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Totuși, concretîzînd, se pune 
întrebarea : care este acest ni
vel ? Cum pot fi privite rezul
tatele patinatorilor noștri In 
contextul general al cifrelor ? 
Este interesant de făcut ase
menea precizări, mai ales că 
ne știm handicapați încă de 
condițiile de pregătire destul 
de grele ale unor patinoare in 
aer liber, expuse intemperiilor. 
Ne lipsește, de asemenea, o 
tradiție în această disciplină 
sportivă, sau n-am știut s-o 
continuăm atunci cînd trebuia. 
De fapt, - patinatorii noștri ar
tistici și antrenorii lor fac 
acum muncă de pionierat, o 
muncă pentru care — repetăm 
— ei merită toată aprecierea.

Recentele campionate repu
blicane, care au desemnat pe 
deținătorii titlurilor la seniori 
și juniori mari, ne dau ultima 
indicație, deosebit de prețioa
să, in această direcție. Conside
răm aceste campionate drept 
un criteriu obiectiv, mai ales 
pentru motivul că din cei 5 . 
arbitri prezenți pe gheața pa
tinoarului „23 August", 3 erau 
invitați de peste hotare și anu
me : Roit Jăckel (R.D. Germa
nă), Irina Dbrohlava (R. S. 
Cehoslovacă), Jadwika Metle- 
wicz-Dabrowska (R.P. Polonă).

Notele acordate de acești ar
bitri, la figuri impuse și Ia cele 
libere, exprimă în mod catego-

în dificila 
a gheții

ric un progres al patinatorilor 
români. Pentru prima oară, de 
pildă, campionul nostru de se
niori, Marcel Comanici, a rea
lizat la programul său de fi
guri libere note între 5,0 și 5,2 
(execuție tehnică). Și — din 
punctul de vedere al spectato
rului — pentru prima oară am 
asistat la o evoluție a acestui 
patinator care nu rămîne în 
urmă, decît la capitolul deta
liilor poate, față de acelea ale 
oricărui concurent la marile 
competiții europene.

Mai evidentă este ascensiu
nea elementului feminin. Cele 
două fruntașe ale întrecerii, E- 
lena Moiș și Beatrice Huștiu, 
au impresionat prin acuratețe 
în execuții, prin siguranța și 
îndrăzneala evoluțiilor. La a- 
cestea, mai des rodate în con
cursuri internaționale, avem și 
un criteriu cifric de compara
ție. Elena Moiș, care în anul 
trecut nu a putut depăși, la fi
gurile impuse, media notei 3 
decît la un singur concurs 
(Sofia — 3,45) din cele cinci la 
care a participat, obține acum 
o cifră ridicată : 3,48. La figuri 
libere, campioana noastră rea
lizează o medie foarte bună : 
5,10. învinsa ei, micuța Beatri
ce Huștiu, în luptă cu grelele

Radu VOIA
(Continuare în pag. a 2-a)
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Cupa orașului București la hochei
debutează cu un meci de mare atracție: S.K.A. Leningrad C.H.Z. Litvinov
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AȘTEPTĂRILE'I
STADIONULUI
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pre satisfacția unanimă a _ nume
roșilor prieteni ai stadionului, 
sportul românesc trăiește impor
tante momente ale înnoirii. Prin
tre altele, reține atenția efortul 
federațiilor de a rezolva nu la 

suprafață — cum se înfîmpla atît de frec- 
....: ci de FOND, în PERSPECTIVA,
principalele probleme ale diferitelor spor-
vent

I
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turi.
Sînt, însă, atîtea de făcut! Mai ales că 

în unele cazuri, pare-se, trebuie să se în
ceapă de fa „A*...

Avem — o știm și noi, o recunosc și 
multe personalități sportive de peste ho
tare — cadre tehnice de nădejde, compe
tente, antrenori cu prestigioase cărți de 
vizită, creatori ai cîtorva școli românești 
absolvite în mod strălucit de campioni ai 
lumii și ai continentului. Alături de ei 
muncesc cu pasiune activiști sportivi cu 
experiență, un mare număr de instructori, 
metodiști, medici ș.a.

îi vedem, în aceste zile de început ale 
anului olimpic, reunindu-și forțele și pri
ceperea, străbătînd împreună complicatele 
drumuri ale căutărilor și — lot împreună 
— defrișînd noi terenuri ce duc (și cît 
le-am ocolit !) spre piscurile performanței. 
Auzim tot mai rar distonantul slogan cu 
arbitrii care ne-au făcut să pierdem cutare 
sau cutare partidă și, în schimb, primimI

(
răspunsuri lucide, întocmite și — mai ales 
— gîndite cu răspundere, la diferitele ob- 
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Micuța Beatrice Huștiu are numai 11 ani. Aceasta n-a împiede
cat-o pe mezina campionatelor noastre de patinaj artistic să 

obțină cel mai ridicat punctaj la figurile libere
Foto: G. Abărbieriții

Astăzi după-amiază, pati
noarul artificial găzduiește pri
mele meciuri ale unei tradițio
nale competiții 
„Cupa orașului 
care de-a lungul celor 
ediții de pînă acum a oferit 
amatorilor de sport din Capi
tală prilejul să vadă pe drep
tunghiul de gheață de la „23 
August" formații puternice și 
de o certă valoare. An de an, 
echipe din Uniunea Sovietică, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Ungaria sau Polonia, cărora 
li s-au adăugat cele două se
lecționate bucureștene și-au 
disputat frumosul trofeu pus 
în joc. Pînă în prezent victo
ria a revenit de cele mai miji
te ori (în 7 ediții) echipelor 
sovietice. Cine va învinge to
nul acesta ? Pronosticul eite 
greu de dat știut fiind faptul 
că la start se prezintă forma
ții cu un bun renume : S.K.A. 
Leningrad, C.H.Z. Litvinov, 
selecționata secundă a RLF. 
a Germaniei și cele două .re
prezentative ale Capitalei.

Se pare că totuși șansele în
clină spre reprezentanții ho
cheiului sovietic. De acest 
lucru ne-am convins ieri di
mineață cînd pe patinoarul 
artificial am asistat la antre
namentul sportivilor din Le
ningrad. Ne-am convins cu a- 
cest prilej că iubitorii jocului 
cu crosa și pucul vor avea pri
lejul să vadă, începînd de azi, 
o autentică „ambasadoare" a 
hocheiului din Uniunea So
vietică, care de ani de zile do

hocheiste: 
București". 

nouă

La Poiana Brașov, intensă activitate a schiorilor
Bogat final de săptămînă la 

schi ! La Poiana Brașovului, 
biatloniștii, alpinii, fondiștii și 
săritorii, ba chiar și un grup 
numeros de fondiști începători 
de la Tractorul, Steagul roșu 
și Fabrica de scule din Rîșnov, 
și-au disputat întîietatea în 
competiții, unele tradiționale, 
altele aflate la prima ediție. 
Din păcate, vremea a stricat 
spectacole care se anunțau 
frumoase, atractive. A nins, a 
bătut vîntul, a fost tare frig. 
Ca urmare, numărul celor ce 
s-au încumetat să urce în 
Poiana de Jos sau pe Sulinar 
a fost mic. Dar, tocmai condi
țiile atmosferice total nepriel

nice au reliefat capacitatea 
organizatorică a celqr care se 
ocupă de bunul mers al schiu
lui, dorința acestora de a asi
gura, în ciuda intemperiilor, 
desfășurarea întrecerilor 
condiții acceptabile (mai 
nu se putea). Și, pentru 
turile depuse, nu putem 
să felicităm comisia de specia
litate a regiunii Brașov, aso
ciațiile sportive Armata și 
Dinamo Brașov, Consiliul lo
cal al U.G.S.R.,, care au creat 
posibilitatea disputării con
cursurilor.

Referitor 
priu-zisă a, 
sublinia în

dimineață
Foto : A. Neagu
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în 
mult 
efor- 
decît

de maeștrii 
Tăbăraș și 

în cele două 
uriaș și a 

Stelian

riile realizate 
sportului Cornel 
Gheorghe Bălan 
curse de slalom
maestrului sportului 
Drăguș în cea de fond 15 km. 
După mai bine de un deceniu, 
aceștia continuă să dețină su-

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

mină cu autoritate competiți- nunțat la antrenamentul de 
ile de mare amploare.

Deplasarea noastră ieri di
mineață la patinoarul artifi
cial ne-a prilejuit și o plăcu
tă reîntîlnire. Antrenorul for
mației din Leningrad nu este 
altul decît fostul portar al se
lecționatei U.R.S.S., Nikolai 
Pucikov. L-am cunoscut pe a- 
cest excelent jucător cu pri
lejul campionatului mondial 
din anul 1959, cînd pentru e- 
voluția sa i-a fost acordat ti
tlul de cel mai bun portar al 
turneului. Anii au trecut și 
Nikolai Pucikov, abandonînd 
activitatea competițională, a

PROGRAMUL DE AZI

Ora 17: București A — 
București tineret

Ora 19: S.K.A. Leningrad 
— C.H.Z. Litvinov

devenit antrenorul echipei 
S.K.A. Leningrad. Amabil, el 
ne-a spus, printre altele, că 
formația leningrădeană a evo
luat în luna decembrie a anu
lui trecut în Finlanda unde a 
cîștigat trei din cele patru 
meciuri disputate; a învins, 
apoi, la Leningrad formația 
cehoslovacă V.T.Z. Olomouc cu 
4—2 și, în ultimele zile ale a- 
nului, a dispus de Vorwărts 
Berlin cu 8—2 și de Dynamo 
Weiswasser cu 4—0 în cadrul 
unui turneu întreprins în R.D. 
Germană.

Echipa S.K.A. Leningrad o- 
cupă locul 8 în campionatul 
Uniunii Sovietice, bucurîn- 
du-se de bune aprecieri dato
rită jocului său tehnic, purtat 
în viteză și cu o deosebită 
forță. Din această formație 
lipsesc doi jucători (Grigoriev 
și Ciurkov) selecționați în re
prezentativa Uniunii Sovietice 
pentru apropiatele Jocuri O- 
limpice de la Grenoble.

Cealaltă formație de peste 
hotare, sosită în 
„Cupa orașului 
C.H.Z. Litvinov. 
ziu în București,

acomodare, deoarece în ulti
mul meci din campionat 
C.H.Z. Litvinov a 
adversar puternic: 
Pardubice. Partida 
cheiat cu rezultatul 
și a fost extrem de disputată. 
In afară de aceasta însă antre
norul cehoslovac a optat pen
tru un antrenament mai ușor 
și pentru motivul că în pri
ma etapă a competiției de la 
București este programat un 
meci dificil : S.K.A. Lenin
grad — C.H.Z. Litvinov. In
teresant este faptul că și 
C.H.Z. Litvinov ocupă tocul 8 
în campionatul Cehoslova
ciei...

Și pentru că tct a venit vor
ba despre programul primei 
etape vom preciza că în des
chidere la partida S.K.A Le
ningrad — C.H.Z. Litvinov are 
loc un meci tradițional : Bucu
rești— București tineret. De 
fapt este vorba de o dublă 
tradiție: competiția debutea
ză întotdeauna cu această în- 
tîlnire și de fiecare dată pri
ma garnitură a orașului Bucu
rești a învins greu și la limită 
selecționata „mînjilor". A-

avut un
Tesla 

s-a în
de 5—3

Invitații pe pirtii,

patinoare, in săli

și in bazine...

să le facă 
sportivă 

Bucu- 
i cei 
învețe 

patinajul,

(Continuare tn pag. a 4-a)

PRIMELE SCHIMBURI
IN „CUPA DE
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Capitală la 
București", 

Ajunsă tîr- 
echipa a re-

Inaugurată luni in 
sala Steaua, compe
tiția de debut a se
zonului de tenis pe 
anul 1968, „Cupa de 
iarnă" a început cu 
meciurile probelor de 
simplu femei și sim
plu bărbați. Dintre 
partidele disputate în 
primele două zile, au 
ieșit în evidentă ur
mătoarele : Turcu — 
Almăjan, Bondoc — 
Chivaru și Mocanu 
— Burcea. In cele 
trei întîlniri au
voluat tineri tenis- 
mani care au dove
dit o bună pregătire 
și multă 
Ei și-au 
ardoare 
șansele.

Iată
simplu fete, turul I: 
Elena Cotuna — Cris-

...ține 
Școala 
nr. 2 din I 
rești. Pentru 
dornici să 
schiul, 
înotul și gimnas
tica, școala orga
nizează 
speciale, 
care se 
două ori 
tămînă. i 
adresate

cursuri 
cu lecții 

țin de 
i pe săp- 
Cursurile, 

copiilor 
— începînd cu 
vîrsta de 4 ani — 
sînt predate de 
profesori de spe
cialitate cu o în
delungată expe
riență pedagogică.

Pentru relații și 
înscrieri, adresati- 
vă școlii, în bule
vardul Gh. Dimi
trov 
vai
85, stația Avrig) 
sau
35 25 08.

nr. 128 (tram-
14, troleibuz

telefonic la

DE MINGI
IARNA"

6——2»Bădin
Constanța Tu- 
- Adriana Că-

Mirea
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servatii critice prilejuite de exigentele con
fruntări cu realitatea (vezi și ecourile ru
bricii noastre .Sub reflector*).

Multe motive, deci, să spunem ca înce
putul tradiționalului colind : .Semne bune 
anul are..."

Este însă ceva care, poate, a scăpat în 
febra pregătirilor și chiar a lansărilor 
efectuate pînă acum pe trambulina cali
tății. Și acest CEVA, uitat multă vreme, nu 
mai trebuie uitat I

De-a lungul anilor, 
doar o scenă care să 
rent, glacial, prezența 
dionul a crescut — am 
nerația sportivilor și spectatorilor, a înno
bilat si a dat trăinicie pasiunilor, o cimen
tat mari și statornice prietenii. Fără îndo
ială că ‘ '
sportul românesc vigoarea de astăzi.

Dar, 
rostuite așa cum trebuie și atunci pasiu
nile încep să se șteargă și prieteniile își 
părăsesc albia Așa s-a întîmplat cu multi 
oameni pe care nu-i vedem, de multă 
vreme, alături de cei care încearcă să 
sporească strălucirea titlurilor și medaliilor 
ce onorează sportul românesc.

De ce ?
Pentru că o dată, într-o zi, cineva a 

fost nedreptățit sau jignit. Pentru că, în 
altă zi, cineva s-a convins că munca lui 
nu este prețuită cum se cuvine. Și așa 
mai departe.

Nu întotdeauna federațiile au știut cum 
să iucreze cu activul obștesc — fondul de 
aur al mișcării noastre sportive. De aceea, 
unii au părăsit stadionul și mulți dintre ei 
n-au mai revenit, irăindu-și vechea pa
siune ca simpli spectatori sau... telespec
tatori.

