
CONSTELAȚIA DE PE CLABUCET Fotbaliștii români

Campionatele internaționale

învingători
la Sao Paulo

PAULO, 24 (Agerpres). în cel de al 
meci susținut in Brazilia, selecționata

SAO 
cincilea 
divizionară a României a evoluat la Sao Paulo 
in compania formației Piracicaba. Fotbaliștii 
români au obținut victoria cu scorul de 6—2 
(2-1).

de tenis de masă ale României

Prestigioasele cărți de vizită

R. f. a Germaniei și Angliei

Acest feeric decor nocturn a fost oferit obiectivului 
pîrtia Clâbucetului pe care a intrat recent în funcțiune o mo
dernă instalație de iluminare. Tn felul acesta sezonul de schi se 
dublează, practic, la Predeal, ținînd seamă de faptul că acum 
orele serii pot fi petrecute nu numai la club (sau la gura sobei) 
ci și pe zăpadă, în cristiane și coborîri amețitoare.

Telefericul și schi-liftul capătă, astfel, valori sporite ca, de 
altfel, și frumoasa localitate carpatină. Turismul nostru intern 
și internațional are un nou punct de atracție.

Sincere felicitări luminilor de pe Clăbucet !
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Aseară, la Augsburg |

In meci amical de hochei
R. F. a Germaniei - România 6-2

AUGSBURG 24 - Aseară, in fața a 7000 de 
spectatori, s-au întilnit în localitate, în cadrul u- 
nui meci amical, reprezentativele de hochei ale 
R. F. a Germaniei și României. Victoria a revenit 
echipei gazdă cu scorul de 6—2 (5—0, 1—0, 0—2). 
Cele două puncte ale formației române au fost 
realizate de frații Szabo. De menționat că meciul 
s-a desfășurat pe un timp nefavorabil — rafale 
de zăpadă — motiv care a determinat o întreru
pere de 30 de minute.

Cele două formații urmează să se intîlnească 
din nou, la 4 februarie, la Grenoble — de data 
aceasta in meci oficial — pentru calificarea in 
grupa A

REORGANIZAREA SOCIETĂȚII
DE MEDICINA SPORTIVA
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campionatele internațio- 
de tenis de masă care se 
desfășura la București, 
R. F. a Germaniei va fi

La 
riale
vor 
lotul
alcătuit din jucători deosebit 
de valoroși. Colaboratorul nos
tru, JOACHIM NEUSSER, re
dactor la agenția „Sport Infor
mation Dienst" din Dussel
dorf, ne-a trimis o scurtă pre
zentare a jucătorilor.

Iată cărțile lor de vizită :

EBERHARD SCHOLER. Năs
cut la 22 decembrie 1940. A 
cîștigat de șase ori campiona
tul individual al R.F.G, La 
campionatele mondiale din 
1965 de la Ljubljana, ca și la 
cele de la Stockholm (1937), el 
s-a clasat în. semifinale. Scho
ler este membru al clubâîui 
D.J.K. Dusseldorf, echipă care 
8 cucerit de patru ori cam-

piohatul țării și de trei ori 
„Cupa R.F.G.". Eberhard Scho- 
ler este considerat unul dintre 
cei măi buni jucători , din Eu
ropa. Este căsătorit cu fosta 
jucătoare engleză Diana Rowe.

KONRAD FREUNDORFER. 
A cîștigat de opt ori titlul de 
campion al R.F.G. șl a partici
pat la numeroase campionate 
mondiale și concursuri inter
naționale. Din 1962, Freundor- 
fer i-a cedat supremația lui 
Scholer. Anul trecut a cucerit 
titlul la dublu bărbați și la 
dublu mixt. Freundorfer este 
un excelent jucător ofensiv

AGNES SIMON In 1957 a 
câștigat titlul mondial la du
blu femei, iar in 1962 a de
venit campioană europeană.

Foto: O. CAHANE

Recent, a avut loc 
ședința de reorgani
zare a Societății de 
Medicină Sportivă din 
cadrul U.S.S.M. (Fi
liala București). S-au 
discutat, printre al
tele, despre perspecti
vele culturii fizice 
medicale în țară și 
peste hotare, despre 
necesitatea îmbunătă
țirii aparaturii de in
vestigație a sportivi
lor în timpul proce
sului de antrenament, 
despre necesitatea lăr
girii 1 
medicinii 
domeniul 
masă și 
școlar.

Vineri

preocupărilor 
: sportive în 
! sportului de 

al sportului

26 ianuarie,

orele 18,00, va avea 
loc, in sala Uniunii 
Societăților de Științe 
Medicale o ședință de 
referate. Va vorbi 
prof. dr. lacob Mihăi- 
lă despre „Profeso
rul l. Athanasiu pro
motor al studiilor de 
fiziologie a efortului 
fizic". Un colectiv 
condus de prof. dr. C. 
Gh Dumitriu va pre
zenta rezultatele ob
ținute prin utilizarea 
culturii fizice medica
le în tratarea spon- 
dilitei anchilozante, iar 
dr. O Popescu va re
fera despre „Indicii 
de armonie la sporti
vii de vîrstă școlară".
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RALIUL ROMÂNIEI-1968
ÎNTR O FORMULĂ NOUĂ

/Continuare în pag. a 2-a)

AZI, ÎN SEMIFINALA

Eberhard Scholer — campionul 
R. F. a Germaniei — locul « 

în lume.

Mary Wright (Shannon) 
campioana Angliei 

in lume.

I

Ediția a H-a a Raliului auto
mobilistic al României se va 
desfășura după o nouă formulă, 
cu „plecări în stea".

Concurenții vor lua startul 
din 6 puncte și se vor întîlni 
la Brașov, de unde va începe 
a doua fază a raliului, parcursul 
comun.

Punctele de plecare și traseele 
pentru faza de concentrare sînt:

ORADEA — Cluj — Turda — 
Mediaș — Brașov = 431 km

BOTOȘANI — Suceava — Ba-
cău — Adjud — Brașov “ 
432 km

CONSTANTA — Slobozia — 
Buzău — Ploiești — Brașov = 
438 km

TIMIȘOARA — Caransebeț — 
Simeria — Sibiu — Brașov 
448 km

BUCUREȘTI — Pitești — Si
biu — Mediaș — Brașov = 
458 km

BRAȘOV — Tg. Secuiesc — 
Adjud — Ploiești — Brașov = 
463 km

Plecarea se va da în ziua de 
14 iunie, ora 15,31, iar sosirea 
va avea loc la Brașov, în jurul

orei 22,40, media orară impusa 
fiind de 60 km/oră. De la Bra
șov, după o scurtă pauză, toți 
concurenții vor lua plecarea in 
faza a Il-a a raliului, fază de 
traseu comun.

Pentru faza a Il-a traseul 
este: BRAȘOV — Făgăraș — 
Sibiu — Mediaș — Sighișoara — 
Odorhei — Miercurea Ciuc — 
Rișnov — Predeal — BRAȘOV 
— 481 km. Plecarea de la Bra
șov se va da în noaptea de 
15 iunie, la ora 01,01, iar 
rea va avea loc în jurul 
09,02. Media orară impusă 
de 60 km/oră.

De-a lungul fazei a Il-a
seu comun) sint prevăzute ur
mătoarele probe speciale de 
viteză :

sosi- 
orei 
este

(tra-

1. PE DEALUL HULA, la 
ieșirea din Mediaș, către Tg. 
Mureș, pe D.N. 14 A, între bor
nele kilometrice 2,5—5,5 ™ 
3 km ;

S. PE ȘOSEAUA RIȘNOV - 
PlRÎUL RECE, între bornele 
kilometrice 12—6,2 ■= 5,8 km ;

3. PE ȘOSEAUA BRAȘOV - 
POIANA BRAȘOV, cu plecarea 
din Brașov șt sosirea in dreptul 
cabanei Vinătorilor — 10 km.

La Brașov se mai preconi
zează și organizarea unui cir
cuit de viteză.

Durata totală a raliului va fi 
de 18 ore. Cu excepția porțiu
nii Rîșnov — Predeal, întregul 
traseu al raliului se desfășoară 
pe șosele asfaltate.

In grupa mari
lor maeștri a 
festivalului de 
șab de la Be- 
verwijk, V. Kor- 
cinoi (- -«■-
conduce 
puncte 
virtual 
toi fi 
Florin 
ghiu
Tal (U.R.S S.) și 
Hort (Cehoslova
cia) cu cite 6'/a 
p, Matanovici 
(Iugoslavia). Por- 
tiseh (Ungaria) 
6 p, Ivkov, Ka- 
raklaici, Cirici 
(toți iugoslavia)

(U.K.S.S.)
• cu lO’/u 

și este 
cîștigâ- 

urmează 
Gheor- 

(ttomftnia),
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șah;
șl Rea (Olanda) 
5 Va puncte, etc. 
tn runda a il-a, 
Florin Gheorghiu 
a remizat cu șa- 
histul bulgar Bo- 
boțov
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NI OBSERVAȚII
DESPRE CANOTAJ

★

Cei mai mici patinatori 
in întrecere

Duminică încep în Capitală 
întrecerile finale din cadrul 
campionatelor republicane d,e 
patinaj artistic pentru copii și 
juniori mici. Vor concura pri
mii clasați în concursurile re
gionale, care iau sfîrșit in a- 
ceste zile.

DE TENIS DE MASĂ

Progresul
sau Ausscnhaudcl Berlin?

