinerii agronomi me
ditau la cele ce auziseră.

Cum spunea Epictet ? ^Virtuțile «ivise încep prin me
ditație".

George SBÂRCEA

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU

13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT 
2, ETAPA DIN 14 IANUARIE

6. Mantova — Bologna
T. Roma — Torino
8. Varese — Milan

Bari — Lazio
Livorno — FoggLa 
Modena — Leceo 
Novara — Pisa 
Messina — Regglna

ț.

X 
a
1 
î
X
X
X
2

FOND DE PREMII : 402 420 iei.

Atalanta — Sampdorla 
Brescia — Napoli 
Fiorentina — Laheroisi 
Internazlonale — Cagliari 
Juventus — SpaiG. Groapă-coresp.

Fotbaliștii de la Politehnica București se antrenează în sală



Prof. CONSTANTIN POPESCU:

CIJPA IN CAPITALĂ

DE PROGRAMARE
Șl PASAREA RĂSPUNDERILOR

de Con
ta „Cupa cani

și la 
ni

programările. .__  ...
tov. Burcă s-a disculpat 
dial și l-a acuzat pe tov. 
sile Vintilă, metodist

ireproșabile
lipsa

...dar atenție la pregătirea atletică

HANDBALISTELE NOASTRE 
POT REVENI IN VlRFUL PIRAMIDEI!“

Ne-a fost dat ieri să asis
tăm la un spectacol penibil: 
600 de spectatori prezenți in 
tribunele sălii Ploraasaa au 
fost obligați timp de 3 ore șl 
jumătate (de ta 14.30 la 18.00) 
să privească La târgutedlLa din
tre oficiaU, antrenori și jucă
tori și, apoi, la două partide 
amicale anoste, două meciuri 
care au avut aspectul unui 
lucra făcut de mlntuială, așa 
numai ca să soapî de gura 
spectatorilor și, poate, și a 
presei. Ce s-a tatîmplat de 
fapt ? Conform unei planificări 
a meciurilor pe care am pri
mit-o (noi și echipele) din 
partea comisiei orășenești 
București, duminică după amia
ză trebuiau să se desfășoare 
în sala Horească următoarele 
întâlnirii ORA 14.30 — Univer
sitatea — Voința (f), 15.40 •— 
Confecția — Rapid (f), 16.50 — 
I.C.F. — A.S.E. (f), 18.00 —
Steaua — Rapid (m), 19.10 — 
Rafinăria Teleajen — Politeh
nica (m), 20.15 — Dinamo — 
Voința (m) și 21,20 — Univer
sitatea —■ Institutul 
strucții (m) — toate 
F.R.H." La sală s-au prezentat, 
însă, alte echipe șl, mai ales, 
la alte... ore. Spectatorii oare 
veniseră de La ora 14.30 (și 
mai înainte) eu trebuit să stea 
pînă ia ora 16.10, când pe te
ren au intrat echipele feminin® 
Universitatea fi A.S.E. peatru 
un amical.
au Început 
cătoare, la

F«M« de la A.S.H. 
medul au 5 ju- 
0--2 • apărui a

CUPA „SPORTUL" ÎN CAPITALĂ
REZULTATE ÎNREGISTRA

TE : Șc. sp. nr. 1 — Șc. sp. 
nr. 3 (t) 13—9 (4—3); Rapid — 
Șc. sp. nr. J (f) 19-9 (6—3), 
Dinamo — Clubul «p. școlar 
(in) 29—16 (9—6), Steau» — Ra
pid (m) 24—13 (13—9), Șo. »p. 
nr. 2 — Șc. sp. nr. 3 (m) 16—12 
(7—5).

Activitatea competițională 
handbalistică pe timpul iernii, 
rezervată echipelor de juniori, 
este marcată și In acest an da 
tradiționala întrecere dotată cu 
„Cupa ziarului Sportul". In 
Capitală sînt în curs de desfă
șurare ultimele jocuri pentru 
desemnarea echipelor cîștigă- 
toare a fazei pe oraș, care vor 
participa Ia turneul final P® 
țară. Dacă la fete situația este 
lămurită; echipa Școlii sportive 
nr. 1 fiind ocupanta primului 
loc in clasament Indiferent de 
rezultatele meciurilor restante, 
la băieți, pînă în prezent Di
namo și Steaua ocupă locuri 
fruntașe unwind ca ultima eta
pă să desemnez» câștigătoarea.

Urmărind jocurile disputate 
în sălile Recolta șl Dinamo, am 
solicitat părerea antrenorilor 
V. Gogîltan (Șc. sp. nr. 1), A. 
Ilie (Dinamo) și a maestrului 
emerit *1 sportului A. Bulgara 
(Steaua) în legătură cu această 
competiție, rugîndu-1; totodată; 
să ne indice jucătorii care s-au 
afirmai cu acest prilej. La 
prim» întrebare adresată, con
cluzia a fost unitară: „Com
petiția șl-» dovedit; aa de an, 
utilitatea prin contribuția adu
să Ia dezvoltam acestui sport 
in rîndnl tineretului; oferind

Sibiul se scufundă
în anonimat?

Sibiul a fost leagănul hand
balului românesc. De-aici au 
pornit tradițiile acestui sport 
atletic și dinamic, de-alcl s-a 
răspîndit spre șes dragostea 
pentru jocul ce avea să ne a* 
ducă, peste ani, satisfacții ne
bănuite in marea arenă a spor
tului mondial. Și, totuși, în 
handbal, Sibiul se scufundă în 
anonimat. Este mai mult decît 
regretabil ! Ne-am oprit în ora
șul de pe Cibin cu intenția de 
a depista cauzele acestui inad
misibil regres în activitatea 
de performanță, scos în evi
dență, îndeosebi, de dramatica 
prăbușire a echipei masculine 
Voința Sibiu : 1963 — divizia 
A, 1966 — divizia B, 1967 — 
campionatul regional...

La început ne-am aflat în- 
tr-o mare încurcătură. Asistînd 
la înflăcăratele discuții despre 
handbal și soarta Iul, ne-am 
dat seama că dragostea sibie- 
nilor pentru disciplina pe care 
au propulsat-o în arena spor
tului românesc a rămas neal
terată. Vizitînd școlile șl să
lile de sport, i-am văzut pe 
copii jucînd handbal cu ardoa
rea pe care semenii lor din 
alte localități o dăruiesc fot
balului. Și-atunci, dacă există 
dorință și o puternică activi
tate de mase ce poate sta în 
calea afirmării handbalului si
bian ?

Am aflat răspunsul Intr-o 
discuție cu tov. Mihai Orleanu 
— secretarul asociației sportive 
Voința și prof. Ion Manoliu. 
unul dintre antrenorii echipei. 
Adăugind la cele spuse de in
terlocutori și unele constatări' 
personale, am sintetizat in ci- 
teva puncte cauzele regresului 

e-a, tar la 0—3 șl a 7-e. Arbi
trul, îngăduitor <ta la’ttri „emU 
cal", le-a permis totul N«snuL> 
țumirile publicului erau ta- 
di-ap.tățlte...