De aceea n-am mai auzit, poaie, deatîta 
timp de Virgil loan, fostul internațional de 
rugby și atletism, de brașoveanul Victor 
Pop, multiplu campion național de atle
tism, de Alexandru Frim, fost campion 
mondial de bob, de Alexandru Berlescu, 
de mai multe ori medaliat în raliurile au
tomobilistice internaționale, de Tiberiu 
Bartoș din Cluj, deseori finalist a! campio
natelor naționale, de arădeanul Adrian

t

stadionul n-a fost 
consemneze indife- 
performerilor. Sta- 
putea spune — pe-

si de Io aceste izvoare a primit

nu întotdeauna lucrurile rămîn

I
I
I
I
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Deheîeanu, fost campion al țării la floretă I 
și sabie, de A. Marinache, ani de-a rîndul I
component al reprezentativei de rugby și . 
de foarte mulți alții la fel de valoroși. I 
Este o pierdere mare 1 Avem neapărată • 
nevoie de entuziasmul si energia, de pri- -ilGVL’IG UC CI IIULIUdllIUI 51 CHCiytU; UG pi 1“ _

ceperea, de experiența tuiuror celor pe I 
care — din vina unora sau a altora — ■
nu am știut sâ-i păstrăm. Credem cu toată . 
convingerea că trebuie și este posibil să-i I 
apropiem, din nou, de viata stadionului, • 
de avîntatele planuri și perspective ale . 
sportului românesc. Așa, ne va fi mai ușor I 
să consolidăm pozițiile fruntașe cucerite * 
în arena internațională de sporturi cum ■ 
sînt caiacul-canoea, luptele, scrima, tirul, I 
rugbyul, handbalul ș.a., să readucem pe un • 
plan valoric superior gimnastica și voleiul 
să mărim numărul performerilor în atletism, 
notație...

Stadioanele își așteaptă vechii prieteni I 
Am saluta cu multă căldură acfiunea or
ganizată a federațiilor de a transmite tu
turor acestora — antrenori, profesori de 
educație fizică, arbitri, foști sportivi frun
tași — chemarea sinceră și profundă de a 
contribui la împlinirile de azi și de mîine 
ale sportului nostru. Și să dovedească 
apoi că au învățat din greșelile care i-au 
despărțit multă vreme de acești oameni de 
nădejde. Va fi — tuturor — de mare 
folos I

I 
I
I

I
e- I

I II Irezultatele i
Dan GÂRLEȘTEANU

SERIAL 1

la disputarea pro- 
concursurilor vom 
primul rînd victo-

tenacîtate. 
disputat cu 

deosebită

înregistrat de echipajul 
a Germaniei cu 1:21,78, 
de echipajele Angliei — 
și României — 1:23,43.

In pagina a 3-a

Schiori români în Italia

UniversitateaDIN
restanță (divizia A tnas-

ani), cea mat

Relaxare Fotoi ®. Sahane

Cristina Bărbulescu
tînără participantă la concursul popu
lar de schi desfășurat duminică dimi

neață în Poiana Brașovului

© în meci 
culin), Politehnica Iași a dispus de Fa-

PROGRAMUL SFERTURILOR DE FINALĂ 
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

Ieri, la Paris, au fost programate — prin tragere la sorti — meciurile din sferturile de 
finală ale campionatului european de fotbal Iată partidele : Meciul 1 : ANGLIA (sau SCO
ȚIA) — SPANIA ; 2. FRANȚA — IUGOSLAVIA ; 3. UNGARIA — U.R.S S.; 4. BULGARIA —
ITALIA. Partidele din sferturi se dispută tur-retur, în primăvara acestui an.

Turneul final va avea loc tot în 1968, probabil in italia, tn semifinale se întîlnesc învingă, 
toarele jocurilor 1—2 șl 3—4 din sferturi. Echipele învingătoare din semifinale își vor disputa 
finala, iar pentru locurile 3—4 se întîlnesc învinsele din semifinale.

BOBUL ROMÂNIEI 
CU AL TREILEA TIMP

SAINT MORITZ 16 (Ager- 
pres). — După cum s-a mai 
anunțat, sîmbătă și duminică 
vor avea loc la Saint Moritz 
campionatele europene de bob 
pentru echipajele de 4 per
soane. în cadrul antrenamen-

CRONOMETRAT 
LA ANTRENAMENTE
telor de ieri, cel mai bun timp 
a fost
R. F.
urmat
1:22,08
Mai sînt programate și alte 
antrenamente.

Schiorii români C. Tăbăraș, Dan Cris- 
tea, D. Munteanu șt Gh. Vulpe au ple
cat ieri în Italia pentru a lua parte la 
două importante concursuri internațio
nale (17—18 ianuarie la Tarvlsio, 20—21 
ianuarie Ia Cortina d'Ampezzo). La am
bele competiții, probele vor îi slalom 
uriaș și slalom special.

RESTANȚE IN „A-, REZULTATE 
„B“ LA BASCHET

A FOST ODATA
UN CAMPION...

Viața romanțată a lui
LUCIAN POPESCU
URMĂRIȚI NOUL NOSTRU

liana 
6—0, 
rea ■ 
lina 5—7, 9—7, 6—4,
Aurelia Cîrnaru — 
Anca Dinescu 6—0, 
6—2 ,• simplu băieți, 
turul I: Cruceanu — 
Nemeth 6—3, 6—2,
Basarab — V. Po
pescu 6—0, 6—4, Ni- 
culescu — C. Hără- 
dău 6—1, 6—1, Suto
— Leonte 6—0, 6—2, 
Navrotki
6— 0, 6—1, Ovici — 
Cernăianu 6—0, 6—2, 
Mocanu — Burcea 
2—6, 6—2, 6—0, Tur
cu — Almăjan 6—4,
7— 9, 6—4, Geantă
— R. Popescu 4—6,
6—1, 6—3, Bondoc — 
Chivaru 6—4, 6—5
(set scurt, ambii con- 
curenți fiind juniori).

Concursul continuă 
de la ora 8—15 
18—22.

rul Constanța cu 74—69 (40—39). (D. 
DIACONESCU, coresp. principal).
• în partidele desfășurate în ultima 

etapă a diviziei B la fete, au fast în
registrate următoarele rezultate i Poli
tehnica Brașov — Foresta Arad 65—56 
(.24——28), Pedagogic Constanta — Șco
larul București 42—59 (17—29), Medi
cina Tg. Mureș — Universitatea Timi
șoara 33—56 (12—24), Voința Tg. Mureș
— Spartan Salonta 66—55 (32—24), 
Olimpia T. V. București — Arhitectura 
București 44—41 (22—24), Școala spor
tivă nr. 1 București
București 65—52 (25—27), Armata Cluj
— Școala sportivă Brașov 85—40 
(55—19).



BENT LARSEN
(PERFORMERUL ANULUI ȘAHIST 1967)

DE TITLULSE APROPIE DIN NOU

MONDIAL

joace finaluri lungi și 
în care cîștigul se 

precisă 
în sfîrșit, ca

In cursul acestui 
mai buni opt jucători 
lume ișl vor disputa întâie
tatea într-o serie de meciuri 
eliminatorii, învingătorul ur. 
mind să joace anul viitor un 
meci pentru titlul de cam
pion mondial cu Petrosian.

Cine slnt acești opt mari 
maeștri ai șahului ? Cum au 
ajuns în 
deosebită 
titlul de 
Ce sttluri 
zlntă el 7 .
întrebări vom încerca să răs
pundem prezentîndu-l citito
rilor noștri în cadrul unei 
sertt de scurte portrete. Vom 
începe cu recentul învingă
tor al turneului interzonal 
din Tunisia, marele maestru 
danez Bent Larsen, ale că
rui succese în anul 1SS1 l-au 
impus în fața 
ea unul dintre 
rioși candidați 
prem.

categoria aceasta 
a canMdațtlor la 

campion al lumii 7 
și concepții repre-
La aceste clteva

lumii șahiste 
cei mal se

ta titlul su-

atras atențiaBent Larsen a 
lumii șahiste cu ocazia Olimpia
dei de la Moscova 1956, cînd ju- 
cînd la prima masă a echipei 
Danemarcei a obținut cel mal 
bun procentaj, întrecînd elita 
șahului mondial. Federația in
ternațională de șah a acordat 
pentru acest mare succes tînă- 
rulul de 21 de ani titlul de mare 
maestru.

partidele lui Larsen, cauza a- 
cestOr oscilații. Ea poate fi re
zumată într-un singur cuvînt : 
căutări.

Tntr-adevăr, stilul tînărului da
nez nu se prea potrivea cu sis
temul de luptă aplicat de așii 
șahului in turneele moderne. 
Larsen tindea spre combinații, 
căuta posibilități de atac în 
orice poziție asumîndu-și desigur 
riscuri, uneori prea mari sau 
chiar inutile. De multe ort a- 
ceste încercări s-au frînt în fața 
tehnicii impecabile a „super- 
maeștrilor". Cu încetul Larsen a 
înțeles că tactica trebuie schim
bată. Treptat el a început să 
joace și pozițional, însușindu-și 
tehnica manevrelor și a așteptă
rii. Combinațiile au încetat să 
fie un scop în sine, 
un instrument de execuție 
unor planuri strategice de 
deosebită originalitate.

Șl astfel, începînd din 1964, 
cînd a ocupat locurile 1—4 la 
turneul Interzonal de la Amster
dam, la egalitate cu Spasski, 
Smîslov șl Tal. Bent Larsen s-a 
impus ca unul dintre primit 
jucători din lume. în prece
denta competiție a car.didaților 
ei a fost eliminat la limită de 
către Tal, meciul fiind decis 
abia de ultima partidă ți1/- : S'li), 
iar anul acesta a înregistrat o 
serie de succese de primul or
din : locul I la marile turnee de 
la Havana, Winnipeg, Tunis și 
Palma de Mallorca !

Stilul actual al lui Larsen este 
complex șl profund. Ca și Fis-

devenind . 
a 
o

înapoi să 
plicticoase 
obține printr-o tehnică 
și prin răbdare.
orice mare campion, el a do- 
bîndit o mare încredere în for
țele sale. Această încredere l-a 
făcut să declare înaintea tur
neului interzonal coresponden
tului agenției TASS? că „în adîn- 
cul sufletului el speră să cîștige 
primul 1qc“ și că planul său de 
viitor este 
mondial.

Prima sa dorință s-a realizat. 
Să vedem ce se va întîmpla cu 
a doua... Pînă atunci, iată o _par- 
tidă caracteristică 
Larsen, jucată în 
zonal din Tunisia.

APĂRAREA
Alb : I. Bilek Negru : B. Larsen

să devină campion

a Iul Bent 
turneul inter-

ALEHIN

I.e4 Cf6 (Larsen și Hort slnt din
tre puținii partizani ai acestei a- 
părări) 2.es Cd5 3.CC3 (Temlndu- 
se. probabil, de una dintre peri
culoasele inovații ale inventivului 
său adversar, Bilek alege o con
tinuare rar uzitată. Deobicei se 
1oacă 3.d4 sau 3.c4 urmat de d4) 
3...C:c3 4.b:c3 d6 5.f4 Cc6 6.Cf3 d:eâ 
7.f:e5 Dd5 S.d4 Ng4 (Ca în vechea 
dispută dintre clasici și hipermo- 
derni : centru de pioni contra
dezvoltare de figuri) 9.Ne2 eG 
10.0—0 Ne? ll.CgStî (BUek vrea 
să simplifice poziția dar aceasta 
se arată a fi o tactică greșită. 
Era de considerat manevra Ddl— 
el—g3 sau ll.Tbl bo 12.C4 Dd7 
13.C3 consalidind centrul) ll...N:e2 
12.D:e2 0—0 13.Dh5 ? (O greșeală 
strategică gravă după care cîmpu- 
rile albe, rămîn foarte slabe, lu
cru de care Larsen se va folosi 
energic) 13...N:g5 14.D:g5 De4 ! 
15.Na3 TfdS 16.Tf2 Td7 17.Taft Ca5 
(O poziție care i-a1- fi plăcut Iul 
Nimzovlci, autorul teoriei despre 
blocadă. Cîmpurile albe c4 și d5 
slnt în stăpînirea negrului. După 
retragerea forțată a nebunului a3 
va urma atacul asupra centrului 
alb) 18.Noi c5 ! (Vezi diagrama).

Cind a
Havana, 
piese de

ciștigat anul trecut „Memorialul Capablanca" de la 
lui Bent Larsen i-a fost oferit acest splendid set de 
șah, din partea primului ministru al Cubei, Fidel Castro 

Pol foto-Copenhaga

Mulți s-au așteptat ca în anii 
următori Larsen să continue o 
ascensiune rapidă spre culmile 
șahului. Evoluția talentatului da
nez a fost însă alta. El a urcat 
cu relativă încetineală treptele 
calificării supreme, succesele 
alternînd cu rezultate medii sau 
chiar slabe. Observatorul atent 
ar fi remarcat însă, studiind

cher, el joacă cu hotărfre la 
cîștig atît cu albele cît șl cu ne
grele, numai că doza de risc pe 
care și-o asumă se află acum în 
limitele normalului. Tactician 
excelent, el și-a însușit însă în 
mod desăvîrșit principiile strate
gice cărora le dă adeseori o in
terpretare originală. In plus, ca 
și Alehin. Larsen nu se dă

19.T13 R!18 (Precauție) 2O.Tg3 
Tg8 21.fl:c5 (Centrul nu mal poate 
fl susținut) 21...OC6 22.Nf4 D:c2 
23.Dh5 D:a2 24.h3 Dc2 25.Rh2 a5 
26.Ne3 De4 27.T:f7 T:f7 28.D:f7 
C:e5 29.De7 Cg6 (Din nou precau
ție : la 29...a4 ar fi urmat 30.T:g7!) 
30.DC7 a4 31.Nd4 e5 32.Nf2 Tf8 
33.Tg4 DC6 34.D:C6 b:c6 35.Ng3 
Tas 36.h4 a3 37.h5 a2 și albul a 
cedat.

Rubricd
de

S. Samarian
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PENTRU PRIMA DATĂ UN ROMAN
ÎNVINGĂTOR LA HASTINGS

Florin Gheorghiu, 
egalitate cu acești 
fost ușor de reali-

Antrenorul Eugen Răducănescu și eleva sa, Viorica Recu, după 
stabilirea noului record de junioare mici la 50 metri 

Foto: Gh. Stănescu

Un nou tînâr
antrenor

La Începutul lunii decembrie 
anului trecut, in articolula

„Valoarea nu așteaptă numărul 
anilor", ziarul nostru ișl făcea 
o plăcută datorie din a consem
na activitatea a doi tineri antre
nori de atletism. Era un prim 
elogiu adus muncii antrenorilor 
timișoreni Siegfried Becker și 
Ion Deheleanu. Articolul se în
cheia cu cuvintele : „Așteptăm 
asemenea prilejuri și din partea 
altora pentru a le putea con
semna în paginile ziarului nos
tru". Și, iată, că prilejul s-a 
ivit mai curînd decît credeam. 
Este vorba de un antrenor de 
Ia Clubul sportiv școlar din 
București.

