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Anul‘XXIV-Nr. 69 (5503) Duminică 21 ianuarie 1968ROMÂNIA PE PRIMUL LOC LA ST. MORITZ i EXALTARE
...DUPĂ PRIMA MANȘA

A CAMPIONATELOR EUROPENE
DE BOB 4 PERSOANE

ST._ MORITZ 20 (prin telefon). — Ieri au început în 
localitate, campionatele europene pentru boburile de 
4 persoane. în prima zi nu s-a putut desfășura decît 
o singură coborîre, timpul nefavorabil împ:edicînd-o pe 
a doua.

Un mare succes a fost obținut de echipajul ROMĂ-

N5EI alcătuit din PANȚURU, HRISTOVICI, MAFTEI, 
NEAGOE, care a obținut cel mai bun timp: 1:19,56 și 
conduce în clasamentul competiției. Urmează : Elveția 
II 1:20,35, R.F.G. si Canada II cu 1:20,59, S.U.A. 1:21,18, 
Elveția I 1:21,38. ’

în caz că condițiile atmosferice vor permite, cam
pionatul continuă duminică.
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Proptmerile Comisiei centrale de partid și de stat cu 
privire la organizarea județelor și municipiilor izvorîte 
din necesitatea de a corela organizarea administrativ-te- 
ritorială a țării cu situația actuală a dezvoltării forțelor 
de producție și cu repartizarea lor pe întreg teritoriul 
patriei, au întrunit larga adeziune a poporului nostru.

Este firesc, pentru că ele țin seama de condițiile eco
nomice, social-politice și geografice, de modificările ce 
s-au produs în structura populației. Aceste propuneri, 
bazate pe o profundă cunoaștere a realităților societății 
noastre contemporane, asigură tuturor zonelor din patria 
noastră o dezvoltare multilaterală care se va reflecta, 
printre altele, și în privința unei valorificări complexe a 
atracțiilor turistice, ca în cazul județelor Vrancea, Neamț 
Suceava ș.a.

In cele ce urmează, tovarășii ing. Alexandru Borza, 
membru în biroul Federației de Turism-alninism din ca
drul CNEFS ; Marcian Bleahu, director adjunct științific 
al Institutului Geologic, membru al Federației ; Dr. Gh. 
Niculescu, cercetător științific principal la Institutul de 
Geologie-Geografie al Academiei R.S.R., colaborator vo 
luntar al Federației ; Șerban Dragomirescu, cercetător 
științific principal la Institutul de Geologie-Geograîie ai 
Academiei R.S.R., colaborator voluntar al Federației, ex
primă opinii referitoare la 
zonelor turistice din cîteva
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perspectivele 
județe.

de dezvoltare a
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Atac al echipei București la poarta formației C.H.Z. Litvinov Foto : F. Brandrup
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Propunerile Comisiei centra
le de partid și de stat cu pri
vire la organizarea județelor 
și municipiilor, aduc mari sa
tisfacții iubitorilor de drume
ție prin modul în care rezol
vă o serie de probleme majo
re ale turismului din țara 
noastră.

Astfel, din harta administra
tivă care sintetizează propune
rile, rezultă că toate obiecti
vele turistice din zona Cea
hlău (masivul Ceahlău, lacul 
de acumulare, Cheile Bicazu- 
lui, ’ Lacu Roșu) sînt cuprinse 

- pe .teritoriul unui singur județ 
— Neamț — ceea ce creează 
condiții mai favorabile pentru 
orqanizarea bazei materiale și 
a circulației turistice din în
treaga zonă.

Aceeași situație fericită o 
găsim în zona mănăstirilor din 
Bucovina, ale cărei principale 
obiective turistice (mînăstirile 
Putna, Sucevița, Moldovița, 
Voroneț, Humor, codrul secu
lar de la 
Rarău — 
prinse pe 
gur județ

Condiții 
voltare se asigură de aseme
nea zonei Porțile de Fier, 
cărei principale obiective 
ristice (Cazanele Dunării, 
cui de acumulare, barajul 
ecluzele, vestigiile romane 
Turnu Severin) sînt cuprinse 
în teritoriul lărgit al munici
piului Turnu Severin.

Mai există însă cîteva situa
ții în care, prin mici modifi
cări ale delimitării județelor 
propuse, s-ar putea crea per
spective îmbunătățite de dez
voltare și pentru alte zone tu
ristice.

Așa este cazul Parcului Na
țional din Munții Apuseni, al 

* cărui teritoriu, în curs de 
ganizare, este cuprins în 
județe — Crișana, Cluj 
Alba. Considerăm că ar fi 
bine ca Parcul National să fie

Slătioara și masivul 
Giumalău) sînt 
teritoriul unui 
— Suceava, 
superioare de

Cll- 
sin-

dez-

ale 
tu- 
La- 
cu 

din

or- 
trei 

și 
mai

întregime în terito- 
sinqur județ, așa 

procedat cu Parcul 
din Retezat, ușurîn- 
acest mod rezolvarea

cuprins în 
riul unui 
cum, s-a 
National 
du-se în
tuturor problemelor privind 
organizarea sa.

în ceea ce privește masivul 
Bucegi, s-a preconizat ca el să 
fie împărțit între trei județe 
— Prahova, Dîmbovița și Bra
șov. Ar fi, însă, de preferat 
situația actuală, în care întreg 
masivul, cu excepția versan
tului nordic, aparține regiunii 
Ploiești, deoarece amenajarea 
rețelei de poteci și marcaje 
ca și pentru aprovizionarea 
cabanelor s-ar face în condiții 
mai bune.

Spectaculoasa Vale a Ceruei 
continuă să fie împărțită — 
ea urmînd să revină celor 
două județe limitrofe — Ca- 
raș-Severin și Gorj. Ținînd 
seama de condițiile care se 
creează aici pentru turism 
prin construirea noului drum 
forestier în lungul acestei văi, 
considerăm că ar fi. mai avan
tajoasă, din punct de vedere 
turistic, includerea integrală a 
Văii Cernei în teritoriul unui 
singur județ.

în pag. a 3-a

PE URMELE
FOTBALIȘTILOR
ROMÂNI
IN BRAZILIA

La Porto Allegre, Pîrcâ- 
iab a fost cel mai bun 
om de pe teren.

Astăzi se încheie „Cupa orașului Bucureștiii
Ieri, jucătorii

Patinoarul artificial găzdu
iește astăzi după-amiază ulti
mele partide ale turneului in
ternațional de hochei dotat cu 
„Cupa orașului București". în 
ultima etapă, selecționata noa
stră va da replica valoroasei 
echipe sovietice S.K.A. Lenin
grad, intr-un joc ce se anun
ță atractiv.

în ultima etapă a turneu
lui sînt programate parti
dele : C.H.Z. Litvinov — 
Selecționata secundă a 
R.F.G. (ora 16,30) și Bucu
rești — S.K.A. Leningrad 
(ora 18,30).

romani au învins pe

nitură a Capitalei spectatori
lor care au venit — înfrun- 
tînd gerul — să asiste la a- 
cest joc, ce promitea să fie 
interesant. Și — acest lucru 
dorim să-1 subliniem de la 
bun început — așteptările au 
fost cu mult depășite. Cele 
două formații s-au angajat din 
primul minut într-o dispută 
dîrză, care s-a dovedit și echi
librată în majoritatea timpului, 
în plus, scorul a avut o evo
luție palpitantă, victoria ju
cătorilor români fiind consfin
țită abia cu 40 de secunde 
înainte de fluierul final I Este 
drept că atît ei, cît și inimo
șii susținători din tribune pu
teau fi scutiți de asemenea

C. H. Z. Litvinov

emoții, dacă multe din acțiu
nile de atac ale formației 
noastre ar fi avut consistenta 
obișnuită, dacă în fazele din 
tata porții excelentului Koci 
echipa română ar fi dovedit 
mat multă promptitudine. în 
afară de aceasta trebuie să 
subliniem faptul că selecțio
nata bucureșteană a „beneli- 

și de două erori conse-

cutive de arbitraj, cînd deși 
pucul a intrat în poartă, totuși 
arbitrul nu a semnalat...

Jocul a început în nota ie 
dominare a noastră, atacurile 
succedîndu-se cu repeziciune 
în treimea formației ceho-

Aseară, Ia 
Timișoara, echi
pa Iugoslavă de 
box Dinamo- 
Panceva a în- 
tîlnit 1 
locală 
de care 
pus cu

Vom

formația

; a dis- 
16—1 

reveni 
amănunte.
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Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)
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BUCUREȘTI — C.H.Z. LITVI
NOV 4—3 (1—1, 0—1, 3—1)

Multe emoții au dat ieri 
Seară hocheiștii din prima gar-

IO. CIIEȚU 
coresp.

Un antrenament în aer liber, la Predeal, al echipei de fotbal Rapid.
Foto: T. Roibu I

I

I
n lumea oarecum calmă, pură I 
și romantică (în ochii omului de | 
azi, cel puțin) a sportului prime
lor olimpiade, cînd gîndul lui i 
Coubertin era al tuturor, a nâ- I 
vâlit, uneori cu violență, lumea 
pătimașă a „coridelor sportive". |

Și totuși, în această goană după | 
performanțe, negîndite cîndva, după victorii 
smulse cu orice preț, rațiunea și sporti
vitatea trebuie să învingă.

La meciurile de fotbal din aproape 
toate orașele lumii, mereu se întîmpîă cite 
ceva. Dacă oamenii aceia în loc să arunce 
cu sticle, pietre și alte obiecte, ar arunca 
discul sau mingea (evident coborînd în 
arenă și îmbrăcînd tricoul sportiv) poate 
câ lucrurile s-ar schimba.

Exaltarea a cuprins mințile înfierbîntate 
ale unor tineri care, în loc să gîndească 
cu același creier pentru știință s5au artă, 
îl folosesc în scopul celor mai extrava
gante gesturi. Un suporter englez al clu
bului Norwick și-a vopsit părul în galben 
și Verde, culorile echipei preferate; alții 
(ciudat, tot englezi), supărați de compor
tarea fotbaliștilor orașului, au vopsit, peste 
noapte, porțile în negru, ca semn de 
protest și de doliu ; unui cal, într-adevâr, 
minune, Meteor, cîștigător a nenumărate
concursuri și participant la trei olimpiade, 1 
cei care l-au admirat în viață i-au înălțat I 
după moarte, o statuie. Pînă acum nimic 
bizar. în fond și împăratul roman Caligula I 
se spune că a vrut să-și facă preferatul I 
sâu cal... senator. Numai câ lui Meteor — 
admiratorii continuă să-i aducă flori zilnic. 
Ca o consecventă aducere aminte.

Poate e mai firesc, credem noi, ca — 
așa cum ne anunțau recent ziarele — 
jucătoarea franceză de tenis Francoîse 
Durr să primească, pentru succesul de la 
campionatele internaționale din Franța, 
flori, în fiecare zi, timp de un an, la 
locuința sa din Paris. Oricum e un gest, 
de sensibilitate și finețe, gest care 
știm că place femeilor, mai mult decît o 
cupă de argint sau un premiu în bani.

Aceeași bucurie trebuie s-o fi simțit 
înotătoarea Kiki Caron cînd exponanții 
expoziției de flori din Sceaux, au liotărît 
să dea numele ei unei noi specii de dalii, 
cu frumoase culori galbene și roz.

Gesturilor violent-pasionale ale spectato
rilor furioși, ca cei amatori de muzică 
ușoară care distrug în delir scaune și 
oglinzi, le opunem înțelepciunea celor 
care râsplâfeasc eforturile și măiestria spor
tivilor cu titluri și distincții.

Nu este o adevărată prețuire să devii 
sir, ca Hillary sau Mathews, să primești 
Legiunea de onoare din mîinile președin
telui republicii, așa cum au primit-o Cal
mat, Jazy, Killy, sau să ti se acorde, ca 
la noi, mult doritul titlul de maestru al 
sportului, cel de antrenor emerit ori chiar 
importante ordine și medalii de stat?

Sînt țări care au ridicat celor mai buni 
sportivi ai lor, chiar statui. Este oare acest 
gest de prețuire a omului, a acestui om 
care asemenea unui scriitor sau artist a dat 
ceva lumii din ființa sa, ceva curajos și 
măreț, un gest exaltat ?

Noi credem că el repetă modern, înțe
lepciunea și prețuirea clasică greacă, căci 
— se știe — campionilor olimpici li se 
înălțau statui și li se dedicau ode.

A ridica astăzi o statuie în fata stadio
nului olimpic din Helsinki marelui Nurmi, 
cîștigătorul a zece medalii olimpice, sau 
la Rotterdam, în fața primăriei orașului, 
„olandezei zburătoare", Blankers Koen, nu 
este absurditate sau extravaganță, ci pre
țuire, recunoștința unei întregi națiuni.

Recent, la Vancouver, în Canada, s-a 
ridicat o statuie în amintirea memorabilei 
prime curse de o milă sub patru minute, 
statuie în care cîștigăforul, Roger Ban
nister, este alături de făuritorul victoriei 
sale, australianul John Landy.

Organizatorii Olimpiadei din
au invitat în semn de omagiu doispre
zece foști mari campioni olimpici, între 
care pe Johny Weissmuller, Jesse Owens, 
Dawn Fraser, Vladimir Kuț, Emil Zatopek. 
Nu vi se pare acest gest plin de adinei 
și emoționante semnificații ?

Anul trecut, în Franța, împărțirea pre
miilor în școli s-a făcut, în mijlocul unui 
mare entuziasm, oferindu-se elevilor cărți 
de sport cu autografele marilor campioni. 
Nu este și acesta un semn de înțelegere 
și prețuire e efortului omenesc și a celor 
care-l înfăptuiesc ?

Este simplu să te arunci îmbrăcat într-un 
bazin în care echipa ta favorită a cîștigdt 
un meci hotărîfor și este toi atît de simplu 
să sfîșii, după meci, tricoul unui jucător 
preferat, dar ni se pare mai greu (dar 
mai prețios) să găsești forme inteligente 
și educative de prețurire a campionilor.