„O victorie în deplasare, în 
fața Progresului, cu Maria A- 
lexandru în componență, este 
aproape imposibilă... Chiar 
dacă jucătoarele noastre vor 
„prinde" o zi bună, ele tot nu 
pot emite pretenții la califica
re" — declară Heinz Haupt, 
antrenorul campioanei de tenis 
de masă a R.D. Germane, Aus- 
senhandel Berlin.

„întîlnirea de joi se anunță 
extrem 
tru un 
pentru 
destulă 
gelescu
bUcureștene.

Iată două declarații care — 
fără discuție — au produs ne
dumerire printre cititorii noștri. 
Este un exces de modestie din

de dificilă. Opinez pen- 
scor de 5—4 ! Am dori 
Progresul''..., spune cu 
timiditate prof. N. An. 
— antrenorul formație,

partea tehnicienilor respectivi? 
Sau, să fie oare vorba de vreo 
stratagemă psihologică ? Poa
te și una și alta. In orice caz, 
istoria partidelor de pină acum 
dintre Progresul și Aussenhan- 
del (fostă T.S.C.) îndreptățește 
afirmațiile antrenorilor Haupt 
și Angelescu.

Intr-adevăr, cele două echipe 
s-au mai întilnit pină acum de 
două ori. tot in „C.C.E.", tot la 
București, și de fiecare dată, 
româncele au învins eu același 
scor : 5—3. Dar, după ce emo
ții! în decembrie 1965, oaspete 
le au condus cu 2—0 și 3—1 și 
numai comportarea fără reproș 
a Măriei Alexandru in 
disperate a făcut ca 
victoriei să se încîine 
din urmă in favoarea

situații 
balanța 
in cele 
Progre-

sului. Doi ani mai tirziu. in 
martie 1967, Progresul a avut 
avantaj net : 4—0, dar rezulta
tul final a fost de 5—3, la ca
pătul unor meciuri dificile. 
Din nou, Maria Alexandru a 
fost la inălțime, dar și colegele 
ei (Victoria Babiciuc, Carmen 
Crișan) și in special prima, 
au secondat-o cu succes. Ne 
amintim. Babiciuc a invins-o 
pe Doris Hovestadt cu 2—0. De 
ce nu s-ar putea reedita victo
ria Progresului și pentru a treia 
oară ? Jucătoarele care se în
tâlnesc. astăzi, la Floreasca (de 
la ora 17,30) sint aceleași de 
anul trecut, iar antrenament 
a făcut toată lumea. Să vedem 
a cui pregătire a fost mai 
bună. O vom afla azi după-a- 
miază.

o ședință de 
desfășurată 

orele 20,30— 
sala de la 

, „nea Tonei" 
, secretarul 

federației de spor
turi nautice, ne 
reproducea refle
xia — făcută, prin 
urmare, in deplină 
cunoștință de cau
ză— a unui fost 
mare campion: 
„Antrenamentul de 
performanță e su
ferință".

Băieții, studenți 
cu toții, au primit decît 4 locuri, 
aforismul ca pe 
un paradox, atit 
de mult prima a- 
supra „torturilor 
fizice" momentane 
perspectiva senza
țiilor pe care nu
mai un schifist le 
poate încerca și 
pe care sper să 
le sugerez cu al
tă ocazie colegilor 
mei, sportivii de 
uscat.

Totuși, pentru cei 
care cunosc bine 
situația de fapt a 
canotajului acade
mic românesc, afir
mația capătă un 
sens concret, nein
tenționat de cel 
care a formulat-o. 
Fiindcă e vremea 
cind pe suprafața 
lacurilor se pati
nează, nu mai a- 
mintesc de penuria 
parcului de schi
turi și giguri, dar 
nu pot trece stih

La i 
forță 
intre 
23 in 
Drept, 
Bălan,

că toți ca- 
din Capi-

tăcere 
notorii 
tală, juniori și se
niori, începători, a- 
vansați sau compo
nent ai lotului, au 
la dispoziție doar 
DOUA bacuri, to- 
talizînd NOUA 
locuri. I 
dintre ele, instalat 
sub tribuna cam 
șubredă a stadio
nului Tineretului, 
se poate „trage" 
numai pe o parte, 
iar cel de la 
publicii nu

mai are literatura 
de specialitate, care 
recomandă o ga
mă largă de exer
ciții izotonice la a- 
parate pe care le 
vedem doar in fo
tografii ?

Eclipsați de succe- 
La primul seie internaționale 

ale colegilor lor ca
re mînuiesc padela 
și pagaia, vîslașii și 
tamerii noștri se 
străduiesc să nu 
rămînă mai prejos, 
cel puțin in sîrgu- 
ința la antrena
mente. Și nu e 
vina lor dacă, de 
la un campionat e- 
uropean la altul, 
medaliile de aur 
îi ocolesc. In mo
mentul in care nu 
vom mai crește 
campioni în epru- 
betă, cind acest 
sport va cuprinde 
masele, in momen
tul în care lacuri
le admirabile care 
împînzesc (ara 
vor fi utilizate așa 
cum ar merita, la 
cel puțin unul din 
malurile acestora 
va apare o școală 
de canotaj cum 
ne visăm cu toții, 
care să facă faimă 
și schifului ro
mânesc. De antre
nori nu ducem lip
să, iar de elevi 
pentru ei nici a- 
tit.

Re-
are

atitAmbele sint 
de bine întreținute 
(n.r. nu are de zis 
nimic I.E.B.S-ul la 
acest capitol ?) 
cit antrenorul 
Bulugioiu a 
nunțat să se 
vească de 
tru că 
nereglată 
deforma 
elevelor sale, com
ponente ale lotu
lui național. Lip
site de posibilita
tea de a ' exersa 
mișcarea specifică, 
aceste sportive duc 
o activitate — fără 
exagerare — inten
să in sala de for
ță ; dar nu 
dispoziție 
reglabile, 
îngreunări

în- 
l.

re- 
ser- 

pen-ele, 
instalația 
ar putea 
mișcarea

să

au la 
haltere 
pentru 
succe

sive, trebuind 
se mulțumească cu 
pantere de 20 
30 kg. In 
condiții. ce

șt
aceste

rost Cornel STERIAN
Mav-tra intern illnnaia tlisabera Polihroniado in timpul -imullanulul 
susținui 'a 20 de table in compania Iubitorilor de sah de la AS. „Plani, 

ficarea" din cadrul C.S P.-București. Foto : A. NEAGU

In grupa 
eștrilor, 
pentru 
locuri 
deschisă, la 
participînd 
multi j 
printre care 
românul 
Ciociltea. care a 
remizat cu spa
niolul Medina 
Polonezul Duda 
se menține in 
fruntea clasa
mentului cu 8 
puncte, urmat de 
Medina (Spania) 
T'h p. Ciociltea 
(România) și Os- 
toici (Iugoslavia) 
7 p, Nikolic) <Iu. 
goslaviai Bv> (1)

tna- 
lupta 

primele 
rămine 

ea 
mai 

jucători, 
Și 

Victor

S
portul s-a integrat prea mult în 
viața socială a epocii în care 
trăim pentru a moi necesita ple
doarii favorizante. El este astăzi 
unanim acceptat nu numai ca 
un divertisment, ori corectiv fi

zic ci, laolaltă cu calitățile exprimate, ca 
un factor al educației complexe a omului 
modern, in rînd cu cultura, știința etc.

Problemele sale nu sînt, prin aceasta, 
epuizate, ci — dimpotrivă — mereu schim
bate, tot mai vaste, vii, într-un < 
respectînd, și în acest sens, legile generale 
ale societății în permanentă adaptare la 
mereu înnoitele condiții pe care însuși pro
gresul i le solicită.

Revenind la spor’ constatăm că — potri
vit unei dialectici greu de negat, dar mai 
lesne de ignorat — el ccută la noi ca si 
aiurea, formele cele mai potrivite conți
nutului său aflat într-o efervescență gene
rală, explicată și datorată chiar înmulțirii 
imprevizibile a competițiilor internaționale 
de anvergură, performantelor uluitoare din 
sporturile individuale, ambițiilor electri
zante de diverse nuanțe canalizate spre 
sport ca spre un paratrăznet infailibil.

Tn situația dată, munca de organizare 
capătă — în ciuda unei aparente inaclua- 
lităfi — o deosebită însemnătate. Ce alt
ceva sa însemne oare atenția pe care tot 
mai multe guverne o acorda sportului 
destinîndu-i sume din bugetul statului — 
fenomen întilnit și la noi in tară după 
eliberare și reînnoi*, cu generozitate, la 
finele anului trecut de către Marea Adu
nare Națională o dată cu aprobarea legii 
privind mișcarea sportivă românească — 
decît organizare ? Ce izvor putem găsi 
faptului că sportul o început să aibă în 
multe țări o legislație proprie, sau recentei 
luări în discuție, de către un organism al 
O.N.U., a problemei dopingului, dacă nu 
organizarea ?

în ceea ce-l privește, sportul nostru a 
cunoscut, în decursul ultimelor două de
cenii, cîteva forme organizatorice cores
punzătoare etapelor prin care a trecut 
întreaga societate românească după 23 
August 1944, aiungînd acum la o formulă 
Icrg cuprinzătoare, care acordă sarcini și 
implică responsabilități la nivelul unor 
organizații de masă cum sini : Uniunea 
Generală a Sindicatelor din România, Uniu
nea Tineretului Comunist, al unor minis
tere (învățămînt, Forțele Armate etc.;, cu 
un organism de îndrumare și coordonare 
cum este Consiliul National pentru Educa
ție Fizică și Sport.