Eugen 
urmă cu 
campion 
1957. De
lipsit de la concursurile 
atletism, în calitate de arbitru 
și — adeseori — de crainic al re
uniunilor, desfășurînd, în același 
timp, și o rodnică activitate ca 
antrenor. în 1965, pe cînd lucra 
la Școala sportivă nr. 1, elevul 
său, Gheorghe Nicolae, a reali
zat recorduri republicane de 
juniori mici la 3 km și 5 km 
marș. Trecînd, în. anul următor, 
la C.S.Ș., eleva sa, Florica Boca, 
egalează și, apoi, doboară recor
dul republican la triatlon II, 
categoria copii. Campionul de 
juniori mici la 3 km marș în

Răducănescu a fost. în 
zece ani, mărșăluitor, 

de juniori la 10 km în 
cîțiva ani, el este ne- 

de

1367, Mircea Prîndurel, este tot 
un elev al antrenorului Răducă
nescu.

Dar cea mal mare speranță a 
antrenorului este o fată din cla
sa a IX-a a Liceului „D. Bolin- 
tineanu", care, la 28 ianuarie, va 
împlini 16 ani. Se numește Vio
rica Recu și este prima record
mană republicană a acestui an. 
Sîmbăta trecută, în sala Steaua, 
Viorica a realizat 6,7 s la 50 m 
— nou record de sală pentru 
junioare mici. Este foarte bine 
dezvoltată fizic pentru atletism 
(1,70 m — 56 kg) și face antre
nament doar de un an și citeva 
luni, mai precis, din septembrie 
1966. In aprilie 1967, la primul 
său concurs oficial, V. Recu a 
alergat l:2p,4 la 500 m, rezultat 
căruia a reușit să-i mal smul
gă secunde (1:17,5) la cam
pionatele republicne de juniori 
mici de la Cluj. Concurînd și la 
400 m, ea a fost cronometrată 
în 60,6s.

Pentru actualul sezon atletic, 
antrenorul Răducănescu și-a 
propus ca eleva sa să obțină 
58,5 s la 400 m și un loc fruntaș 
în proba junioarelor la „Crosul 
Balcanic" (24 martie, Istanbul). 
Iar forma arătată în primul con
curs de sală la 50 m, prevestește 
și rezultate bune în probele de 
sprint (100 și 200 m).

Atletei Viorica Recu și antre
norului său, Eugen Răducănescu, 
le urăm mult succes.

Cînd vorbesc despre tradi
ția sportivă a liceului Mircea 
cel Bătrîn din Constanța, 
profesorii de aci nu uită să 
amintească — cu mîndrie — 
că acest edificiu cultural a 
împlinit 72 ani de viață, ani 
în care multe promoții au 
ieșit de pe băncile școlii, răs- 
pîndindu-se în cele patru col
țuri de țară. Generația mai 
vîrstnică de profesori, prin
tre care se află și tovarășii 
Ion Ciocan și Teodor Spînu, 
își deapănă deseori cu emoție 
amintirile de pe vremea cînd 
la „Mircea", orelț de ' educa
ție fizică erau așteptate cu un 
mare entuziasm, de către 
elevi. Nu existau condiții co
respunzătoare de practicare a 
sportului, era lipsă de mate
rial și echipament sportiv, 
dar cu toate vitregiile vremii, 
în sala de gimnastică a liceu
lui au crescut primele mlădi- 
țe ale voleiului constănțean : 
Patras, de nenumărate ori 
component al reprezentativei 
noastre, Gadidov, Margtiiol, 
Ștefănescu și alții.

S-a creat, deci, un nucleu, 
în jurul căruia, cu timpul, 
s-au adunat numeroși volei
baliști talentați. Tradiția s-a 
transmis din generație în ge
nerație, astfel că în prezent, 
mulți dintre absolvenții celor 
50 de promoții vorbesc cu 
mîndrie despre trecutul lor 
sportiv. Mult mai tîrziu a ur
mat generația lui Alecu Mu- 
șat, Teodor Paloș, Paul Iones- 
cu, Sandu Ion, Gheorghe Dra- 
gomirescu, voleibaliști care, 
■de-a lungul anilor, au repre
zentat cu cinste nu numai li
ceul lor, ci și diferite forma
ții studențești din țară.

Deși voleiul era sportul 
care polariza în jurul său 
aproape toată atenția (fotba
lul era reprezentat prin elevii 
de la Liceul industrial), totuși 
la Mircea cel Bătrîn au cres
cut cadre și pentru alte dis
cipline sportive. Amintim 
doar două dintre ele : Nico
lae Roșculeț și Nicolae Dumi
trescu, șefi ai catedrelor de 
fotbal și, respectiv, de nata- 
ție, de la I.C.F.

După 23 August 1944, tot 
voleiul s-a bucurat de cea 
mai mare simpatie din partea 
elevilor acestui liceu. Tînărul 
profesor de educație fizică Ion 
Cristian a preluat de la das
călii săi mai vîrstnici nu nu
mai entuziasmul, pasiunea 
pentru această muncă nobilă, 
ci și competența. El a reușit 

contamineze șl elevele

școlii, să le ftivețe cu răbda
re tainele jocului de pe drept- 

. unghiul de zgură. Mai mult 
decît atît, el a creat o pepi
nieră puternică pentru voleiul 
feminin Jonstănțean, reușind 
să alcătuiască, la școala spor
tivă, o formație redutabilă 
care în prezent activează în 
divizia B.

Terenul era deci prielnic, 
iar rezultatele începuseră să 
se vadă. Din anul 1961 și pînă 
în prezent, reprezentantele li
ceului Mircea cel Bătrîn s-au 
calificat în toate finalele 
campionatelor școlare. Acu
mulările cantitative, dar mai 
ales calitative, au fost ilus
trate îndeosebi prin cuceri
rea titlurilor de campioane 
școlare, în anii 1963 și 1967. 
Dar băieții ? Și ei au reușit 
să întărească prestigiul spor
tiv al școlii, cucerind în 1961 
și 1964 titlurile de campioni 
școlari la volei și la baschet. 
Se ridică, în acești ani, seria 
nouă a sportivilor de perfor
manță, dintre care amintim pe 
Dan Mihai, Ion Mihalcea (vo
lei), Ioachim Popescu (fotbal), 
Andrei Purcăreanu, Dan Cau- 
tiș, Dumitru Dorneanu (bas
chet), precum și pleiada de 
fete : L. Creangă (care acum 
activează Ia Politehnica Ga
lați), M. Dobrogeanu (Univer
sitatea Timișoara), C. Mari
nescu (Universitatea Craiova). 
L. Bodron, Șt. Oloianu, A. Mo- 
roianu ș.a.

Ceea ce reține atenția la 
„Mircea cel Bătrîn" este fap
tul că nu numai profesorii de 
educație fizică (Ion Cristian, 
Gheorghe Enacopol • și Elena 
Șcheu) sînt inimoși propaga
tori ai sportului, ci și celelalte 
cadre didactice, in liceul nos
tru. remarca tov. director ION 
LUNGU, a existat întotdeauna 
o îmbinare armonioasă între 
educația fizică și celelalte dis
cipline, ceea ce a făcut ca ab
solvenții să fie foarte bine 
pregătiți, și să urmeze apoi 
cu succes diferite institute de 
învățămînt superior din țară. 
Printre calitățile pe care le-am 
observat, de-a lungul anilor, 
la prof. Cristian, mi-au reți
nut atenția, preocuparea pen
tru selecționarea și pregătirea 
talentelor autentice, grija pă
rintească față de elevele sale 
sportive, grijă pe care o ma
nifestă nu numai la teren, ci 
și în viața de toate zilele.

R. CALARAȘANU 
C. POPĂ 

coresp. principal

Bronstein, Uhl- 
aproape pe toți 

din ultima jumă-

faptul că anul 
treia participare,

La turneele de Anul Nou de 
la Hastings — la a 33-a ediție 
— au luat parte în decursul 
vremurilor cei mai mari maeș
tri ai șahului. în lungul șir de 
învingători ai acestei celebre 
competiții găsim numele cam
pionilor mondiali Capablanca, 
Alehin, Euwe, Botvinnik, Smîs
lov și Tal, apoi pe Flohr, Fine, 
Reslievsky, Tartakower, L. 
Szabo, Gligorici, Keres, Korci- 
noi, Larsen, 
mann, adică 
marii jucători 
tate de veac.

De aceea, 
acesta, la a
campionul nostru Florin Gheor
ghiu și-a înscris și el numele 
alături de acești corifei ai 
sportului minții, constituie un 
mare succes personal și în a- 
celași timp o remarcabilă afir
mare a șahului românesc in a- 
rena internațională.

Conform liniei urmărite de 
organizatori în ultimii ani, re
centul turneu a reunit cîțiva 
jucători cu renume și o serie 
de tineri, englezi și străini, 
care s-au afirmat în ultimul 
timp. După cum era de aștep
tat, lupta s-a dat între cei doi 
mari maeștri sovietici, L. Stcin 
și A. Suetin, tînărul reprezen
tant al Cehoslovaciei, V. Ilort 
și Florin Gheorghiu. Trebure 
să subliniem aci faptul că doi 
dintre acești patru jucători, 
Stein și Hort s-au calificat la 
egalitate cu Reshevsky pe locul 
VI la turneul interzonal din 
Tunis, deci se află indiscuta
bil intre primii opt jucători din 
lume, iar Suetin este conside
rat astăzi ca unui dintre cei 
mai buni teoreticieni ai șahu
lui sovietic. In aceste condiții,

victoria lui 
obținută la 
jucători n-a 
zat, mai ales datorită distanței
scurte a competiției (9 runde).

Dificultatea concursului a 
fost accentuată și de faptul că 
unii participanți au jucat cu 
prea multă prudență, făcînd 
multe remize așa zise „de sa
lon", ceea ce a indispus în 
bună măsură pe organizatori. 
Intr-adevăr, Hastings-ul fiind 
un concurs liber, fără obligații 
de calificare și dotat cu premii 
destul de mari, permite parti- 
cipanților să practice un joc 
mai deschis, mai creator. Se 
pare însă că stilul modern de 
joc care domină în concursuri
le cu caracter de calificare or
ganizate de F.I.D.E. a intrat 
„în singe" multor jucători și 
nu poate fi eliminat atît de 
ușor.Lucrurile au ajuns pină 
acolo incit directorul concur
sului și organizatorul lor de 
mulți ani, Frank Rhoden, a 
vrut să-și dea demisia cu pri
lejul banchetului final, și nu
mai la insistențele reprezentan
ților Federației britanice a re
nunțat. la acest act demonstra
tiv...

Din acest punct de vedere, 
comportarea lui Florin Gheor
ghiu a fost mult apreciată de 
spectatori și de comentatorul 
ziarului „Times" (care a con
tribuit la organizarea turneu
lui), cunoscutul maestru inter
național H. Golombek. Șahistul 
român a jucat curajos și com
bativ, cum se poate vedea din 
următoarea interesantă parti
dă, în care fostul campion 
mondial de juniori învinge pe 
actualul deținător al titlului.

Dc5 12. Dd2 (Finalul este favora
bil negrului datorită perechii de 
nebuni, de aceea albul evită 
schimbul damelor) 12...15 ! (Atacul 
imediat asupra centrului permite 
activizarea rapidă a nebunilor ne
gri) 13. e:f5 N:f5 14. Nb5+ Bd8 15. 
Nd3 Ne6 16. Ce4 Db6 17. Cg5 Ng7 
18. C:e6 f:e6 (Vezi diagrama. Albul 
a reușit să scape de unui dintre ne
bunii adverși, dar aceasta nu-1 
ușurează apărarea. Kaplan spera, 
probabil, ca nebunii de culori di
ferite vor constitui un factor e- 
galizator. în realitate, albul nu 
are o compensație suficientă pen
tru dominația absolută a negru
lui pe teribila diagonală g7—b2 
și lui Gheorghiu îi vor fi sufi
ciente 10 mutări pentru a demons
tra în mod convingător acest lu
cru).

Adrian IONESCU

ARBITRII OPTIMILOR 
„C.C.E."

Recent, s-a primit la F.R.V. o 
telegramă prin care se face cu
noscută hotărîrea comisiei de or
ganizare a „C.C.E.<‘ cu privire la 
țările care vor delega arbitrii 
principali ai partidelor echipelor 
noastre din „optimi". Intîlnlrea 
masculină Partizan — Dinamo (28 
ian., la Belgrad — arbitru din 
U.R.S.S., 8 febr. la București — 
arbitru din Ungaria). Partida 
Steaua — Galatasaray va fi con
dusă de arbitrii desemnați de 
Ungaria (la Istanbul) șl Italia (la

Fază din turneul final de sabie. Pe planșe: Dobre (Viitorul) și

APARAREA SICILIANA
Alb : .1. Kaplan

(Puerto Rico)
Negru : Fl. Gheorghiu

19.C4 Nd4 20. f4 e!î • (Este nece
sară deschiderea liniilor pentru 
turnuri) 21. f:e5 N:e5 22. Thel Tc5 
(Parează amenințarea N:h7 ur
mat de T:e5) 23. g3 a5 ! (Obligă 
pe alb să aducă un turn pe linia 
a treia pentru a împiedica înain
tarea acestui pion) 24. Nfl Rc7 25. 
Te3 a4 26. Tel Nf6 (Amenință Ng5 
șl provoacă o nouă slăbire) 27. h4 
Tgs 28. Ta3 1 (O idee greșită, dar 
oricum albul stătea foarte rău)

TÎ2 și albul a 
30. Ne2 ar fi 
dacă 31. Tb4, 
negrul ciștigă

28...Tf5 29. T:a4 ? 
cedat, 
urmat 
atunci 
ușor.

deoarece ia
30.. .N:b2 și
31.. .N:cl și

iar cea dintre Dinam-o 
de către arbitri din 
Tel-Aviv) și Bulgaria

București) 
și Hapoel 
Turcia (la . . _
(la București).

„CUPA DE IARNĂ"
Comisia orășenească de volei a 

organizat o competiție dotată cu 
„Cupa de iaimă“, rezervată echi
pelor din campionatul de califi
care și reprezentativelor școlilor 
sportive din Capitală. Cele 16 
formații feminine participante 
sînt împărțite în două serii, iar 
cele 24 masculine, în trei serii. 
Jocurile șe dispută sîmbăta și 
duminica după-amiăză în sălile 
Constructorul și Giulești.