Răsplata unei mari performanțe nu stă 
numai în cupele cîșiigate, în coloanele 
laudative din ziare și în săruturile mai 
mult sau mai puțin convenționale, ci și 
în ceea ce dăruim noi omului. Și poate 
acest lucru cîntărește mai mult” și mai 

j, așa cum sînt în viața noastră, 
fiecăruia, amintirile dragi ale studen

ției, ale dragostei, ale prieteniei...
Virgil LUDU

Mexic

„Cupa Dinamo" la probe alpine

LIANA BLEBEA Șl VIRGIL BRENCI

MLADOST.MAI REALISTĂ, A CÎȘTIGAT
CÂȘTIGĂTORII SLALOMULUI

,,C. C. E.“ LA POLO
S Dinamoviștii bucureșteni nu au reușit, aseară, decît

un rezultat de egalitate 4-4
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Aceasta a- fost realitatea și cei 
10 dinam oviș ti (Novac bolnav a 
lipsit de la joc) trebuie s-o recu
noască. oaspeții au știut ce vor, 
au luptat cu toate forțele și re
sursele, reușind un draw — 4-4 
(1-0, 1-1, 1-2, 1-1) — care le adu
ce pentru prima oară mult invi
diatul trofeu, CUPA CAMPIONI
LOR EUROPENI.

Miza extrem de importantă a 
întâlnirii și-a pus din plin am
prenta asupra calității jocului, 
astfel că în cele 4 reprize am a- 
sistat -- (sub privirile îngădui
toare ale arbitrului Ivo Manuelli

’mai de grabă la o 
' ' . Din această 

de forțe individuale, 
’ (este și

— Italia) 
dispută de... catch, 
încleștare 
poloiștil de la Mladost , 
firesc dacă ne gîndim la impre
sionantul lor gabarit) au ieșit de 
cele mai multe ori învingători. 
Fazele de polo, cele frumoase, pe 
care le-am apreciat de atîtea ori, 
le-am putut număra pe degete: 
contraatacul lux Simenc (1-2), go
lul de zile mari al iui Kroner 
(3-2). Și atît...

Debutul dinamoviștilor, poate 
prea siguri de sucesul lor in acea
stă partidă, nu a fost convingător.

(Nici nu se intrase în. cel de 
doilea minut cînd primul șut_
oaspeților (Poljâk) la poarta lui 
Clszer a însemnat și primul gol

Ad. VASILIU

al 
al

POIANA BRAȘOV, 20 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Sîmbătă dimineața, pe 
„Zidul mare“ de pe Sulinar, am fost mar
torii unui paradox. Condițiile de desfășu
rare ale „Cupei Dinamo" la probele al
pine au fost identice cu cele de acum 
15—20 de ani. Concret, în anul în care se 
fac antrenamente teleghidate, startul în 
proba de slalom special s-a dat. la fa
nion, deși pe traseu existau fire de tele
fon, 
afla 
zat
Deci, ca organizare, condițiile au fost ca 
acum 15—20 și chiar mai mulți ani în ur
mă. In schimb (și aici intervine para
doxul) numărul concurenților a fost mai

iar în magazia federației se 
mult lăudatul telesid-schi (utili- 

cu mult succes în anii trecuți).

mic ca niciodată : 20 de seniori și 3 seni
oare, în vreme ce la primele ediții ale 
competiției participau 70—80 de schiori 
din această categorie. „Salvarea", ca nu
măr de concurenți, a intervenit din partea 
juniorilor (peste 50), ceea ce dovedește 
că măcar acum, în ceasul al 12-lea, re
apare perspectiva dezvoltării schiului de 
performanță în rîndul tineretului. Cum 
însă acestea sînt probleme care necesită 
comentarii mai ample, ne vom limita la 
cele expuse mai sus, iar în rîndurile ur
mătoare vom da cîteva amănunte asupra 
desfășurării slalomului.

D. STANCULESCU
(Continuare în pag. a 3-a)
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Luptă înverșunată deși balonul se află, undeva, în spatele 
jucătorilor Foto : R. Teodor

(Continuare în pag. a 4-a)

CITIȚI ÎN NUMĂRUL DE MARȚI 25 IANUARIE

IL CAMPIONISSIMO"
CONTINUAREA SERIALULUI NOSTRU

Campionatele școlare
ale Capitalei

la volei și baschet
Astăzi vor continua jocurile din 

faza finală pe Capitală a campio
natului școlar de baschet și vor 
începe întâlnirile de volei.

Campionatul de baschet se des
fășoară în sălile : licee — băieți — 
sala Sp. I-Iaret ; licee fete . —
sala Dorobanți ; școli generale (b)
— sala N. Bălcescu ; școli gene
rale (f) — sala Liceului nr. 24.

Competiția de volei se va orga
niza în următoarele săli : licee (b)
— sala Cantemir ; licee (f) — sala 
Gh. șincai ; școli generale (f) — 
sala Gh. L-azăr ; școli generale (b)
— sala M. Basarab.

Jocurile sînt programate între 
orele 9.30—13.

turneului international de la 
Bombay, alături de Metreveli 
(U.R.S.S.), Mukerjea și Lall 
(India),

în sferturile de finală, Ion 
Țiriac l-a învins cu 6—4, 6—4 
pe Minootra (India), Metreveli 
a cîstigat cu 6—4, 3—6, 6—3 la 
Kodes (Cehoslovacia), Lall a 
dispus cu 6—3, 2—6, 6—4 de
Ilie Năstase (România), iar Mu
kerjea (India) l-a 
5—7, 10—8, 6—4
(Cehoslovacia).

în semifinale se
șura meciurile Mukerjea—Me
treveli și Țiriac—Lall.

mieală cu reprezentativa acestei 
țări în ziua de 241 în localitatea 
Augsburg. Menționăm că cele 
două echipe se vor întîlni din 
nou la 4 Ii într-un meci de baraj 
pentru grupa A la Grenoble. In 
continuarea turneului din R.F.G. 
hocheiștii români vor mai dispu
ta cîteva partide cu echipe 
club (E. V. : Augsburg, E. 
Landshut, E. ~ ~ ’C. Bad Tolz).

de 
V.

întrecut cu 
pe Kukal

vor desfă-

In drum spre Grenoble hocheiștii

Luptătorii

București

in

de la Dinamo

vor evolua

Suedia

Ion Țiriac in semifinala 
turneului de la Bombay

BOMBAY
Tenismanul
s-a calificat in

20 (Agerpres). — 
român Ion Țiriac 

semifinalele

A doua zi după încheierea jocu
rilor din cadrul „Cupei orașului 
București”, selecționata de hochei 
a țării ’ noastre va pleca în R.F. 
a Germaniei, de unde se va de
plasa. apoi, direct la Grenoble, 
pentru a participa la Jocurile O- 
Ilmpice. In R.F.G. jucătorii ro
mâni vor susține o întîlnire a-

Multipla campioană națională 
la lupte greco-romane, Dfnamo 
București va lua parte în zilele 
de 25—27 Ianuarie la un turneu 
internațional de lupte ce se va 
desfășura în Suedia, în localitatea 
Klipan. Din formația dltiamovistă, 
care va părăsi marți Căpitala pe 
calea aerului, fac parte, printre 
alții : I. Alionescu, Gh. Gheorghe, 
I. Țăranu, FI. Ciorcilă, Gh. Po_ 
povici și N. Martinescu. Echipa 
va fi Însoțită de Dumitru Cuc 
(antrenor) șl Victor Dona (ar
bitru).
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a fiecăr
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Voleibalistele japoneze 
și-au anunfat echipa

Am primit vești, din îndepăr
tata Japonie, pe care ne grăbim 
să le aducem la cunoștința citi
torilor noștri. După cum am 
mai anunțat, la mijlocul lunii 
februarie, reprezentativa feminină 
de volei din „Țara Crizanteme
lor" va evolua la București. 
Acum sîntem în măsură să ve
nim cu amănunte despre forma
ția care ne va vizita și progra
mul jocurilor. Delegația niponă 
(34 persoane) va ateriza pe aero
portul Băneasa la 16 februarie 
ora 17 (cursa B.O. 202). Vor face 
deplasarea : Shlyeo Yamada (an 
trenoi- principal), Masaaki Oni- 
shl (antrenor secund). Suzue 
Takayama (căpitana echipei — 
înălțimea 170 cm — 21 de ani), 
Yuklyo Kojlma (168 — 22), Sun- 
nle Oinuma (173 — 21), Kunie 
Shishikura (179 - 21). Setsuko 
tnoul (176 — 21), Sachiko Fuku- 
naka (163 — 21), Yukle Matsu
moto (170 — 22), Ryoko Niiăe 
(166 — 20). șl mezina echipei, 
Seiko Shimakage (174 — 19). Me
dia înălțimii:: 171,5 cm, iar me
dia de vîrstă. sub 21 de ani.

Din delegație vor mal face

Căpitanul echipei, Sume
Takayama

parte arbitrul internațional Hi
roshi Toy oda șl reporterul Ma- 
sao Yoshida.

Jocurile vor avea loc la Con
stanța (cu Penicilina — 19.11 șl 
Farul — 20,Dl șl București (cu 
Rapid — 22 și 23.11, Dinamo — 
24.11).
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Art. II : Insigniile societății vor

cu

in.

BAZARUL BIZARunui soldat

DECRET DOMNESClipsesc

viitori sănă-
Alecșandru loan

raportului de bronz

de argint2. Premiul

13. Premiul de aur

UN MESAJ DE LA FERDINAND BRACKE 1cupăft ftrezls- 
speci-

culorile 
culorile

Ministrului 
stat la oe-

^9
plecni 
regie* 

ce Mă-, 
a*i da, 
obliga-

Stat 
de
Șl

Române 
de fată și

Miniștru Secretar de 
la Departamentul 
Interne, Agricultură 

Lucrări Publice
General

semn din Bucurescl", precum șl 
insignele ei,

Am decretat și decretăm ce ur
mează ;

din 9 septembrie 1S65, 
publicat tn Monitorul oficial 

nr. 200 din 11/23 septembrie 1865

Art, I : Statutele dtsel socie
tăți se aprobă întocmai, după 
cum a fost fondata la 5 Maiu

Ministru de Resbel 
General Florescu

ALECSANDRU IOAN I

I —- medalia

I
DOCUMENTAR

Iată în ce fel și-au exprimat 
bucuria doi cunoscuți sportivi 
români (foștii fotbaliști 
deceniile trecute — 
Juventusului, Valeriu 
șeanu (dreapta) și 
înaintaș Ilie Subășanu 
prezentativa noastră 
evoluat la Montevideo), 
riția celei dinții zăpezi 
na anului 1930.

Martorii mai vîrstnici ai

din 
portarul 
FăgSiS- 
centrul 
din re- 
care a 
la apa- 
din iar-

năzbîtiei, le-au 
ci, unii cu ocări, alții 
pasiune, o pneumonie 
reumatism vîrtos

Ajunși azi la vîrsta 
nării — unul jurist, 
economist 
beteșuguri, 
sportivului
amintesc să se fi ales, atunci, 
măcar eu vreun țgutu rai,

(Din colecția V. Firoiu)

prevăzut, atun- 
cu com- 
sau un

pensio- 
celăialt 

• nu se văietă de 
păstrînd sveltețea 
autentic și nu-și

HELENIQ HERRERA PUCUL
BOXER !

De cînd Internaziona'e nu 
tnai este... Internazionale, He- 
lenio Herrera face dovada li
nei tot mai mari nervozități. 
Ei a și fost sancționat de două 
ori, cu amenzi destul de mari, 
pentru anumite declarații șau 
ieșiri nelalocul lor.

Ultima ispravă le-a întrecut 
însă pe toate celelalte : în loc 
de orice alt răspuns la un ar
ticol al ziaristului Mario Mi- 
nini privitor la activitatea sa, 
Herrera a recurs la argumen
tul... pumnilor.

într-un comunicat, publicat 
de Uniunea ziariștilor italieni, 
este înfierat gestul Iui Her
rera. aminti ndu-i-se totodată 
acestuia că presa a contribuit 
în largă măsură la renumele 
de care se bucură astăzi,

Și la hochei, ca în alte sec
toare de activitate, angajamen
tele trebuie privite cu seriozi
tate.

dacă toți jucătorii 
la meci eliminarea 

eliminărilor din echipa.
★

Oare echipamentul gros 
împiedică pe unii hocheiști 
fie oameni „Subțiri" ?

★
Toate liniile unei echipe ur

mează aceeași linie : cîștigarea 
meciului.

Ce bine 
ar urmări

îi 
să

★
Patinatorii valsează pe ghea

ță. Asta însă nu înseamnă ca 
hocheiștii să încingă „bătuta".

★
Și la hochei este oarecum ca

Despre viața șl activitatea Dom
nitorului Alexandru Ioan Cuza 
se cunosc multe. Realizările lui 
In domeniul organizării activității 
de stat, a învățămîntului, cul
turii etc. au contribuit la dezvol
tarea tînărulul stat România. Este 

puțin cunoscut sprijinul pe 
Domnitorul Cuza l-a acor- 
în pei-manență, educației fi- 
sl activității sportive care, 
aspectul său modern, și-au 

avut începuturile în timpul dom
niei sale.

încă din anul 1860, cînd armata 
română era tn plină formare, 
Cuza a aprobat Introducerea ex
perimentală a gimnasticii în ar
mată, pentru ca în anul 1863, 
tot în urma raportului ministru
lui de război, generalul Florescu, 
aceasta să se generalizeze.

Generalul Florescu, un alt sus. 
țlnător perseverent al educației 
fizice. înaintează domnitorului un 
raport în care solicită aprobarea 
unul regulament de pregătire 
fizică tn armată :

„Esersițtut corpului 
au fost tot d'auna considerat ca 
neapărat spre a’i da aceea age
rime ce contribuie la succesul lui 
pe clmpul de bătae.

încă de la începutul anului I860, 
avînd în vedere această necesi
tate, am supus un raport InSlti- 
mei Văstre și Înălțimea Vdștră 
ați bine voit a aproba înființarea 
de stabilimente gimnastice la șc6- 
la militară și la casarmele cele 
mai însemnate.

O instrucție insă cu amănuntul 
de cele ce trebuie să învețe fie
care, și modul InvățSturel 
eu totul.

Vin dar acum a spune 
Măriei Văstre, alăturatul 
meni, care prin aprobarea 
rla Vdstră veți bine voi 
va deveni regiementariă 
tortă în corpuri".

Se aprobedă

fostul

Nr. 6120
13 sept. 1363
în urma aprobării acestui ra

port. tn cursul aceluiași an, apa
re „ordonanța asupra instrucției 
gimnastice prin corpuri șl stabili
mente militare". în conținutul ei 
sînt descrise și desenate exerciții 
libere, exerciții în doi cu 
tență, exerciții aplicative 
fie militare etc.