Ne aflăm, deocamdată, în prima fază 
de acțiune a noii construcții a vieții spor
tive, care este tocmai o fază de organi
zare și de aceea considerăm util să atra
gem atenția asupra unui aspect funda
mental, după părerea noastră : ideea des
pre club, privind această unitate de bazo 
a mișcării sportive ca pe celula sa vitală.

In ultima vreme s-au înmulții discuțiile 
(ca prim stadiu al unei preocupări ce se 
va generaliza fără doar și poate) în jurul 
ideii de club. Fotbalul, ca ramură spor
tivă de mare popularitate, cu implicații 
economice considerabile, necesitind un 
postament organizatoric precis și solid, 
a fost, în această privință — în mod cu 
totul firesc dacă nu chiar necesar — 
promotorul Epuizarea discuțiilor se va rea
liza. în timp (cu cît mai repede cu afît 
mai util), de aceea nu vom exprima acum 
decît o idee de principiu : vom prefera 
un club polisportiv sau unul precis profilat 
pe un anume sport ?

Credem că este o întrebare fundamen
tală care — găsindu-și răspuns — va 
rupe unele zăgazuri conservatoare, incapa
bile să se adapteze noilor condiții ale 
sportului nostru. Credem, de asemenea, 
că experiența mondială poate sluji aflării 
unei soluții în aces» sens (Real Madrid 
este cunoscută prin secția sa de fotbal 
și prin cea de baschet, Harlequins, din 
Londra, prin cea de rugby, P.U.C., chn 
Paris, prin atletism, baschet și rubgy, Saț. 1 
varani, din Milano, prin ciclism etc.), I 
foarte edificatoare trebuie să rămînă 
propria tradiție a sportului românesc. La 
noi, marile cluburi Rapid și Venus aveau 
secții de fotbal și atletism, Stadiul Român 

tletism și rugby (mai tîrziu volei și 
------ Ripensia doar fo’bal, ca și Ju
ventus București, Viforul Dacia strălucea

— atlet 
natatie),
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prin secțiile sale de atletism, baschet, volei, 
handbal și ciclism de pista, UA.B, de la
poalele Tîmpei, prin atletism și ciclism, 

avea secții de box.

(
Tirul, din Capitală, 
notație ș; gimnastică.

I
 Clubul totalitar — înțelegînd prin acest 

fermen o multilateralitate deplină la ni
velul marilor performante — cu care a în-

I
 cercat să se acomodeze mișcarea sportivă 

românească în ultima vreme, nu a dat — 
după opinia noastră — rezultatele scon- 

Itate, gestînd și născînd, pîno în cele din 
urmă, cocoașe administrative care n-au 
cum să rezolve nici problemele de orga- 

. nizare, și nici pe ceie de performanță.
'“i vom alege, de data aceasta ?I

S 11 I C

Ce formulă

I
I
I
I
I
I

L IEmanuel VALERIU

H



Pag. a 2-a Nr. 73 (5507)

Pornind de la articolul 
„Un prieten cu două fețe" 
(apărut In ziarul „Româ
nia liberă") care se adre
sa in general cetățenilor, 
considerăm necesar să a- 
runcăm o privire asupra 
efectelor acestui ■„prieten" 
— alcoolul — într-un do
meniu mal restrins de ac
tivitate : SPORTUL. Șl 
dacă, în discuția generală, 
..prietenul" avea două fe
țe, datorită condițiilor în 
care se desfășoară activi
tatea sportivă, ar părea 
mai indicat să vorbim des
pre „prieten cu mai multe 
fețe"... Efectele triste ale 
acestora în viața obișnuită 
a oamenilor capătă intensi
tăți șl aspecte tragice cînd 
se reeditează la sportivii 
angajați Intr-o pregătire 
intensă.

Semnalul de alarmă este 
binevenit și pentru spor
tivi. Deși în literatura de 
specialitate au mal apărut 
timide încercări de „luare 
de poziție", această nouă 
acțiune a presei centrale 
constituie un imbold pen
tru reluarea șl dezvoltarea 
unor începuturi. Numai 
discutarea deschisă, hotâ- 
rîtă, a problemei poate 
avea efect.

nilor, ALCOOLUL a fost 
pe rfncl, în decursul seco
lelor; proslăvit șl Interzis. 
De la prohibiția spartană 
la orgiile romane este clnd 
Înfierat de anatemele in
chiziției, cînd pus la Ioc 
de cinste și cîntat de noe- 
țil „epocii de aur" ; dar o 
dată cu îndepărtarea vă
lurilor neștlinței șl cu dez
voltarea rațiunii umane, 
fețele acestui „prieten" 
încep să fie precis cunos
cute. Interzis atît în con
fruntările sportive cit și 
la Olimpiadele vechil Ela- 
de, el continuă să fie un 
dușman aprig al perfor
mantelor sportive.

ALIMENT SAU TOXIC 1
Alcoolul consumat sub 

diferite forme (bere, vin 
lichioruri) produce In
tr-adevăr un oarecare nu
măr de calorii (1 gr. alcool = 7 cal.) Pentru aceasta, 
insă, el trebuie să fie 
transformat la nivelul fica
tului. Dar, acest proces de 
transformare se face cu 
un consum mare de sub
stanțe nutritive și de vi
tamine (în special din 
grupul vitaminelor B), ast
fel Incit la sfîrșit cîștigul 
devine — de fapt — pier
dere. De reținut că al
coolul constituie un ali
ment numai dacă este con-

UN „PRIETEN" CU MAI MULTE
ALCOOLUL

sumat la intervale și în 
cantități raționale, în rest 
el este un toxic puternic 
care încetinește sau o- 
prește procesele biochimice 
intracelulare.
NECESITATE SAU VICIU ?

Consumarea sporadică a 
unei mici cantități de al
cool. atunci cînd ea se 
face la momentul potrivit, 
apare ca normală ; dacă 
însă ingerarea are loc îna
inte sau mai ales după e- 
fectuarea unui efort spor
tiv, la oboseala produsă se 
adaugă și tulburările toxi
ce ale alcoolului. La spor
tivii de performantă cu 
un program rațional de 
viață și de alimentație, 
consumarea alcoolului sub 
diverse forme este total 
contraindicată. în general, 
atît la sportivi cît și la. 
persoanele ce nu fac sport 
nu se poate vorbi de o 
..necesitate" de consum al
coolic. De altfel, „vetera
nii longevității'’ care au 
atins 120—150 ani au fost 
antialcoolici convinși. Con
sumarea sistematică a al
coolului duce cu timpul 
la viciu, la pierderea ca
pacității volitive de a se 
abține, și, în cele din ur
mă, la intoxicația cronică 
denumită ETILISM.
STIMULENT SAU DISTRU

GĂTOR ?
Multi băutori susțin e- 

fectul stimulator al al
coolului. Este acesta un 
fapt real sau doar o auto- 
justificare a lipsei de vo
ință în abstinență ?

în experiențele făcute pe 
animale s-a constatat că 
alcoolul produce o dege
nerare a celulelor sexuale.

Și la om, cadavrele al
coolicilor au semne indis
cutabile de leziuni degene
rative ale glandelor se
xuale. Celula nervoasă 
prezintă la alcoolici sem
ne nete de ..,îmbătrinTe 
precoce". Apar tulburări 
vizuale, auditive ale pro
ceselor corticale de gin- 
dire etc. Copiii cretini, de
ficitari psihic sau fizic au 
fost în majoritate con- 
cepuți în stare de ebrie
tate sau provin din părinți 
alcoolici.

Experiențele făcute de o 
serie de cercetători români 
arată că după consumarea 
a 2—3 sticle de bere, ran
damentul ascensiunilor al
pine scade cu 22%, iar 
precizia trăgătorilor cu ar
ma scade cu 30%. Unde 
este atunci efectul stimu
lativ ? Explicația acestei 
false acțiuni stimulative 
constă în faptul că în tim
pul primei faze a beției, 
alcoolul produce o parali
zie predominantă a centri

lor nervoși inhibitori. In 
aceste condiții excitația 
crește, euforia („buna dis
poziție") maschează, abil, 
atît tulburările funcționale 
nete care apar, cît șl scă
derea marcată a randa
mentului. în faza a doua 
a beției, alcoolul inhibă 
întregul sistem nervos du- 
cînd o dată cu dispariția 
falsei bune dispoziții la 
tulburări ale activității sis
temului nervos.

„CINSTIREA“ CARE 
DUCE LA NENOROCIRE

Sărbătorirea unor rezul
tate bune, a unei perfor
manțe sportive deosebite, 
apare ca un fenomen nor
mal în contextul nostru 
social. Din păcate, flagelul 
contagios al alcoolismului 
caută uneori să orienteze 
mijloacele de exprimare a 
acestor sărbătoriri prin 
consumarea de băuturi al
coolice. ,,Cinstirea“ cu cî- 
teva pahare de băutură 
nu reprezintă cîtuși de pu

țin un act prietenesc al u- 
nui amic. El exprimă, mai 
degrabă, o reprobabilă lip
să de conștiință din par
tea acestuia, o expresie a 
neștilnței lui. Dacă după 
un concurs, un joc spor
tiv, un antrenament, cînd 
organismul însetat de apă, 
de săruri, substanțe ener
getice, vitamine etc este 
..cinstit" cu alcool, proce
sul de refacere este oprit 
sau mult îngreuiat. Folo
sirea unor astfel de „cin
stiri" duce cu timpul la 
apariția unor tulburări 
grave la nivelul unor or
gane interne ca ficatul, ri
nichiul, sistemul nervos. 
Randamentul și forma 
sportivă vor scădea, apar 
diverse boli, ca icter, ne
frite, rupturi musculare 
etc. Din păcate, în sport 
se pot cita în lumea în
treagă numeroase nume de 
sportivi cu posibilități mari 
de realizare a unor per
formanțe, dar a căror ca
rieră a fost repede între
ruptă din cauza alcoolis
mului.