Abia la ora 18.00 6-a putut 
disputa primul meai oficial 
(Steaua — Rapid). Prea lungă 
așteptarea. Oue sînt respon
sabili de această situație î 
Vuia se... pasează — ca o min
ge — ue ta urnii la alta'1. Ofi
cialii ne spuneau că răspunză
tor este tov. CICERONE BUR
CĂ, vicepreședintele comisiei 
orășenești, care ar fi încurcat 

Venit la . sală, 
ime- 
Va- 

al 
C.O.E.ES. București. Se spune 
că acesta ar fi reprogramat 
meciurile și ar fi pus tamea pe 
drum,uri. Cum tov. V. Vintilă 
n-a dat pe la sală, firește n-a 
putut trece vina asupra unui 
alt activist

Pentru neglijența manifesta
tă, pentru lipsa inadmisibilă 
de răspundere, cerem. C.O.E.F.S. 
București să la măsuri drastice 
fată de cei vtaovați, astfel ca 
pe viitor asemenea situații să 
nu. se repete I

Bodies ViȘAN

P-S. Iată și rezultatele înre
gistrate : Steaua — Rapid 
28—11 (15—4), Rafinăria Te- 
leajexi — Politehnica 23—24 
(14—12), Dinamo — Voința 
23—15 (8—10).

posibilitatea de afirmare mul- 
tor jucători, schimbul de miino 
*1 handbalului nostru. Iată nu
mele acestora : Aurelia Costan- 
dache. Ana Irimia, Nlculina 
Mitu, Paula Anghel (Șc. sp. 
nr. 1), C. Gunescu, Adrian Cos
te»; Paul Bulibașa; C. Patrau- 
lea (Dinamo), Mircea Corote- 
10; Ion Nică, Constantin Ganea 
(Steaua).

Gh. RANGU

REALITĂȚI TIMIȘORENE

CINE NE VA ÎNLOCUI?
tele- 
nos-

TIMIȘOARA, 14 (prin 
fon de la corespondentul 
teu). Tradiția handbalistică a 
orașului de pe Bega este bine 
cunoscută. Lucru confirmat 
prin participarea în prima di
vizie a țării a nu mai puțin 
de trei echipe feminine timi
șorene: Universitatea (care a 
terminat turul campionatului 
pe primul loc, cu un avans 
de 5 puncte), Constructorul și 
Liceul nr. 4, precum și a u- 
nei echipe masculine: Univer
sitatea. De Timișoara sînt le
gate nume ale unor jucătoare 
și jucători ca Irina Gunther, 
Moser, Iacob, Neonetz, Guneș 
ș.a. prezenți de-a lungul ani
lor fn echipele naționale.

Problema principală, însă, 
care frămîntă handbalul timi
șorean în momentul de față o 
constituie creșterea unor noi 
cadre de juniori și junioare. 
Numărul și valoarea lor a 
scăzut considerabil în ultimul 
timp. Ia prezent, doar la

1. Trecînd peste niște legi 
obiective, cei răspunzători de 
soarta echipei au preferat să 
mențină în formație jucători 
plafonați (care aveau însă o 
oarecare... firmă), în loc să to
nifice lotul prin introducerea 
unul nou contingent de hand- 
baliștl tineri ți talentați.

2. Menținindu-se pe linia în
găduinței nepermise, aceiași 
responsabili (dacă activitatea 
lor ne permite să-i mai numim 
așa) au trecut cu vederea ne
număratele abateri ale unora 
dintre „vedete", creînd un cli
mat greu suportabil.

3. Conducerea U.R.C.M. Bra
șov n-a venit în sprijinul echi
pei și al asociației cu contri
buția materială necesară.

4. Favorizați de greșelile 
conducerii asociației, unii oa
meni de bază (A. Ursache, K. 
Messe ș.a.) au neglijat pregă
tirea, cauzînd echipei preju
dicii.

5. Cîteva „păsări călătoare" 
(O. Schmidt, V. Oană și H. 
Zikely — atrași de avantaje 
materiale — și-au luat... zbo
rul spre Cisnădie și Copșa 
Mică) au creat în echipă goluri 
ce n-au putut £i umplute, fi
indcă tinerii fuseseră ținuți 
dincolo de bariera promovării.

Acestea ar fi, la o sumară 
analiză, concluziile căderii în 
anonimat. Ce trebuie făcut ? 
Nimic mai simplu decît îndrep
tarea greșelilor săvîrșite de a- ' 
cești pseudo-activiști, repune
rea handbalului sibian pe dru
mul firesc pe care s a aflat 
cîndva.

Traian 1OANIȚESCU

Fază din meciul Steaua —Rapid. Roșescu (Steaua) a aruncat la poartă și va înscrie un nou gol 
pentru echipa sa, sub privirile

LA BACAU,

BACAU, 14 (prin telefon de 
le trimisul nostru). De cîteva 
duminici, la Bacău se adună 
tot ce are mai bun această 
regiune la handbal. „Cupa 
F.R.H." reunește 7 echipe fe
minine și 8 masculine, în frun
te aflîndu-se Textila Buhuși 
(fete), Dinamo Bacău și Știin
ța I.P. (băieți).

Destul de tânăr pe aceste 
meleaguri, handbalul este — 
după cum se vede — foarte 
îndrăgit. Cele trei partide, 
disputate duminică, au oferit 
multe faze frumoase, momen
te de luptă sportivă, atractivă.

Școala sportivă și la Liceul 
nr. 4 se pregătesc cu seriozita
te juniori. în celelalte echipe, 
tinerii cu perspective sînt 
foarte rari. în licee și școli 
profesionale, principale pepi
niere pentru echipele de se
niori, activitatea hadbalistică 
se află pe plan secundar, ca 
rezultat al unor neînțelegeri 
șl al nesprijinirii antrenori
lor. La Liceul nr. 10, la care 
activează cu mult entuziasm 
și pricepere antrenorul Adam 
Fischer, și care de-a lungul 
anilor a crescut multe ele
mente de valoare, rezultatele 
sînt, totuși, în prezent nesa
tisfăcătoare. In această situa
ție, actualii jucători divizio
nari își pun pe bună drepta
te întrebarea: cine ne va în
locui mîine? Răspunsul îl 
așteptăm șj. noi.

★

In ultimele jocuri ale „Cu
pei F.R.H." s-au înregistrat 
următoarele rezultate: femi
nin: Universitatea II—13 De
cembrie 13—12 (5—5), Univer
sitatea I—Șc. sp. nr. 1 20—12 
(10—6), Liceul nr. 4 — Con
structorul 6—0 (neprezentare); 
masculin: Politehnica II — 
Electromotor 19—13 (8—5),
„Cupa ziarului Sportul" 
nioare: Constructorul - 
Decembrie 9—6 (6—5),

1 sp. nr. 1 — Electromotor 18—2 
(9—0), Șc. sp. nr. 2 — Con
structorul 6—5 (3—2); juniori: 
Șc. sp. nr. 2 — Viitorul 21—14 
(11—8), Șc. sp. nr. 1 — Teh- 
nometal 17—8 (8—6).

ju-
13 

Șc.

P. ARCAN

„RADIOGRAFIA“

ARBITRAJEL OR
• 77 de „cavaleri ai fluieru

lui" au oficiat la meciurile de 
handbal din acest sezon. Pri
mind notațiile colegiului pen
tru fiecare joc arbitrat, 6 din
tre ei se afla în „plutonul 
fruntaș" : PÂNDELE CIRLIGEA- 
NU, VARAC PELENGHIAN, GH. 
POPESCU, VASILE SIDEA - toți 
din București, CONSTANTIN 
CĂPĂȚINA - Buzău și DIETER 
TARLER - Brașov, avînd o me
die a punctajului superioară — 
8. Se află însă și „corigenți" 
printre arbitri : N. TĂNĂSESCU 
(Craiova), AUREL POGON (O- 
radea), GH. CREȚU (Petroșeni) 
- 4,5, N. CRINTEA (Constanța) 
si GH. PUTSCHLER (Arad) - 4, 
V. FLOREA (Tg. Mureș) și GH. 
VIȘAN (București) - 3,

® Celor corigenți li s-au asi
gurat „meditatori" și... medita
ții : colegiile regionale și loca
le ale arbitrilor vor organiza 
ședințe de prelucrare și comen
tare a întregului regulament al 
jocului de handbal.