Cu aprobarea Iul Cuza,
actor de circ, italianul Spinți (ră
mas la București pentru a preda 
pompierilor gimnastica, la rugă
mintea comandantului acestora, 
colonelul Badea Dan), devine. în 
1380, profesor de gimnastică și 
scrimă la Școala militară din Iași. 
Este un prim pas pe drumul ofi
cializării introducerii gimnasticii 
în școli. De altfel, tot în timpul 
lui Alexandru Ioan Cuza, aveau

FILOZOF
la tribunal. Apărarea 
aduce cîștig de cauză.

★
Crosa este bocancul 

tulul.
★

Jucătorii pot pasa 
pucul, nu și sarcina de 
goluri.

proprie,

hocheis-

între ei
a marca

★
Și la hochei este ca 

Se cîștigă numai din trageri.
ir

Un meci dinamic este calori
ferul tribunei. îi încălzește pe 
spectatori.

ic
în cursul meciului, hocheiștii 

trebuie să nu uite un lucru. 
Pe gheață au doi arbitri, iar 
în tribune mii de judecători.

la Loto.

V. D. POPA

alexandru gorsan, arad. 
— Recordul mondial absolut de 
viteză cu automobilul este de 
966.571 km. El a fost realizat de 
americanul Craig Breedlove, pe o 
mașină 
reactiv, 
țărn cu 
Care va 
mân ești

cu patru roți, cu motor 
Ca și dv., și noi aștep- 
nerăbdare prima mașină 

pe porțile uzinei ro- 
autoturisme de

DAN PRECUP, BUCUREȘTI. — 
Aveți cîteva definiții reușite In 
„dicționarul fotbalistic" : 
AR1EȘUL == rîu ce curge din B 

in C și spre... regiune.
AULEU = interjecție ce se aude 

uneori tn jurul lui Dan Coe.
AUTOGOL = eficacitatea apără

torilor.
ECHILIBRU INSTABIL 

tate la pauză.
ECHILIBRU STABIL - egalitate, 

la sfîrșitul meciului.
fanion = fluierul arbitrului de

ION STAN, BUCUREȘTI, 
ediția 1957-1958 a C.C.E. la 
bal meciurile Manchester 
nited — Steaua roșie s-au înche
iat cu următoarele rezultate : 
2—1 (la Manchester) șl 3—3 (la 
Belgrad).

în 
fot-

U-

rogCollbaș. „In ziua aceea vă 
sa-mi trimiteți o... — pînâ ce am 
întors pagina și am văzut despre 
ce ește vorba, am avut emoții — 
scrisoare". De acord. O clipă, 
am avut impresia că ne cereți 
să vă țrimitem o mașină l

GHEORGHE NASARIMBA, 
BUCUREȘTI. — Nu vâ înșelați : 
o perioadă foarte scurtă de timp, 
Curcan, portarul Politehnicii Ti
mișoara, a jucat la Dinamo Bucu
rești.

TON A. MIU, COMUNA COR- 
NEȘTI. — Regret, dar nu ml-e cu 
putință să ajut pe fiecare cititor 
în parte să-și alcătuiască o evi
dență cu toate formațiile pe care 
le-am aliniat ia fotbal, de-a lun
gul anilor, în meciurile inter-țări. 
Mi-ar trebui 100 de ani 
răspund la toți cititorii, 
dacă aveți răbdare...

I DIMA. BUȘTENI.
muzeu Cezar Petrescu ___,___
in orașul dv. Din fuga condeiu
lui. am... mutat acest așezămlnt 
Ia Sinaia. Vă rugăm să ne scu
lați !

egali-

metrul arbitrului de fot-

AUREL PROCA, BUZĂU. — iată 
care sînt campionii mondiali, în 
boxul profesionist ; muscă: Chart- 
ohai Chlonolu (Tailanda), cocoș : 
Fighting Harada (Japonia), pană : 
vacant, semiușoară : Hiroshi Ko- 
baiasc-hi (Japonia), ușoară : Car
los Orti2 (S.U.A.), super-ușoară : 
Paul Fuji (Japonia), semimijlocie: 
Curtis Cokes (S.U.A.), ‘
mică : Ki Soo Kîm 
Sud), mijlocie : 
(S.U.A.), semigrea : 
(Nigeria), 
baie să-l 
le scrieți 
campion 
tegorii 1

GHEORGHE I. GĂRGĂRIȚĂ, 
DOROBANȚU. — Dorițj să amin
tim fotbaliștilor de la Steaua, e- 
chlpă pe care o simpatizați, că 
precursorii lor au fost voinescu, 
Toma, Zavoda U, Bone, Zavoda I, 
Alexandrescu, Tătarii, jucători 
selecționați mereu în echipa na
țională. Scrisoarea dv. cu prinde

mijlocîe- 
(Coreea de 

Emile Griffith
Dick Tiger 

grea : vacant. Nu tre- 
notati. Fină terminați să 
numele, se poate ivi alt 
mondial la una din că

ALEXANDRU, GALAȚI.MIHAI ALEXANDRU, GALAȚI. 
- Ce se întîmplă dacă o echipă 
de fotbal joacă, ia un moment 
dat, în 12 oameni ? în clipa cînd

săo altă rugăminte; „doresc

ca să

„Casa 
ființează

FRANCISC KRAUS, LAPUȘ. — 
Albert Florian, decretat cel mal 
bun fotbalist ai anului 1967. a 
fost selecționat de 65 de ori tn 
echipa națională a Ungariei. El 
are 28 de ani, 1,80 țn șl 77 de ki
lograme.

arbitrul descoperă acest lucru, fi
rește, el va proceda la scoaterea 
de pe teren a jucătorului în plus. 
Dacă faptul nu a fost sesizat ime
diat șl intre timp s-a înscris un 
gol — adio. Golul nu poate fi a- 
nulat 1

81
știu care din Jucătorii de fotbal 
ai echipei steaua au băieți, ast
fel ca echipa să poată conta pe 
el peste 10 ani". Ml se pare eă 
majoritatea au fețte. Norocul bas
chetului. al voleiului sau al atle
tismului. Secția de fotbal este, ea 
de obicei, ghinionistă..

OPREA POMPILIU, CRAIOVA. 
— Propuneți un meci de fotbal 
între o selecționată a echipelor 
bucureștene și formația... neco- 
respunzătorilor. compusă din ju
cători la care au renunțat 
mațllle din Capitală. Foștii 
reșteni ar putea prezenta 
torul lot : Uțu, Ttmpănaru, 
neșeu, Nujiwelller IV. 
Strîmbeanu, Koszka, Pavlovicl, 
Oblemenco, Jerean, Grozea. lan- 
cu, Ene Daniel, Nuțu, Adrian 
Popescu, Raksl, Dumltrlu HI etc.

tor- 
bucu- 
urmă- 
N. Io- 

Ivan,

Ilustrații s N. CLAUDIU

să fie numiți profesori de gimnas
tică la liceele din București (Sf. 
Sava și Matei Basarab), Iași și 
Craiova.

Vodă Cuza a sprijinit șl înfiin
țarea primei societăți sportive din 
țara tn anm 1865 numită ,,socie
tatea de dare la semn din Bucu- 
resci", șl activitatea el ulterioară:

„Cu mila lui Dumnedeu și voin
ța națională, Domn al Principate
lor Unite ~~

ba toți 
tate.

Asupra 
Nostru secretar de .. _
partamentul de Interne, Agricul. 
tură și Lucrări Publice, cu. nr. 
10993 pe lingă care Ne-a Supus 
la aprobare statutele societății 
unanime „Societatea de dare la

Șl JACQUES
Ieri ne-a sosit Ia redacție o 

scrisoare cu un conținut pe 
cît de neașteptat, pe atît de 
senzațional. Ferdinand Bracke, 
recordmanul mondial al orei, 
ciclistul cel mai elogiat al se
zonului sportiv 1967, ne scrie : 
„Mișcat de aprecierile elogioa
se făcute de ziarul dv. la a- 
dresa mea — pe care le-am 
citit reproduse în „Les Sports"
— vă rog să primiți cele mai 
sincere și mai calde mulțumiri. 
De asemenea, urările mele de 
succes cicliștilor români”.

Scrisoarea poartă data de 14 
ianuarie 1968. Ea ne parvine 
din Charleroi, orașul în care 
a avut loc „omnium"-ul Bracke
— Anquetil, cîștigat de alergă
torul belgian. Și fiindcă tot 
erau împreună, pe fotografia 
lui Ferdinand Bracke, alături 
de dedicația : „Sportivilor ■ ro
mâni, cu toată simpatia* au 
semnat Ferdinand Bracke și 
Jacques Anquetil. Este un me-

NOSTALGIE...
Se ioacă fulgii mari cu

stadionul, 
Acoperă treptat sub ei, gazonul 
Șl spulberă brutal și fără rost, 
Atîta-nsuflețire... care-a fost. 
Prelată albă și tribune goale; 
Nici hențuri, nici oftaturi nici 

urale...
Azi, calculele toate se răstoarnă 
Ca și în... visul unei nopți 

de iarnă.

Dar lată, farurile s-au aprins, 
A încetat ca... din senin de nins 
Și, repede, noianul de omături, 
Se trage ca obloanele, în lături. 
Pe rind, apar arbitrii, jucătorii, 
Deprinși cu-atîtea falnice 

victorii, 
Ionescu, Badea, Kallo.

Răducanv, 
Nunweiller, Năsturescu.

Matelanu
Și-ncep să joace-n splendida 

nocturnă,
Iar luna-i urmărește taciturnă. 
Se trage șut la poartă...

imputabil I 
Portarul însă e... „impenetrabil", 
Al doilea Zamora sau lașln. 
Pasează Dridea, Neșu.

Constantin, 
Cu driblinguri superbe,

exeelente, 
Plonjoane „acrobatice" și fente; 
O luptă antrenantă, care place 
$i-un joc... rapid... dinamic șl 

tenace. 
Tribuna-abia își (ine răsuflarea: 
La fel de bun, atacul

și-apărarea.
A fost, să zic, un meci de zile 

bune;
Uratele răsună din tribune
Și publicu-n delir,

ovaționează !... 
De-odată, ce păcat!.,. în plină 

fază, 
Arbitrul fluieră asurzitor 11!

Era... ceasornicul deșteptător.

Victor HILMU

Culorile: alb și verde 
galben de aur
Semnele: doue carabini 

cruclșate în dosul unui semn, 
ă’asupra un baston de arătare și 
jos un corn de iarbă de pușcă

Marca. va consta din păve- 
clile Bucurescilor cu atributele de 
carabineri însoțite de culorile 
țerei.

Cocarda : câmpul cu 
societății și egida cu 
țerei.
Steagul: va fi verde sau 

verde și alb cu diferitele semne 
și paveze mal sus descrise.

Art. III și cel din urmă ; Mi
nistrul Nostru Secretar de Stat 
la} Departamentul de Interne, 
Agricultuiă și Lucrări Publice va 
educe la îndeplinire decretul de 
față.

Dată tn Bucurescl, la 9 sep
tembrie 1865 1.

Alecsandru Ioan I

Florescu
i După „Tirul cu arma de vtnă- 

toare" de Gh. Pasat.
„Societatea de dare la semn" va 

organiza „zile de tir Și solemni
tăți", luind parte și la cele orga
nizate de societățile similare din 
Ardeal (cea din Sibiu era înfiin
țată — pare-se — încă din 1844) 
sau invitind pe trăgătorii acestora 
la București. Relevînd Interesul 
personalităților vremii pentru a- 
cest început de activitate sportivă, 
se cuvine să amintim vizita făcui 
tă societății de Mihail Kogălni- 
ceanu în 1869, cînd a «lovit la 
stand în 2 dâtături un 6 și un 
centru» !“.

în activitatea acestei societăți 
vom întllni primele manifestări 
ale tirului feminin (cu arme de 
salon) șl ale tirului la „globuri 
zburătoare" (de ce nu, strămoșul 
probei de talere de astăzi !).

ANQUETIL!

Să-l sun la ora asta ? (două noaptea !). Să nu-1 sun 1 Ști
ind însă că domnul Gore este amator de orice fapt de cul
tură care posedă (sau poate căpăta în imaginația sa liberală) 
vreo legătură cu sportul, că eminentul meu prieten obișnu
iește a stabili între un esseu de Montaigne și un essai la 
rugby conexiuni care n-ar țîșni din nici un creier la locul 
său, că — deunăzi — trăsese o paralelă surprinzătoare între 
doi-trei semnatari de articole optimiste despre starea fotba
lului nostru și „Mincinosul" de Goldoni sau între voiajurile 
de studii pe valută forte ale cîtorva specialiști fără specia
litate și „Hoții" de Schiller, am ridicat receptorul pășind la 
formarea numărului de telefon. Aveam carte albă din 
parte-i să-l trezesc pentru orice știre de natură a-i trezi In
teresul.

— Da, mi-a răspuns un glas somnoros.
— Ai auzit de Asti ?
— Nu ! Ce-i asta ?
— Un oraș în Italia. Scrie și în „Sportul* de azi. Zilele 

trecute, în timp ce pe stadionul de acolo se juca un meci de 
fotbal, cineva, un mijlocaș mi se pare, a lovit cu piciorul în 
pămînt.

— Era de la Rapid ?
— Nu. Dar a lovit cu atîta putere încît gheata s-a înfipt 

într-un ceva înfundat sub gazon. Scurt i săpături urgente și 
oamenii au scos la iveală un schelet despre care arheologii 
afirmă că datează din epoca preistorică. Ei ? (nici un răs
puns). Pre-is-to-ri-că !, insist eu.

Tăcerea de la capătul firului a mai urmat cîteva momente. 
Pe urmă — un căscat.

— Ei și ? făcu dl. G. cu dezamăgire în glas. Mare lucru... 
Eu am descoperit atîta preistorie în tribune.

— M-am lămurit cum e cu bazarul, face dl. G. Treci pe 
la mine spre seară.

Despre ce era vorba ?
Acum vreo lună de zile cînd a luat cunoștință, ca toată 

lumea, de faptul că oarecari călăreți își vînduseră la baza
rul din Istanbul trofeele cucerite (prin pregătire moral-voli- 
tivă) cu prilejul concursurilor hipice, dl. G. (spre deosebire 
de alții) nu s-a lansat în judecăți rapide, preferind, potrivit 
unui obicei care-1 caracterizează, să se documenteze mai în 
amănunt.