FEȚE VIZIBILE ȘI... 
INVIZIBILE

Consumarea unei anumi
te cantități de alcool pro
duce o stare de beție co
respunzătoare acesteia, iar 
manifestarea ei este in
fluențată de o serie de fac
tori ca : starea de oboseală, 
obișnuința la alcool a in
dividului, vîrsta, calitatea 
și formă băuturii etc. De 
notat un fapt deosebit de 
important : beția are două 
forme : o FORMA ASCUN
SA. cînd, deși comporta
rea generală a organismu
lui pare normală, o serie 
de funcții ale acestuia

sînt puternic tulburate ; și
— FORMA MANIFESTA
— „beat turtă". Cea mal 
periculoasă este prima for
mă, deoarece, prin lipsa u- 
nor tulburări marcate, atît 
individul respectiv cît și 
cetățenii din jur nu sesi
zează pericolul și nu pot 
lua măsuri. Astfel, la: o 
concentrație * a alcooolului- 
în sînge de 0,20 gr 0/00 (un 
pahar bere) pînă la 0,60 gr 
0/00 (o sticlă bere), deși 
în mod evident nu se pot 
constata modificări exteri
oare în comportarea indi
vidului, prin mijloace fine 
de cercetare electrofiziolo- 
gice se identifică o crește
re marcată a timpului de 
reacție și un dezechilibru 
al proceselor corticale. în 
aceste condiții, efectuarea 
unui antrenament sau a 
unui joc va duce inevita
bil la producerea unul ac
cident (întindere muscula
ră, entorse, contuzii) prin 
lipsa de coordonare a 
mișcărilor.

De altfel, în această fază 
încep să se producă și ac
cidentele de circulație. 
Dacă cantitățile de alcool 
consumate sînt mai mari 
se atinge o alcoolemie a 
sîngelui de 1 gr 0/00 (2
sticle bere); semne mani
feste de ușoară beție apa» 

numai la 50% din indivizi, 
la cealaltă jumătate com
portarea exterioară părind 
normală. Probele de labo
rator indică însă la toți 
aceștia tulburări marcate 
ale coordonării și funcții
lor sistemului nervos. De- 
abia de la o alcoolemie de 
1,5 gr 0/00 apar constant 
semne manifeste de1 beție, 
ca la o concentrație de 3—4 
gr 0/00 intoxicația alcooli
că să fie intensă cu sem
ne de ebrietate gravă.

Analizînd cele arătate 
mai sus se poate ușor 
concluziona că „fețele" a- 
cestui prieten' sînt hidoase, 
în timp ce efectele mult 
lăudate NU EXISTA. In 
sport, perfidul prieten e- 
vaporă cu repeziciune ur
mele kilogramelor de su
doare scurse în antrena
mente dificile, iar kilogra
mele „spirtoaselor" absorb 
intens kilogramele de forță 
musculară.

Șl în aceste condiții se 
mai poate vorbi de un pri
eten cu mai multe fețe ? 
sau cu una singură — dis
trugerea organismului T

Dr. N. STANESCU
în numărul următor : 

„Inofensivul prieten" 
străveziu — TUTUNUE.

PILOȚII Șl MAȘINILE LUI ’67
Am intrat, din plin, în noul 

sezon automobilistic, dar soco
telile celui vechi abia de curind 
s-au încheiat definitiv. Federa
ția internațională de specialitate 
a omologat rezultatele nenumă
ratelor competiții de anul trecut, 
dind publicității numele pilo- 
ților și mașinilor victorioase. 
Iată care sînt aceste nume (ne 
referim la întrecerile cele mai 
importante) :

Campionatul mondial al pilo- 
ților (formula 1) : DENNIS 
HULME (Noua Zeelandă) pe o 
mașină Repco-Brabham. Acest 
pilot, în vîrstă de 31 de ani. 
este la primul său titlu mondial. 
El a totalizat la sfîrșitul cam
pionatului 51 de puncte, între- 
oîndu-l cu puțin pe campionul 
ediției precedente, Jack Brab
ham.

Campionatul internațional al 
mărcilor : grupa 700—1 300 cmc 
- ABARTH 1 300 OT (Italia); 
grupa 1 300—2 000 cmc — 
PORSCHE CARRERA SIX 
(R.F. a Germaniei) ; grupa peste 
2 000 cmc — FORD GT 40 
(S.U.A.).

Campionatul european al ra- 
liurilor: turisme de serie — 
SOBIESLAV ZASADA (Polonia) 
pe o mașină Porsche 912 ; turis
me și speciale — BENGT SO- 
DERSTROM (Suedia), mașină 
Ford Cortina Lotus ; Grand

Dennis Hulme, la volanul bolidului său cu care a devenit campion al lumiiNeo-zeelandezul 
in 19f>7

AUTOMOBILUL 
ELECTRIC ?

în Republica Federală a Ger
maniei se lucrează de circa 
trei ani la realizarea așa-zisei 
celule de combustibil. Este 

vorba de un fel ăe acumu
lator care livrează energie 
electrică pe baza procedeului 
de „ardere la rece", evitînd 
form,area de energie calorică. 
Celule de combustibil cores
punzătoare. de marc randament 
și durabile, urmează să înlo
cuiască în viitor motoarele cu 
benzină și cele Diesel, permi- 
țînd realizarea automobilului 
electric. „Totuși, calea mai este 
lungă. Cert este că în urmă
torii ani încă nu vor circula 
electrocare alimentate cu cu
rent de către celulele de com
bustibil". Această declarație a 
fost făcută de curînd de pro
fesorul Franz Pohl, care lu
crează la. realizarea acestor ce
lule. Cu aceeași ocazie, prof. 
Pohl a relatat despre un pro
gres însemnat, realizat de teh
nicienii din laboratoarele AEG- 
Telefunken din Frankfurt. După 
eforturi îndelungate, ei au reu
șit să descopere un material 
adecvat, rezistent la acizi, pen
tru confecționarea electrozilor 
celulei de combustibil, mate
rial care să fie mai ieftin 
decît platina. Este vorba de 
carbura de wolfram. „Am ex
ploatat un electrod din acest 
material timp de 500 de ore, 
fără să fi apărut o scădere 
măsurabilă a randamentului" — 
a declarat prof. Pohl.

Tourisme — VIC ELFORD (An
glia), automobil Porsche 911 S.

Campionatul european de 
munte : grupa turism — IGNA
CIO GIUNTI (Italia), mașină 
Alfa Romeo ; grupa Grand Tou
risme — ANTON FISCHABER 
(R.F. a Germaniei), mașină 
Porsche 911 S ; grupa sport — 
RUDI LINS (Austria), mașină 
Porsche Carrera Six ; grupele 
sport-prototjp și biplas curse — 
GERHARD MITTER (R.F. a 
Germaniei), mașină Porsche 908.

Campionatul constructorilor 
de formula 1 : BRABHAM-REP- 
CO (Australia). De acest tip de 
mașină au dispus în campionat 
Dennis Hulme și Jack Brabham. 
Ea este echipată cu motor Rep- 
co de 8 cilindri în V, cu 16 su
pape, care scoate 360 CP. Greu
tatea automobilului : 515 kg.

Trofeul european al piloților 
de formula 2 : JACK 1CKX 
(Belgia), pe o mașină Matra- 
Cosworth.

Trofeul internațional aj ma
șinilor sport-prototip : pînă la 
2 000 cmc — PORSCHE ; nelimi
tat — FERRARI (Italia).

Cupa mondială de viteză și 
rezistență: PORSCHE.

Cupa europeană pentru ma
șini de turism : pînă la 1 000 cmc 
— FIAT ABARTH (Italia) ; 
1 000—1 600 cmc — ALFA RO
MEO ; peste 1 600 cmc — 
PORSCHE.

10 sfaturi practice
1. Dimineața, cînd temperatura 

este mai scăzută șî în mașină «e 
află mai multe persoane, geamu
rile se aburesc foarte ușor, dimi- 
nuînd astfel vizibilitatea, mai ales 
atunci cînd sistemul de încăl
zire nu a ajuns încă la tempera
tura necesară unei bune funcțio
nări. Chiar dacă ștergem geamu
rile, ele se vor aburi curînd dir< 
nou. Pentru înlăturarea acestui 
inconvenient există cîrpe speciale 
tratate cu o soluție care împie
dică pentru cîteva ore aburirea 
Dar și fără acest remediu, mai 
greu de procurat, ne vom des
curca : frecăm interiorul geamu 
Iui cu tutun de țigări, cu o felie 
de cartof crud, ceapă sau măr. 
Efectul este același ♦

2. La pane de cauciuc, ne chi
nuim uneori la introducerea cri
cului în locașul respectiv. De obi
cei se strînge tocmai acolo noroi, 
praf și, în timpul iernii, gheață. 
Neplăcerea va fi evitată dacă as
tupăm fiecare locaș cu cîte un 
dop de cauciuc sau chiar, mai 
simplu, de plută.

3. Se intîmplă de multe ori să 
aveți în mașină un pasager mai 
sensibil la curent. Cu geamurile 
închise nu s? noate merge prac
tic niciodată. Remediul este ur 
mătorul : se coboară parasolaru’ 
și se orientează lateral spre geam 
Sub el se va deschide geamu’ 
mare circa 3—-5 centimetri, inte
riorul automobilului se aerisește 
în felul acesta perfect, fără să se 
producă nici cea mai mică urmă 
de curent. Sistemul este foarte 
indicat în timpul iernii.