0 Colegiul central al arbitri- 

coechipierului său Goran.

HANDBALUL
necesare eforturi pentru calitate

Fetele de la Școala sportivă 
P. Neamț le-au ținut în „șah" 
pe studentele de la „Pedago
gic” care activează în divizia 
B (scor 7-,—7). Meciul următor 
s-a încheiat cu o surpriză plă
cută. Echipa Școlii sportive din 
Bacău, cu 
cu 29—23 
formații 
Gheorghe 
arătat, după un an și jumă
tate de activitate, că a desci
frat majoritatea tainelor a- 
cestui joc. Din această echipă 
am remarcat cîțiva jucători 
de perspectivă: „stângaciul"
Gh. Lupu (la 15 anj și jumă
tate are un șut surprinzător 
de puternic pentru vîrsta lui), 
Gh. Petrașcu (un portar re
marcabil prin calmul și re
flexele sale), Costel Solomon 
și alții. în meciul următor, e- 
chipa studenților de la Peda
gogic a învins cu 21—13 Pe
trolul Moinești, Și cu aceasta 
am încheiat cronica meciuri
lor de duminică.

Dar, în afara acestor jocuri, 
„reflectorul" nostru s-a oprit 
și asupra altor aspecte ale 
handbalului din regiunea Ba
cău. Mai mulți membri ai co
misiei regionale ne spuneau 
că acest sport este foarte sim
patizat în această parte a ță
rii. ZECI DE ECHIPE ȘCO
LARE SE ÎNTREC ÎN CA
DRUL DIVERSELOR COMPE
TIȚII, ALTELE IAU PARTE 
LA CAMPIONATUL REGIO
NAL MASCULIN și la „CU
PA F.R.H.". Nu există însă o 
competiție pe plan regional 
pentru fete. Ar fi necesară. 
Mai trebqie spus că LA BU- 
HUȘI, ORAȘUL GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, BACAU 
și MOINEȘTI ACEST SPORT 
ARE FOÂRTE MULȚI A- 
DEPȚI. Oameni entuziaști ca 
prof. M. Pintea, Mihai Zaha- 
ria, Dumitru Popescu, M. Cre
țu, N. Guidea și C. Cricopol 
au găsit sprijinul necesar și

toate că a pierdut 
în fața rutinatei 
Cauciucul Orașul 

Gheorghiu-Dej, a

SITUAȚIA LA BRAȘOV
BRAȘOV 14. (Prin telefon de 

la corespondentul nostru). Edi
ția din acest an a „Cupei 
F.R.H.", pentru echipele care 
participă în seria de la Brașov, 
are, in general, o desfășurare 
normală. Se desprinde însă un 
aspect care de la început a ie
șit în evidență. Este vorba de 
diferența valorică dintre Dina
mo (la echipele masculine) și 
Rulmentul (la cele feminine) 

lor reamintește celor 77 de 
„cavaleri ai fluierului' — mem
bri ai lotului republican de ar
bitri — că este necesar sâ-și 
reîmprospăteze cunoștințele în 
domeniul precizărilor făcute cu 
ocazia cursului internațional de 
arbitri al F.i.H. Aceasta pentru 
faptul că din analiza arbitraje
lor a reieșit că s-a permis jocul 
prea... bărbătesc, Să nu uităm 
că handbalul este practicat ți 
de femei I

• In șfîrșit, o sancțiune : ar
bitrul GH. LUNGU (Brașov) este 
suspendat pe o lună (ianuarie 
1968) pentru netrimiterea ra
poartelor de arbitraj. Uitarea 
să fie, oare, singura „hibă" a 
arbitrilor noștri de handbal ? 
Lista... lacunelor fiind mult mai 
mare, de ce nu s-au dictat 
sancțiuni și pentru alte greșeli, 
îndeosebi pentru cele care au 
influențat rezultatele ? lată, 
deci, o notă în minus pentru 
colegiul central al arbitrilor. 
Asta ca să nu se supere,,. ca- 
rigenții 1

Foto: F. Brandrup

A PRINS...

ju- 
ta- 
da- 
oa- 
că-

de 
parte la diferite

a prins, deci, pe 
băcăuane. Ceea

se bucură de condiții optime 
pentru pregătirea elevilor lor. 
în special, la Buhuși există o 
dragoste fierbinte pentru 
handbal. Ca dovadă, micul 
oraș are o echipă feminină 
fruntașă în divizia B, cu mari 
perspective. Două fete din 
echipa antrenorului Mir
cea Crețu, Rada Șerban și 
Emilia Munteanu — au și pă
șit în rîndurile lotului națio
nal de tineret. Echipa de 
nioare anunță și eă cîteva 
lente. Aceste rezultate se 
toresc și sprijinului unor 
meni entuziaști, în fruntea 
rora se situează tov. C. Baciu, 
director comercial al fabricii 
din Buhuși și președinte al 
asociației sportive Textila. E~ 
xemple de oameni care îndră
gesc și sprijină acest sport pot 
fi date și de la P. Neamț (di
rectorii liceului nr. 2, C. Să- 
vinescu și Georgeta Grigoriu) 
sau din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, unde la me
ciurile echipei Cauciucul vin 
3 000 de spectatori și 36 
echipe iau 
competiții.

Handbalul 
meleagurile 
ce mai trebuie — credem — 
ar fi să se asigure TRECEREA 
DE LA CANTITATE LA CA
LITATE, insistîndu-se asupra 
pregătirii echipelor fi asupra 
selecției. Elemente dotate sînt, 
dar NUMĂRUL SPORTIVI- 
LOR-VÎRFURI ESTE ÎNCĂ 
MIC. Multe formații au o va
loare mediocră și dacă am 
enumera pe cele mai bune 
n-am putea să ne oprim de
cît la Textila Buhuși (fete), 
Dinamo Bacău și Cauciucul 
Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej (băieți). Am putea să mai 
adăugăm formațiile Institutu
lui Pedagogic. Și cu asta am 
epuiza lista echipelor de va
loare.

Constantin ALEXE

față de restul participantelor. 
Superioritatea netă a acestor 
două echipe este urmarea di
rectă a atenției ce se acordă 
handbalului în cadrul asocia
țiilor respective. Restul forma
țiilor angajate la competiție au 
avut prezențe oscilatorii.

După șapte etape, în între
cerea masculină Dinamo Bra
șov a acumulat maximum de 
puncte și un golaveraj satisfă
cător 185—109. Urmează în cla
sament Politehnica Brașov cu 
9 puncte din opt jocuri, Meta
lul Copșa Mică, 8 p din șase 
jocuri, 
Chimia 
Brașov 
mentul 
(115—36) și, în ordine, Voința 
Sighișoara 8 p din șase jocuri, 
Liceul nr. 2 7 p did șase jocuri. 
Măgura'- Codlea 6 p din 8 
jocuri, Școala sportivă 2 p din 
cinci jocuri și

întrecerile 
continuă.

Coloram Codlea 6 p, 
Făgăraș 5 p, Tractorul 
0 p. La feminin: Rul- 
13 p din șapte jocuri

Voința 
fazei

Bod 0 p. 
orășenești

c. GRUIA

POST-SCRIPTL Bf
Deși a pătruns mal mult în preferințele sportive 

ale tineretului, handbalul nostru nu are Încă râs- 
pînclirea dorita, se practică, in prezent, si la lași, 
Craiova, Ploiești și Oradea — eu unele intermiten
țe regretabile — dar stat încă mu'te alte localități 
în care el este insuficient cunoscut și prețuit. 
Pentru caJitățile pe care le dezvoltă, handbalul 
ar merita mai multă atenție, îndeosebi din partea 
profesorilor de educație fizică... Ar fi și o soluție 
pentru echipele din Galați și Constanța de a stă
vili „importul" de handbal,ști formați în alte cen
tre ale țării.