— Da, da, murmură el, s-ar părea, într-adevăr, că acești 
cavaleriști nu s-au purtat cavalerește. Avînd de trecut niște 
obstacole de natură financiară, oamenii au mai sărit peste 
cal. Totuși, înainte de a mă pronunța, îngăduie-mi, rogu-te, 
un răgaz pentru informațiuni suplimentare.

...De la ușă m-a întîmpinat cu un tabel bătut la mașină
— Citește,’ mi-a spus dl. G. Am o verișoară de-a doua la 

Tarom, pe care am rugat-o să se intereseze cum e cu opera
țiunile de vinzare-cumpărare de la Bazar. Rezultatul : în 
torcindu-se ieri de la Istanbul, mi-a adus lista asta : 
1. Premiul

4. Trofeu

5. Trofeu

lii — medalie 
„ — cupă

II — medalie 
„ — cupă

de

de

campion balcanic

campion european

1
1

1
1

1

1

1
(olimpic)

- 1

(un) fîș-fîș
(un) fîș-fîș -j- 1
(una) per. pant, 
tergal
(un) set damă
(un) set damă -J- 
1 (un) per. pant, 
tergal
(una) canadiană 
îmblănită
(una) canadiană 
îmblănită + 1
(un) pulover în
chis la gît 
(un) costum 
rînduri 
(un) costum 
rînduri -b 
(un) demi

două

două

de campion mondial
două

T- 1

P. conf. Al. MIRODAN

6. Trofeu

DE LA ZAMORA LA IAȘIN
(Portari vestiți din lumea întreagă) *)

(un) costum 
rînduri
(un) magnetofon 
GrOndig
(una) pereche mă-7. Diplome și alte distincții de onoare — 1

nuși piele de porc.

impresionant, venit 
partea unor somități ale ciclis
mului internațional. Este un 
îndemn pentru noul sezon spor
tiv, în care cicliștii noștri au 
posibilitatea să primească nu 
numai urări, ci și aprecieri 
pentru comportarea lor în ma
rile întreceri ale anului 1968. 
Le-o dorim din toată inima 1

—■ h. n

Prestigiul și prestanța cărții par 
asigurate prin cuvîntul introduc
tiv al președintelui F.I.F.A., sir 
Stanley Rous (fost portar al echi
pei militare britanice în primul 
război mondial, iar mai apoi al 
teamului universității Exeter), prin 
prefața legendarului Ricardo Za
mora, ca și prin postfața unuia 
dintre cei mai cunoscuțl antre
nori ai lumii, Rudolf Vytlacil. 
Dar o asemenea carte se poate 
lipsi de orice fel de prezentare 
de autoritate, fiind U. ’’ ■ 
prin însuși conținutul ei. 
tea celor opt celebri 
portari ai lumii — aleși 
de autor — se citește, 
așa cum a fost scrisă, 
cu pasiune.

Selecția lui Kurt Cas
tka are in vedere pe : 
Ricardo Zamora („Divi
nul" don Ricardo), Rudi 
Hiden (ucenicul de bru
tărie ajuns in Wunder- 
team), Frantisek Pla- 
nicka („Pisica" din pra- 
ga), Erwin Ballabio (o 
stea pe cerul fotbalului 
elvețian). Fritz Herken- 
rath (învățătorul deve
nit Internațional), Wal
ter Zeman („Tigrul" din 
dorf), Gyula Grosics („Pantera 
neagră" din Budapesta) șl Lev 
Iașin (Zamora al zilelor noastre). 
O galerie impresionantă de portari 
vestiți, a căror perenitate, dincolo 
de moda trecătoare, este mai 
temeinică daeît a oricărui post.

Cartea lui Kurt Castka este o 
suită d= reportaje biografice, în 
care evoluează „apărătorii ulti
mei linii", în care își retrăiesc 
cariera „jucătorii cu numărul 1 
pe tricou". Firește, doar cel care 
au rămas în istoria fotbalului. 
Viața lor este scrisă nu numai cu 
elemente sportive, ci șl cu deta-

Iii de toaf.ă ziua, cu picanterii 
uneori, cum ar fi episodut căsă
toriei lui Grosics cu o româncă 
din Oradea,

Tînărul autor vlenez (n. 1923) — 
redactor de sport la ziarul 
,,Vo1ksstimme“ și corespondentul 
nostru pentru Austria — își exer
sează cu măiestrie pana, după o 
prima carte despre viața boxeru
lui Lâszlo Papp (1965) și după o 
fructuoasă colaborare la
campionatelor mondiale de 
chei pe gheață. Cu noul său

fascinantă
poves-

filmul 
lio
ta.

Huttel- Kurt Castka îmbogățește Illum, 
teratura sportivă.

Chiar dacă opțiunile nut'jruk'i 
sînt uneori subiective, chiar dacă 
cititorii ar fi preferat — după cri
terii cu nimic mai obiective — 
pe Olivieri sau Da Rui. pe Plat- 
zer sau Platko (căruia Rafael 
Alberti i-a închinat un poem încă 
în 1928), sîntem de părere că vo
lumul lui Castka ar merita să fie 
tradus în românește.

(vib )
*) Kurt Castka, Von Zanmra ids 

Jaschin. Beruhmte Totleute aus 
aller Welt. Wilhelm Frick Ver
lag, Wien, 1967.

Scrisoare din San Francisco

Mai de mult, am primit o scri
soare purlînd „en-tete”-ul Univer
sității din San Francisco.

Pentru că nu-mi aduceam amin
te să am cunoscuțl printre stu
denții șl profesorii Universității 
de pe coastele Pacificului, am 
desfăcut cu multă curiozitate pil
cul.

în scrisoare erau povestite pe 
cîteva pagini, peregrinările unui 
tînăr, în care am recunoscut pe 
un fost elev al meu. Ștefan Ne- 
goeseu.

Jucător, pe vremuri, în. echipa 
de juniori a „Sportului studen
țesc" și apoi în alte cluburi, el 
își aduce aminte de Valentin Stă- 
nescu, Marian și de antrenorul 
P. Steinbach.

Negoescu a părăsit cu mulți ani 
în urmă țara, stabilindu-se în Ca
lifornia. El antrenează de cîtvâ 
timp echipa de fotbal a Uni
versității din San Francisco, care 
a cîștigat anul trecut campiona
tul universitar de fotbal al Sta
telor Unite.

Clubul din San Francisco nu
mără zece secții, printre care fi
gurează : atletismul, natatia, bas
chetul, tenisul, fotbalul etc.

Scrisoarea Iul Negoescu mi-a 
făcut o plăcută surpriză și pentru

university
of sau f RAncisco
San Francisco 17, California 

Department of Athletics: SKyline 2-1000
Oirecîo» o» Athletic*.
Pete» P Petett»

îocce» Coack
Siey* Negoeșe*

Head *oo’b#D Goach,
Pwseafl

«•ad S»5lfBtb*D Qaa«&
«iikiffivich

a-1 face să trăiască cît de puțin 
viața sportivă românească, i-am 
trimis un pachet cu publicații 
sportive, din care nu au lipsit 5 
ziarul j,Sportul*, precum și re
vistele „Fotbal** și jjSport".

Citindu-le, își va putea da sea
ma de marele realizări ale spor
tului românesc în ultimii treizeci 
de ani, de cînd a părăsit el tara.

prof. Cornii MORȚUN
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ȘTIRI
Radulescu a început

Siderurgistului

Fotbaliștii și antrenorii echipei Farul in vizită la o școală din orașul Kuweit.

majoritatea jucătorilor 
Siderurgistul Galați 

B, seria I) sînt în pe- 
de examene, antreița-

pregătirile cu lotul

UNDE MERGEM ?

După turneul în Orientul Mijlociu
FARUL : 7 VICTORII, 0 REMIZĂ

Șl 0 PARTIDA (NU DE ȘAH) ÎNTRERUPTĂ•••

Deși 
echipei 
(divizia 
rioadă
mentele se desfășoară cu regu
laritate. Se lucrează, atît în aer 
liber cît și în' sală, de două 
ori pe zi. După cum ne-a de
clarat antrenorul P. Rădulescu, 
în această etapă (pînă la 28 
ianuarie) se urmărește adap
tarea organismului la efort și 
se efectuează antrenamente de 
pregătire specifică. în cea de 
a doua etapă a pregătirilor 
(281 — 24 11) se va pune ac
centul pe elementele de teh
nică și jocuri școală. între 
25 II — 10 JII Siderurgistul va 
întreprinde un turneu de jocuri 
amicale.

Lotul de anul trecut a fost 
completat cu doi juniori, care 
au activat în echipe din loca
litate, Diaconu și Orac. Iată 
jucătorii : Enache, Iorgulescu, 
Ionescu — Dac, Stancu, Dima, 
Velea, Diaconu, Tudore — A- 
dam, Lehăduș, Iacob, Profir — 
Stătescu, Bretan, Neagu, Co
jocarii, Zotincă, Mureșan, Bo- 
tescu, Orac și Ghergheață.

COMPETIȚII INTERNAȚIO
NALE

HOCHEI. — Patinoarul 
„23 August", ora 16,39: 
C.H.Z. Litvinov — R.F.G. 
II; ora 18,30 : București A 
— S.K.A. Leningrad, me
ciuri în cadrul „Cupei ora
șului București".

COMPETIȚII INTERNE
ATLETISM. — Sala Flo

reasca II, de la ora 9 : Cam
pionatul orașului București.

SCRIMA. — Sala Facul
tății de Drept, de Ia ora 9 : 
Campionatul Capitalei — se
niori (floretă feminin).

PANTINAJ ARTISTIC. — 
Patinoarul Floreasca, de Ia

ora 7,30: Faza regională a 
campionatului 
(juniori mici și copii).

HANDBAL, 
natno, de Ia 
Școala sportivă nr. 1 —
C.S.Ș., Steaua — Școala
sportivă nr. 3 șl Școala
sportivă nr. 2 — Rapid (me
ciuri în cadrul „Cupei Spor
tul"); sala Floreasca, de la 
ora 14,30 : Universitatea — 
Voința (f), Rapid — Inst. 
Construcții (m), Rafinăria 
Teleajen — Universitatea 
(m), Confecția — Rapid (f), 
Steaua — Voința (m), Re
colta — Politehnica (m) și 
I.C.F. — A.S.E. (f), meciuri 
în „Cupa F.R.H.".

republican

- Sala DI- 
ora 15,30;

Metafdrife antrenorului V. Mârdârâscu
La 17 ianuarie Farul s-a în

tors din turneul întreprins în 
Liban, Siria și Kuweit. A doua 
zi ne-a vizitat la redacție an
trenorul V. Mărdărăscu cu un 
voluminos pachet de ziare sub 
braț, doldora de impresii, gata 
să umple o parte din golul nos
tru de informații, despre cele 
8 meciuri jucate de constăn- 
țeni în cele trei țări.

Recapitulăm bilanțul : 
Cu Mazraa (campioana 
Libanului antrenată de 
Ionică Bogdan) 4—4 ; cu 
selecționata Beirutului 
(joc întrerupt în min. 70 
la rezultatul de 0—0 — 
relatăm mai jos inciden
tul) ; cu Racing Beirut 
4—0; cu Homenetmen 4-1; 
cu Armata Siriană 2—1 ; 
eu Arabik Alep 3—1 ; cu 
Homenetmen Alep 2—0 ; 
cu selecționata Kuweitu
lui 3—2 ; cu F. C. 
weit 2—1.

Ku-

egal 
alte

SPORT LA
Orca 16,15 — Caleidoscop 

Jportiv în imagini. Din cu
prins : o glorie a fotba
lului engldz, Stanley Mctt- 
hews — vrăjitorul driblin
gului ; pista încercărilor au
tomobilistice ; Walter Spcn- 
ghero — un pilon al rug- 
byului francez.

TELEVIZIUNE
Ora 23 — Emisiunea Tele- 

sport. Din cuprins : repor
tage filmate la concursurile 
de schi de la Grindel- 
wald și Wengen, primul 
campionat mondial de 
snow-cart, ultimele știri și 
imagini olimpice.

Campionatele
de tenis de

internationals
masă ale României

Caresposideaiță din
Tibor Bihari: „AȘTEPTAM Cil INTERES

Budapesta

Deci 7 victorii, un meci 
ți o partidă întreruptă. Pe 
planuri, turneul s-a soldat cu 
aprecieri favorabile la adresa 
echipei noastre (oficiali, presă), 
cu secvențe de cunoaștere re
ciprocă care au generat senti
mente de stimă și prietenie (pe 
tot timpul vizitei Farului în 
Kuweit, posturile de radio au 
transmis în fiecare seară emi
siuni consacrate României).

Antrenorul Mărdărăscu ne-a 
comentat pe scurt fotbalul celor 
trei țări. „Echipele libaneze 
joacă iute și au abilitate teh
nică. Sînt lipsite de rezistență 
și tactic se organizează sub ni
velul obișnuit în Europa. Au 
cîteva excelente personalități: 
cei trei frați Mantonffi (Mazraa), 
Josef Abumrad (Racing), porta
rul Elriș (Homenetmen). In Si
ria se joacă mai bărbătește, 
combinațiile tactice sînt mai ra
finate, pregătirea fizică e mai 
bună, trasul la poartă și jocul

de cap constituind, în schimb, 
punctele lor nevralgice. Fotba
liștii din Kuweit au o tehnică 
simplificată, precisă, sînt ra
pizi, acționează simplu și uti
lizează jocul la ofsaid".

în continuare, V. Mărdărăs
cu, ne-a vorbit despre amabili
tatea și delicatețea gazdelor, 
despre vizitele pe care le-au 
făcut în localitatea Ahmadi 
(modern centru de extracție și 
prelucrare a țițeiului — Kuwei
tul fiind a patra țară din lume 
ca producție și a 'treia ca ex
port de petrol), la uzina de 
desalinizare a apel de mare din 
orașul Kuweit, la Muzeul de 
artă națională a țării (unde 
au văzut minunate documente 
de artă antică grecească, des
coperite în jurul golfului Per
sic). Fotbaliștii români au par
ticipat la o recepție dată în 
cinstea lor de ministrul econo
miei naționale a Kuweitului, 
unde au fost invitați să îmbra
ce ia intrare, pitoreștile costu
me naționale ale gazdelor.