4. După un timp oarecare de 
funcționare, pbservați că ștergă- 
toarele parbrizului nu curăță gea
mul tocmai bine. Schimbați-le în
tre ele. Efectul este cu totul sur
prinzător ’

5. E vreme proastă. Ploaie, la 
poviță sau chiar zăpadă. Vin tul 
bate tare dintr-o parte. Pe șosea 
în unele locuri nef erHe de vînt, 
mai ales dacă mergeți ceva mai 
repede, riscați să fiți împins la
teral. Vă recomandăm să obser
vați atent urmele lăsate pe șosea 

în general vorbind, 1967 a fost 
din nou anul „bătrînului" Jack 
Brabham, care are acum virsta 
de 42 de ani. Cunoscutul pilot 
australian a cîștigat, pînă în 
prezent, de trei ori campionatul 
lumii, iar anul trecut a cedat, 
cu puțin, lui Dennis Hulme. Dar 
victoria lui Hulme este, în ace
lași timp, și victoria lui „papa 
Jack", pentru că mașina se 
cheamă Repco-Brabham. Cei doi 
ași au avut un foarte pericu
los adversar în persoana lui Jim 
Clark (clasat pe locul 3), care 
a cîștigat 4 din cele 11 etape 
ale campionatului și pe care 
comentatorii îl consideră cel 
mai strălucit „alergător de for
mulă" al zilelor noastre.

în campionatul european al 
raliurilor trebuie subliniată vic
toria lui Zasada, „recidivist" în 
categoria turismelor de serie 
(el a cîștigat și în 1966). Pilotul 
polonez, care anul trecut a con
curat în România cu prilejul 
Raliului Dunării, a părăsit mi
cul său Steyer-Puch, optînd 
pentru un Porsche. Firma vest- 
germană este, după cît se pate, 
încintată de noul ei alergător, 
dar, mai ales, de numeroasele 
victorii acumulate în competi
țiile sezonului trecut. Căci, in 
materie de titluri acumulate, 
1967 a fost, incontestabil, un 
„an Porsche".

D. L.

de mașinile care circulă în fața 
dv. Aceste urme — prin deplasa
rea lor de la linia dreaptă — vă 
indică unde anume trebuie să fiți 
deosebit de prudent.

6. Pentru orice eventualitate, li
piți în partea dreaptă a tabloului 
de bord un bilețel care indică 
unde se găsește trusa medicală. 
S-ar putea întâmpla ca tocmai 
atunci cînd aveți nevoie urgent 
de ea, să nu puteți da indicațiile 
necesare ’

7. Obișnuiți-vă să deschideți ușa 
din stingă, adică cea orientată 
spre stradă sau șosea. întotdeauna 
cu mina dreaptă. Astfel, sînteți 
oarecum obligat să vă uitați 
înapoi și nu veți stânjeni nicio
dată alți conducători care tocmai 
se pregătesc să treacă pe lîngă 
mașina dv. Șansele unui accident, 
prin acroșarea ușii sau a dv. de 
către o mașină care vă depă
șește, sînt reduse în felul acesta 
la zero.

8. înaintea începerii r®morcării 
unei alte mașini, asigurați-vă în
totdeauna dacă aceasta are un 
blocaj al volanului șj dacă el este 
deblocat. La unele sisteme, cheia 
de contact are o poziție specială 
in care volanul nu este blocat, la 
altele trebuie să stea chiar pp 
ooziție de „contact". Astfel. vă 
feriți de accidente foarte neplă
cute, la primul viraj, la care ma
șina remorcată ar putea să nu vă 
poată urmări ’

9. Obișnuiți-vă ca noaptea, cînd 
ntoarceți mașina pe o stradă 

prost sau de loc luminată, sau 
chiar pe șosea, să aprindeți lu
mina în interiorul mașinii dv. Nu 
veți fi în felul acesta periclitați 
să vă tamponeze o altă mașină. 
Luminile de poziție nu se văd 
practic de loc tocmai cînd auto
mobilul stă perpendicular pe 
stradă.

10. Un jiclor înfundat din car
burator îi destupați foarte ușor 
cu ajutorul roții de rezervă. Apă- 
tând pe ventilul acesteia, vă fur- 
•lizează aerui comprimat necesar.

F. BRANDRUP

Verificările 
boxerilor 
fruntași

După cum se știe, între 24 și 
27 februarie, federația de box, 
împreună cu I. S. Loto-Prono- 
sport va organiza „Criteriul ti
neretului", la care, în afară de 
membrii lotului reprezentativ de 
tineret, a invitat și alți pugiliști 
din Capitală și din provincie. 
Printre invitați figurează Dumi- 
trașcu (Constanța), Dobrescu, Iu- 
ga (Brăila), Bratie, Muscă (Re
șița), Pîrvu (Ploiești), Pop, Aște- 
leanu, Lazea (Oradea), Marton 
(Cluj), Văleanu (Iași), / Măgeri, 
Ivan, Miron, Matiuș, Drăgan, 
Dumitrescu — toți din Bucu
rești. După încheierea competi
ției, lotul reprezentativ de tine
ret se va restrînge și va conti
nua pregătirile în vederea me
ciului cu Franța (17 martie) din 
„Cupa Europei".

Și seniorii se află în fața unor 
importante examene internațio
nale : meciurile cu Anglia, Sco
ția și Bulgaria. De aceea, forul 
de specialitate va organiza un 
turneu de verificare, la care-și 
vor da concursul atît componenți 
ai loturilor olimpic și republi
can. cît și unii boxeri invitați 
în mod special. Printre aceștia 
din urmă se numără Davidescu, 
Buzuliuc. Tudose, Cîmpeanu 
(București). Stanciu, Iliescu, Di
nu, Pițu, Preda, Motoc (Cons
tanța), Pop (Timișoara), Goanță, 
Pătrașcu (Craiova), Manole 
(Cîmpulung Muscel). Turneul se 
va disputa la Cluj și Oradea 
(sau Sibiu), între 7 și 14 martie.

PRESTIGIOASELE
CĂRJ1 DE VIZITĂ

(Urmare din pag. I)
Anul trecut a cucerit pentru 
prima oară titlul de campioană 
a R.F.G., la simplu. Este o ju
cătoare cu lovituri puternice, 
variate și cu o mare rezistență.

EDITH BUCHOLTZ. A cîș
tigat de șapte ori campionatul 
R.F.G., la simplu, dublu și du
blu mixt. Este cea mai sim
patizată jucătoare din orașul 
Kiel. Bucholtz este capabilă de 
cele mai mari surprize. Da
torită participării în numeroa
se concursuri internaționale, 
la C.M. și C.E., ea și-a cuce
rit o mare experiență. Echipa 
ei, T.T. Kiel, a cîștigat de două 
ori campionatul tării și o dată 
„Cupa R.F.G.".

★
Lotul englez cuprinde o se

rie de jucători valoroși. în 
fruntea lor se află Mary 
Wright-Shannon, cea mai bună 
jucătoare din țara sa și cla
sată pe locul 8 în lume. Ea a 
reprezentat Anglia în nu mai 
puțin de 126 de competiții in
ternaționale și a concurat la 
cîte trei ediții ale campiona
telor mondiale și europene. 
Mare specialistă a probei de 
dublu într-un singur sezon și 
avînd ca partenere ne Diana 
Schdler (Rowe), renumita spor
tivă engleză a realizat un a- 
devărat record : șapte titluri 
la dublu femei.

Un alt reprezentant al teni
sului de masă insular este De
nis Neale. De doi ani conse
cutiv campion al tării, Denis 
Neale a jucat de 71 de ori în 
echipa Angliei, iar vara trecu
tă, el a întreprins un turneu 
victorios în Noua Zeelandă și 
Canada. Este unul dintre cei 
mai rapizi jucători europeni

Alături de Mary Wright și 
Denis Neale vor mal evolua în 
sala Floreasca, în zilele „in
ternaționalelor" României, și 
Judy Heaps (17 ani), Mike 
Johns (20 de ani) și Alan Hy
des (18 ani).

★
Astă-seară, după terminarea 

semifinalei feminine a „C C.E.", 
i’rogresul București — Ailssen- 
handel Berlin, va avea loc în 
continuare întîlnirea amî'cală 
dintre reprezentativele femini
nă și masculină ale României 
și Iugoslaviei

De sîmbătă, încep concursurile republicane de 
sală ale acestui an. Juniorii mici, primii care 
se prezintă la start, vor lupta pentru desemna
rea celor mai buni dintre ei. Ținînd cont de 
numărul mare de concurenți, de valoarea lor 
apropiată, precum și de marile fluctuații — de
terminate de vîrsta și stagiul redus în atletism 
— ale rezultatelor, este foarte dificilă încerca
rea de a indica favoriții.

Sînt totuși cîteva probe in care cîte.un singur 
nume se Impune atenției. Astfel, la greutate 
fete, în mod normal Maria Illy (Liceul 4 Ti
mișoara) nu poate pierde primul loc. De ase
menea, bucureștenii C. Lihu (C.S.Ș.) la prăjină, 
C. Tonescu (Dinamo) la lungime și P. Glăveanu 
(Șc. sp. 2) Ia greutate — cîștigători la recentul 
campionat al Capitalei — nu au contracandi
dat!.