Iată cîteva din rezultatele în
registrate în primele două etape: 
feminin : Avîntul — Geotehnica 
3—1. Constructorul — Automatica 
3—0, Șc. sp. nr. 2—IPRAN 3—0, 
Sănătatea — Șc. sp. nr. 1 B 3—0, 
Institutul de proiectări — Șc. 
sp. nr. 1 A 3—0 ; masculin : 
IPROFIL — Șc. sp. nr. 1 A 3—0, 
Rapid — Geotehnica 3—0, M.C.F. 
— Radio 3—0, Sănătatea — 
I.S.P.H. 3—1, Voința — Cc/nfecția 
3—0, Gri vița Roșie — Spartac 
3—1, Tehnometal — Tranzistorul 
3—2, Voința — Tricotajul 3—1. 
S-au remarcat printr-o mai bună 
pregătire tehnico-ta etică echipe
le : Avîntul, Geotehnica (femi
nin), Voința, M.C.F., Rapid și 
IPROFIL (masculin).

Veneru Săndulescu, coresp.

Campionii au
După floretiști șl floretiste 

a venit rîndul spadasinilor și 
sabrerilor să-și desemneze cam
pionii la juniori mici. Desfășu
rate tot la Drept, întrecerile au 
avut un caracter pasionant, mai 
ales în turneele finale, care s-au 
încheiat cu asalturi de baraj, 

spadă, reprezentantul clu- 
Progresul, Petre Aghiniei 
în clasa a IX-a, la Liceul 
Lazăr") a tranșat în fa

voarea sa asaltul de baraj cu 
Gh. Gaidaruc, una din speran
țele Universității. 5—4 în acest 
asalt de delimitare a cîștigătoru- 
lui, cu tușe care au cerut ambi
lor trăgători eforturi deosebite.

La 
bului 
(elev 
„Gh.

Clasament : 1. P. Aghiniei 
(Progresul) 4 v d.b. ; 2. Gh. 
Gaidaruc (Universitatea) 4 v 
d.b. ; 3. Fălticeanu (U) 3 v ; 4. 
Beneș (U) 2 v ; 5. Mayer (CI. 
sp. șc.) 2 v ; 6. Dinu (U) 0 V.

Sabia a revenit unui trăgător 
de la Școala sportivă nr. 1 : 
Ștefan Velcu (clasa a VIII-a, 
Școala generală nr. 175). Clasat 
în finală1, după o serie tare, în 
care nu mai puțin de 5 coneu-

Mihai (Școala sportivă 1) 
Foto : Vasile Bageac

fost desemnați după baraj
renți obținuseră cite 4 victorii(t), 
Velcu s-a comportat bine și în 
continuare, stînd permanent în 
„umbra" lui Gh. Mocanu de la 
Viitorul, inițial favoritul probei, 
în asalt direct cu Mocanu, Velcu 
a ciștigat cu 5—2. Și Velcu și 
Mocanu au avut, la finele tur
neului, cite 4 victorii. Intr-o nouă 
angajare deosebit de spectacu
loasă — de data aceasta în ba
raj — Velcu s-a repetat, fiind 
continuu peste adversarul său 
și obținind o victorie la fel de 
categorică, cu 5—2. De notat, 
însă, că ambii sabreri, în ciuda 
tinereții lor, au arătat că posedă 
frumoase cunoștințe, evoluînd 
cu destulă acurateța. Evident, o 
dovadă că antrenorii respectivi 
(prof. Cornel Pelmuș — Școala

sportivă nr. 1 și prof. Lucian 
Glișcă — Viitorul) muncesc in
tens pentru formarea de noi 
sabreri. Clasament: 
cu (Șc. sp. 1) 4 V 
Mocanii (Viitorul) 
Mihai (Șc. sp. 1) 3 
(Șc. sp. 1) 2 v.; 5.

1. Șt. Vel- 
d.b.; 2. Gh. 

4 v. d.b.; 3. 
v; 4. Petrică 
Dobre (Viit.)

1 v — 23:15; 6. Oancea (Viit.) 
1 v. 24:13.

T. STAMA

NOTE MARI IN DIFICILA CALIGRAFIE A GHEȚII
(Urmare din pag. 1)

figuri de seniori a realizat 
tuși la obligatorii o medie

to-
sa-

Tenisul cu gambetă
Rezolvarea acestei probleme 

nu vă va lua, cu siguranță, mai 
mult de 5 minute, chiar dacă 
nu sînteți un specialist în ma
terie (și, chiar dacă nu vă gtă- 
biți, uitîndu-vă la soluția „răs
turnată" pe care o dăm mai 
jos).

C:d4 4. C:d4
Ng5 Nd7

1. e4 e5 2. Cf3 86 8, di 
CfG 5. C.e3 Cc6 6.
(Continuarea aceasta are avantajul 
de a evita variantele prea anali
zate ale atacului Rauzer.
survin după 6...e6) 1. Dd2 
(Mai precis decît 7...C:d4 8.

care 
TcS ! 
D:d4 

Neg 9. 0—0—0 Da5 10. 114 I cu atac, 
ca în partida Unzieker—Larsen, 
Santa Monica 1966) 8- <>—0—0 C:d4 
9. Dirtl DM1». N:f6 g:f6 11. Rbl

băgăm din nou

Albul începe și dă mat
2 mutări

Este o ingenioasă compoziție 
a celebrului San Loyd, a cărei 
primă mutare vă va surprinde 
și, probabil, vă va amuza pu
țin...

•(jtJtu
9 fi ta ’2 8 ^N. !.”! «1 tWUl 
l f a ’£ Piuiusuin i ț va T)

„Trebuie să-l băgăm din nou 
în echipa de baschet. Înălți
mea nu pare să-l ajute prea 
mult in partidele de șăh...“ 
din Ghess Review-New York

Galaților, amin- 
portul, grădina 
Brateșul, revăd 
și „Tenis-clubui",

Vasile Boanță, 
cinematografu-

de pugilat au 
acum sălile lor, 
atletism al Er- 
fost înlocuit cu 

de atletism, 
a rămas 
dintr-un 
al lui

zgură, plasă, ra
mai ales, situație

joci tenis trebuia

la îndemîna tuturor, tenisul 
necesita 
chete și, 
socială.

Ca să
să fii cel puțin funcționar 
iar pătrunderea pe teren e- 
chivala eu pătrunderea în- 
tr-un salon.

Din păcate, tenisul conti
nuă a fi considerat și acum 
un sport nepopular ce poate

cu caracter

trebuie s-o 
un cros cu

prem nu consta în rapoarte 
de activitate 
statistic.

Pentru că, 
recunoaștem,
500 de participant reprezin
tă, din punct de vedere 
numeric, o realizare de 
plan cu 12.500 la sută mai 
bună decît un meci de te
nis, la dublu, cu patru par- 
tlcipanți. Pentru că, din

cultism ci șl un efect nociv 
asupra dezvoltării viitorului 
pluton de tenismani, lipsit 
de o bază de masă.

Vrînd nevrînd, și în ciuda 
faptului că avem suficienți 
crosiști pentru 1 Mai, va 
trebui să refacem zgura 
fostelor 
Hațeg, 
parcul 
Deva,

Adeseori amintindu-mi 
teii de pe strada Domnească 
— acea fostă stradă Dom
nească a 
tindu-mi 
publică, 
„Ermisul"
patinoarele și sala de box 
a lui nea 
de deasupra 
lui Lux.

Amatorii 
desigur și 
terenul de 
mis-ului a
un alt teren 
dar „Tenis-Clubul1 
doar ca o imagine 
soi de Europolis 
Jean Bart.

Fără îndoială, 
sporturile practicate atunci, 
tenisul era cel mai de cas
tă, avind acces la el numai 
protipendada 
cum din preajma 
de la Cîmpina, 
pină la Deva șl 
mai domnii își 
îneălțați cu pantofi albi de 
pînză și cu racheta subsu
oară, să defileze în pas e- 
lastic spre teren. Dacă 
fotbalul a fost dintotdeauna

că din

orașului așa
Morenilor, 
Sinaia și 
Hațeg nu- 
permiteau,

Dar, de fapt

fi practicat numai în smo
ching și cu gambetă.

Eroarea e evidentă. Ion 
Tiriac e originar din comu
na Poradim de lingă Bra
șov șl nu și-a făcut uceni
cia la Wimbledon cu oca
zia studiilor, iar Ilie Năs- 
tase n-a fost îndrumat spre 
acest sport de către guver
nanta sa de limbă engleză.

Ei au 
talentului

. fi întîlnit 
pasionați,

nici

de 
om

mai 
orga- 
decît

ciuda a-

avut — în afara 
— norocul de a 

antrenori buni, 
al căror scop su-

punct de vedere al inves
tițiilor, crosul nu necesită 
rachete, plasă și 
zgură.

Crosul e, evident, 
ieftin și mai ușor 
nizat, pe cap de 
tenisul.

Din păcate, în
cestor avantaje ale crosu
lui, aversiunea (mistică sau 
nu) a unor activiști sporti
vi (sportivi sau nu) pentru 
tenisul de cimp, are nu 
hufiaai un ușor iz de prolet-

trei
a 
de 
a

Brăila și Galați. Și a mul
tor altor terenuri pe care 
se depozitează azi butoaie 
sau a căror iarbă grasă 
favorizează dezvoltarea șep- 
telulul.

Pentru că există o răs
pundere nu numai față de 
rapoartele statistice ci și în 
fața tradiției, în fața sute
lor de tineri care în afară 
de participarea la cros, vor 
să joace tenis.

Și, mai ales, pentru a pu
tea răspunde, peste foarte 
puțini ani, nu numai prin 
prezentarea unui excelent 
pluton de crosiști la cam
pionatele internaționale de 
la Wimbledon.

terenuri 
terenului 
sub Cetate 

terenurilor

Camil BACIU

tisfăcătoare : 3,28. Anul acesta 
ea depășise o singură dată me
dia de 3 (Praga — 2,76; Var
șovia — 2,91; Moscova — 3,27). 
Deci, progres constant la Bea
trice Huștiu și — mai ales — 
o performanță remarcabilă la 
figuri libere : nici o notă sub 
nivelul de 5, media generală 
— 5,16.

Răminînd în domeniul cifre
lor, găsim interesant de subli
niat Și un clasament al medi
ilor la totalul figurilor (impu
se și libere), pentru cei mai 
buni participanți ai finalelor. 
Iată-1 : Elena Moiș — 4,29;
Beatrice Huștiu — 4,22; Marcel 
Comanici — 4,08. Și de aci, 
reiese progresul evident al pa
tinatoarelor. Cu ele putem păși 
încrezători pragul marilor com
petiții.

Progrese, chiar evidente, nu 
justifică însă totdeauna graba 
de a face mai mulți pași înain
te decît se cuvine. Spunînd a- 
cestea, ne gîndim Ia mulți din
tre ceilalți competitori ai ulti
melor campionate republicane, 
în evidentă dificultate cînd este 
vorba de a parcurge preten
țiosul test al figurilor obliga
torii la categoriile superioare.

• Se vede la aceștia o insuficien
tă pregătire la figurile de bază, 
un asalt prematur 
mantelor de 
capabili încă.

Dar
pitol, 
căruia 
prilej.’

care
al

ei
perfor- 

nu sînt

acesta
destul
ne vom opri cu un alt

este 
de vast,

un alt ca- 
asupra
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Tribuna cititorilor
.Pentru alcătuirea unei echipe naționale 

de perspectivă, propun selectionarea a 00—40 
de jucători între 19—22 ani, de a căror pre
gătire să se ocupe un antrenor cu expe
riență, pe timp de cel puțin doi ani. Lotul 
acesta să susțină săptămînal jocuri cu echipe 
din țară și de peste hotare". (Dumitru Ne- 
golță, 'Comuna Micșuneștl, raionul Urziceni).

★
.Pentru a »e evita dificultățile de adaptare 

la cerințele? echipei naționale a jucătorilor 
venit! (fin cluburi cu grade diferite de pre
gătire, propun alcătuirea unei formații repre
zentative stabile, care să fie admisă să acti
veze în campionatul diviziei A". (Demostene 
Popescu, comuna Bărbătești, raionul Gilort).

★
,în vederea îmbogățirii programului com- 

petițional (care pentru multe echipe din di
vizia A și B este încă sărac) propun orga
nizarea unei cupe a orașelor (în viitor, even
tual, a județelor), ale cărei etape să se des
fășoare atunci cînd joacă reprezentativa țării 
și campionatul se întrerupe". (Ștefan I. Matei, 
str. Nicolae Șerban 22 — București).

■rfr
„Există la federația noastră de fotbal prac

tica nefericită ca după anumite insuccese ale 
echipei naționale să fie maziliți antrenorii. 
După îndepărtarea lui Pioieșteanu, a venit 
rîndul cuplului Oană—Covaci, apoi al lui 
Teașcă (acesta din urmă era, probabil, prea 
incomod pentru unele persoane din federa
ție, care nu mai aveau posibilitatea să decidă 
asupra componentilor echipei naționale). Este 
de mirare cum de a scăpat Angelo Niculescu, 
după eșecul din preliminariile olimpice. Per
sonal, nu sînt de acord cu această practică 
de a tot schimba antrenorii. Lor trebuie să 
li se arate încredere, să li se dea libertate de 
acțiune pe un timp mai îndelungat pentru 
a-și putea aplica ideile". (Prof. Constantin 
Ecobescu, școala generală Tarnîța, raionul 
Gorj î în aceeași problemă, tov. Aurel Bozga 
din comuna Dorna Condreni, raionul Vatra 
Dornei, propune ca viitorul antrenor al echi
pei naționale — după opinia sa, Teașcă ar fi 
totuși cel mal nimerit — să fie lăsat să lu
creze cel puțin doi ani, indiferent de rezul
tatele obținute).

■âr
„La rubrica „Tribuna cititorilor" apărută 

miercurea trecută, tovarășul Dumitru Jucau 
din Cluj îl eticheta pe jucătorul Sasu drept

„pasăre călătoare" pentru faptul că s-a trans- 
derat la echipa Farul. Consider că cititorul 
clujean nu are dreptate, deoarece fiecărui 
jucător trebuie să i se dea posibilitatea să 
se transfere acolo unde îi convine, unde ar 
putea da un randament mai mare, acolo unde 
are posibilități de creștere și unde poate con
tribui în mod mai eficient la ridicarea nive
lului întregului fotbal românesc. După astfel 
de concepții ca aceea a tov. Jucan, care în 
unele cazuri ascund tendințe de regionalism 
îngust, ar însemna ca talentele ce pot fi des
coperite la echipele de categorie inferioară 
să nu aibă niciodată posibilități de promo
vare în formațiile de categorie superioară șl 
deci să fie -sortite înmormîntării acolo unde 
au jucat inițial.