„Băieții mei au jucat chiar 
mai bine decît mă așteptam, 
ne-a mărturisit în continuare, 
antrenorul cpnștănțean, referin- 
du-se la evoluția echipei sale. 
Toți au dat satisfacție. Iancu a 
fost cel mai temut atacant (9 
goluri), urmat de Tufan (7). Un- 
guroiu, Pleșa (reprofilat stoper) 
și Manolache și-au depășit com
portările anterioare. Am cîști- 
gat două partide, în două zile. 
După 2—1 cu Armata siriană, 
am călătorit 8 ore și a doua zi 
am învins pe Homenetmen Alep 
cu 2—0. Alteori, din cauza 
timpului nefavorabil, n-am 
jucat șase zile. Atunci am 
făcut antrenamente zilnice. De 
mare utilitate au fost jucătorii 
de rezervă (Koszka, Mareș și 
Uțu accidentîndu-se la. primul 
joc au fost multă vreme indis
ponibili). Antonescu, Achim și 
portarul Șarpe, un tînăr recent 
introdus în lotul nostru, au reu
șit jocuri admirabile. Și astfel,

am izbutit să prelungim in lu
nile de iarnă activitatea com- 
petițîonală a echipei, să punem 
la punct o formulă, cu jucători 
mai puțin utilizați în campio
nat".

Pentru a informa pe cititorii 
noștri despre incidentul petre
cut în meciul cu selecționata 
Beirutului, întrerupt în minutul 
70, le oferim comentariul apă
rut în ziarul Le Soir (Beirut) 
din 2 ianuarie : .... „Intr-adevăr 
în minutul 70, dl. Atef Sinane 
ordonă unui jucător de la Fa
rul să părăsească imediat tere
nul ; căpitanul echipei române, 
ca și antrenorul protestează în- 
trucît jucătorul sancționat cu 
eliminarea — nu se știe în vir
tutea cărei legi — n-a comis 
nici o greșeală care ar fi pu
tut motiva grava decizie a ar
bitrului. In fața atitudinii in
transigente a arbitrului, româ
nii se pregătesc să părăsească 
terenul. Spre surprinderea ge
nerală, dl. Atef Sinane fluieră 
sfîrșitul partidei, plicind repe
de și furios spre vestiare. A- 
tunci se produce pe linia de 
tușă un grav incident. Un ju
cător român aruncă mingea 
spre arbitru. Acesta o prinde 
și o retrimite cu forță spre 
capul unui jucător român. Cele 
două părți antagoniste sînt gata 
să se incaere, ceea ce a fost 
din fericire evitat, grație in
tervenției prompte a conducă
torilor... Jucătorii localnici ră- 
mîn cîteva minute pe teren în

intenția de a continua meciul. 
Românii cer la- rîndul lor să se 
reia partida. Dar arbitrul, din 
păcate, nu mai este de față. 
El s-a izolat de toată lumea, 
închizîndu-se în camera sa.

Este într-adevăr, regretabil 
să vedem arbitrii purtîndu-se 
ca niște matadori in cursul 
unui meci amical, al cărui re
zultat final nu are nici o im
portanță. Românii au greșit in- 
tenționînd să părăsească tere
nul. Dar, era datoria absolută 
a arbitrului să împiedice prin 
toate mijloacele întreruperea 
meciului, indiferent care erau 
rațiunile. Românii erau invita
ții noștri, adică invitații Liba
nului întreg și este nepermis 
ca un arbitru de talia dl. Atef 
Sinane, care este pe deasupra 
secretarul general al comisiei 
de arbitri și secretar adjunct 
al federației de fotbal libaneze, 
să comită o asemenea gravă e- 
roare, suspendînd meciul"...

Și noi reproșăm fotbaliștilor 
de la Farul aceeași lipsă de 
tact de care s-a făcut Vinovat 
arbitrul întîlnirii. Era un meci 
amical, erau ambasadorii fot
balului nostru și indiferent de 
injustețea deciziei aveau obli
gația să nu- amenințe cu pără
sirea terenului, să accepte cu 
o sportivă putere de înțelegere 
această hotărîre improprie. Ast
fel ar fi dovedit că sînt im
pregnați de adevăratul spirit al 
sportului.

La Dunărea Giurgiu

La 16 ianuarie, echipa Du
nărea Giurgiu și-a reluat pre
gătirile în vederea returului 

-campionatului diviziei C. După 
efectuarea vizitei medicale, 
fotbaliștii de la Dunărea Iac 
patru antrenamente săptămîna- 
le. Antrenorul Gh. Gîrlea are 
la dispoziție 22 de jucători, 
dintre care trei, Leșeanu, Man- 
ciu și'Sandu, sînt juniori. Pen
tru perioada 28 ianuarie — 25 
februarie sînt programate 
meciuri amicale. (T. I.).

T. Sirlopol, coresp.

întrecerile din 
României vor constitui 
examen de verificare 
bilităților jucătorilor 
Mai înainte însă de 
zenta pe sportivii

capitala 
un bun 
a posi- 
noștri. 

a-i pre- 
unguri, 

vreau să vă înfățișez lista celor 
mai buni jucători alcătuită de 
federația maghiară de speciali
tate. Iat-o: masculin — 1.
Belesnai, 2. Borzsei, 3. Har- 
angi, 4. Rozsas, 5. Pignitzky; 
femei — 1. Kishazi, 2. Jurik, 

Papp, 4. Mac, 5. Koczian.

arătat o formă remarcabilă în 
jocurile de dublu.

Peter Rozsas (25 ani) este o 
cunoștință mai veche a iubi
torilor de tenis de masă. în 
toamnă, după ce a absentat 
din lot cîteva luni, în urma 
unei boli, a avut o compor
tare destul de bună la cam
pionatele internaționale ale 
Scandinaviei. Cel mai tînăr 
component al lotului care va 
face deplasarea la București 
este Ferenc Timar (18 ani). 
Timar este un jucător talen
tat, dar are un fizic prea firav 
și din această cauză forța sa 
de joc lasă mult de dorit. 
Sabolcs Marosffy (19 ani) va 
debuta cu acest prilej în con
cursurile de seniori.

„Ce așteptați de la repre
zentanții Ungariei la campio
natele internaționale de la

R. BALABAN

Corespondență specială, prin telex,

HITBAIIȘTILOR

Arbitrii piteșteni

si-au reluat activitatea

ianuarie arbi- 
început pre-

Cind am plecat din Bucu
rești decorul hibernal era in 
toate drepturile sale. Și iată 
că după o călătorie de 36 de

OIIC • 99

în ziua de 14 
trii piteșteni au 
găti rile în vederea noului se
zon competițional. Primele lec
ții : antrenamente în aer liber, 
în parcul Trivale, și au constat 
în crosuri pe distanța de 6—10 
km, exerciții de gimnastică etc. 
în planul pregătirilor s-a pre
văzut și cîteva lecții teoretice.

Al. Momete, coresp. principal

din Brazilia

oo

Fosta campioana a Europei — Eva Koczian — a evoluat în dese 
rînduri în sala Floreasca. lat-o într-una din aceste ocazii.

Devenise un obicei 
— pe care cei mai 
cu haz l-au strămutat 
în blinda lume a be- 
hăitoarelor — înșira- 
rea (după un anume 
tipic) a lucrurilor 
bune și apoi — tot
deauna APOI — a 
celor mai puțin bune, 
dar care se cereau a 
fi neapărat mai pu
ține. Un obicei, deci, 
de a trata lucrurile 
mai gingașe, adică 
cele mai greu de re
zolvat, din cine știe 
ce motive, după cri
teriul oilor albe și 
negre.

Era rău obiceiul , 
nu scăpase de el 
nici sportul, fiecărui 
insucces — oaie nea
gră — găsindu-i-se 
imediat perechea al
bă, și nu numai una, 
ci două-trei poate și 
patru, o întreagă 
turmă în care cea 
neagră rămînea doar 
un punct care făcea 
chiar bine ochiului în 
baia de alb de prin 
prejur...

Sigur, în tactica oi
lor albe și negre nu 
era nimic din curajul 
tipic sportivilor, ni
mic din modul des
chis de a privi pro
priile lipsuri, nimic 
din dorința nobilă a 
permanentei autode- 
pășiri, a nemulțumi
rii față de lucrul deja 
obținut, ci doar o 
dorință păgînă — 
ori bigotă (cum 
vreți) de a nu lăsa 
lipsurile în urîta lor 
nuditate, de a le 
izola, cumva, pentru 
a nu fi mai evidente 
și astfel mai ușor de 
lichidat, ci de a le 
amesteca.

Este o altă fațetă 
a tentacularei 
mulțumiri, a 
autoliniștiri atît 
contagioase și 
prin aceasta — atît 
de primejdioase, că
reia i-a căzut victi
mă (vai I), nu o sin
gură dată, și într-un

și

auto- 
acelei 

de

trecut nu prea înde
părtat pentru a fi dat 
uitării, chiar presa 
sportivă I

Recent epuizatul — 
dar de loc epuizan
tul — curs numit de 
specializare, dedicat 
antrenorilor de fot
bal și ținut la Sna
gov, a produs multi
ple nemulțumiri în 
direcții diferite pe cît 
se pare : printre par
ticipant, dar — cul
mea — și printre or
ganizatori. Ziarul nos
tru, ca și multe ru
brici sportive ale al
tor publicații, au im
putat cursului incri
minat deficiențe ma
jore, atît în ceea ce 
privește organizarea 
în sine — începînd 
cu oportunitatea lui 
în această perioadă, 
amplasarea la Sna
gov etc. — dar, mai 
ales, în substanța 
tematicii sale. Desi
gur, punctele de ve
dere pot fi diferite 
chiar qsupra acelu
iași obiect sau su
biect, după unghiul 
din care este privit. 
Dacă, de pildă, ne 
punem întrebarea : 
„Este bine să se or
ganizeze cursul de 
specializare pentru 
cadrele tehnice 
răspundem îndată, cu 
■tot elanul, „DA I". 
Ori alta de acest 
gen : „Cînd un sport 
merge mai slab, nu 
este cazul, oare, să 
ne adresăm cadrelor 
sale de specialiști 
printr-un curs de 
perfecționare Răs
puns (aproape instan
taneu) : „DA I". Sau : 
„Așa-i că pregătirea 
cadrelor este h:ne să 
se facă în perioada 
de întrerupere a com- 

’ ‘ ‘ *" Un „DA 1", 
entuziast.

așa ceva : 
să cerem

petiției 
logic și 
Ori, cam 
„Ce-ar fi 
concursul unor spe
cialiști autohtoni, ori 
chiar și al altora de 
peste hotare

Continuînd 
vom întruni 
listă de aprobări de 
care nu ne poate fi 
rușine. Dar, nu sînt 
cumva prea multe 
oile albe ?

Blestematele lor su
rate, cele negre evi
dent, nu ne 
pace : „Pe noi 
uitat ?".

Au dreptate 
motoasele dar 
nele, inofensivele be- 
hăitoare. De ce să le 
uităm tocmai pe ele ? 
Pe ele care nu sînt 
de loc mai prejos ca 
celelalte, ci — vai 
nouă I — mai presus. 
Pentru că acelor ex
plicații date cu cî
teva zile în urmă de 
ziarul nostru prin- 
tr-un articol semnat 
de Romulus Balaban, 
articol de altfel foar
te sumar, în ciuda a- 
devărurilor pe care ie 
conținea era necesar 
să le atașăm și alte 
cîteva... oi negre. Și
— pentru că adevă
rul trebuie să fie in
divizibil ca cel mai 
monolitic dintre mo- 
noliti — îi adăugăm 
acele părticele care
— lipsindu-i — îl fă
ceau mai greu de în
țeles poate decît va 
fi acum : cursul nu 
a fost anunțat din 
vreme celor care ur
mau să-l frecventeze, 
multi chiar dintre an
trenorii bucureșteni 
neștiind despre el nici 
cu 3 zile înaintea în
ceperii sale ; partici
parea nu a fost — 
poate tocmai de a- 
ceea ? — de 100% ; 
unii refereați (Gh. 
Ola, de pildă) au pri
mit tema pe care a- 
veau s-o 
doar cu 
înaintea uverturii de 
la Snagov; specia
listul iugoslav a 
fost solicitat în cursul 
zilei de luni (a ace
leiași săptămîni inau
gurale) printr-o tele
gramă la federația

astfel 
o lungă

dau 
ne-ați

zgo- 
blaji-

dezvolte
2 zile

de la Copa- 
publicate tot- 
echipei și mi- 
ale fiecăruia

3). 
ro- 
a-

respectivă, lăsîndu-se 
la aprecierea aceste
ia delegarea (poate 
din motivul expus să 
fi ajuns acesta la 
București de-abia 
joi ?); specialistul en
glez venise pentru o 
discuție ori pentru o 
angajare, așa i se 
spusese acasă ; lua
rea la cunoștință 
a temelor pentru 
care fuseseră in
vitați s-a făcut la 
noi în țară, cei trei 
specialiști străini a- 
vînd a alege — după 
preferință — un su
biect din cele trei e- 
xistente (nici unul 
nefiind în situația 
neplăcută de a rămî- 
ne fără temă, după 
cum rezultă dintr-un 
calcul simplu : 3 -

Adevărul s-a 
tunjit acum mai
proape de forma sa 
inițială căreia — dacă 
îi adăugăm și cele 
cîteva observații cri
tice cuprinse într-una 
din paginile revistei 
săptămînale „Fotbal", 
si pe care nu le re
luăm de teama repe
tării, devine complet 
sferic.

Dar, iată o oaie 
albă behăind insis
tent (deși puțin dezar- 
monic). Nu este una 
din cele banale, de 
turmă, cum ați 
crede. E mare, yuiu- 
livă și foarte, foarte 
albă. Ce vrea 
spună ? S-o 
tăm : „Cursul de la 
Snagov să constituie 
o experiență serioasă 
pentru toate federa
țiile care vor mai or
ganiza cursuri de 
orice natură".

Are perfectă drep
tate I S-o lăsăm deci 
să pătrundă demnă 
în turma suratelor ei 
negre.

Ce bine-i stă I
Un adevărat punct 

de atracție I

putea 
gura-

sâ ne 
ascul-

de

Em. DEC.

acomodeze cu clima cal- 
umedă pentru că venea 

un „turneu" de aproape 
săptămîni din Africa, 

a doua zi, la 4 ianuarie

ore am ajuns la Rio de Ja
neiro, unde vara subtropicală 
t.e frige pur și simplu. In mo
mentul cînd am coborît din 
avionul companiei SAS, parcă 
am intrat într-un cuptor... Ter
mometrele arătau 40 grade.