La înălțime fete, Zoia Moldovan (Tg. Mureș) 
deține cele mai mari șanse, dar Elvira Crețu 
(Șc. sp. 2 Buc), Doina Prăzaru (Electroputere 
Craiova) șl Constanța Anghel (C.S.Ș Buc.) — 
toate cu rezultate de peste 1,50 m — pot avea 
și ele un cuvînt de spus în lupta pentru primul 
loc.

Și clujeanul Vasile Majdik (9,2 pe 80 m, anul 
trecut) este recomandat de performanțele ante
rioare ca principal candidat în proba de 50 m. 
Dar, în această alergare atît de scurtă, la di
ferență de o singură zecime de secundă pot sosi 
numeroși concurenți. Și aceasta reiese încă mai 
pregnant din enumerarea favoritelor la 50 m 
fete : Viorica Recit de la C.S.S. Buc. (recent in
trai ă în posesia recordului de junioare mici cu 
6.7 s). Magdalena Pretorian de la Viitorul Buc. 
(una dintre fostele corecordmane cu 6,8 s), Marta 
Satmari din Tg. Mureș, Irina Ciucă din Timi
șoara și altele.

O dispută strînsă se prevede și la 50 metri 
garduri fete, unde recordmana de junioare mici 
Marta Satmari (7,9 s) este urmată îndeaproape 
de Niculina Hînda (C.S.Ș. Buc.), Marilena Co
conii (Șc. sp. 3, Buc.), Gerda Covaci (Liceul 4 
Timișoara), Mariana Meșter (Liceul „N. Băl- 
cescu", Cluj) etc.

în sfîrșit, la 50 mg băieți, probă disputată 
pentru prima oară în țară duminica trecută, i 
se pot acorda unele șanse lui George Preda de 
Ia Constructorul Buc., primul recordman. Deo
camdată însă, timpul său (7,9 s) nu spune prea 
mult, neavînd termen de comparație. Și, pe de 
altă parte, L. Torok (Tg. Mureș), foarte bun anul 
trecut la 55 mg și 90 mg, este și el dornic de 
afirmare.

Costel Ionescu (Dinamo), favoritul principal 
al săriturii in lungime.

Foto : Fr. BRANDRUP
Pronosticurile de mai sus au avut ca punct 

de plecare constanța comportării în competițiile 
republicane și cele mai bune rezultate înregis
trate anul trecut, ca și forma dovedită în pri
mele concursuri ale celui curent (acele care 
s-au organizat). Bineînțeles, surprizele nu sînt 
excluse ! A. I.

CAMPIONATELE ȘCOLARE DE VOLEI
SI BASCHET ALE ORAȘULUI BUCUREȘTI

...Vor reuni peste 90 de echipe

în această perioadă, cu un ca
lendar comyetițional rarefiat 
(cel puțin în ceea ce îi privește 
pe sportivii fruntași), tineretul 
școlar din Capitală (desigur și 
din alte orașe !) aduce în sălile 
de sport o infuzie de entuziasm 
de-a dreptul reconfortantă.

în București, de exemplu, se 
desfășoară de două duminici în
coace faza pe oraș a campiona
telor școlare de baschet, iar de 
duminică, aceeași fază a cam
pionatelor de volei precum și 
„Cupa de iarnă — Grivița Ro
șie" la volei băieți și fete și la 
baschet — băieți, rezervată șco
lilor tehnice.

în total participă peste 90 de 
echipe școlare, dintre care unele 
demonstrînd un joc de bună ca
litate : liceele „I. L. Caragiale", 
.,Mihai Viteazu", „N. Bălcescu" 
(baschet — băieți), liceul nr. 36 
(baschet fete), liceele „D. Can
temir" și „M. Basarab" (volei — 
băieți)

Și-acum, să ne îngăduie citi
torul pasionat după rezultatele 
„așilor" să oferim și acestor 
mici sportivi satisfacția de a-și 
vedea victoriile consemnate în 
coloanele unui ziar! (s.b.).

CAMPIONATUL ȘCOLAR DE 
BASCHET (faza pe oraș). FETE 
Etapa l : Lie. N. Bălcescu — 
Lie. 39 103—13, Lie. Sp. Haret— 
Lie. Al. Sahia 60—16, Lie. 35— 
Lie. M Sadoveanu 62—42. Lie. 
36—Lie. 6 64—33 ; etapa a Il-a : 
Lie. 6—Lie. 35 38—34, Lie. M 
Sadoveanu—Lie. 39 70—16, Lie. 
N. Bălcescu—Lie. Al. Sahia 
66—5, Lie. 36—Lie. Sp. Haret 
69—49. BĂIEȚI, etapa 1 : Lie. 
I. L. Caragiale—Lie. Gh. Șincai 
89—39, Lie. M. Viteazu—Lie. D. 
Cantemir 74—45, Lie. 35—Lie. 36 
80—59, Lie. N. Bălcescu—Lie. M. 
Basarab 66—42 ; etapa a Il-a : 
Lie. N. Bălcescu—Lie. M. Vitea
zu 60—49, Lie. I. L. Caragiale— 
Lie. M Basarab 66—24, Lie. 35— 
Lie. Gh. Șincai 70—43, Lie. D. 
Cantemir—Lie 36 52—36 Școli 
generale. FETE, etapa I : Lie. M. 
Sadoveanu—Șc. g-rală 122, 45—23, 
Șc. g-rală 173—Șc. g-rală 141

76—12, Șc. g-rală 199—Șc. g-rală 
151 15—14, Lie. 10—Lie. 39
17—10 ; etapa a Il-a : Șc. g-rală 
199—Șc. g-rală 122 19—10, Lie. M. 
Sadoveanu—Șc. g-rală 141 61—15, 
Șc. g-rală 151—Lie. 10 38—36, 
Șc. g-rală 173—Lie. 39 32-21 ; 
BĂIEȚI, etapa I: Lie. 3 — Sc. 
g-rală 16 40—27, Șc. g-rală 118— 
Lie. 20 58—17, Lie. 7—Lie 12 
42—35 ; etapa a Il-a : Lie. 20— 
Șc. g-rală 16 26—25, Șc. g-rală 
118—Lie. 12 41—14, Lie. 7—Lie. 
36 40—29.

CAMPIONATUL ȘCOLAR DE 
VOLEI (faza pe oraș). Școli ge
nerale. FETE : Șc. g-rală 51 — 
Șc. g-rală 150 2—1, Șc. g-rală 79 
—Lie. 31 2—0, Șc. g-rală 117—Șc. 
g-rală 192 2—0, Șe. g-rală 26— 
Lie. 24 2—1 ; BĂIEȚI : Lie. 32— 
Șc. g-rală 26 2—1, Șc. g-rală 111 
—Șc. g-rală 178 2—1, Șc. g-rală 
73—Lie 42 2—0, Șc.. g-rală 142— 
Lie. 8 2—0 ; licee, FETE : Lie. 
M. Eminescu—Lie. Dr. P. Groza 
3—0, Lie. 25—Lie. A. Vlaicu 3—0, 
Lie. M. Basarab—Lie.‘TO 3—0, 
Lie. M. Viteazu—Lie. Gh. Lazăr 
3—0 ; BĂIEȚI ; Lie. D. Cantemir 
—Lie. M. Basarab 3—2, Lie. M. 
Viteazu—Lie. Gh. Lazăr 3—0, 
Lie. Gh. Șincai—Lie. Dr. P. Gro
za 3—0, Lie. 25—Lie. 6 3—0.

„CUPA DE IARNĂ — GRI- 
VIȚA ROȘIE" (școli tehnice) 
VOI,EL FETE : Ș. T. Geologie— 
Ș. T. Arhitectură 3—2, Ș. T. Fi
nanciară—Ș. T. Stenografie 3—1, 
Ș. T. Sanitară—Ș T. Unirea 
3—2 ; BĂIEȚI : Ș. T. Construc
ții—Ș. T. Geologie 3—1, Ș. T. 
Telecomunicații—Ș. T. Vulcan 
3—0, Ș. T. Arhitectură— 
Ș.T.M.I.U. 3—0, Ș. T. Finan
ciară—Ș. T. UCECOM 3—0 ; 
BASCHET BĂIEȚI : seria I: 
Ș. T Stenografie—Ș. T. Chimie 
64—53, Ș. T. Kretzuiescu—Ș. T. 
Geologie 41—35, Ș. T. Finan
ciară—Ș. T. Vulcan 71—24 ; seria 
a 11-a : Ș. T. Telecomunicații— 
Ș. T. I Rangheț 39—37, Ș. Ț 
Arhitectură—Ș.T.M.I.U. 34—11, 
Ș. T Construcții—Ș. Ț. Unirea 
56—47.

ACTIVITATEA 
LA ZI

După cum era de așteptat, 
întîlnirea dintre echipele mas
culine Steaua și Universitatea, 
neînvinse pînă la acest meci 
în „Cupa F.R.H.", a fost aș
teptată cu mult interes de 
iubitorii handbalului. Partida 
a plăcut prin dinamismul ei, 
victoria revenind, pe merit, ju
cătorilor de la Steaua cu sco
rul de 21—12 (18—6).

Dacă diferența de scor redă 
fidel raportul de forte exis
tent pe teren, trebuie să spu
nem că evoluția formației 
Steaua nu ne-a convins în to
talitate. S-a ratat din poziții 
favorabile, iar ritmul de joc 
al militarilor a prezentat scă
deri de la o repriză la alta.