Carențele de ordin tehnic, tactic și fizic nu vor 
mai forma obiectul comentariului nostru. Au fost 
prea bine expuse de prof. C. Popescu pentru a 
mai reveni. Ne vom referi însă la lipsa de popu
larizare a întrecerilor — îndeosebi in provincie — 
care reduce eu mult posibilitatea ca aceste două 
competiții de iarnă să atragă în jur'XI handbalu
lui noi admiratori. Tratate uneori ca „adausuri la 
programul competiționai oficial", cupele de iarnă 
la handbal nu se bucură nici de o organizare

bună. Jucătorii și antrenorii încep să creadă tot 
mai mult că este vorba de o simplă formalitate 
și o tratează — din păcate I — ca atare.

Activitatea este încă în plină desfășurare. Am 
sugera deci forurilor sportive locale să dea atenția 
cuvenită handbalului, să facă eforturile necesare 
pentru impulsionarea echipelor și a activiștilor. 
Cupa ziarului Sportul poate constitui un mijloc 
eficace de cuprindere a tineretului șeclăreso în- 
tr-o activitate organizată, iar pentru tehnicieni un 
prilej de depistare a talentelor de care handbalul 
nostru are în permanență nevoie.

Succesele, marile succese se obțin greu. Dar și 
mai greu se păstrează. Pentru a le reține în pa
trimoniul sportiv este nevoie de o activitate in
tensă pe toate planurile. Și în handbal mai există 
încă sectoare pe care reflectorul le-a scos numai 
în evidență. Munca corelată a tuturor activiștilor 
acestui joc sportiv poate face însă ea actualele 
carențe să dispară, poate să niveleze drumul spre 
titlurile mondiale.

M-am întâlnit duminică 
după-amiază la sala Flo- 
reasca cu prof. Constantin 
Popescu —' președintele 
colegiului central al antre
norilor din F.R.H. N-a fost 
o întîlnire întâmplătoare. 
Eram înțeleși în prealabil 
să vedem împreună jocu
rile din „Cupa F.R.H." și, 
apoi, să-mi răspundă la cî
teva întrebări. Discuția a 
fost interesantă și, de a- 
ceea, îmi permit s-o re
dau cititorilor.

— Este capabilă actuala 
generație de jucătoare să 
readucă handbalul nostru 
feminin pe primele trepte 
ale ierarhiei mondiale ?

— După părerea mea, 
da. Tinerele jucătoare — 
o parte dintre ele le-am 
văzut împreună astăzi în 
cadrul acestor accidentale 
„amicale" — au un grad de 
tehnicitate, măi ridicat, 
manevrează cu mai multă 
abilitate mingea și sînt 
— dacă vreți — mai a- 
proape de handbalul în 7 
decît fetele din „echipa 
de aur". Chiar și sub ra
port tactic evoluția lor 
este evidentă. Dar...

— Ei bine, tocmai ce 
urmează după acest „dar" 
ne interesează mai mult.

— Principala carență a 
acestor tinere jucătoare es
te pregătirea fizică. Ea 
cauzează uneori și căderi 
de ordin psihic. Pentru 
multe dintre handbaliste 
constituie o problemă aler
garea și aceasta pentru că 
nu au o pregătire atletică 
corespunzătoare. Iată, de 
pildă, în echipa Universi
tatea, pe care o antre
nez, joacă o handbalistă 
foarte talentată : Simona 
Arghir. Multe dintre cali
tățile pe care le are nu 
pot fi însă puse în valoare 
din cauza unei insuficien
te pregătiri fizice. Supor
tăm acum consecințele u- 
nei excesive specializări 
timpurii. La 10 ani le-am 
pus mingea în mină și ele 
au învățat arta handbalu
lui în exclusivitate. Optez 
pentru 
și nu pentru handbaliste 
pur și simplu.

— în ceea ce privește 
promovarea tineretului în 
echipa națională aveți ce
va de spus ?

— Da. Nu sînt de a- 
cord cu fluctuațiile. Astăzi 
sînt promovate cîteva ju
cătoare tinere, mîine se re
nunță la ele, pentru ca poi- 
mîine să se revină. Cred 
că n-ar trebui să lipseas
că din reprezentativă 
„trio“-ul de 9 m Petruța 
Băicoianu — Mariana Ne
ghină — Simona Arghir, 
ca și jucătoarele de semi
cerc Elena Dobîrceanu (cu 
toate lipsurile de ordin fi
zic), Rozalia Soos și Aneta 
Șramco.

handbaliste-atlete

ÎN ORAȘUL CU CEA MAI MODERNĂ SALĂ,

HANDBALUL
O „CENUȘĂREASA4 !

CLUJ, 14 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). în
trecerile din cadrul „Cupei 
F.R.H.", rezervate echipelor 
masculine, se apropie de sfîr- 
șit și la Cluj. Cele opt for
mații își dispută întîietatea 
încă din luna decembrie a 
anului trecut, din rîndul lor 
detașîndu-se Universitatea I, 
cîștigătoarea ediției trecute a 
competiției, care pînă în pre
zent a repurtat numai victo
rii categorice (38—8 cu Voin
ța, 40—15 cu Porțelanul, 30—6 
cu Agronomia, 30—7 cu Școa
la sportivă). Elevii antrenoru
lui Romeo Sotiriu nu mai pot 
pierde în mod practic primul 
loc.

La celelalte echipe, preocu
parea pentru un joc de cali
tate a rămas, din păcate, pe 
planul al doilea. în majorita
tea cazurilor, echipele cluje
ne se angajează într-o luptă 
lipsită de valoare, urmărind 
obținerea prin orice mijloace 
a punctelor puse în joc. Care 
să fie explicația nivelului 
scăzut la care se prezintă 
handbaliștii din Cluj ? Prin
cipala cauză a acestei stări 
de lucruri poate părea curi
oasă. Dar, oricît de paradoxal 
este acest lucru, adevărul ră- 
mîne același : ECHIPELE 
CLUJENE NU AU CONDIȚII 
DE PREGĂTIRE ÎN SALA.

O asemenea afirmație pare 
puțin verosimilă, cunoscut 
fiind faptul că în orașul nos
tru există una dintre cele mai 
moderne și bine utilate baze 
sportive de acest gen : Sala 
sporturilor, gazdă a nume
roase competiții internaționa
le, la care se adaugă Sala ar
matei — ambele avînd di
mensiuni care permit desfă
șurarea jocurilor de handbal.

— Apropo de îmbunătă
țirea jocului reprezentati
vei : considerați că există 
lipsuri care-i frînează pro
gresul ?

— Evident. Ritmul de 
joc a scăzut și acest lucru 
este o reflectare a lipsu
rilor manifestate de echipe 
în campionat. Sînt momen
te în care fetele din echipa 
noastră națională desfășoa

ră un joc static, bătrînesc..; 
Mai puțină filozofie și mai, 
multă mișcare în teren 
ne-ar aduce numeroase sa
tisfacții în ai-ena interna
țională. Prin viteză și exe
cuții tehnice i . 
am putea suplini și 
jucătoarelor-gigant.

— V-ați referit la 
pionatul republican 
consecințele pe care 
velui scăzut al jocurilor îl 
are, în mod firesc, asupra 
evoluției ș'i progresului e- 
chipei reprezentative. Exis
tă și alte carențe scoase în 
evidență de campionat ?