Sfidînd căldura și mai ales 
înfrîngînd curiozitatea, fireas
că, de a face cunoștință cu cel 
mai frumos oraș al lumii, am 
început investigațiile pentru 
a-i găsi pe fotbaliștii noștri, 
aflați după cum se știe într-un 
lung turneu în țara lui Pele. 
In ziua sosirii mele la Rio de 
Janeiro, echipa se afla înain
tea unui joc la Curtiba, oraș 
situat la peste 800 km depăr
tare. Doar cu gîndul mai pu
team să străbat această dis
tanță. Așa că, în așteptarea 
revederii cu jucătorii noștri, 
nu-mi rămine decît să comple
tez lapidarele știri pe care 
le-ați citit pînă în prezent.

Echipa română a sosit la Rio 
la 3 ianuarie. Nu i-a fost greu 
să se 
dă și 
după 
două 
Chiar
jucătorii au făcut un ușor an
trenament pe stadionul renu
mitei echipe Flarnengo din Rio. 
A doua zi au plecat în sudul 
Braziliei, la Porto Allegre unde 
au întîlnit, după cum se știe, 
echipa Gremio (rezultat 1—1). 
Din min. 65 Dan Coe a fost 
eliminat. La numai 3 minute 
de la eliminarea lui Dan Coe, 
mijlocașul sting al gazdelor, 
Sergio Lopez, a deschis scorul 
iar în minutul 78 a egalat 
călab, care după cum scrie 
rul „O Globo", a fost, cel 
bun jucător al meciului.
formațiile folosite : Coman — 
Tvăncescu, Barbu, Dan, Delea- 
nu — Ghergheli, Dumitriu III 
(Sasu) — Pîreălab, Grozea, 
Oblemencb, Ionescu. GREMIO: 
Arlindo, Altemir, Paulo, Sou
sa, Aureo — Ortunho, Cleo — 
Baba, Jazinho, Lopez, Aleindo 
(Volmir). tn afară de Pîreălab, 
excelent s-a comportat și por
tarul Coman.

Cel de al doilea joc 
fășurat la 14 ianuarie 
litatea Maringa, cu 
„Gremio Esportivo", 
ploaie torențială. Rezultatul a 
fost favorabil echipei gazdă, 
care a învins cu 2—1. Golurile 
au fost marcate de Iauca și 
Ademir iar pentru români 
Oblemenco.

A fost un joc sub valoarea 
celui practicat la Porto Allegre. 
Iubitorii fotbalului din Rio au 
putut urmări în întregime par-

tida prin intermediul televi
ziunii, care a transmis după o 
zi un film de 90 minute. In 
ziarele pe care le-am răsfoit 
i-am văzut fotografiați pe ju
cători pe plaja 
cabana. Au fost 
odată palmaresul 
mărul de jocuri
în echipa reprezentativă etc. 
In „JOURNAL DE BRAZIL", din 
10 ianuarie, a apărut o foto
grafie pe 3 coloane, de la un 
antrenament al echipei noas
tre, precum și un amplu inter
viu cu Ștefan Onisie, antreno
rul secund.

Al treilea meci, terminat la 
egalitate (1—1) 
relatat în ziarul de 
s-a ridicat la un 
vel tehnic. Totuși, 
mit să fac o 
Unii 
cu nume 
tos, Bellini 
au vigoarea 
în urmă cu 
fost 
campioane mondiale, 
resc. De atunci au 
proape 6 ani...

Avînd în vedere 
enorme la care se află echipa 
de Rio 
prilejul 
rect cu 
urmări 
mătoare și vă voi relata amă
nunte privind celelalte meciuri.

așa cum s-a 
vineri — 
înalt tri
toni per- 
precizare. 
brazilieni 
(D. Sân- 
nu mai 

au avut-o

să fac 
jucători 

sonore 
și Zito) 
pe care 
c'țiva ani cînd au 

componenți ai echipei 
E și ri- 
trecut a-

distanțele

pînă acum nu am avut 
să am un contact di- 
jucătorii români. Ii voi 
însă în partidele ur-

Petre CRISTEA
RIO DE JANEIRO, 20 ianuarie

Pîr- 
zia- 
mai 
Iată

s-a des- 
în loca- 

echipa 
după o

TAROM

La juniori cel mai bun a fost 
desemnat Timar, iar la juni
oare, Izso.

Iubitorii tenisului de masă 
din România se vor întreba, 
desigur, de ce Eva Koczian 
ocupă un loc atît de slab. Ei 
bine, după C.M. unde a ob
ținut două medalii de bronz, 
Eva Koczian a fost învinsă de 
unele jucătoare tinere și a 
avut o comportare sub aștep
tări în , întrecerile internațio
nale. Poate că și din cauză că 
s-a îngrășat puțin. în ultimul 
timp însă, ea marchează o re
venire. Angela Papp, în vîrs- 
tă de 21 de ani, o autentică 
speranță, de la care specialiștii 
așteaptă consacrarea pe plan 
internațional. Aceasta a

București ?" Cu această între
bare ne-am adresat secretaru
lui general al federației ma
ghiare de tenis de masă, 
bor Bihari. „După cum 
vede, nu vom prezenta 
mai bună echipă. Așteptăm cu 
interes comportarea tinerilor 
în compania unor adversari 
valoroși. Cu deosebit interes 
vom urmări — de asemenea — 
evoluția perechilor Rozsas — 
Timar șl Koczian — Papp. Fi
rește, unele surprize ale 
prezentanților noștri nu 
excluse nici în probele 
simplu".

Ti- 
se 

cea

re- 
sint 

de

Lqszlo NISZKACS 
redactor la „Năpsport" 

Budapesta

L iana Blebea și Virgil Brenci

ciștigătorii slalomului
(Urmare din pag. 1)

Inițiativa organizării lui pe 
„Zidul mare" s-a arătat bine 
venită, înclinarea pîrtiei și sta
rea bună a zăpezii permițînd 
desfășurarea întrecerilor în con
diții optime. La reușita cursei a 
contribuit și marcajul celor 
două manșe (Gheorghe Roșcu- 
leț în prima și Mihai Bîră în 
a doua), care a pus dificile , 
probleme de tactică. Victoria 
a revenit tînărului Virgil 
Brenci, constant ca valoare. Al

V. 
89,1 ; 
Bra- 
(Ar-

art&ajeazâ însoțitori

șs insofitoare de bord

înscrieri se mai primesc la întreprinderea Trans
porturi Aeriene - TAROM - din incinta Aeroportului 
Bâneasa la Serviciul Personal, între orele 13.00-15.00 
pînă la data de 24 ianuarie 1968.

CONDIJII»

- FEMEI - vîrsta 18-26 ani, fizic corespunzător.
- BĂRBAȚI - vîrsta pînă la 28 ani, fizic corespun

zător și stagiul militar satisfăcut.
- Studii medii cu sau fără bacalaureat.
- Cunoașterea a cel pujin două limbi străine din 

următoarele: engleza, germana, franc- italiana 
și rusa.

- Condiții perfecte de sănătate.
- Domiciliul stabil în orașul București.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON 33.00.30, 

interior 33.

doilea s-a clasat Kurt Gohn, 
care a făcut o Cursă remarca
bilă în manșa a doua.

CLASAMENTUL : 1.
Brenci (Armata Brașov) 
2. Kurt Gohn (Dinamo 
șov) 90,2 ; 3—4. I. Zangor
mata Brașov), N. lovici (Stea
gul roșu Brașov) 90,9; 5. E. 
Haidu (Armata Brașov) 93,1 ; 
6. N. Șuteu (Armata Brașov) 
94,0.

La senioare cinci concurente 
anunțate, trei 
două clasate : 1. 
(Armata Brașov) 
liana Focșeneanu 
tiv Sinaia) 112,9.

SLALOM 
mari: 1. V. 
Brașov) 81,2 
stăntin (St. 
sec., 3. 
85,9; juniori 
(Dinamo Brașov) 72,0 sec, 2. I. 
Ghimbășan (Dinamo Brașov) 
77,8 sec., 3. A. Bogdan (C.S. 
Sinaia) 83,1 sec.; junioare: 1. 
Georgeta Băncilă (Dinamo Bra
șov) 75,0 sec., 2. Maria Supeală 
(C.S. Sinaia) 98,8 sec., 3. Da
niela Munteanu (Armata Bra
șov) 101,9 sec.

CAMPIONATUL DE BIATLON 
(tîneret) — 15 km (3 trageri)

prezente și.. 
Liana Blebea 
102,3; 2. Li- 
(Clubul spor-

c.

SPECIAL, juniori
Crețoi (

sec., 2. T. 
roșu Brașov) 82,1 
Pilu (C.S. Sinaia) 
mici: 1. I. Vlădea

(Armata 
Con-

1. Ion Mîrzea (Armata Bra
șov) lhl5:43,0 (8 minute pena
lizare), 2. Dumitru Soiu (Ar
mata Brașov) lhl6:08,0 (7), 3. 
Ion Olteanu (Dinamo Brașov) 
lhl7:49,0 (8), 4. Alexandru
Szabo (St. roșu Brașov) lhl9: 
28,0 (11), 5. Ion Funieru (C.S. 
Sinaia) lhl9:49,0 (7).

■A’
Azi se dispută în Poiana 

Brașov coborîrea în cadrul 
„Cupei Dinamo" (pe pîrtia Lu
pului) și săriturile pentru „Cupa 
Armata" ’



SCRISOARE DIN INDIA

Jiriac l-a învins pe Metreveli
GENERALUL DE GAULLE
VA F! PREZENT LA J.O.

Din nou vești, ceva mai amănunțite, de la tenismanii noștri 
care — după cum se știe — întreprind un turneu în îndepăr
tata Indie. Cu conștiinciozitatea-i confirmată în repetate rîn- 
duri, Ion Țiriac ne face cunoscute alte amănunte despre evo
luțiile sale și ale colegilor lui, Ilie Năslase și Sever Dron. 
Acum, scrisoarea datată 9 ianuarie, ne parvine tot din Cal
cutta, dar se referă Ia cel de al doilea concurs, campionatele 
internaționale de tenis ale regiunii Assam, desfășurate la 
Gauhati. Despre competiția de Ia Gauhati, premergătoare celei 
de la Bangalore, nu primisem nici o știre.

..."Întrecerile au avut loc 
pe zgură. Același interes în 
jurul turneului, iar noi, dato
rită comportării bune de la 
Calcutta, ne-am aflat în cen
trul atenției publicului și a 
presei. Intii, pe scurt, despre 
Năstase. El a reușit să se ca
lifice în semifinale, eliminin- 
du-l, în cel mai important 
meci, pe indianul Minotra, 
însă după ce a trecut prin 
mari emoții. Ilie a fost con
dus cu 6—4 și 4—1, dar și-a re
găsit ritmul și, cu multă vo
ință, a reușit să-și impună su
perioritatea : 4—6, 8—6, 6—1. 
în semifinale, Năstase a ju
cat cu mine și victoria mi-a 
revenit cu ț>—4, 6—3 (în
„sferturi" . depășisem cu ușu
rință, 6—2, 6—4, pe Peregu- 
don). Pe cealaltă parte a 
tabloului, Dron a dat replica 
cunoscutului jucător din 
U.R.S.S., Aleksandr Metre
veli. Ucu a fost pe punctul 
de a cîștiga primul set — și 
vă închipuiți că aceasta ar 
fi influențat poate desfășura
rea întregii partide — dar 
Dron, conducind cu 6—5, nu 
a știut să fructifice avantajul 
serviciului. O nouă speranță 
la începutul setului următor 
cind conduce cu 2—0. Prea 
puțin însă față de rutina ad
versarului său, care termină

iugoslavul Franulovici (6—1, 
6—2 cu sovieticul Kakulea): 
6—3, 7—5. Astfel, finala pro
bei de simplu bărbați de la 
Gauhati urma să fie decisă 
la capătul disputei mele cu 
campionul sovietic. Meciul a 
avut loc la prinz, pe o tem
peratură de plus 30 de grade, 
pe un teren foarte alunecos. 
Dar, să dau „cuvîntul" ziaru
lui The Assam Tribune..."

Firește, nu vom folosi tot 
textul cronicii din acest co
tidian. Vom reproduce doar 
cîteva rînduri mai semnifica
tive publicate sub titlul 
„DOUBLE CROWN FOR I. 
ȚIRIAC" : „I. Țiriac din 
România, campionul de tenis 
al Indiei de est a cucerit o 
dublă coroană in turneul de 
la Gauhati. El a învins în 
finală pe jucătorul nr. 1 al 
U.R.S.S., Metreveli, iar la 
dublu bărbați, alături de Năs
tase, a cîștigat și acest meci 
decisiv la Metreveli — Kaku
lea...". „Finalele au produs o 
atmosferă specifică de Wim
bledon. Țiriac s-a impus prin 
servicii și smeciuri foarte pu
ternice. adjudecîndu-și parti
da cu 6—3, 3—6, 6—3. Meciul 
a durat aproape două ore. ro
mânul clemonstrind un joc su
perior".

După aceste telegrafice a- 
precieri ale cronicarului in
dian, revenim, în continuare, 
ia relatările lui Țiriac.

...„Finala de dublu am re
zolvat-o relativ ușor (6—3, 
6—3), dar trebuie să spun că 
perechea noastră nu funcțio
nează încă la nivelul cunos
cut. De aici, de la Gauhati. 
ne-am reîntors, noaptea, la 
Calcutta. Azi, cînd vă scriu 
(N.R. 9.1.),. plecăm cu avionul 
la Madras, de unde, probabil, 
ne vom transborda intr-o ma
șină, cu ținta Bangalore. Nu 
prea m-am simțit bine cu sto
macul zilele acestea. Sper 
însă să-mi revin. Deocamdată 
țin regim și n-am nici o tea
mă că am să mă îngraș I Vă 
promit alte noutăți de la 
Bombay. Pe curind.

Ion TIRIAC

Așadar, scrisoarea valoro
sului nostru jucător comple
tează „duelul" său cu Metre
veli : victorie la Gauhati. meci
pierdut la Bangalore Deci,

vibrios,..Metreveli avea să^. pmă ^cum., în India, Țiriac- 
învingă m semifinale și pe Mețreveli. I—î.

EDIȚIA JUBILIARĂ A J.O.

III. LAKE PLACID,

Criza de zăpadă și frecven
tele schimbări de temperatu
ră au influențat primele 
Jocuri Olimpice de iarnă 
disputate dincolo de Ocean. 
Deplasarea, lungă și costisi
toare, nu era la îndemîna 
oricui, de unde o scădere a 
numărului de participanți : 
306 din 17 țări. Doar țările 
scandinave trimit echipe mai 
puternice, să-i înfrunte pe 
americani și canadieni.