Pentru ridicarea calității fotbalului' româ
nesc, pe lingă celelalte măsuri ce s-au luat 
și urmează să se mai ia, cred că este nece
sară o circulație cît mai vie și mai judicioasă 
a elementelor talentate și cu reale perspec
tive". (Nicolae Bălțatu, str. Stejarului 42, 
scara A, ap. 9 — București).

★
„De ani de zile urmăresc cu atenție ^meciu

rile amicale și oficiale susținute de echipa 
C.S.M.S. Iași. îndeosebi în anul trecut am con
statat că jocul acestei echipe a devenit des
tul de confuz, lipsit de orientare, necolectiv. 
Multe din înfrîngerile suferite se datoresc, 
în parte, jocului individualist practicat în 
special de înaintașii Cuperman și Lupulescu 
(altfel fotbaliști de talent). Ceea ce se cere, 
deci, la componenții echipei ieșene este eli
minarea egoismului exagerat și revenirea la 
un joc colectiv, chibzuit". (Flavius Popp, str. 
Cloșca 28 — Iași).

★
„După părerea mea, felul în care este 

aplicată sancțiunea de suspendare a unui te
ren de joc (pentru diferite incidente petre
cute) nu duce la efectul dorit, nu afectează 
prea mult cluburile și spectatorii în cauză. 
Gîndesc că e bine, dacă regulamentul poate 
suferi modificări în acest sens, ca pedeapsa 
cu suspendarea terenului să fie mai severă. 
Echipa sancționată să nu mai poată disputa 
meciurile în orașe neutre, care adeseori, 
datorită distanței prea scurte (circa 60 km), 
nici nu sînt în fapt atît de neutre, ci să fie 
obligate să joace chiar pe terenurile viito
rilor adversari". (Gh. Ștefănescu, str. Smiro- 
dava, blocul 10, apart. 8 — Roman).

DECALOGUL ÎNCREDERII
(PENTRU CE CRED CĂ „U“ CLUJ VA FI VICECAMPIOANĂ!)

Fază de la ultima evoluție în Capitală a echipei Universitatea 
pe Dinamo București cu 4—2

Cluj, cînd. studenții au întrecut
Foto: V. Bageao

Ce vor face rugby știi
După cum sa cunoaște din ca

lendarul sportiv pe anul 1968,- 
campionatul de rugby și-a schim
bat modul de disputare : formula 
primăvară-toamnă a fost înlocui
tă cu formula toamnă-primăvară. 
Deci, campionatul național da 
rugby, care are menirea de a 
desemna cea mai bună echipă a 
țării, va începe din nou în toam
nă, mai precis la 1 septembrie 
1968.

Ce a determinat această schim
bare ? Era ea necesară ? Consi
der că da ! An de an, federația 
de specialitate a avut de întâm
pinat multe greutăți, în special 
în alcătuirea programului interna
țional. Astfel, pentru desemnarea 
echipei participante la „Cupa cam
pionilor europeni", în anii 1963 și 
1965, s-au purtat multe discuții, 
s-au întocmit o serie de memorii. 
Mai mult, în anul 1964 au fost 
necesare două jocuri de baraj 
între Grivița Roșie și Steaua 
(Grivița Roșie fiind campioana pe 
anul 1962, iar Steaua pe anul 
1963).

Se știe că, indiferent de for
mula de disputare, un campionat 
are drept scop — în afara ace
luia de a consacra cea mal bună 
echipă — și pe acela de a de
semna echipele care retrogra
dează. După o astfel de dispută, 
echipele sînt uzate, unele chiar 
epuizate. Or, echipa noastră re
prezentativă avea de susținut, 
exact după ce toate ,,socotelile” 
fuseseră încheiate în campionatul 
național, cel mal important exa
men al său, jocul cu Franța, se 
iveau greutăți pe care tehnici
enii Federației Kcvnâne de Rugby 
Ie înlăturau cu greu.

In sfîrșit, un alt element foarte 
important, acela al evoluției și 
schimbării regulamentului de joc. 
Forul legiuitor în rugby, „Interna
tional Board", a modificat regula
mentul. Astfel, au apărut regula 
de 10 m la margine, ca și limita
rea progresiei întreprinse de linia 
a Iii-a, încurajîndu-se jocul „des
chis". Aceste modificări au fost 
aplicate de toate țările afiliate la 
F.I.R.A. încă din toamna anului 
1964, noi trebuind să le aplicăm 
de abia o dată cu începerea cam
pionatului pe anul 1965.

In anul acesta a apărut legea 
i.oose maul" (grămada spontană 
cu balon purtat). Adversarii noș
tri cei mai redutabili, cu care 
ne-am întâlnit la Nantes la 10 de
cembrie 1967 ,au aplicat-o o dată 
cu începerea campionatului 1967/ 
68. in timp ce noi, fortuit, am 
aplicat-o doar în ultimele 2 etape 
de campionat pentru a-i aclima
tiza cumva pe jucătorii care ne-au 
reprezentat în Franța. Luni pier
dute, care au dus la o oarecare 
rămînere în urmă din punct de 
vedere tehnic și tactic.

Considerăm că, prin aplicarea

noii formule de campionat, in
trăm în rîndul majorității Federa
țiilor care fac parte din F.I.R.A. 
(Federația internațională de rug
by amator) și cu care avem con
tacte internaționale.

In sfîrșit, se mal pune o în
trebare : ce vom face în prima 
parte a anului 1968 7 Am fost 
informați, deși programul nu a 
fost încă definitivat, că echipe
le btieureștene îșl vor disputa 
tradiționala „Cupă de iarnă" pe 
cele 2 categorii, A și B. Apoi se 
va disputa „Cupa de Primăva
ră", atlt pentru echipele bucu- 
reștene, cît și pentru cele pro
vinciale.

Desigur că prin jocurile pe 
care le vom susține in această 
primăvară în R.S. Cehoslovacă

in 1968?
și R.P. Polonă, precum și pe li
nie de cluburi cu o serie de e- 
chipe diu Franța, Cehoslovacia, 
Bulgaria, Polonia și alte țări, a- 
vem ocazia să îmbogățim jocul 
sărăcăcios în atac al liniilor de 
trei sferturi, remarcat la Nan
tes, să înlăturăm slăbiciunile a- 
rătate în jocul grămezii ordo
nate (cu Franța, cu R.F. a Ger
maniei, cu Italia), să ne perfec
ționăm și mai bine în jocul 
marginii (remarcat pozitiv de 
specialiștii francezi) și să abor
dăm din nou jocul cu Franța 
de la egal la egal, așa cum am 
făcut-o în trecutul nu prea în
depărtat.

P. COSMANESCU
antrenor al echipei steaua

INTtt, fiindcă lotul clubului uni
versitar de pe malul Someșului 
cuptiride o serie de jucători 
foarte talentați și foarte tineri, 
care trăiesc fotbalul la cea mai 
înaltă tensiune — ceea ce înseam
nă că perspectivele performanțe
lor constante nu-1 va mai ocoli 
prea mult timp. Mă gîndesc la 
înaintașii Angelescu. Lică și Co- 
man. la portarul Moldovan, la 
fundașii Anca, Pexa și Crețu sau 
la mijlocașul Florian, „racolat" 
de la C.A.P. Mintiul Gherlei — 
opt nume care vor fi pomenite 
poate nu peste prea mult timp, 
în discuțiile antrenorilor noștri 
federali la alcătuirea loturilor re
prezentative. Mă mai gîndesc, cu 
aceeași nădejde dacă nu cu și 
mal multă, ia veteranii ce-au re
zistat stoic furtunilor prin care 
a trecut nava clujeană in ulti
mele cinci luni : Adam, Cîmpea- 
nu, Neșu, Costin, Ringheanu — 
ei înșiși încă tineri și talentați. 
Și, în sfîrșit; la mînjil abia aduși 
din crescătoriile bogate ale îm
prejurimilor : Butuza (înaintaș, 18 
ani, tot de la Mintiul Gherlei), Mu- 
reșan (mijlocaș, 19 ani, de la 
Năsăud) și Munteanu (vîrf cen
tral, 16 ani, de la Aiud). In si-

tuațla In care multe echipe, de la 
noi sau de aiurea, au pornit de 
la zero șl au ajuns departe, este 
normal să cred că acest team, 
care în loc de zero are ca punct 
de plecare cifra 1, va putea ocu
pa în iunie confortabilele fotolii 
de rang secund ale campionatu
lui.

AL DOILEA, pentru că nici nu-i 
văd pg/clujeni capabili să concu
reze ja titlu. Nu lipsa talentului, 
nici a'pregătirii fizice, a poten
țialului valoric sau a nu știu că
ror condiții îmi strunește opti
mismul, ci inconstanța proverbia
lă a celor care îmbracă tricourile 
cu Însemnele mondiale studen
țești — culorile alb și negru. Pe 
vremuri, Sepi, Pioieșteanu și Șepci 
erau aceiași capricioși și teribili 
copii ai diviziei. Remember ! La 
întreruperea din'iarna 1933, „șep- 
cile roșii" de la Universitate ocu
pau locul H în clasamentul celor 
opt divizionare „A", la egalitate 
de puncte (11) cu campionii de 
toamnă — orădenii de la Crlșana. 
La reluare, în primăvară, cluje
nii aveau să piardă pe neaștep
tate (0—1 cu Crlșana, AMEFA și 
C.F.R., 0—-3 cu Venus), astfel ca 
înaintea ultimei etape erau plasați

Ce fac echipele ?

La Poiana Brașov
(Urmare din pag. 1)

premația, deși multor tineri li 
s-au creat condiții cel puțin 
egale de pregătire. Se pare, 
însă, că acestora din urmă le 
lipsesc tocmai acele calități 
care, în 1958, i-au permis lui 
Tăbăraș la vîrsta junioratului 
să cîștige titlul de campion la 
seniori (cum, de altfel, s-a pe
trecut, cu două decenii în 
urmă, cu maestrul sportului 
Mihai Bîră) : pasiunea, dorin
ța de a munci (pe pîrtie, bine
înțeles) pînă peste capătul pu
terilor, ambiția.

Cum însă sîmbătă și dumi
nică nu numai Poiana Brașo
vului a fost locul de disputare 
a întrecerilor de schi, să dăm 
cuvîntul și corespondenților 
noștri din alte centre montane 
ale țării.

BRAȘOV. Pentru verificarea 
activității desfășurate pînă în 
prezent de către centrele de 
schi din regiune, comisia oră
șenească de specialitate — cu 
sprijinul Consiliului orășenesc 
E.F.S. Brașov — a organizat 
la Predeal prima confruntare 
de acest gen a sezonului. Au 
fost prezenți 167 sportivi din

centrele Fundata, Bran, Zăr- 
nești, Rîșnov, Predeal, Săcele 
și Brașov, precum și tineri 
schiori reprezentînd școala 
sportivă din Rîșnov. în ciuda 
timpului nefavorabil (ger, vis
col, ceață), speranțele schiu
lui brașovean și-au disputat 
întîietatea cu mult entuziasm, 
dovedind și o pregătire cores
punzătoare. Au avut loc probe 
de fond și slalom uriaș pen
tru băieți și pentru fete, la 
două categorii de vîrstă. Cîști- 
gătorii: fond 1 km. FETE 
(12—13 ani) Elena Bașa (Fun
data) 4:0 ; (14—15 ani) 2 km 
Marcela Bădescu (Fundata) 
8:35,0 ; slalom uriaș (12 porți) 
12—13 ani : Neta SimiOn (Pre
deal) 17,1 sec. ; (18 porți) 14—15 
ani : Eva Naftan (Predeal) 29,2 
sec. ; BĂIEȚI fond 2 km 
(12—13 ani) Gh. Olteana (Fun
data) 7:48,0 ; (14—15 ani) *3 km 
Gh. Stoichiț (Rîșnov) 11:13,0 ; 
slalom uriaș 12—13 ani (16 porți) 
N. Stinghe (Brașov) 22,5 
sec. : 14—15 ani (24 porți) M. 
Văcaru (Brașov) 34,6 sec. Cla
sament pe centre : fond 1. Fun
data 74 p, 2. Rîșnov 63 p , Sc. 
sp. Rîșnov 38 p. ; slalom uriaș: 
l. Predeal 201 p., 2. Brașov 
190 p., 3. Săcele 119 p.

C. GRUIA

OLIMPIA ORADEA ARE UN 
NOU ANTRENOR

După o scurtă vacanță, între 
10 și 20 decembrie, jucătorii 
de la Olimpia Oradea au re
început pregătirile sub condu
cerea noului antrenor, Ladislau 
Silaghi. In Iotul formației oră- 
dene au fost promovați Ion 
Pop, din echipa de juniori, și 
Petru Vlad, de la Voința 
Inand. Iată jucătorii care par
ticipă la antrenamente : Poros- 
lai, Mărculescu, Polcer, Kosze- 
gi, Medves, Foldvari, Ulici, 
Kelemen, Dull, Pop, Pugna, 
Vlad, 'Bacoș, David, Saoaci III, 
Petrică, Kun I.
Ilie Ghișa, coresp. principal

V. BLUJDEA, DIN NOU LA 
FLACĂRA MORENI

După o lipsă de aproape 
șase luni, antrenorul, V. Bluj- 
dea "s-a reîntors la Moreni. De 
săptămîna trecută, ei conduce 
antrenamentele echipei Flacă
ra din localitate. în planul său 
de pregătire a prevăzut ca în
tre 18 și 28 ianuarie să efec
tueze antrenamentele la Buș
teni, iar în luna februarie, să 
susțină mai multe meciuri a- 
micaie în compania unor echi
pe din diviziile A, B și C. La 
pregătiri ■ iau parte, jucătorii 
Șerbănoiu, Stan, Bocin, Dumi- 
tran, Albină, Iofciulescu, Fră- 
țilă, Frîncu, Toma, Dănilă, 
Drăgan, Cîmpeanu, Manta și 
juniorul Petrescu. A primit 
dezlegare jucătorul Postolache. 
ȘI ECHIPELE DIN DIVIZIA C 

PE TEREN
BUZĂU. Sub conducerea an-

trenorului Stepan Sufim, ju
cătorii echipei Metalul Buzău 
au început de curînd pregăti
rile.