-— Personal cred că for
mula de disputare a cam
pionatului impietează asu
pra evoluției satisfăcătoare 
a handbalului nostru. Sînt 
prea multe echipe în com
petițiile oficiale — numai 
din București sînt 7 ! — 
și din această cauză va
loarea Campionatului divi
zionar se diluează. Efectiv 
nu puterii avea 100 de jucă
toare talentate în Bucu
rești și, atunci, pe lîngă 
cîteva sportive cu posibi
lități reale.se aciuescnon- 
talente,

— Anul acesta va avea 
loc îil Uniunea Sovietică 
o nouă ediție a campiona
tului mondial feminin de 
handbal în 7. Ce pronostic 
dați ?

<— Pentru primele trei 
iJKiri luptă 4 echipe: 
u!reS.S., R. D. Germană, 
Iugoslavia și România. În 
ceea ce ne privește, de 
modul în care vom ști să 
eliminăm carențele va de
pinde și urcarea pe po
diumul „mondialelor".

Hristache NAUM

Așadar, condiții de antrena
ment și de desfășurare a 
jocurilor există. Numai că, 
în ceea ce privește pregătirea, 
situația se complică din mai 
multe motive. Sala sporturi
lor, în tot timpul săptămînii, 
este ocupată de echipele di
vizionare de baschet, volei și 
handbal, precum și de unele 
grupe ale Școlii sportive, deci 
de formații ale unor cluburi 
care au fonduri pentru închi
rierea sălii. Celelalte echipe 
nu se pot antrena aci din 
cauză că chiria este destul de 
ridicată: 120 lei pe oră! în 
asemenea condiții, care dintre 
formațiile școlare își pot per
mite organizarea unor antre
namente aci ? în ceea ce pri
vește Sala armatei, aceasta și-a 
închis de o bună bucată de 
timp porțile și nimeni nu știe 
din ce motive. Deocamdată 
aici se pregătesc doar secțiile 
de box, lupte și baschet ale 
A.S. Armata, care, firește, nu 
pot ocupa integral spațiul de 
lucru de-a lungul unei săptă- 
mîni. Cu atît mai mult, cu cît 
dimensiunile acestei săli per
mit efectuarea concomitent a 
pregătirilor la două ramuri 
de sport.

Cunoscînd toate aceste lu
cruri, nu este de mirare că 
asociațiile sportive clujene 
preferă să-și organizeze secții 
la ramuri de sport ale căror 
pregătiri se pot desfășura în 
săli cu dimensiuni mai mici 
(volei și baschet). De aceea, 
în orașul Cluj există foarte 
puține echipe de handbal, în 
special feminine, motiv pen
tru care nici 
nu s-a putut 
de centru a 
la senioare.

pînă în prezent 
organiza etapa 
„Cupei F.R.H."

Paul RADVAN1

C.O.E.ES
reale.se
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Trimisul nostru special la Zagreb, ADRIAN VASILIU, transmite:

Dinamoviștii puteau obține
?

un rezultat de egalitate

Corespondenfd speciala din Brazilia

® Pe O PLOAIE TORENȚIALĂ SANTOS A DISPUS IN MECIUL DECISIV CU 2-1 DE SAO PAULO 
® GILMAR - ACCIDENTAT® ----------------- ' ------------ —PALMEIRAS A CUCERIT „CUPA 

GATORII PENTRU JUCĂTORI
BRAZILIEI" • CONCEDII OBLI-

HANDBALISTELE ROMÂNCE

CU SELECȚIONATA SUEDIEI

Recent a luat sfirșit campio
natul de fotbal al statului Sao 
Paulo. In meciul decisiv dintre 
F.C. Santos și F.C. Sao Paulo 
victoria a revenit formației 
Santos cu 2—1 (2—0). Astfel, 
echipa lui Pele a ocupat pri
mul loc in clasament. De fapt, 
acest meci a fost suplimentar 
și a avut loc datorită faptului 
că ambele formații au totalizat 
după 26 de etape același nu
măr de puncte: 41. întâlnirea 
s-a desfășurat pe o ploaie to
rențială, pe stadionul Pacambu, 
in fața a 50 000 de spectatori. 
De altfel, afluența spectatori
lor la meciurile din grupa de 
la Sao Paulo nu este așa de 
mare ca de pildă în cea de la- 
Rio de Janiero. (La întâlnirea 
dintre Botafogo și Bangu care 
H avut loc în condiții atmosfe
rice identice au fost prezenți 
nu mai puțin de 130 000 de 
spectatori pe stadionul Maroca
na !). Meciul dintre Santos și 
Sao Paulo s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic și a abundat în 
faze dinamice și spectaculoase. 
Santos a atacat mai mult, dar 
a ratat ocazii clare care i-ar fi 
asigurat încă la pauză o victo
rie clară. De două ori șuturile 
lui Pele au nimerit bara, iar 
Gerson și Jairzinho au irosit 
alte mari ocazii. Toate acțiu
nile echipei Santos s-au îndrep
tat spre... fundașul Belini. Mo
tivul ? Fostul internațional și 
căpitan al reprezentativei Bra
ziliei, deși are o mare expe
riență, nu mai este atât de ra
pid și de prompt în intervenții. 
Primul gol a fost înscris pe 
partea sa de Edu care a re
luat admirabil o pasă trimisă 
de Pele, iar al doilea a fost 
opera lui Toninho după un 
„un-doi“ cu Pele. Golul de o- 
noare a fost marcat cu 5 minu
te înainte de sfirșitul partidei 
de Dejalr.

De la F.C. Santos a lipsit, cu
noscutul portar Gilmar. Acesta 
este de mai multă vreme indis
ponibil în urma unor fracturi 
suferite la coaste, în meciul cu 
Corintians. Iată, de altfel, for
mația aliniată de F.C. Santos: 
Claudio — Carlos Alberto, Ra
mos Delgado, Joel, Rildo — 
Bougleux, Clodoaldo — Wilson, 
Toninho, Pele, Edu. După cum 
observați în această formație 
activează argentinianul Delgado.

PALMEIRAS — A CIȘTIGAT 
„CUPA BRAZILIEI"

Echipă fruntașă în campio
natul statului Rio, Palmeiras 
și-a mai adăugat la șirul suc
ceselor încă un trofeu: Cupa. 
In prima partidă a finalei, Pal
meiras a învins, la Recife, for
mația Nautico cu 3—1. Nimeni 
nu spera ca partida revanșă 
să-i scape lui Palmeiras. Și, to
tuși, surpriză ! In meciul retur, 
Nautico a cîștigat la Rio cu 
2—1. Conform regulamentului a 
urmat un al treilea meci, tot la 
Rio. A cîștigat Palmeiras cu 
2—0 prin punctele înscrise de 
Cesar (min. 10) și Ademir da 
Guia (min. 79). Iată 11-le ali
niat de cîștigătorll Cupei: Pe
rez — Scalera, Baldochi, Mi- 
nuca, Ferrari — Ademir da 
Guia, Dudu,. Zequinha — Ce
sar, Tupanzinho, Lula.

Iată și deținătorii „Cupei Bra
ziliei" din ultimii ani (în pa
ranteză cealaltă finalistă): 1959: 
Bahia (Santos), 1960 : Palmeiras 
(Fortaleza), 1961—1965 : Santos 
(Bahia, Botafogo, Bahia, Fla- 
mengo, Vasco da Gama), 1966 : 
Cruzeiro (Santos), 1967 : Palmei
ras (Nautico).