întrecerile , Cupei Sportul", 
rezervată echipelor de juniori 
și junioare (faza pe Capitală) 
au luat sfîrșit. La fete, pe pri
mul loc s-a clasat echipa 
Școlii sportive nr. 1 (antrenor 
V. Gogîltan), iar la băieți, for
mația Dinamo (antrenor A. 
Ilie). Aceste echipe au obți
nut dreptul de a participa la 
faza pe țară. în ultimele în- 
tîlniri s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Șc. sp. nr 2
— Rapid (m) 23—17 (12—4), 
Steaua — CI. sp. șc. (m)20—17 
(12—6), Șc. sp. nr. 1 — CI. sp. 
șc. (m) 16—16 (7—6). D;uamo
— Șc. sp. nr. 1 (m) 27—15 
(11—9), Șc. sp. nr. 3 — Stea
ua (m) 14—13 (9—5).

GH. RANGU

La Constanta s-au încheiat 
întrecerile din cadrul „Cupei 
Sportul". S-au calificat pen
tru turneul final Viitorul Con
stanta la băieți (antrenor N. 
Grigore) și Șc. sp. Constanta 
la fete (antrenor T. Bucovală),

C. POPA, coresp.
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Rapidiștii, în șir indian, pe una din pantele Cioplei

DINAMO BACĂU ESTE DECISĂ
SĂ OBȚINĂ PUNCTE Șl IN... DEPLASARE
Iosif Ichimaș, președintele 

clubului Dinamo Bacău, este 
gata oricind să-ți împărtă
șească noutăți. Iată motivul 
pentru care, intilnindu-l la 
festivitatea de inaugurare a 
noii săli de sport din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, i-am 
pus întrebarea: CE MAI 
FAC FOTBALIȘTII DE LA DI
NAMO BACĂU? Amabil, in
terlocutorul nostru ne-a furni
zat in detaliu ultimele amă
nunte :

„Sint aproape trei săptămîni 
de cînd componenții formației 
noastre se pregătesc intens pen
tru jocurile din retur. Mai pre
cis, încă de la 4 ianuarie echi
pa a reluat antrenamentele, sub 
conducerea acelorași antrenori 
care au pregătit-o și în perioa
da turului : Dumitru Nicolae 
(Nicușor) și Constantin Rădu- 
lescu. A avut loc, mai întîi, vi
zita medicală a tuturor compo- 
nenților lotului, după care au 
început antrenamentele. In pe-

trenorii se ocupă îndeaproape 
de cițiva juniori, pe care nădăj
duim să-i putem promova in 
prima garnitură. Mă refer la 
Verșanschi (portar), ca și la ju
cătorii de cîmp Pană și Mun- 
teanu. Intenționăm, de aseme
nea, ca în perioada admisă pen
tru transferări să putem legiti
ma și alți cițiva fotbaliști va
loroși. îi încredințez pe sim- 
patizanții clubului nostru că Di
namo Bacău se pregătește cu 
multă sirguință pentru ca re
zultatele din primăvară să fie 
superioare celor înregistrate în 
toamnă. Avem reputația de a 
fi obținut puncte numai „aca
să". Dorim să ,,spargem ghea
ța" și în deplasare. Conducerea 
clubului a asigurat fotbaliștilor 
cele mai bune condiții de pre
gătire care, sperăm, vor fi fo
losite cu maximum de eficacita
te".

(CT. M.)

VENIT TIMPUL CA NEAGU
SA-S

1

este mult mai 
pe băieții Giu-

pe 
la 

se- 
i-a

punctul 
„lansări 
punînd 

condiția 
foto-

Hotărit lucru, 
ușor să-i găsești 
Ieștiului („vedeți dv, la vila 
aceea înaltă de peste calea fe
rată" — ne îndrumă primul în
trebat, pesemne vreun supor
ter al alb-vișiniilor, aflați la 
odihnă) decît să te ții după ei. 
Am picat aici, Ia Predeal, între 
rapidiști, în momentul în care 
Greavu, Răducanu, Dumitriu, 
Năsturescu, Jamaischi et comp, 
părăseau vila („Liliacul" se 
cheamă) pentru antrenamentul 
de dimineață...

. . .După o tur ă de 3 km 
aleile Cioplei, trecînd pe 
„Trei ursuleți", antrenorul 
cund, Victor Stănculescu,
lăsat să răsufle doar un minut, 
timpul necesar pentru controlul 
pulsului. „Datele" fiecăruia sint 
mulțumitoare (semn că este in 
regulă cu această pretențioasă 
curbă a efortului, începută la 
4 ianuarie) și cei 17 jucători 
(Răducanu, Andrai, Lupescu, 
Motroc, Costea, Ștefan, Grea
vu, Dinu, Dumitru Nicolae, 
Bungău, Pop, Jamaischi. Năstu
rescu, Dumitriu, Neagu, Co- 
dreanu, Bădoi) trec la 
doi al programului — 
și coborîri în pantă", 
la grea încercare. ..
fizică a colegului meu, 
reporterul Teodor Roibu. II las 
să „prindă" imaginea care-i con
vine, între timp, și-i țin com
panie lui Valentin Stănescu.

— Cum o duci cu sănătatea ? 
Era vorba că după meciul cu 
Juve te operezi...

— Sincer să fiu, nu mă în
cumet. încerc să-mi tratez ulce
rul altfel. Și-apol, nu mă lasă. ■. 
returul. Nu uita : locul 9. . . 12 
puncte. .. Mai aproape de coa
dă decît de cap. Ce zice lu
mea ? „Privește la campioni !“. 
Uita toți că, trei ani la rind, 
Rapidul a ținut fruntea ; de 
două ori locul doi, apoi, ime
diat, titlul ! După dumnealor, 
ferească sfîntul să mai cazi cu 
cîteva locuri. . .

— Fenomenul e mai... gene
ral. Vezi exemplul lui
Benfica, Nantes, Bayern Miin- 
chen, nici chiar Celtic n-a „ți
nut" mult. Este mare consumul 
nervos care te macină fizic în 
lupta dură pentru supremație...

— Asta o 
ziar ? Nu ne 
„Răzbunarea 
Oblemenco. . .
- Nu 

chichițe 
scris și 
cînd au 
București. Ce să mai zică Her
rera, cit venin i-a făcut Arman
do Picchi de cînd l-a dat lui 
Varese. Cred că ultimul supor
ter ai Rapidului e convins că. 
cel Puțin, in privința lui Kraus 
ați făcut tot ce era nrae ic 
posibil... Cit despre Oblemen
co : cui i-ar fi dat mina să 
„umble" la 
nescu ?

— Acum, 
voit să fac 
formație. A venit timpul ca 
Neagu să-și găsească un loc in. 
atac ; in Iot am mai promovat 
trei tinere elemente de mare ta
lent : pe Nicolae Dumitru mij
locaș dreapta al reprezentativei 
de juniorfQfii Bădoiși Petreanu. 
Nu poți sa joci, ani în șir, cu 
aceeași echipă...

— Te gindești la o „promo
vare în bloc" ?

— Nu, nu poate fi vorba de 
așa ceva în momentul de față. 
Ii voi introduce treptat în for
mație și, aceasta, bineînțeles, în 
măsura în care ei vor demonstra 
că-și merită locul. Oricum, jocu
rile pe care le vom susține în 
perioada pregătitoare vor con
tura. intr-o oarecare măsură 
echipa.

— Sint, 
tate și de

— Mai

spui acum. Dar în 
slăbiți cu aluziile : 
lui Kraus", a lui

le pune la suflet. Sint 
gazetărești. La fel s-a 
de Raksi și Favlovici 
învins pe Steaua la

cuplul Dumîtriu-Io-

insă, mă simt ne- 
citeva modificări în

Inter,

probabil, rețineri dic- 
iocul in clasament...
puțin. Nu

anul trecut, 
aveam doar 
mult decît 
mai era o
Petrolul, dar pe atunci echiDa 
mea avea încă obsesia titlu
lui. ..

— Și-acum ? Să deducem că 
Rapidul a renunțat ?

— Știu eu ce să spun ? Să 
treacă această primă etapă a 
returului, cînd jucăm cu Ar
geșul, la Pitești... Și poate ve
nim tare 
nazionale, 
lian.

uita că 
pe vremea asta, 

cu un punct mai 
acum. Este drent. 
restanță, aceea cu

din 
în

urmă ; ca Inter- 
campionatul ita-

★
jucătorii Rapidu-

EȘECUL
POLITICII
STRUȚULUI

lui au terminat ultima coborîre 
în pantă și se îndreaptă spre 
vila „Liliacul" unde-i așteaptă 
ceai fierbinte și tricouri uscate. 
Cînd grupul de jucători trece 
pe lingă noi, Valentin Stănescu 
i se alătură, făcîndu-ne un 
ultim semn de „la revedere". 
„Mai scrie, te rog, ne strigă 
din mers, că Dumitriu al meu 
este pus pe fapte mari. E out- 
siderul meu Ia concursul «Cel 
mai bun fotbalist al anului 
1968»“,

Dumitriu, outsider ? Ce-o fi 
vrut să spună antrenorul Ra
pidului ?