Lotul echipei se compune 
din următorii jucători : Ion Io- 
niță, Alexandru Chiroiu, Vic
tor Calbian, Constantin' Bună- 
ziua, Vasile Voicu, Ștefan Naf
tan, Enache Ivănescu, Ștefan 
Vlad, Mihai Munteanu, Gheor- 
ghe Chitu, Petre Voicu, Mircea 
Toader, Valeriu Caloian, Ște- 
lian Tănase, Vasile Stoica, So
rel Ionescu, Mihai Rusen, Va
sile Buzea, Aurei Georgescu.

M. Dumitru — coresp.

SIGHIȘOARA. Săptămîna a- 
ceăsta își reia pregătirile și 
formația Faianța Sighișoara, 
care efectuînd un frumos salt 
față de trecut a- încheiat turul 
campionatului categoriei C (se
ria Nord) pe locul 5 la trei 
puncte de lider. Antrenorul Mi- 
lian Niculescu a convocat pe 
următorii jucători cu care va 
începe bătălia returului : Da
mian, Ruj oi (portari), Andone, 
Grozea, Dumitrescu, Moldovan, 
Zămăcău (fundași), Forsea, 
Neagoe, Larga (mijlocași), We
ber. Poștoi, Sîntion, Rațiu 
(înaintași). în lot figurează și 
juniorii promovați de antreno
rul Milian Niculescu: Voina, 
Bichiș, Varga. Prima parte a 
perioadei pregătitoare se va 
încheia la 20 februarie după 
care Faianța Sighișoara va sus
ține o serie de jocuri cu carac
ter de verificare și omogeni
zare.

pe locul... VI, amenințați fiind de 
riscurile barajului. Surprinzător, 
au învins apoi în deplasare (3—0) 
pe Brașovia, și au zburat pe po
ziția a treia. Să ne mai mirăm 
că alb-negrii de astăzi scot două 
puncte la poalele Timpei, dar în 
duminica următoare cedează unul 
la Cluj unui Rapid deconectat, 
că pierd pe teren propriu la 
Steaua și în cealaltă etapă sur
clasează pe dinamoviști în Capi
tală ? Nu ne î mirăm, ba chiar ne 
mai și așteptăm la asemenea 
isprăvi.

AL treilea motiv care mă 
face să le prevăd favoriților nu
mai locul al doilea, îl constituie 
faptul că Teașcă a lipsit de la 
echipă cîteva luni de zile. Mulți 
spun că acest antrenor inimos 
greșește și se poate ca aceștia să 
alba ceva dreptate, dar nu tre
buie să uităm că uneori omul e 
ca vinul — nu știi pînă la ce 
punct 11 poți stima sau dispre
țul. Tot așa cum mulți spun că 
e tiran, uitând că și Napoleon (e- 
vldent, pâstrînd proporțiile) a 
fost un tiran, dar francezii mai 
trăiesc încă sub codul lui civil. 
A-i lăsa pe Teașcă și Săbăslău — 
doi antrenori serioși, capabili (șl 
poligloțl !) să încerce cu cadețil 
lor în alb și negru un sistem de 
joc la care țin ca la lumina ochi
lor, înseamnă a-i lăsa să facă, 
în sfîrșit, un pas. Nu se știe unde 
vor ajunge, se știe numai că și 
călătoria de o mie de poște în
cepe tot cu un pas !

AL PATRULEA, cred în pre
gătirea științifică a fotbaliștilor. 
Și la Cluj, antrenamentelor le-au 
fost asigurate baze științifice. Pre
darea ideii de joc se face în stil 
universitar, exersarea ei urmează 
metode moderne, medicul are o 
normă întreagă pentru a putea 

-..sta. tot timpul printre jucători 
(caz unic în țara noastră). Iar 
pregătirea moral-volitiva este fă
cută de un psihiatru. Doctorul 
Bîlcea îi învață pe fotbaliști cum. 
să-și echilibreze emotivitatea și 
să-și combată insomnia, cum să 
se relaxeze și să-și regleze respi
rația sau funcțiile organelor ab
dominale. „Autoreglarea concen
trică cu treningul autogen”, „An
trenamentul psiho-tonic", „For
mula clujeană a relaxării" sau 
„Hipnoza aeti-graduată" — iată 
numai cîteva din titlurile lecțiilor 
și exercițiilor inserate pe par
cursul a opt luni de zile. Se vor' 
găsi, probabil, .sceptici și itonisi 
care vor avertiza că nu c bine 
să te lauzi că începi, ci să te 
lauzi că termini, dar le voi rea
minti o altă Înțeleaptă zicală a 
poporului nostru care consideră 
ca un lucru început e pe jumă
tate făcut.

AL CINCILEA, cred mult șj în 
spiritul de echipă al clujenilor. 
Fiecare dintre cei rămași pe navă 
este subordonat aceleiași idei — 
fotbalul. Pînă acum, unii se mal 
ocupau și cu alte alea (neștiind 
că pasiunea înălță, însă pasiunile

înjosesc), unii veneau la antrena
mente doar cînd li lăsa inima. 
Ultimii doi sacrificați au fost 
Barbu (care a ținut mal mult la 
frizura beatles decît la fotbal) șl 
Ivansuc (a cărei plecare poate 
fi, paradoxal, un cîștig prta fap
tul că acum obuzele se împart 
la toți trăgătorii, nemalfiind date 
unuia singur care, de obicei, Ie 
rata). Dintr-o țară a iul Papură 
Vodă, „U“ e pe cale să devină 
ceea ce se cheamă o ECHIPA— 
sudată, supusă unor reguli prohi
bitive dar acceptate și respectate 
de toți jucătorii.

AL ȘASELEA, contez pe spri
jinul organelor locale și al gale
riei clujene. Era o vreme cînd re
prezentanții secției, clubului șl 
diferitelor foruri îl cocoloșeau pe 
jucători, iar pe antrenori îi în
tâmpinau cu tot felul de întrebări 
— malțioase, insidioase, filipice. 
Se pare că 1968 va fi anul unei 
alte orientări : față de jucători 
există o exigența maximă, iar 
conducătorii sînt lăsațl să-și vadă 
de treburi. Din acest punct de 
vedere, semne bune anul are. 
Mai greu va fi de cîștlgat publi
cul. Oricît i-ar adula pe Ange
lescu, clujenii nu pot ierta an
trenorilor renunțarea la Zoii. 
Dar, știți cum sînt oamenii : să 
mal vină o victorie, două și... 
cele bune să se-adune, cele rele 
să se spele. Pe urmă, nu se poate 
ca microbiștii de azi să nu caice 
pe urmele vestițllor lor părinți și 
frați njai mari. Atît de atașat! 
erau aceia față de alb-negrii lor, 
Incit îl însoțea în grupuri imense 
în orice deplasare. Cu vreo 35 de 
ani în urmă, cîteva mii de clu
jeni veniseră în Capitală să-și sus
țină idolii într-o întâlnire cu 
W.A.C. Vlena. In dimineața zilei 
cu pricina mișunau pe străzile 
cetății iui Bucur, fluturînd stea
guri și cîntînd „Hal U“ ! La un 
moment dat au găsit pe undeva 
un măgar, i-au atârnat de-o parte 
și de alta cîte o pancartă pe care 
seria „Azi, numai eu nu merg 
la meciul Universității” și l-au 
plimbat pe Lipscani și pe Vic
toriei, pe Grivița șl prin Clșmi- 
giu. Parcă-i văd la primăvară pe 
contemporanii noștri clujeni că 
se iau șl ei la întrecere cu craio- 
venjl — singurii spectatori de fot
bal din țara noastră care n-au 
devenit robii spleenului.

AL ȘAPTELEA argument îl re
prezintă Adam. Fostul golgeter 
alunecase în anonimat, pe de o 
parte pentru că-și prelungise luna 
de miere la un an, iar pe de alta 
pentru că studia la o facultate 
tehnică dificilă. Le-a absolvit ru 
bine și pe una și pe cealaltă, așa 
că nu văd de ce n-ar redeveni 
temutul vîrf de atac. Deocamdată, 
este golgeter de toamnă și deține 
un record interesant : are la activ 
patru goluri în deplasare Intr-un 
meci, ceea ce nu-mi reamintesc 
să mai fi reușit cineva de 20 de 
ani încoace.

AL OPTULEA, Universitatea — 
clasată acum a cincea — are, în 
retur, șase partide în deplasare 
și șapte acasă. Ce n-ar da, de 
pildă, băcăuanii să aibă un ase
menea program !

AL NOULEA, e vorba de dato
ria <te. a cinsti o tradiție. In 
anul următor, clubul Universita
tea își aniversează semicentena
rul. Pregătirile au început pe 
toate planurile — se va edita un 
volum omagial, academicianul 
Daicoviciu va adăuga vechiului 
„Hai U“ ! o strofă în latinește, 
jucătorii vor apărea încă din pri
măvară în uniforme cu ecusonul 
„U“ și cu șepci roșii. In anul 
aniversării, titlul de campion va 
putea fi atacat cu mai multă au
toritate de pe poziția vicecam- 
pionilor. așa câ...

al zecelea dintre motivele 
care mă îndreptățesc să cred că 
Universitatea Cluj se va clasa pe 
locul II este acela că locul I 
va fi ocupat., de oltenii mei de- 
âeasă. (Cititorii cunosc probabil 
că lucrez la un anume săptămî
nal). Lăsînd la o parte gluma (dar 
dacă iese așa, se. mai înțelege 
cineva cu mine ?) vreau să spun 
că prea multe formații candidea
ză la fotoliul de rangul I : Steaua, 
Argeșul, Farul, Craiova, Rapidul 
și cine s-o mai găsi. Numai una 
singură are însă loc acolo, de- 
aupra, și din încleștarea ce va 
urma, contracandidatele vor simți 
ce înseamnă să cazi prea de sus. 
Dacă „U" va fi realistă și înțe
leaptă, clujenii șl susținătorii lor 
cu condeiul vor avea numai de 
cîștigat... locul secund.

Gheorghe MITROI
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A FOST ODATĂ UN CAMPION I A FOST ODATĂ UN CAMPION I A FOST ODATĂ UN CAMPION !

LUCIAN POPESCU, cel mai glorios nume al 
boxului românesc ! Trei centuri de campion eu
ropean profesionist se află în panoplia sa de 
trofee...

„Băiatul de ciocolată" n-a străbătut ușor dru
mul consacrării. Bucuriile și tristețile, satisfacțiile 
și deziluziile, triumfurile și eșecurile, trăite între 
corzile „careului fermecat", s-au împletit cu o 
uriașă ambiție, cu o trudă neobosită, cu o mare 
modestie.

Cu ani și ani în urmă, această „mănușă de 
aur" a făcut să se vorbească despre România în 
arena marelui sport mondial.

Publicistul George Mihalache vă prezintă viața 
romanțată a acestui mare campion, ale cărui 
succese pot fi astăzi un exemplu și un îndemn 
pentru tinerii noștri sportivi 1

ry i mohorîtă de decembrie. Zăpada nu s-a 
#,hotărît să-și trimită vestitorii pește me- 

tropola bucureșteană, dar un ger aspru 
îi anunța avangărzile la barieră. Doi trecători 
înfruntă cu semeție rafalele vîntului. Se opresc, 
deodată, unul în fața altuia... Se recunosc I Se 
strigă pe nume I își dau miinile, într-un gest 
plin de vioiciune, cu toate că pe chipurile lor 
anii au tras brazde adinei. îndesind ghiocei pe 
la Umple.

— Știi că au trecut 40 de ani de la primul 
nostru meci ? spune unul din ei, zîmbind me
lancolic.

Celălalt, cu o față 
dreptunghiulară și doi 
ochi mici, ascunși bine 
sub pleoape, clipește ve
sel. Nu-i vine să crea
dă. Face o mică socotea
lă în gînd, apoi recu
noaște :

— Da! Da! Exact 40 de ani. A fost o luptă, 
nu glumă. Iți mai amintești ?

...Și cei doi trecători pornesc braț la braț la 
o cafeluță ca să reconstituie acum, la 55 de ani 
bătuți pe muche, „isprăvile" tumultoasei lor 
tinereți. Unul din ei este iVelu Oprescu. Celă
lalt, Lucian Popescu... Amîndoi, „cavaleri" ai 
„nobilei arte". Tar cel cu părul grizonat — Lu
cian Pppescu — de trei ori campion european... 
Strașnică ispravă, nu ?

...Nepoțelul meu, care are obiceiul seara să-mi 
umble printre filele înnegrite de creion, mă 
chestionează cu o voce niței uș cam solemnă:

— Spune, e greu să fii de trei ori campion 
european ?

— Desigur, destul de greu, răspund eu, sur
prins.

— Și cînd e mai greu ? Prima oară sau a 
treia oară 1

Prîslea cu ochi albaștri, cîrlîonți blonzi și o 
pată pe obraz (iar s-a mînjit cu cerneală, pri
chindelul I) așteaptă un răspuns...

— Ce Să-ți spun, măi bobocel de om ? Poate 
într-o zi voi auzi despre tine că ai despicat apa 
bazinului ca o săgeată și cronometrele au în
cremenit uimite și ele la cifra unui record for
midabil. Sau că sulița catapultată de tine a 
depășit bariera unui record european. Sau că 
upercutul tău de dreapta ți-a adus un titlu de 
campion. Poate mă 'voi mândri cu tine odată, 
cînd toți te vor aplauda pe un stadion. Iar dacă 
vrei să știi cît de lung e drumul unui campion, 
cu cîte bucurii' și tristeți e presărat el, cîte 
lacrimi și sudoare izvorăsc din această nesfîr- 
șită cascadă tumultoasă a vieții sportive, am 
să-ți spun o poveste... o poveste adevărată. As
cult-o, ascult-o cu luare aminte, băiete...

lemn aplicate pe ghete, spre marea disperare 
a părinților...

Pe strada Sălciilor au apărut terenuri de vo
lei și baschet. Apoi tîmplarii încep să mește
rească de-zor ridicînd o mică magazie de lemn. 
„Puștii" instalează, bineînțeles, „pichete". Sînt 
la pîndă. Sub ochii lor uimiți, sînt coborîțî în
tr-o bună zi, dihtr-un camion cu cai voinici, 
cîțiva saci umpluți cu oîlți, o minge elastică și 
alte oiudate obiecte.

Peste cîteva zile, prima sală de box e gata 
să-și primească amatorii. Dar cine dintre puștii 
aceștia va avea curajul să pătrundă în această 
magazie misterioasă în care se povestește că 
s-ar petrece niște întîmplări de-a dreptul sen
zaționale ? Se spune că acolo a venit un indi
vid cu nasul turtit și pumni butucănoși, care a 

omorft doi adversari în 
ring la San Francisco, 
iar alți patru după ce 
au boxat cu el n-au mai 
reușit niciodată să spu
nă cum îi cheamă, în 
restul zilelor pe care 
le-au mai avut de 
trăit I... Individul ace
sta, spun alții, cum te

vede c-ai pășit pragul în acea misterioasă sală, 
te întreabă :

— Ascultă, iepure fricos, vrei să te faci bo
xer?". Dacă apuci să spui „da", atunci te po
menești cu un ,pumn care îți face nasul zob și 
apoi, după ce țe trezești din leșin, gorila aceea 
înspăimîntătoare urlă :

— All right, ai trecut primul examen. De 
acum încolo să nu mai ai grijă c-o să-ți spargă 
vreunul trompa!"