In Cupa cupelor America de 
Sud din actuala ediție (1966) 
Brazilia va fi reprezentată de 
echipele Palmeiras și Nautico.

în au- 
ultima 
Gomez

le și jocurilor de cupă, 
gust va avea loc pentru 
oară turneul „Roberto 
Pedroza" (care s-a numit tur
neul de la Rio și Sao Paulo) — 
care va desemna echipa cam
pioană. La acest turneu parti
cipă ca de obicei cele mai bune 
formații din statele Rio și Sao 
Paulo. Anul viitor va lua fiin
ță campionatul național al Bra
ziliei la care vor participa cele 
mai bune formații din țară. 
După cum spun tehnicienii fe
derației, această formulă va 
ajuta mult pe selecționeri în 
pregătirea și alcătuirea lotului 
echipei naționale în vederea 
campionatului mondial din 1970.

Și încă 
braziliană 
o vacanță 
cătorilor
concediu este de 15 zile și poate 
fi luat numai între 1 și 15 ia
nuarie.

o noutate : federația 
a hotărît să acorde 
oficială tuturor ju- 

profesioniști. Acest

J. P. SARTO

P.S. ; Cînd am expediat a- 
ceastă corespondență, fotbaliștii 
români nu sosiseră încă la 
Porto Allegre,

J. P. S.

Au trecut cîteva ore de la 
ultimul fluier al lui Jeno 
Brandy, care a pus capăt pri
mei manșe MLADOST — DI
NAMO BUCUREȘTI, _contînd 
pentru 
polo.

Din capul locului trebuie 
spus că scorul final de 4—2 în 
favoarea sportivilor din 
greb nu oglindește real ra
portul de forțe în meciul de 
șîmbătă seara. Dinamoviștii, 
egali cu adversarii lor la capi
tolul tehnică, dar mai rapizi 
(au luat toate cele patru min
gi de la' centru la începutul 
fiecărei reprize) și-au creat 
numeroase ocazii la poarta lui 
Stipanici, cu care ar fi putut 
obține fără prea mari efor
turi un rezultat de egalitate. 
Dar pripeala cu care, în spe
cial jucătorii mai tineri, au în
cercat finalizarea acțiunilor 
i-a împiedicat să-și 
scopul propus.

Nici nu trecuseră 
cunde de la începutul 
lui și un șut puternic — ves
tind parcă furtuna dinamo- 
vistă — a zguduit bara trans
versală a porții lui Mladost Za
greb. Zamfirescu, Zahan. 
Grințescu l-au întins serios 
pe Stipanici, dar mingea n-a 
intrat în plasă. în schimb, 
gazdele, mai realiste, au ju
cat mult la centru și au pri
mit puncte de penalitate. O 
asemenea tactică, adoptată și • 
pe considerentul că jucătorii 
din Zagreb înoată 
decît dinamoviștii, a dat 
cele din urmă roade. în 
3,20 Mladost a beneficiat 
lovitură de la 4 m pe care 
Poljak a transformat-o: 
pentru Mladost. însă, replica 
echipei bucureștene n-a în
târziat. După cîteva tatonări, 
în min. 4,58 Zahan a tras for
midabil de la 6 metri și l-a 
obligat pe excelentul Stipa
nici să scoată mingea din 
plasă. Scorul a devenit egal.

în repriza secundă, superio
ritatea în viteză a dinamoviș- 
tilor a fost evidentă, ei ajun- 
gînd de mai multe ori în 
propierea porții echipei din 
Zagreb. Dar acțiunile s-au 
irosit, mingea trecînd foarte 
repede în stăpînirea poloiști- 
lor iugoslavi. Aceștia au ac
ționat mai lent, dar mai sigur. 
Șuturile lor au fost parate de 
Csiszer, foarte bun și el în 
acest meci. Totuși, portarul

finala „C.C.E." la

Za-

atingă

10 se- 
meciu-

mai slab 
în 

min. 
de o

1—0

a-

dinamovist va fi depășit în 
min. 6,23 cînd Poljak a trans
format o nouă lovitură de la 
4 m: 2—1 pentru Mladost. Nu 
după mult timp, este rîndul 
echipei bucureștene să benefi
cieze. de o lovitură de pena
litate. Dar Novac a ratat! A 
fost momentul „cheie" al înțîl- 
nirii.

în cea de a treia repriză, jo
cul a fost ceva mai animat, 
fazele din apropierea celor 
două porți fiind mai numeroa
se și mai palpitante. Ambii 
portari sînt, însă, la post și 
scorul n-a putut fi modificat 
decît atunci cînd campioana 
Iugoslaviei a acumulat din 
nou punctele de penalitate 
care i-au dat dreptul să exe
cute un „4 m“. în min. 12,04 
Trumbici a tras imparabil și 
tabela de marcaj a indicat 
3—1 pentru Mladost. Nu-i lip
sit, de importanță faptul că 
din acest moment arbitrul în
tâlnirii a început să acorde lo
vituri de penalitate duble, in
teresant fiind că fazele care 
au determinat dictarea unor 
asemenea sancțiuni petrecîn- 
du-se în apropierea porții for
mației din Zagreb.

Ultima parte a meciului a 
fost caracterizată printr-o pu
ternică revenire a dinamoviș- 
tilor, care în final au inițiat 
cîteva acțiuni periculoase. 
Dar, mai înainte de aceasta, 
scorul întîlnirii fusese stabi
lit .prin transformarea unei 
duble lovituri de la 4 m (min. 
16,12) de către Zahan (Dina
mo) și Poljak (Mladost). Puțin 
mai tîrziu (min. 1-7,20), arbitrul 
a eliminat (nimeni n-a înțe
les de ce?) din joc pe Simenc 
și Zahan. După ce Popa și 
Poljak au ratat cîte o mare o- 
cazie, partida s-a încheiat, în 
ultimul minut Grințescu zgu
duind bara porții lui Stipanici 
cu un șut formidabil.

Arbitrul Jeno Brandy 
condus formațiile:

MLADOST: ‘ STIPANICI 
Jonke. TRUMBICI. Bonacici. 
SIMENC, Poljak. JAGER. ZU- 
ZEJ.

DINAMO: CSISZER — PO
PA, ZAHAN. Kroner, Blajec, 
Mărculescu, NOVAC. ZAMFI- 
RESCU, GRINȚESCU.

în eventualitatea unui al 
treilea meci (returul va âvea 
loc în 20 ianuarie la Bucu
rești) cele două delegații au 
căzut de acord ca el să se dis
pute la Geneva.

în vederea

multe greșeli de ordin tehnic. 
Este de subliniat și faptul eă 
jucătoarele românce au ratat 

printre 
la 
Și

Spre deosebire de altădată, 
în acest an, campionatele Bra
ziliei se vor desfășura simultan 
in toate statele, din martie și 
pină in mai. Federația brazilia
nă de fotbal a hotărît ca lu
nile iunie și iulie să fie re
zervate meciurilor internaționa-

ADDIS ABEBA 14 (Ager
pres). — La Asmara s-au dis
putat două noi întîlniri con
tînd pentru competiția de fot
bal „Cupa Africii". Selecționa
tele Ghanei și Senegalului au 
terminat la egalitate 2—2, iar 
Congo (Kinshasa) a învins cu 
scorul de 3—0 (2—0) Congo
(Brazzaville).