Continuă, în probele de 
schi-fond, bătălia suedezo-
norvegiano-finlandeză, cu o 
distribuție echitabilă de pre
mii. Norvegianul Johan 
Grottumbsraaten, unul din 
marii campioni ai combina
tei nordice, își încheie stră
lucit grandioasa carieră
trei ediții olimpice, nicio
dată fără medalie ! Com
patriotul său, Birgen 

Ruud, își începe ca
riera în condiții destul de 
nefavorabile : pe pista din 
fața trambulinei rămăsese de 
la dezgheț o mare băltoacă, 
in care cădeau toți săritorii ! 
Talentul a depășit inconve
nientele și i-a adus prima 
medalie de aur, pe care Ruud 
o va dubla peste patru ani, 
fiind pină acum singurul să
ritor cu două victorii la J.O.
de iarnă ! (in 1948, după o 
pauză olimpică de 12 ani, la 
vîrsta de 36 de ani, Ruud
mai obține o medalie de ar
gint care-i va încununa glo
ria sportivă).

DE ISTORIE:

1932

Presa franceză a anunțat re
cent prezența generalului 
de Gaulle la Grenoble, în pe
rioada desfășurării Jocurilor 
Olimpice de iarnă.

Șeful statului francez va fi 
însoțit de d-na de Gaulle. îna
intea deschiderii competiției, 
președintele Republicii va vi
zita, acompaniat de primarul 
orașului, dl. Dubedout, noile 
instalații din Grenoble, prin
tre care: noua primărie, sta
dionul de gheață, casa de cul
tură sl satul olimpic.

Vizita sa se va extinde și la

Saint Nizler, unde este insta
lată trambulina de sărituri. în 
după-amiaza zilei de 6 fe
bruarie, la orele 15, generalul 
de Gaulle va deschide solem
nitatea olimpică Ia stadion. In 
aceeași zi, șeful statului va da 
o recepție la prefectura locală 
plecînd în aceeași zi spre 
Paris.

La 17 februarie președintele 
Republicii va reveni In orașul 
olimpic șl va asista la Cham- 
rousse la cea de a doua man
șă a probei de slalom special 
bărbați.

Patinajul viteză a stîrnit 
vii discuții : plecările se dă
deau in grup și nu se crono
metrau decît învingătorii I 
In. aceste condiții, victoriile 
duble ale americanilor Shea 
și Jaffee erau asigurate. Pa
tinajul artistic — disputat 
pentru prima oară intr-o sală 
închisă — a evidențiat ar
monia și eleganța vienezu- 
lui Karl Schaffer (care a 
lăsat in terminologia de 
specialitate numele unei 
piruete) șl a adus-o pe 
Sonia Henie mult mai a- 
proape de ochii impresari
lor din lumea filmului.

La hochei pe gheață, doar 
două echipe europene au cu
tezat sâ facă deplasarea 
(Germania și Polonia), dar 
canadienii au avut mult de 
furcă pină a-i- învinge pe 
americani.

Cu caracter neoficial, or
ganizatorii americani au in

trodus in program probe fe
minine de patinaj viteză (o- 
ficiale doar din 1960), me
ciuri de curling și curse de 
sănii trase de ciini !

Am lăsat, înadins, la urmă 
probele de bob (pentru prima 
oară apar boburi de două 
persoane) dominate de ame
ricani, dar în care partici

parea românească este mar
cantă. Rezultatele echipaje
lor românești, formate din 
aviatori, membri ai „Cercu
lui. Sportiv Aeronautic" — 
rezultate obținute la mii și 
mii de kilometri de patrie, 
fără o solidă experiență in
ternațională, în condiții ma
teriale precare —- trebuie 
puse, mai curînd, pe seama 
calităților personale ale com- 
ponenților : curaj, stăpînire 
de sine, rezistență. In pri
vința condițiilor de deplasa
re este semnificativă decla
rația căpitanului echipajelor, 
cunoscutul aviator și bober 
Alexandru Papană, care po
vestește intr-un interviu de 
presă („Curentul", 1 martie
1933) că a fost nevoit să or
ganizeze un... ceai dansant 
pentru a-și putea completa 
fondurile necesare călătoriei.

încă în preliminarii, echi
pajele românești bat recor
durile unei pîrtii pline de 
zig-zaguri. Din păcate, ele 
nu reeditează performanța 
în coboririle de clasificate și, 
astfel, nu obțin medalii, ci 
doar locuri de onoare : lo
cul 4 la bob 2 persoane (Al. 
Papană — D. Hubert) și locul 
6 la bob 4 (A. Papană, Ale
xandru Ionescu, Ulise Pe
trescu, Dumitru Hubert) la o 
sutime de secundă diferență 
față de echipa Italiei (lo
cul 5) !

Aceste rezultate au impus 
echipajele românești pe plan 
internațional. Nimeni nu s-a 
mai mirat, în următorii doi 
ani, cînd titlurile de cam
pioni mondiali la bob 2 per
soane au revenit României 
(Papană — Hubert în 1933 
și Frim — Dumitrescu în
1934) .

în clasamentul final al 
jocurilor, România ocupă, da
torită rezultatelor de la bob, 
locul 11 pe țări, înaintea 
Italiei, Poloniei, Belgiei, Ce
hoslovaciei.

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 
ÎN LUMINA CIFRELOR (»)

lată, echipajul austriac de bob 4 persoane, la un antrenament 
efectuat la St.'Moritz. Tedefoto : U.P.I.-AGERPRES

BREVIAR
«> Pe trambulina de la Vyso- 

kie Tatry s-a disputat un nou 
concurs internațional de săritu
ri cu schiurile care a fost cîș- 
tigat de cehoslovacul Jiri Rasz- 
ka cu 222,5 puncte (săriturile 
sale au măsurat 93,5 și respec
tiv 91.5 m). De remarcat că 
Vladimir Belousov (U.R.S.S.) a 
obținut cea mai lungă săritură 
cu 98,5 m.

• In cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în Europa,

selecționata de hochei pe ghea
ță a Japoniei a jucat la Oslo 
cu reprezentativa țării gazdă. 
Hocheiștii norvegieni au ter
minat învingători cu scorul 
de 8-3 (2-3, 1—0, 5—0).

e Cu prilejul unei conferin
țe de presă care a avut loc la 
Budapesta s-a anunțat că la 
J.O. de la Grenoble delegația 
sportivă a Ungariei va cuprin
de 5 patinatori și patinatoare 
și 5 schiori.

ROMÂNIA - DANEMARCA
în primul tur al „Cupei Davis“ la tenis

MELBOURNE 20 (Agerpres). 
La Melbourne a avut loc ieri 
tragerea la sorți pentru sta
bilirea programului noii ediții 
a competiției de tenis pen
tru „Cupa Davis" (zona euro
peană). Echipa României care 
face parte din grupa B va juca 
cu echipa Danemarcei. Alte în- 
tîlniri din această grupă : Bul
garia—Turcia ; Elveția—R. F. 
a Germaniei; Belgia—Polonia; 
Cehoslovacia—Brazilia ; Lu
xemburg—Norvegia ; Iran— 
Izrael și Austria—Republica 
Sud Africană.

Meciurile grupei A : Spa
nia—Olanda ; Suedia—Rhode- 
zia ; Anglia—Franța ; Finlan
da—Portugalia ; U.R.S.S.—Gre
cia ; Iugoslavia—Noua Zeelan
dă ; Italia—Ungaria și Monaco- 
Irlanda.

în grupa A cap de serie sînt 
echipele Spaniei, U.R.S.S., 
Italiei și Angliei iar în grupa 
B Republica Sud Africană, 
Brazilia, R. F. a Germaniei și 
Danemarca.

© în cadrul turneului inter
național de tenis de la Durban, 
jucătorul Maud (Republica 
Sud Africană) a obținut o sur
prinzătoare victorie cu scorul 
de 7—5, 1—6, 10—8, 7—5 în fața 
lui Clark Graebner (S.U.A.). 
Mark Cox (Anglia) l-a elimi
nat cu 6—0, 11—9, 6—3 pe bra
zilianul Thomas Koch. Alte re
zultate : Ulrich (Danemarca)— 
Mandarino (Brazilia) 6—2, 6—4, 
6—2 ; Okker (Olanda)—McMil
lan (Republica Sud-Afrîcană) 
6—3, 6—0, 9—7.

Astăzi se încheie „Cupa orașului București"
la hochei

(Urmare din pag. 1) 

slovace. Minute în șir jucăto
rii oaspeți au fost nevoiți să 
Iacă eforturi susținute pentru 
a Împiedica deschiderea sco
rului. Dar, după cum spuneam 
mai înainte, la aceasta a con 
tribuit și arbitrul de poartă. 
Un șut al lui Varga (min. 101 
a lovit rama interioară a por
ții și toți cei ce ne aflam a- 
colo am văzut gol, numai cine 
trebuia nu. Un minut mai tîr- 
ziu, faza s-a repetat și becul 
roșu nu s-a aprins. în finalul 
primei reprize, un șut de la 
distantă al lui Nedved (min. 17) 
l-a surprins pe Dumitraș și... 
1—0 pentru C.H.Z. Litvinov. 
Dar nu au trecut decît 60 de 
secunde și Calamar a adus a- 
galarea : 1—1.

în repriza secundă, inițiativa 
au avut-o mai mult oaspeții. 
Echipa română a dat (din 
nou) semne evidente de obo
seală și intervențiile prompte 
ale portarului Dumitraș au de
terminat ca scorul să nu ia 
proporții în avantajul jucători
lor din Litvinov. Ei n-au reu
șit să înscrie decît un singur 
gol, in finalul reprizei (min. 
38), cînd Piskac a tras exce
lent de pe „lift" surprinzîndu-1 
pe portarul român.

MLADOST, MAI REALISTĂ, A CtȘTIGAT
„C.C. E.“ LA POLO

(Urmare din pag. 1)
(portarul bucureștean a scăpat 
mingea în plasă !). Gazdele asari 
tează în continuare poarta lui 
Stipanici, dar „pantera din Za
greb” este ia post. Popa ratează 
din apropiere. Zahan scapă sin
gur (dar arbitrul nu acordă ni
tric) iar „șurubul” lui Grințeseu 
nimerește bara. Oaspeții trec 
foarte rar de centru și totuși 
termină repriza în avantaj.

După pauză, Grințeseu egalează 
din 4 metri (1-1) dar imediat, 
Popa, la un contraatac, greșește 
pasa decisivă. Apoi, la o decizie 
neclară a Iul Manuelli, dinamo- 
vistii sînt surprinși în terenul 
advers și Simenc plecat pe con
tra tac înscrie nestingherit (1-2). 
Cel de ai treilea „sfert” începe 
cu o cursă solitară a lui Blajec 
pină în fața porții adverse unde 
:a fost faultat de Trumbici (cel 
mai bun jucător al lui Mladost), 
dar arbitrul nu vede nimic. In 
faza următoare situația se repetă, 
de data aceasta cu Grințeseu șl, 
.in sfîrșlt, dinamoviștii benefi
ciază de un penalti pe care ace
lași Grințeseu îl transformă pre
cis. Atacăm, atacăm și Mărcu- 
lescu îl găsește pe Kroner cu o 
pasă ideală iar căpitanul bucu- 
reștenilor trimite din voie min
gea la vinclu (3-2 în mai puțin 
de un minut) Tribunele sînt în 
delir. Nu pentru mult timp, pen
tru că poljak execută cu sigu
ranță un 4 metri și ...3-3 cu 6 
minute înainte de sfîrșit. Mladost 
rezistă greu, dar rezistă, Kroner 
nu poate fi oprit din acțiune de 
cit prlntr-un fault văzut clar de 
toată lumea, în afară de condu
cătorul jocului, iar Stipanici 
„scoate" in extremis un șut pu
ternic ai lui Mărculescu.

Ultima repriză. Momente de 
mare încordare. Zuzej ratează o 
bună situație, Poljak este faul
tat clar, dar Manuelli mj acordă

pe gheață
Deci, formația Bucureștiulul 

a început ultima repriză con
dusă cu 1—2. în același timp 
însă a început această parte 
a întîlnirii hotărîtă să întoarcă 
rezultatul în favoarea sa. $i 
a reușit! Florescu în min. 42 
(șut foarte frumos) și Varga 
în min. 45 au readus avanta
jul de partea noastră. Din pă
cate însă un șut de la distan
tă al lui Hudec (min. 52) a 
făcut ca pe tabela de marcaj 
scorul să devină iarăși egal: 
3—3. în ultimele minute echi
pa noastră a atacat hotărît $i 
a realizat golul victoriei prin 
G. Szabo. Au condus toact* 
atent N. Kirilov (Uniunea So
vietică) si G. Zeller (R.F.G.).

SELECȚIONATA SECUNDĂ A 
R.F.G. — BUCUREȘTI TINE

RET 7—3 (2—1, 2—1, 3—1)

Și de această dată tinerii 
hocheiști bucureșteni au plă
tit foarte scump cîteva greșeli 
de apărare 1 Din acest motiv, 
cu toate că replica pe care 
ei. au dat-o jucătorilor din re
prezentativa secundă a R. F. 
a Germaniei a fost neașteptat 
de viguroasă, au părăsit to
tuși terenul învinși la o dife
rență de scor nemeritată.

4 metri. Apoi, Grințeseu face inu
tilă intervenția lui Stipanici (4-3) 
la o nouă lovitură de pedeapsă. 
Se părea că dinamoviștii vor 
cîștiga. Zuzej șutează fulgerător 
și Ciszer apără. In faza urmă
toare este rîndul portarului oas
peților să se remarce la o bombă 
a lui Zahan. Și iată cel de al 
19-lea minut care a destrămat 
toate speranțele dinamoviștitor. 
Poljak și Simenc se zbat în fata 
porții liii Ciszer, primesc puncte 
de penalitate și, ca atare, ulti
mul ,4 metri". Poljak marchează 
golul care va aduce studenților

Elvețianul Ștefan Kaelin, la un anu, -ament de coborire la 
Kitzbuehel (Austria), El se pregătește în vederea marelui concurs 
de la Hahnekamm. Telefoto : U.P.I.-AGERPRES

în prima parte a articolului său, colaboratorul nostru, ing. 
Dan Pacurariu făcea un bilanț al edițiilor anterioare ale J.O. de 
iarnă. în continuare, pe baza rezultatelor înregistrate în anii din 
urmă ca și a celor consemnate acum, în perioada premergătoare 
întrecerilor de la Grenoble, autorul își exprimă opiniile în legă
tură cu favoriții celei de a X-a Olimpiade albe.