Aceste șoapte umblă tot timpul, umplu. stră
zile și casele, alarmează nu numai copiii dar 
și părinții. Grijile războiului încep să treacă 
pe planul doi. Pe primul plan se situează acum, 
aici, în cartier, grozăviile care se petrec în ma
gazia aceea de lemn intitulată pompos „Sală 
de box" și de care încă nimeni n-a avut cura
jul să se apropie decît pînă la cîțîva pași.

George MIHALACHE

Viitorul capitol: „LOVEȘTE O DATA... DAR 
BINE I..."

Acum patruzeci de ani. Atunci începe po
vestea...

Bueureștiul, împovărat de tristețe, suporta, 
stoic, loviturile primului război mondial. Camu
flaj. Tunurile ocupă poziții pînă și în centrul 
orașului. „Zepelinul" pare la început o jucărie 
imensă, dar cînd „acadelele" sale încep să cadă 
peste oraș, măcinînd case și oameni laolaltă, 
toți își dau seama că nu-i glumă. Doar copiii 
continuă să se joace. Aci, în mijlocul Bucureș- 
,țiului — unde acum se lucrează de zor la ridi
carea noii clădiri a Teatrului NaționaT — este 
un fel de „Academie sportivă a copiilor". Un 
imens maidan, unde mingea de oină zboară 
sprintenă, unde puștanii se iau la întrecere, la 
fugă, unde cîte o amărîtă bășică de porc, um
plută cu paie și oîrpe, încearcă să dea primele 
satisfacții viitorilor fotbaliști...

Iarna, cînd bălțile îngheață, copiii cartierului 
năpădesc „patinoarele" lunecînd pe tălpici de
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Ediția jubiliară a Olimpiadei albe
TREIFILE DE ISTORIE: TRANDAFIRI...

I. CHAMONIX, 1924
centru de 
Franța, 
locuitorilor

Cu 44 cie ani în urmă, tot 
în Franța, la Chamonix, Săp- 
tămîna internațională a spor
turilor de iarnă a reușit să 
convingă conservatorul Comi
tet Internațional Olimpic, că
ruia i-a mai trebuit un an de 
meditație pentru a recunoaște 
competiția din 1924 drept pri
ma ediție a Jocurilor Olim
pice de iarnă.

Ceremonia inaugurală a avut 
loc la 24 ianuarie 1924, cu 
defilarea celor 294 concurenți 
din 17 țări, cărora li s-au a- 
dăugat o sumedenie de ghizi 
de munte, monitori de schi și 
corpul local de pompieri. Ju- 
rămîntul olimpic l-a rostit că
pitanul și portdrapelul schio
rilor francezi, 
La casele de 
registrat mai 
decit oricînd. 
iarnă: peste

Din cei aproape 300 de com
petitori, o treime (102) s-a 
aliniat la startul întrecerilor 
de schi, dovedind popularita
tea acestui sport. La Cha
monix, norvegianul Thorleif 
Haug (29 de ani) a fost po
reclit „regele schiorilor olim
pici” datorită celor trei meda
lii de aur (18 km, 50 km, 
combinata nordică) și medaliei 
de bronz (sărituri speciale) pe

C. Mandrillon. 
bilete s-au în
mulți spectatori 
la sporturile de 
10 000.

care le-a obținut. Această im
presionantă serie de succese 
n-a fost egalată nici măcar 
de către Toni Sailer (în 1956).

Cu toate acestea, cel mai 
încununat sportiv al ediției a 
fost finlandezul Clas 
berg (31 de ani), 
,,Nurmi al gheții" : 3 
de aur, una de argint 
de bronz, în probele de pa
tinaj viteză (care, pe 
aveau și un clasament gene
ral pe patru probe).

La patinaj artistic, și-a con
firmat clasa Herma Planck- 
Szabo, cel mai bun produs 
al școlii de patinatori din 
Viena. Dar memorabilă va ră- 
mîne aci prima apariție a a- 
celui drăcușor de fată, de nici 
12 ani, care poartă numele 
— devenit arhicunoscut mai 
tîrziu — Sonja Henie, cla
sată pe ultimul loc, impre- 
sionînd însă prin grațioasele 
ei sărituri și piruete. înce- 
pînd din 1927, timp de 10 ani 
ea va domina incomparabil 
patinajul artistic feminin.

Hocheiul pe 
bucurat de aceeași atenție 
și schiul, mai ales datorită 
zultatelor senzaționale 
canadienilor care, în i 
3 meciuri preliminare 
Cehoslovacia, Suedia și 
ția) au stabilit scorul 
tor de 85:0.

S-au mai desfășurat 
de bob și demonstrații de pa
trulă militară și curling.

Sportivii români nu sint 
prezenti la Chamonix, în a- 
fara unei participări simbolice 
din inițiativă particulară, in
vestită cu drepturi semiofici
ale ; este vorba de un ama
tor de bobsleigh din Rm. VÎI- 
cea, care nu găsise însă par
teneri (ca să formeze un echi
paj) în stare să-și suporte 
singuri cheltuielile de depla
sare...

Thun- 
poreciit 
medalii 
iți una

atunci,

gheață s-a 
ca 

re
ale 

numai 
; (cu 

Elve- 
ului-

probe

JIAN (MM KIL1Y POATE
CE

Acum, cînd marele eveni
ment al sporturilor de iarnă se 
apropie cu pași 
rost să ne mai 
tensele pregătiri 
picii" austrieci

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ
DIN AUSTRIA

In inima Alpilor francezi, 
străjuit de crestele semețe ale 
masivelor muntoase Chartreu
se, Belledonne, Vercors, și a- 
colo unde văile rîurilor Isere 
și Drac se contopesc, se înalță 
orașul Grenoble, gazdă a ce
lei de a X-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă. Călătorul 
care se oprește azi în acest 
oraș cu o populație de peste 
200 000 de locuitori este întim- 
pinat de o emblemă în 
cunoscuta înlănțuire a 
cinci inele olimpice este 
juită de trei trandafiri.

Trei trandafiri... Florile or
nează blazonul acestei vechi

care 
celor 
stră-

așezări franceze, simbolizind 
uimitoarea dezvoltare cunoscu
tă de capitala prefecturii de
partamentului Isere. Intr-un 
buletin de presă difuzat nu cu 
mult timp în urmă se spunea 
că edilii orașului Grenoble și 
toți inimoșii organizatori ai 
apropiatei „Olimpiade albe" 
doresc din tot sufletul ca a- 
cești trei trandafiri să strălu
cească ca trei cristale de zăpa
dă. să cucerească simpatia și 
aprecierile tuturor participan- 
ților la marea competiție a ză
pezii și a gheții.

Trei trandafiri reprezentînd 
cele trei căi pe care s-a dez-

care cel mai mare 
studii nucleare din

O altă mîndrie a 
orașului Grenoble este indus
tria. Cele mai dezvoltate ra
muri sint metalurgia, energeti
ca și construcțiile. Aici s-au 
realizat prima oară cimentul 
artificial (1812), prima turbină 
electrică (1869) și prima șarjă 
industrială de aluminium (1886).

Dar poate că cel mai fru
mos din cei trei 'trandafiri care 
ornează emblema acestui oraș 
este cel care reprezintă turis
mul. Nici nu-i de mirare pentru 
că in Grenoble la capătul fie
cărei străzi te întîmpină... mun-

Vedere generală a centrului orașului Grenoble, unde sint situate principalele baze sportive, 
care vor găzdui întrecerile de patinaj și hochei pe gheață

De cîteva săptămîni, cele
brul fotbalist maghiar 
Florian Albert este fe

ricitul tată al celui de al doi
lea copil. Fiica lui, în vîrstă 
de patru ani, este și ea fericită 
pentru că are acum un frate. 
Băiețașul a primit numele ta- 

Florian. în fotografie, 
Albert.

★

In ultima vreme, federa
ția de fotbal din Por
tugalia sancționează e- 

xemplar pe jucătorii care au 
o comportare nesportivă. Re
cent, forul de specialitate por
tughez' l-a suspendat pe cunos
cutul internațional Mario Co- 
luna, de la Benfica Lisabona, 
în meciul cu Sporting, căpita
nul echipei Benfica și al 
ționalei portugheze, după 
l-a faultat grosolan pe 
cantul central Figuereido, 
călcat pur și simplu in picioa- 

luni sus- 
practic în- 
Coluna nu 
sa pînă la

joc, lovind arbitrii. Cei în cul
pă, Eugenio Veneroni, Gian
franco Donatelli și Mario Mo* 
schini, nu 
tuț nici o 
stadion în 
fotbal.

vor mai avea drep- 
dată să intre pe un 
cursul unui meci de

tălui: 
familia

n

na- 
ce 

ata-
1-a

Pierino Prati, tunarul 
lui Milan, s-a născut 
Ia Cinisello Balsamo, 

în apropierea capitalei Lom
bards, la 13 decembrie 1946. 
A fost descoperit de actua
lul antrenor al fruntașei 
clasamentului. Nereo Recco, 
și de Toni Bellocchio, zia
rist la cotidianul milanez 
„La notte", șef al serviciu
lui de presă de pe lingă 
societatea 

Prati 
unde a 
ani, și 
pentru
pa de juniori 
a participat 
U.E.F.A.

în sezonul
fotbalist a fost împru-

„roș-negrilor“.
a crescut la Milan, 
fost legitimat la 14 
s-a făcut remarcat 

prima oară în echi- 
a Italiei, care 

la turneul

lor și cele ale noastre nu mai 
este diferența din ultimii ani. 
Pentru moment, cel puțin, 
„complexul" francez a dispă
rut. Faptul că prima luare de 
contact dintre schiorii austrieci 
și cei francezi a avut loc în

rezumat, deci, 
directă dintre 
și Austriei, 

au recunoscut 
Killy nu mai

repezi, nu are 
referim la in* 
pe care „olim- 
le-au făfcut în

întîmpinarea J.O. de la Greno
ble. Să acordăm mai mult spa
țiu situației actuale a schiului 
alpin din Austria, așa cum re
iese ea din discuțiile cu cadre 
de specialitate, cu sportivi, cu 
antrenorii loturilor naționale.

Pentru aceasta, va fi nevoie 
să facem și unele referiri la 
concursuri „mai vechi" ale a- 
cestui sezon, dar care au fost 
în măsură să ne furnizeze u- 
nele indicații prețioase în ceea 
ce privește forma și pregătirea 
sportivilor noștri. Este vorba, 
mai intîi de concursul de la 
Val d’Isere, deosebit de impor
tant pentru noi, deoarece a 
opus elita schiului nostru celei 
franceze. Căci, aici au absen
tat schiori valoroși ca Franz 
Vogler, Luki Leitner, Hans Pe
ter Rohr, Peter Rohr, Joos 
Minch și Jean Daniel Daetwy- 
ler — renumiți în probele de 
coborire. întrecerea din stațiu
nea franceză s-a 
la o confruntare 
echipele Franței 
Francezii înșiși 
că Jean Claude
este în forma sa de anul tre
cut și acum tot mai multe pă
reri sini nevoite să recunoas
că că „Monsieur sky“ poate fi 
învins chiar pe „teren propriu". 
Antrenorul Hoppichler s-a re
întors de la acest concurs cu 
mult optimism. Dar n-a uitat, 
desigur, că in schiul austriac 
sint Si lucruri care nu merg ca 
pe roate. Este adevărat, Ger
hard Nenning și Karl Schranz, 
decani de virstă ai lotului aus
triac, au realizat victorii cate
gorice. Dar cel mai mult l-a 
bucurat pe Hoppichler compor
tarea excelentă a unor schiori 
tineri, care s-au ridicat la o 
valoare internațională incontes
tabilă. Este vorba de slalomiș- 
tii Alfred Matt și Reinhard 
Tritscher, ca și de concurentele 
Olga și Liesl Pali și Wiltrud 
Drexler. Acest fapt l-a deter
minat pe renumitul nostru an
trenor să facă zilele trecute o 
declarație : „Acum ne este clară 
poziția pe care o au schiorii 
austrieci in ierarhia valorilor 
mondiale. Ia Val d’Isere ca și 
mai tîrziu i-am studiat cu o 
deosebită atenție pe eternii 
noștri rivali, cxcelcnții schiori 
alpini francezi. Am constatat 
cu satisfacție că intre vîrfurile

(Urmare din pag. 1)

ceștia din urmă au evoluat în 
două meciuri amicale la Mier
curea Ciuc, ceea ce fără dis
cuție a contribuit la omoge
nizarea echipei. Prima selec
ționată a rămas, în schimb, la 
București unde și-a desăvîrșit

vorba de campio- 
la proba de coborî- 
Zimmermann, de 
și de Franz Digru- 

sezonu-

dintre cei mai valoroși schiori 
ai noștri nu au confirmat for
ma excelentă manifestată anul 
trecut. Este 
nul olimpic 
re, Egon 
Hugo Nindl
ber, care la sfirșitul 
lui din anul trecut au ocupat 
primele locuri in clasamen
tele alcătuite de federația aus
triacă și erau considerați prin
tre favoriți 
noble. Este

voi lat orașul Grenoble in seco
lul nostru, cele trei mîndrii ale 
locuitorilor acestei așezări cti
torită în anul morții lui Iulius 
Cezar : universitatea, industria 
și turismul.

Universitatea din Grenoble 
este una din cele mai vechi 
din Europa. înființată la 12 
mai 1339 din inițiativa prințu
lui Humbert ai II-lea, această 
instituție de învățămînt s-a 
mărit ulterior ajungînd azi un 
vast așezamînt de cultură care 
cuprinde o facultate de drept 
și științe economice, o facul
tate de științe cu numeroase la
boratoare, o facultate de litere 
și științe umanistice și o fa
cultate de medicină și farma
cie. Paralel, funcționează dife
rite centre de studii, printre

tele. Și în turism există o ve
che tradiție, deoarece în preaj
ma acestei așezări s-a realizat 
una dintre primele escalade 
menționate în istoria alpinis
mului, cea a muntelui Aiguille 
realizată 
1492. De 
dezvoltat 
tazi nici 
nu poate 
diții de 1 
sport pe
sau vara, Grenoble.