IN TURNEUL OCTOGONAL DE LA SANTIAGO DE CHILE

F. C. Santos — Echipa olimpică 
a Cehoslovaciei 4-1

UPSALA, 14 (prin telefon). 
— Sosită de două zile în a- 
cest vechi centru universitar al 
Suediei, reprezentativa noas
tră feminină de handbal s-a 
pregătit intens
primului joc de calificare cu 
selecționata țării gazdă. Me
ciul a avut Ioc duminică 
seara în „Fyrishallen" în pre
zența a 1000 de spectatori și 
s-a încheiat cu victoria la 
limită a handbadistelor româ
ne : 10—9 (4—4).

Partida a fost echilibrată, 
selecționata suedeză dînd for
mației române o replică ne
așteptat de valoroasă sub ra
port tehnic și tactic. In plus, 
handbalistele suedeze s-au a- 
pârat foarte atent, organizat 
și agresiv, avînd în Anita 
Helgstedt un portar în formă 
de zile mari. în schimb, re
prezentativa noastră nu a 
evoluat la nivelul obișnuit, 
practicînd un joc static, cu

în

1 m
una

ma-
Se-

foarte multe ocazii, 
care și trei lovituri de 
(două — Ana Starck 
— Rodica Vidu).

Scorul s-a menținut
joritatea timpului strîns. 
lecționata română a avut doar 
de două ori, în repriza se
cundă, un avantaj mai mare 
(min. 38: 9—6 și min. 42: 
10—7). Punctele au fost în
scrise de: Starck (3), Sramco 
(2), Vidu (2), Secheli, Nemetz, 
Hedeșiu pentru selecționata 
noastră și de: Medhammar 
(4), Norlander (3), Funk, Go- 
land pentru Suedia. Corect 
arbitrajul norvegianului ROJ 
MOENS.

Partida retur va avea loc 
în ziua de 18 februarie Ia 
București.

PE ZĂPADĂ Șl GHEAȚĂ

„Cupa Africii

DIN 1969 : UN CAMPIONAT 
PE ÎNTREAGA BRAZILIE ^telex^radiO'telefo.

Gerhard Nenning

lată-lpe patinatorul Erhard Keller (R.F.G.) autorul celei __
bune performanțe pe 500 m (39,9) în concursul internațional 
de la. Madonna di Campiglio. Keller este în vîrstă de 21 de ani 
și este student a facultății de . - - '

mai

stomatologie din Milnclien.

Foto: Inter-Nationes

SANTIAGO, 14 (Agerpres). — în primul meci al turneului oc
togona! de la Santiago de Chile, echipa Universidad (Chile) a 
învins cu scorul de 4—3 (1—2) echipa maghiară Vasas Budapesta. 
(Farkas a marcat toate punctele echipei maghiare). Universidad 
a înscris punctul victorios în minutul 89 prin Alberto Foilloux.

Echipa braziliană Santos, favorita turneului, a dispus cu 4—1 
de selecționata olimpică a Cehoslovaciei. Toate cele 5 puncte ale 
jocului au fost înscrise în repriza a doua. Toninho a marcat trei 
puncte (65, 76 și 88). Pentru brazilieni a mai înscris Negreiro în 
minutul 78. Pele a ieșit din joc în minutul 63 fiind înlocuit cu 
Douglas.

Austriacul 
schiorilor alpini francezi. Recent 
Killy a ocupat locul 131

LA LEIPZIG S-A DESFĂ
ȘURAT PRIMUL MECI dintre 
formațiile Vorwărts Leipzig și 
Wisla Cracovia, 
tru 
pei 
lin. 
ria 
Returul se va disputa la 22 ia
nuarie la Cracovia.

contînd pen- 
optimile de finală ale „Cu- 
Cupelor" la baschet mascu- 
Gazdele au repurtat victo- 
cu scorul de 70—63 (38—29).

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN ITALIA

Milan-la prima înfrîngere
în 
de 
ce 
nu

este unul dintre adversarii cei mai de temut pentru elita 
el a cîștigat proba de coborîre de la Wengen, in care J.C.

Telefoto: U.P.I.-Agerpres

numai 
Intîlni- 
a eta- 
Milano ’

Formația „roș-negrilor" mila
nezi a suferit la Varese prima 
inftîngere în actualul campio
nat, în fala noii promovate, 
actuala echipă a lui Picchi. 
Deși porneau favoriți, liderii au 
trebuit să se plece in fața unei 
echipe dornice de afirmare. 
Scor 2—1. Golurile învingăto
rilor au fost realizate de So- 
gliano și Anastasi, cel al mi
lanezilor de Sormani. In felul 
acesta, Varese a trecut pe locul 
doi în clasament, la 
două puncte de Milan, 
rea cea mai importantă 
pei s-a desfășurat la
între Intemazionale și Cagliari. 
Manifestind o formă excelentă, 
înaintarea foștilor campioni a 
reușit să înscrie trei goluri, 
fără a primi vreunul, unei for
mații considerată de specia
liștii italieni ca reprezentantă 
a jocului modern în fotbalul 
peninsular. Punctele au fost 
realizate de Mazzola (2) și 
Domenghini. In legătură cu a- 
ceasta partidă, trebuie mențio
nat faptul că antrenorul oaspe
ților a anunțat că va face con
testație, deoarece la situația de 
0—0, cu puțin înainte de ter
minarea primei reprize, jucă-

torul Longo a fost lovit 
ochi cu un obiect aruncat 
unul dintre spectatori, ceea 
a făcut ca acest jucător să
mai poată reintra in repriza a 
11-a. Cea mai mare surpriză a 
furnizat-o in această etapă e- 
chipa lui Fabbri, Torino, care 
a reușit să învingă in depla
sare pe Roma cu 2—0 prin go
lurile înscrise de Facchin și 
Combin. Iată și celelalte rezul
tate : Brescia — Napoli 0—0; 
Mantova — Bologna 0—0; Ju
ventus — Spăl 2—0 (prin go
lurile marcate de Leoncini și 
De Paoli); Fiorentina. — Lane- 
rossi Vicenza 3—1 (au înscris 
Maraschi de două ori și Brug- 
nera, respectiv Gori) și Ata- 
lanta
1-0

ÎN SEMIFINALELE TUR
NEULUI INTERNAȚIONAL DE 
TENIS de la Porto Rico, Ar
thur Ashe l-a învins cu 6—4, 
4—6, 7—5 pe Manuel Santana, 
în finală, Ashe 
Holmberg, care 
4—6, 6—1, 7—5 
(Porto-Rico).

■
DUPĂ PRIMA NOAPTE A 

CURSEI CICLISTE DE ȘASE 
ZILE, care se desfășoară in 
Berlinul occidental, pe primul 
loc se află cuplul Bugdahl (R.F.

îl va întîlni pe 
l-a eliminat cu 

pe Pasarell

a Germaniei) — Sercu (Belgia) 
cu 53 de puncte, urmat de pe
rechea vest-germană Schultze— 
Renz cu 25 puncte. îi urmea
ză, la un tur distanță Kemper 
— Oldenburg (R.F. a Germa
niei).

■
IN CADRUL UNUI CON

CURS ATLETIC PE TEREN 
ACOPERIT, desfășurat la Tuia, 
Kira Kuzmina a realizat 7,0 pe 
distanța de 50 m garduri, ega- 
lînd cea mai bună performanță 
sovietică.

■
ÎN SEMIFINALELE PROBEI 

FEMININE DIN CADRUL 
CAMPIONATELOR DE TENIS 
ale Tasmaniei 
Margaret 
două ori 
cursul de 
eliminată
Tegart. Jucînd foarte bine, Te- 
gart a obținut victoria cu seo-

rul de 6—4, 6—4. în finală Te- 
gart va juca cu Billie Jean 
King (S.U.A.). în finala probei 
masculine se vor întîlni Ray 
Ruffels (Australia) și Graham 
Stilwell (Anglia).