Hocheiul este, probabil, cea mai 
populară întrecere a Jocurilor de 
iarnă. Pe baza tuturor rezultate
lor, ca mare favorită pornește 
echipa U.R.S.S. și nu vedem ce 
ar putea-o împiedica să repete 
performanța din 1955 și 1964. Tot
odată, așteptăm de. la reprezentan
ții țării noastre o comportare la 
înălțimea progresului cert mani
festat de această disciplină spor
tivă în România.

Excelentul sportiv francez, 
Jean-Claude Killy, este în drept 
să aspire la toate titlurile puse 

.în joc la probele alpine. Va 
reuși el. oare, să egaleze perfor
manța lui Toni Sailer din 1956, 
care a. cucerit toate cele trei me
dalii olimpice de aur ?

La femei — trei favorite • cana
diana Nancy Greene la slalom 
uriaș, Marielle Goitschel (Franța) 
la slalom special și Erika Schi- 
negger (Austria) la coborîre. Așa 
cum s-a scris în presă, partici
parea Ia J.O. a ultimei este în
doielnică, dar pînă la clarificarea 
situației, răniîne favorită.

La 15 km pronosticul este, poa
te. cel mai dificil ; la concursul 
de la Lahti, a învins suedezul 
Rdnnlund, la Grendble a învins 
norvegianul Martinsen, la Hol- 
menkolleh, sovieticul Akentiev, 
iar la Kusamo, norvegianul Ellev- 
seter ; prin faptul că acesta din 
urmă a ocupat locuri de frunte 
la toate aceste întreceri, arătîn- 
du-se cel mai constant, îl consi

Cupa campionilor europeni. Și în 
timp ce dinamoviștii părăsesc 
piscina cu lacrimi în ochi, po- 
loiștii din Zagreb cîntă pentru 
victorie. Oricum, felicitări ambe
lor echipe, care s-au dovedit cele 
mal bune formații de pe conti
nent în acest sezon.

I. Manuelli a condus slab ur
mătoarele formații : DINAMO ; 
Ciszer — ZAHAN, GKfNȚESCU. 
KRONER, Popa, Zamflrescu, 
BLAJEC. MĂRCULESCU ; MLA
DOST : STIPANICI — TRUMBICI, 
BONACICI, JEGER, Zuzej, Si
menc, POLJAK. 

derăm ca favoritul nr 1 al probei 
(este interesant de subliniat că în 
2964, la Innsbruck, el a ocupat 
locul 25).

La 30 km. preferința noastră 
a fost mai ușor de acordat: finlan
dezul Laurila. Primul la Falun 
și la Kusamo, credem, că e] este 
îndreptățit să spere că va schim
ba locul VI de la Innsbruck pe lo
cul I de la Grenoble.

La 50 km revine, în fruntea fa- 
voriților, norvegianul Ellevseter, 
căci el și-a dominat adversarii 
at.ît la Lahti, cît și la Holmen- 
kollen (amintim că la J.O. din 
1964, el a sosit al 8-lea).

La ștafeta 4x10.km fond, toate 
echipele fruntașe au fost prezente 
la startul concursului de la Fa
lun ; a învins echipa Norvegiei 
urmată de Suedia și de U.R.S.S. 
De aceea, acordăm prima șansă 
tot Norvegiei și în întrecerile de 
la Grenoble.

La săriturile de la trambulina 
mijlocie, finlandezul Kankonen 
prin victoriile obținute în sezo
nul trecut asupra principalilor 
săi adversari la Lahti și chiar pe 
trambulina olimpică de la Gre
noble. pare să fie perfect îndrep
tățit să aspire la păstrarea titlu
lui olimpic cucerit în 1964.

învingător în „turneul celor
4 trambuline" și. în plus, la Hol- 
menkollen și la Grenoble, nor
vegianul B. Wirkola întrunește 
șanse de a se. urca pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului olim
pic la terminarea probei de sări
turi de la trambulina mare, pro
bă la care în 1964 nu a ocupat 
decît locul 16.

Nume noi la combinata nordică. 
Nici unul dintre primii clasați la 
Innsbruck nu mai contează prin
tre favoriții întrecerii de la Gre
noble. învingător la „repetiția 
pre.olimpică“ din 1967 și ocupînd 
locuri fruntașe la Lahti și Hol- 
menkollen, sportivul Ralf Pohland 
din R.D.G., prin constanța sa. în
trunește cele mai multe sufragii.

La schi-fond femei este așteptat, 
cu mult interes, duelul U.R.S.S. 
— Suedia. La individual, se pare 
că cele mai multe șanse le întru
nește suedeza T. Gustavsson; la
5 km a învins-o. în întrecere di
rectă, la Kusamo, pe sovietica 
K. Boiarskih (triplă campioană 
olimpică în 1964). iar la 10 km 
s-a păstrat aceeași ordine a sosi
rii, atît la Falun, cît și la Hol- 
menkollen ; în schimb, la șta
feta . 3x5 km, Uniunea Sovietică, 
prin victoria directă asupra Sue
diei, Finlandei și Norvegiei (la 
Falun), este principala candidată 
la medaliile olimpice de aur.

De probele de biatlon. se leagă 
multe din speranțele noastre ;

Cursa de șase zile desfășu
rată pe velodromul din Berii 
nul occidental s-a încheiat cu 
victoria cuplului danez Palie 
Lykke-Freddy Eugen, clasați 
pe primul loc cu 216 puncte.

■
Cunoscutul pugilist italian 

Nino Benvenutti și-a făcut vi 
neri scara reintrarea, după o 
absență de cîteva luni cauzată 
de un accident, întilnindu-1 pe 
ringul de la' „Palazzo dello 
Sport" intr-un meci amical pe 
americanul Charley Austin. 
Benvenutti a obținut victoria 
la puncte Ia capătul unei par 
tide care nu a convins specta
torii câ se află în cea mai bună 

succesul din 1964 se cere confir
mat și întrecut. Deși la campiona
tele mondiale din anul trecut. în 
proba individuală (20 km) nici 
un reprezentant al țării noastre 
nu s-a clasat printre primii șase 
sportivi, modul cum reprezentan
ții noștri s-au pregătit în ultimul 
an ne dă mari speranțe într-o 
comportare meritorie Ia Grenoble. 
Cine va cîștiga titlul olimpic ? 
Greu de pronosticat ; prin victo
ria sa la campionatele mondiale, 
sovieticul Viktor Mamatov (de
butant în întrecerile de mare an
vergură !) se anunță, teoretic cei 
puțin, ca favoritul nr. 1 pentru 
Grenoble.

în proba de ștafetă 4 x 7,5 km 
(nou introdusă în program), Nor
vegia — învingătoare de două ori 
la rînd la campionatele mondiale 
— pare să „țintească“ cu cele mai 
mari șanse și titlul olimpic. Echi- 
p României (Carabela, Cimpoia, 
Bărbășescu și Vilmoș) a făcut, 
la ultima ediție a campionatelor 
mondiale, o figură frumoasă, ocu
pînd locul IV. Am dori să-1 con
firme Ia J.O.,

ing. Dan PACURARIU — 
Brașov

O p ropunere interesantă
ÎN LOC DE UN SINGUR MECI FRANȚA-ROMÂNIA 

UN TURNEU DE PATRU JOCURI!
într-un număr recent, re

vista de rugby „Midi Olym- 
pique" a publicat un articol 
interesant pentru desfășurarea 
ulterioară a relațiilor franco- 
române, în acest domeniu.

Un cititor al revistei pro
pune spre studiu federației 
franceze de specialitate posibi
litatea ca în locul meciului 
anual Franța — România să 
se organizeze un turneu al 
XV-lui României, în care re
prezentanții țării noastre ar 
urma să susțină patru jocuri 
în diferite regiuni ale Franței.

Conducerea revistei găsește 
excelentă ideea colaboratoru
lui și și-o însușește cu entu
ziasm, fiind convinsă că ea va 
găsi ecoul cuvenit în rîndu- 
riie conducătorilor rugbyuhii 
francez.

Cît ne privește, nu văd ce 
motive am avea să nu fim 
atrași de realizarea ei.

formă. Benvenutti nu a acțio
nat rapid și de multe ori lovi 
turile sale au fost fără adresă. 
La 4 martie la New Yrok, Ben- 
venutti va susține un meci pe 
distanța de 15 reprize a 3 mi
nute în compania lui Emile 
Griffith, în joc fiind pusă cen
tura de campion al lumii la 
„mijlocie" deținută de boxerul 
american.

■
Cunoscutul automobilist sco

țian Jimmy Clark a cîștigat ia 
Cristchurch (Noua Zeelandâ) 
marele premiu dotat cu trofeul 
„Wigram". Pe locurile urmă
toare s-au clasat Chris Amon

LA BEVERWIJK

NICOLAU Sl CIOCÎLTEA 
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

AMSTERDAM 20 (Agerpres). — 
După o zi de odihnă au fost re
luate întrecerile turneelor mascu
line din cadrul Festivalului in
ternațional de șah de la Bever- 
wijk.

în grupa marilor maeștri s-au 
disputat partidele rundei a opta. 
Florin Gheorghiu a remizat cu 
olandezul Langeweg. Portisch a 
cîștigat la Pîdevski. Liderul tur
neului Korcinoi a întrerupt cu 
Tal.

în clasament conduce Korcinoi 
(U.R.S.S.) cu 7 puncte (1), urmat 
de Gheorghiu (România), Por
tisch (Ungaria) 5 puncte, TaJ 
(U.R.S.S.) 4Va (1), Hort (Cehoslo
vacia), Matanovici (Iugoslavia) 4*/2 
puncte etc.

Runda a opta a turneului ma
eștrilor a fost favorabilă șahis- 
tului român Victor Ciocîltea. El 
l-a întîinit pe olandezul Hartoch.

Organizarea acestui turneu 
de două săptămini ar avea 
darul, în primul rînd, să îm
bogățească contactele cu 
rugbyul francez și, în al doi
lea rînd, ar pregăti cu totul 
în alte condițiuni meciul-test 
cu Franța, cu care s-ar putea 
încheia turneul.

Dar, ceea ce ne face să 
fim mai îneîntați citind arti
colele apărute în ultimul timp 
în presa franceză este consta
tarea că, alături de oficiali
tăți, marele public din Fran
ța, atît de pretențios cînd este 
vorba de rugby, a început să 
aprecieze valoarea rugbyului 
nostru.

Ne bucură elogiile făcute în 
diferite ocazii la adresa 
rugbyului românesc, dar ele 
ne și obligă.

Sîntem datori ca acest joc 
atletic atît de frumos, dar 
atît de greu, să-l popularizăm 

(Noua Zeelandă) și Dennis 
Mulhulme (Noua Zeelandă).■

Proba de 60 m din cadrul 
concursului de atletism desfă
șurat pe teren acoperit la Los 
Angeles a fost cîștigată de 
Charlie Green cu timpul de 6,1. 
Jim Kemp a terminat învingă
tor in cursa de 440 yarzi plat, 
fiind cronometrat cu timpul de 
45,5. Mâtson s-a clasat primul 
la aruncarea greutății cu 18.45 
m, iar Bob Beamon a cîștigat 
săritura în lungime cu 7,93 m. 
Boston s-a clasat pe locul doi 
cu 7,56 m. Finlandezul Erkki 
Mustakari l-a învins în proba 
de săritura cu prăjina pe Bob 
Seagren (S.U.A.) ! Mustakari s 
realizat 5,02 m.

■
In campionatul de baschet 

(masculin) al Italiei conduce e- 
chipa Cantu cu 16 puncte ur
mată de Ignis Neapole, Sim- 

îr schimb, americanul Zucker
man a pierdut ia Doda, astfel câ 
în prezent Ciocîltea ocupă primul 
loc în clasament, la egalitate de 
puncte cu Zuckerman și Doda.

După opt runde ,primul loc in 
clasament este deținut de ciocîl
tea (România), Zuckerman 
(S.U.A.) și Doda (Polonia) cu 
cite 5!/2 P fiecare, urmați de Me
dina (Spania), Ta tai (Italia), Os- 
toici (Iugoslavia) 5 puncte, Fleșch 
(Ungaria), Scheltinga (Olanda), 
Nikolici (Iugoslavia) 4*/2 p.

După 4 runde în turneul fe
minin de șah de la Beverwijk 
conduce Alexandra Nicolau (Ro
mânia) cu 3 puncte, urmată de 
Malypetrova (Cehoslovacia) 2V3 
puncte, Kozlovskaia (U.R.S.S.), 
Vreeken (Olanda) cite 2 puncte și 
o partidă întreruptă fiecare în 
runda a 4_a, Nicolau a remizat 
cu olandeza Timmer.

în rîndurile școlarilor și stu
denților, pentru a crește o 
masă de jucători din care să-i 
putem alege pe cei mai buni.

Trebuie să-i învățăm a-1 
juca bărbătește, dar corect, 
pentru a nu-i denatura frumu
sețea.

în sfîrșit, trebuie să avem 
cluburi bine organizate cu 
echipe puternice, pentru că 
rugbyul este un joc în care, 
mai mult poate ca în orice 
alle jocuri, spiritul de echipă 
este hotărîtor în obținerea 
succesului.

C. M.

N. R. ăi ii, desigur, 
foarte bine ca activiștii 
federației noastre de 
rugby să analizeze a- 
ceastă propunere și să-și 
spună părerea.

menthal și Candy Bologna cu 14 
puncte. In ultima etapă, Cantu 
a învins Veneția cu 85—71, Pa
dova a întrecut cu 77—59 pe 
Ignis Varese, iar Simmenthal a 
dispus cu 71— 62 de Ignis
Neapole.

în turneul internațional de 
baschet masculin de la Varșovia. 
selecționata orașului Sofia a 
obținut o nouă victorie. De 
data aceasta, baschetbaliștii bul
gari au întrecut formația polo
neză Legia Varșovia cu scorul 
de 78—61 (35—32).

H
Cea de-a 14-a partidă a .me

ciului pentru campionatul mon
dial de șașki (dame), care se 
desfășoară la Tbilisi între Ku- 
perman și Andreiko, s-a înche
iat remiză.

In prezent, scorul este de 
7,5—6,5 in favoarea lui Kuper- 
man.

VtRUHlr L B. Jsdtimâțla* «ta Br«»lapu 2S—
TOMMIE