Acesta este Grenoble, orașul 
care s-a înființat cu 43 de ani 
înaintea erei noastre la lumina 
făcliilor legiunilor romane și 
care așteaptă acum, după 2 G00 
de ani, să strălucească sub altă 
lumină: cea a flăcării olim
pice.

de Antoine Deville în 
atunci, turismul s-a 

tot mai mult, iar as- 
un alt oraș francez 

oferi minunatele con- 
practicare a acestui 
care le oferă, iarna

Călin ANTONESCU
la J.O. de la Gre- 
alarmant mai ales

este una din princi-Specialistul probelor alpine, Karl Schranz,
palele speranțe ale Austriei pentru podiumul de premiere de 

la Grenoble

pentru 
Văzînd 
cunos-

pri- 
și 

ia- 
fost

Grîndelwald 
lunii

au
repur- 
iar în 

schiorii

decembrie a constituit 
noi un atu considerabil, 
lipsurile adversarilor și 
ci nd deficiențele schiorilor noș
tri, ani avut în perioada urmă
toare suficient timp pentru ca 
pregătirile să fie cit mai te
meinice. In sezonul trecut am 
comis o mare greșeală. Ne-am 
intilnit cu francezii pentru 
ma oară la
VVengen, la sfîrșitul 
nuarie. Atunci francezii 
intr-o formă excelentă, 
tind victorii categorice, 
următoarele concursuri,
noștri au fost în permanență 
dominați de cei francezi, dato
rită complexului de inferiori
tate creat. Tocmai de aceea, 
invățind din greșelile trecutu
lui, consider că o întrecere 
franco-austriacă la început de 
sezon a fost bine venită".

Concursurile desfășurate pînă 
acum au evidențiat însă și u- 
nele aspecte negative în pre
gătirea „alpinilor" austrieci. Trei

faptul că Zimmermann arată o 
mare inconstanță : după ce a 
fost într-o formă excelentă la 
concursurile i 
Cervinia, la Val 
luzionat pur și 
și-a revenit nici 
următoare. Iată 
ța lui Zimmermann 
ble este deocamdată 
ceea ce-1 privește 
ber, se poate spune 
tul timid pe care 
actualul sezon se 
cidentului suferit 
la Portillo.

Zilele trecute, 
vorbă 
larul 
mult 
cesta 
cele i 
forma bună o vom păstra pînă 
la Grenoble, Jean Claude Killy 
și colegii lui se vor convinge 
de revenirea in formă a schi
orilor austrieci".

Kurt CASTRA

organizate la 
d’Isere a dezi- 
simplu și nu 

la concursurile 
de ce prezen

ta Greno- 
incertă. în 
pe Digru- 
că începu-

1-a făcut în 
datorește 
la C.M.

ac-
de

de 
i cu Karl Schranz. Popu- 
Karli mi-a răspuns cu 
optimism : „Sezonul a- 
a început pentru noi sub 

mai bune auspicii. Dacă

am stat

PE GHEAȚĂ ȘI ZĂPADĂ
e In cadrul campionatelor 

feminine de patinaj viteză ale 
Finlandei, care se desfășoară 
în prezent la Helsinki, Arja 
Kantola a cîștigat proba de 
500 m cu timpul de 49,2. Cursa 
de 1 500 m s-a încheiat cu 
victoria patinatoarei Mustonen, 
cronometrată în 2:32,2. După 
două probe, în clasamentul 
general conduce Mustonen cu 
100,033 puncte, urmată de 
Keskivitikka — 100,933 puncte 
și Kantola — 101,867 puncte.

• Cu prilejul concursului 
internațional de patinaj viteză 
de la Hamar, olandezul Ard 
Schenk a cijștigat două probe. 
El a terminat victorios la 
500 m cu rezultatul de 40,9 
și la 1 500 m cu 2:07,6. Olan
dezul Jan Bols a cîștigat pro-

fiind cronome-

(Iugoslavia) s-a 
mare concurs 

schi (probe de 
au luat startul 
din nouă țări

ba de 5 000 m, 
trat în 7:46,0.

• La Bohinj 
desfășurat un 
preolimpic de 
fond), la care 
105 concurenți
europene, printre care și Ro
mânia. Proba masculină de 
ștafetă 3x10 km s-a încheiat 
cu victoria echipei Italiei, 
care a realizat timpul ele 
lh49:16. Locurile următoare au 
fost ocupate de formațiile Ce
hoslovaciei cu lh50:39 și Iu
goslaviei — lh50:47. Echipa
României s-a clasat pe locul 
șase (din nouă echipe parti
cipante) cu timpul de lh52:03. 
La fete, ștafeta de 3x5 km a 
fost cîștigată de R.F. a Ger
maniei cu 53:22, urmată de 
Cehoslovacia cu 55:43.

pregătirile. După încheierea 
jocurilor din cel de-al doilea 
tur al campionatului, antre
norii M. Flamaropol și I. Ti- 
ron au supus spre aprobare 
Biroului federal lotul de jucă
tori ce va fi folosit în această 
competiție, ultima verificare 
pe teren propriu înaintea

Jocurilor Olimpice de la Gre
noble.

Cît privește selecționata se
cundă a R.F. a Germaniei a- 
ceasta va sosi în Capitală în 
cursul zilei de azi, urmînd să 
dispute primul meci mîine, 
cînd va întîlni echipa Bucu
rești A.

Tiparul | & & Str, Brezsianu 28—25,

re. Urmarea: șase 
pendare, ceea ce 
semnează că Mario 
va juca în formația 
sfîrșitul campionatului, fiind
privat de toate primele ce se 
acordă jucătorilor clubului.

■fc

A devenit aproape legendar
faptul că Intemazionale 
din Milano nu a fost 

sancționată în ultimii ani cu 
nici o lovitură de la 11 m. Dar 
iată că, după 56 de luni, ghea
ța s-a spart : în meciul cu Ju
ventus unul dintre apărătorii 
milanezi a comis un fault în 
careu și arbitrul a dictat pe- 
nalti. Lovitura de la 11 m a 
fost transformată de Bercelli- 
no. După cum se știe, Juven
tus a cîștigat meciul cu 3—2.

★

Recent, antrenorului Luis 
Carniglia de la Bologna 
i s-a desfăcut contractul.

Imediat, însă, renumitul antre
nor a primit numeroase oferte 
de angajare. Una dintre acestea 
este și cea trimisă 
diente din Buenos

★

După cum se
ediție a
european de 

lua sfirșit în acest 
nizatorii (U.E.F.A.) 
ca viitoarea ediție 
în 1971 și să ia sfîrșit în 1973.
Această hotărîre a fost luată 
pentru a se 
desfășurării 
campionatului mondial de fot

bal (edițiile 1970 și 1974).
★

ederațla italiană de fotbal 
a decis suspendarea pe 

viață a trei jucători care 
s-au făcut vinovați de a fi pro
vocat scandaluri în timpul 
jocurilor din campionatul cate
goriilor inferioare. Ei au refu
zat să părăsească terenurile de

rul
1965—66 tînă-

de Indepen- 
Aires.

știe, actuala 
campionatului 

fotbal va 
an. Orga- 
au stabilit 
să înceapă

da posibilitatea 
preliminariilor

mutat de Milan echipei Sa- 
lernitana din divizia C. El 
a fost factorul determinant 
al promovării acestei echi
pe în divizia B. (Grație efi
cacității sale, Salernitana a 
obținut în acel sezon o se
rie de victorii nesperate).

întors la Milan, in sezo
nul următor, Prati a fost 
cedat, după numai cîteva 
jocuri, la redeschiderea tran
sferărilor, echipei Savona 
(B), unde și-a consolidat 
faima, înscriind 15 goluri 
într-un campionat foarte 
dur, cum este în Italia cel 
al diviziei secunde. In A, a 
debutat, se înțelege, la Mi
lan, la 18 septembrie 1966, 
într-un meci cu Venezia. In 
1967, Prati a jucat 7 partide, 
înscriind 9 goluri, ceea ce 
îl situează în fruntea clasa
mentului golgeterilor actua
lului campionat. (C. T„).

Șahiștii români se remarcă 
la Beverwijk

BEVERWIJK; 16. — Au început 
întrecerile turneului feminin de 
șah la care participă și maestra 
internațională Alexandra Nicolau 
(România). în prima rundă, ea a 
cîștigat la șahista engleză Sun- 
nucks. Kozlovskaia (U.R.S.S.) a 
învins-o pe Malypelrova (Ceho
slovacia), Vreeken (Olanda) pe 
Kowalska (Polonia), Tuk (Olanda) 
pe Ivanova (Bulgaria), Stadler 
(Iugoslavia) pe Ivanka (Ungaria) 
și Timmer (Olanda) pe Heemskerk 
(Olanda).

In grupa marilor maeștri, Flo
rin Gheorghiu a remizat cu Por
tisch. Liderul clasamentului, ma
rele maestru sovietic Korcinoi, a 
obținut o nouă victorie, de data 
aceasta la olandezul Ree. parti
dele Tal—Matanovici, Rossolimo 

—Boboțov, Cirici—Langeweg, Van

Geet—Hort și Dormer—Pîdewski 
s-au încheiat remiză. S-a între
rupt partida dintre Iugoslavii Ka- 
raklaicl șl Ivkov. în clasament 
conduce Korcinoi cu 5 puncte, 
urmat de Gheorghiu 3l/2, Portisch 
și Tal 3, Hort, Matanovici, Don
ner și Cirici 2’/i etc.

Partida centrală a rundei a 5-a 
din cadrul grupei maeștrilor s-a 
disputat între Victor Ciocîltea 
(România) și deținătorul primului 
loc în clasament, americanul Zu
ckerman. Cei doi jucători au că
zut de acord asupra remizei. Po
lonezul Dola a cîștigat la Vysloiî- 
zil (Cehoslovacia).

In fruntea clasamentului se allâ 
acum Zuckerman *i Doda cu cîte 
4 puncte fiecare, urmați de Cio
cîltea și Nikollci cu cîte 31/» 
puncte.

ItelBx-radladelefon:
La Hamar (Norvegia) s-a disputat 
meciul "----- ------'---------' ’
mlnine 
vaciei, 
nariile 
de handbal. Handbalistele ceho
slovace au terminat învingătoare 
cu scorul de 12—8 (6—5). Returul 
acestei -■ -
Fraga■
Finala. . . _ _
San juan (Porto Rioo) a reve
nit jucătorului american Arthur 
Ashe, învingător cu 6—3, 6—3 în 
fața lui Ron Homberg (S.U.A.). 
Cunoscutul jucător spaniol Ma
nuel Santana .care fusese elimi
nat în semifinale de Ashe, l-a în- 
tîlnit pentru locurile 3—1 pe Pa- 
sarell (Porto Rico). Santana a 
obținut victoria cu 6—4, 6—4.

dintre reprezentativele fe- 
ale Norvegiei și Cehoslo- 
contînd pentru prelimi- 
campionatului mondial

întîlnirl va avea loc 
la 18 februarie.

turneului de tenis de

la

la

După 55 de ore, în cursa de șase 
zile care se dispută pe velodro
mul din Berlinul Occidental con
duce perechea vest-germană 
Kemper—Oldenburg cu 251 punc
te. Pînă în prezent, ei au par
curs 1131 km. Locul secund este 
ocupat de cuplul Lykke—Eugen 
(Danemarca), iar locul trei (la un 
tur în urmă) de perechea Bug- 
dahl (R.F. a Germaniei)—Sercu 
(Belgia).

Echipa norvegiana de handbal 
Fredensborg din Oslo a învins cu 
scorul de 21—9 (8—4) echipa Ha- 
poel Petahtikva. califieîndu-se in 
sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni". în primul 
joc handbaliștii norvegieni obți
nuseră victoria cu scorul 
17—16

B
La Fort Mauderdale (Florida)

de

in

cadrul unei tentative făcute în 
Oceanul Atlantic, înotătorul fran
cez Jacques Mayol, în vîrstă de 
41 de ani, a stabilit un nou re
cord mondial. El a făcut un plon
jon la 70,40 m în fundul oceanu
lui. Performanța sa este supe
rioară recordului mondial oficial 
deținut de americanul Robert 
Croft cu 66,14 m. Din juriul care 
a urmărit tentativa a făcut parte 
și Johnny Weissmuller, fost

campion de natație, care cu 
în urmă apărea pe ecran în 
lui iui Tarzan. Weissmuller __
felicitat pe noul recordman mon
dial, oferindu-i personal un dar.

ani 
ro- 
I-a

Federația de tenis a Australiei a 
decis să accepte provizoriu par
ticiparea Angliei la noua ediție 
a „Cupei Davis". Tragerea la sorți 
pentru stabilirea jocurilor va

avea loc la 
bourne. La 
cipă 32 de 
din Europa.

■
In capitala__ o___ _ _
întâlnirea internațională
Londrei și 
s-a încheiat 
litate : 4—4.

20 ianuarie Ia Mel- 
această ediție parti- 

( care 25tări, dintre

Angliei s-a disputat
---------- ,--------- de box 

dintre echipele selecționate ale 
* - * - Tei Avivului. Meciul

cu un rezultat de ega-

Convorbire intre doi învingători. John Thomas (stingă) victo
rios în proba de înălțime a concursului international de atle
tism de la Boston, discută cu suedezul Ulf Hoeberg, după fini

șul in cursa de o milă cîștigată de ultimul în 4:02,3 
Telefoto: UPI-Agerpres

Competiția
națională „Raliul celor 19 orașe”, 
desfășurată în trei etape în Uru
guay, de-a lungul a 2 400 km, s-a 
încheiat cu victoria ' ' ' ‘
Oscar
Crossa ____„ _____ _
care au pilotat o "mașină “sirrica 
1 500“, au realizat timpul de 
33h33:50. La 8 sec. de învingători 
s-a clasat echipajul Lepro-Gardiol 
(Uruguay), care au pilotat o ma
șină „Volga M 21“. Din cele 36 
de echipaje care au luat startul 
au terminat întrecerea 23.

automobilistică inter-

- - _ echipajului 
Mario Gonzales—Carlos 
(Uruguay). Ciștlgătorii,

Rutierul Emmanuel Piattner a 
cîștigat pentru a șasea oară cam
pionatul de ciciocros al Elveției. 
La actuala ediție, desfășurată la 
Baech, pe un traseu acoperit de 
zăpadă, Piattner a parcurs 20,200 
km în lhl3:26, fiind urmat în cla
sament ia — ’ — 
la 5:55 de

20,200
4:54 de Ernst ’'Boiler si 
Hansruedi Zweifel.

Duminică
la Ciudad -------- ---------
mondial de box la categoria mus- 
că între tailandezul Chionoi șl 
mexicanul Torres. Deoarece Chio
noi este ușor răcit și și-a între
rupt antrenamentele, meciul « 
fost amînat pentru 2a ianuarie.

urma ii se desfășoare 
de Mexico campionatul

40355