Bergamo — Sampdoria 
(a înscris Rigotto).

Cesare TRENTINI

CLASAMENTUL 5
1. Milan
2. Varese
3. Napoli
4. Juventus
5. Torino
6. Fiorentina
7. Roma, 8,

cite 16 puncte etc.

15 7 1 1
4
2
3
4
4

15
15
15
15
15

21
18
18
18
17
17

8
6
5
5

Intemazionale,

Tiparul i L P. „Informația* str. Brezolanu 23 —25.

de la Hobart, 
Court (Australia) de 
învingătoare în con- 
la Wimbledon, a fost 

de colega sa Judy

Campionatele europene de bob (2 persoane) 
la... jumătates-au sfirșit

14 (prinSAINT MORITZ, 
telefon). — Ninsoarea abunden
tă, care a așternut 
mari de zăpadă într-un timp 
record, a înjumătățit campiona
tele europene rezervate bobu
rilor de 2 persoane. Intr-ade
văr, duminică dimineața, cu 
toate eforturile uriașe (și mo
dern mecanizate), pîrtia de 
concurs era impracticabilă, atît 
datorită zăpezii, cît și 
de vizibilitate. în această i 
ție, juriul — întrunit 
ora prînzului — a decis 
nitivarea clasamentului în 
rezultatelor din primele 
manșe, disputate sîmbătă. 
Tel, echipajul Zimmerer — 
schneider a cucerit titlul eu-

straturi

lipsei 
situa- 
către 
defi- 

i baza 
două 
Ast- 

• Utz-

ropean, urmat de două formații 
britanice, dintre care lipsește 
celebrul cuplu Nash — Dixon.

Printre dezavantajați se nu
mără și boberii români, cu 
precădere echipajul Panțuru — 
Neagoe, al cărui număr de 
start din manșa I a atîrnat greu 
în balanță. Pentru acest an, e- 
chipajele noastre de 2 persoa
ne trebuie să se mulțumească 
cu locurile 7 (România II), 12 
(România I) și 19 (România III).

In întrecerile continentale 
pentru echipajele de 4 persoa
ne, care vor avea loc tot aici 
la sfirșitul săptămînii, va par
ticipa și formația Panțuru — 
Hrisiovici — Mafiei — Neagoe.

ROMA. — A început concur
sul internațional de patinaj vi
teză de la Madonna di Campi- 
glio. In proba de 500 m au fost 
prezenți 10 patinatori, care 
și-au disputat victoria în două 
serii. Cel mai bun rezultat a 
fost înregistrat de Erhard Kel
ler (R.F. a Germaniei) care a 
obținut timpul de 39,9. în cea
laltă serie, Ivar Erikssen (Nor
vegia) a fost cronometrat cu 
40,7. Proba de 5 000 m a re
venit norvegianului Stianssen 
in 7:27,6.

WENGEN. — Proba de sla
lom special din cadrul concursu
lui internațional de schi de 
la Wengen a fost cîștigată de 
Giovanoli (Elveția). 
Jean Claude Killy nu 
printre primii 6. El 
manșa întîi, însă în
doua a mers sub. posibilitățile 
sale.

Austriacul Rudy Seiler, acci- 
dentindu-se, a fost internat la 
spital.

Francezul 
s-a clasat 
a câștigat 
cea de-a

MtlNCHEN. — Continuîn- 
du-și turneul în Europa, echi
pa canadiană de hochei pe 
gheață Drummondville a jucat 
la Landshut cu reprezentativa 
R.F. a Germaniei. Victoria a 
revenit hocheiștilor vest-ger- 
mani cu scorul de 6—2 (1—1, 
1—0, 4—1).

înaintea Angliei,

Proba masculină de slalom 
special din cadrul concursului 
internațional de schi de ia 
Berchtesgaden (R.F. a Germa
niei) a fost cîștigată de spor
tivul francez Jean Auger. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Bill McKay 
Hagen (R.F. a 
Henry Duvillard (Franța).

(Canada), Alfred 
Germaniei) și

STOCKHOLM.
15 km din cadrul concursului 
de schi fond de la Avesta (Sue
dia) la care au luat startul cei 
mai buni fondiști suedezi, a 
fost cîștigată de sportivul Bjar- 
ne Andersson. Locurile urmă
toare au fost ocupate de Gun
nar Larson și Ingvar Stands- 
troem.

Cursa feminină de 5 km s-a 
încheiat cu victoria schioare! 
Toni Gustafsson.

Proba de

LA BANGALORE: Ion Tiriac 
învins de Metreveli

BANGALORE, 14 (Agerpres). 
— în finala campionatelor de 
tenis ale Asiei, care s-au des
fășurat la Bangalore. Alexardr 
Metreveli (U.R.S.S.) l-a învins 
cu 8—6, 6—3, 6—4, pe Ion Ti
riac.

Italiei, Suediei și Canadei

ROMÂNIA PE LOCUL ZECE
ÎN „CLASAMENTUL OLIMPIC" 1967

• • 9 întocmit de revista sovietică „Sport za rubejom“

olimpic eonvențio-

olimpice conven- 
calculate în con- 
bilanțul celor mai

Revista sovietică „Sport za 
rubejom" publică în mod tra
dițional, la sfirșitul fiecărui an 
(în afara celui olimpic), un 
clasament pe națiuni, pe baza 
punctajului 
nai.

Punctele 
(ionele sînt 
eordanță cu
mari competiții internaționale 
din anul respectiv. Ele permit 
nu numai o verificare a posi
bilităților potențiale ale echi
pelor naționale olimpice, DAR 
ȘI APRECIEREA ASUPRA 
MODULUI DE DESFĂȘU
RARE . A PREGĂTIRII PREO- 
OLIMPICE ÎN DIFERITE
ȚĂRI. Clasamentul ne oferă, 
în același timp, o OGLINDA 
MAI MULT SAU MAI PUȚIN 
OBIECTIVA ASUPRA RAPOR
TULUI DE FORȚE ÎN ARENA 
SPORTIVA INTERNAȚIO
NALĂ LA ÎNCEPUTUL ANU
LUI OLIMPIC.

Dacă tabelul de mai jos nu 
poale fi considerat ea un pro
nostic olimpic, el poate fi fo
losit, totuși, ca material inițial 
pentru efectuarea unor pro
nosticuri.

SISTEMUL DE PUNCTAJ 
ESTE IDENTIC CU CEL 
FOLOSIT LA ÎNTOCMIREA 
CLASAMENTULUI GENERAL 
NEOFICIAL PE ȚĂRI, LA 
JOCURILE OLIMPICE.

La fiecare din probele olim
pice, pentru locul I se acordă 
< puncte, locul II — 5 puncte, 
locul III — 4 puncte ș.a.m.d. 
La acele ramuri sportive la 
care s-au desfășurat campio
nate mondiale la baza clasifi
cării făcute de „Sport za rube- 
jom“ a stat bilanțul acestora.

La celelalte sporturi s-au 
folosit rezultatele obținute în 
cadrul celor mai importante 
competiții internaționale.

CONFORM ACESTEI 
CLASIFICĂRI, ȚARA 
NOASTRĂ BE AFLĂ PE 
LOCUL 10. Dar iată a- 
cest clasament:

U.R.S.S.

R.D.G.

739
607,8
714
581,3
262
125,5

Ungaria

Japonia

R.F.G.

Polonla

Franța

R.S.C.

România

Italia

Anglia

Australia

Canada

Suedia

Notă: La 
sînt date 
venționale 
1967, la 
punctajul 
Olimpiada

numărător 
punctele c-on- 

ale anului 
numitor 

realizat 
de la Tokio.

la

40365