G. NiCOLAESCU

rioada 6—16 ianuarie, la Bacău, 
obiectivul pregătirilor a fost 
refacerea condiției fizice gene
rale și aducerea echipei în si
tuația de a rezista unui efort 
susținut. După 16 ianuarie, fot
baliștii au plecat la Slănic, con- 
tinuindu-și pregătirile în aceas
tă stațiune balneo-climaterică. 
Se urmărește continuarea pregă
tirii fizice și tehnice, astfel ea 
după 4 februarie echipa să poa
tă susține primele jocuri de 
verificare. De altfel, pot să vă 
informez că Dinamo Bacău are 
programate în perioada dinaintea 
returului un mare număr de 
meciuri amicale, de antrena
ment, care, sperăm, să dea posi
bilitate antrenorilor să se 
ze asupra unei formații 
dard, stabilă, cu care să 
pem jocurile din retur și 
dorim să înregistreze rezultate 
mai bune decît cele consemnate 
in prima parte a campionatului. 
Vom juca cu Petrolul Moinești, 
Textila Buhuși. Ceahlăul Piatra 
Neamț, C.F.R. Pașcani, C.S.M.S. 
Iași, Victoria Roman, Steagul 
roșu Brașov și, probabil, 
Petrolul Ploiești. In ceea 
privește primenirea lotului,

Tragerea autoturismelor 
LOTO din 23 ianuarie

fixe- 
stan- 
ince- 
care

cu 
ce 

an-

IN TIME...
• Nelu Nunweiller a trecut 

cu succes toate examenele din 
această sesiune. Dinamovistul 
este student în anul IV la 
I.C.F. dovedind aceeași tena
citate la învățătură ca și 
dreptunghiul de gazon.

pe

zi-• Cuperman a împlinit 
lele trecute 23 de ani. Felici
tări Evenimentul a fost săr
bătorit, de întreaga echipă, 
sîmbătă 20 ianuarie între orele 
21—24 la barul Cotnari din 
Iași. Cei 16 invitați ai lui Cu
perman au fost tratați cu... si
rop. La miezul nopții, invitații 
abia se mai țineau pe picioare I 
Fusese sirop de Cotnari.

• La ședința de analiză a 
echipei Politehnica Timișoara 
n-a luat cuvîntul nici un ju
cător. N-au darul vorbirii...

9 Metalul Hunedoara s-a 
pregătit timp de două săptă
mîni la Sinaia ! După cîte știm 
și în apropierea Hunedoarei 
sint munți și cabane ospitalie
re. De ce, atunci, atîta chel
tuială ? Probabil că Metalul are 
bani. $i cînd te gîndești că 
F. R. Fotbal este 
că echipele din B 
autofinanta...

© La înapoierea

îngrijorată, 
nu se pot

din tur-

neul întreprins cu Farul, Kosz- 
ka a încercat un sentiment 
deosebit : acasă îl aștepta so
ția și fiica sa, 
ianuarie, 
veniment 
rut.

născută la 10
In ziua fericitului e- 
tatăl se afla la Bei-

F. R.e La 
cută înființarea 
tre de juniori și 
tehnice pentru 
pii. Să sperăm că în acest fel 
activitatea celor mai tineri fot
baliști va fi mai bine îndru
mată în viitor.

Fotbal 
a încă 
a unei 
juniori

se
S

Direcții 
și co-

dis- 
cen-

© Mult discutatul caz Mar- 
tinovici s-a rezolvat. începînd 
din ziua de 17 ianuarie el este 
bun legitimat pentru formația 
craioveană Universitatea.

• Doi iubitori ai fotbalului, 
C. Munteanu și I. Popescu, 
ne-au scris: „în orașul Timi
șoara se vorbește mult despre 
abaterile jucătorilor de 
C.F.R. care, în pregătiri 
Herculane, au avut o < 
portare rușinoasă față de ele
vele de la Școala Sportivă din 
Tirhișoara, afalte in aceeași sta
țiune Vă rugăm cercetați și 
demascați-i pe huligani deoa
rece. se pare, aici se încearcă 
mușamalizarea lucrurilor...?, 
Promitem.

la 
i la 
com-

FAZA I (bilete de 60 lei).
Extragerea I: 1, 71, 74, 45; a II-a;

13, 61, 21, 44; a III-a: 71, 7, 62, 27; 
a rv-a: 74, 24, 35, 71; a V-a: 74, 49, 
28, 51; a Vl-a: 55, 65, 51, 66; a 
Vil-a : 59, 13, 83, 5; a VIII-a: 88, 
36, 34, 13; a IX-a: 22, 33, 18, 43 ; a 
X-a: 46, 23, 73, 3.

FAZA A n-A (bilete de 60 și 
40 lei).

Extragerea a Xl-a: 80, 6, 27, 56; 
a xil-a: 78, 54, 70, 22; a XIII-a: 
80, 49, 19, 45; a XlV-a: 4, 59, 75, 11; 
a XV-a: 77, 31, 60, 56; a XVI-a:
14, 77, 86, 27; a XVU-a: 59, 54, 61,
35; a XVIIl-a: 23, 9, 16, 62; a
XlX-a: 34, 12, 17, 48; a XX-a; 4,
19, 71, 15.

FAZA a in-A (bilete de 60. 40 
si 20 lei).

Extragerea a XXI-a: 29, 67, 25, 
46; a xxn-a: 52, 54, 34, «1; a
xxni-a: 54, 73, 46, 23; a XXIV-a : 
7, 2, 6, 31; a XXV-a: 31, 36, 38, 74.

FAZA A 1V-A (bilete de 60, 40, 
20 și 10 lei).

Extragerea a XXVI-a : 28, 21, 50, 
76: a XXVII-a: 68, 50, 52, 32; a 
XXVIII-a: 2, 62, 26, 24; a XXIX-a: 
11, 6, 73, 50.

FAZA A V-A (bilete de 60, 40,
20, 10 și 2 lei).

Extragerea a XXX-a: 40, 39, 54, 
16,

Fond de premii : 4 192 301 lei.
PRONOEXPRES NR. 4 

DIN 24 IANUARIE
EXTRAGEREA I : 25 13 35 33 17 

26 — 22 42. Fond de premii : 
417 708 lei.

EXTRAGEREA A II-A : 1 44 37 
31 6 27 — 2 30. Fond de premii : 
304 816 lei.

PREMIILE ÎNTREGI 
ȘI SFERTURI 

DE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 19 IANUARIE 1968

Categoria I : 3 variante a 52 139 
lei și 1 a 13 034 lei; a II-a: 1 a 
52 139 lei și 3 a 13 034 lei; a III-a: 
82 a 1 794 lei și 137 a 448 lei; a 
IV-a: 372 a 519 lei si 519 a 129 lei; 
a V-a; 731 a 310 lei și 1 101 a 77 
lei.

După aproape șase săptă
mîni de Ia disputarea meciului 
internațional de fotbal Rapid 
București — Juventus Tori
no, din optimile de finală ale 
„Cupei Campionilor Europeni", 
federația de specialitate a ho- 
tărît, în sfîrșit, să dicteze u- 
nele sancțiuni care se Impu
neau în urma incidentelor pe
trecute cu acel prilej. La 
timpul potrivit, ziarul nostru 
a luat atitudine fermă față 
de aceste incidente, produse 
atît în terenul de joc cît și 
în afara lui, și era de așteptat 
ca factorii în drept să se pro
nunțe prompt asupra unor mă
suri de pedepsire a vinovați- 
lor. Ar fi fost în primul rind 
de datoria clubului Rapid să a- 
nunțe sancționarea jucăto
rilor care prin manifestă
rile lor nesportive au incitat 
publicul, îndeosebi a Iui Năs
turescu — eliminat de arbitru 
împreună cu adversarul său 
direct pentru lovire recipro
că. Dar dacă, conformîndu-se 
unei practici mai vechi și to
tal nesănătoase a cluburilor 
noastre de a face concesii ju
cătorilor, trecînd cu vederea 
actele de nesportivitate ale 
acestora, conducerea Rapidu
lui nu a luat nici o măsură 
disciplinară, trebuia ca fede
rația de fotbal să facă neapă
rat acest lucru. Cu atît mai 
mult cu cil se știa că arbi
trul vest-german Karl Rieg, 
față de cele întimplate pe 
stadionul Republicii (așa cum 
a și mărturisit într-o declara
ție dată după meci ziarului 
nostru) va sesiza U.E.F.A., 
care nu-i deloc îngăduitoare 
în asemenea cazuri. Manifes- 
tind, însă, aceleași slăbiciuni 
cind este vorba de abaterile 
unor fotbaliști, federația s-a 
ferit să ia vreo măsură, con- 
siderînd, probabil, că pe 
plîngerile arbitrului și pe 
mărturiile oaspeților din Ita
lia (jucători, antrenori, con
ducători și cei peste 30 de 
ziariști) U.E.F.A. nu va pune 
nici o bază. Și ignorînd 
faptul că filmul meciului a 
fost proiectat a doua zi 
de Televiziunea italiană ! 
In paranteză fie spus, chiar 
dacă lucrurile evoluau ast
fel, clubul Rapid și fo
rul conducător al mișcării 
fotbalistice din țara noas
tră trebuia să aibă în 
vedere consecințele pericu
loase, sub raport etic, pe care 
le poate genera atitudinea 
lor tolerantă.

Cum era însă de prevăzut, 
politica struțului, adoptată de 
Rapid și de federația de fotbal 
(de îapt nu-i prima oară cînd 
se procedează astfel) a suferit 
de data aceasta un eșec. Zilele 
trecute, printr-o scrisoare ofi
cială, U.E.F.A. a reamintit fe
derației anumite lucruri peste 
care se crezuse că s-a așter-

nul uitarea. Forul european 
atrage (politicos) atenția asu
pra regulamentului competiției 
(cunoscut, de altfel, și de 
F.R.F.), care, la articolul 13, 
aliniatul 4, prevede ca împo
triva jucătorilor eliminați de 
pe teren să se ia măsuri de 
sancționate și cere să fie in
format asupra acestora in 
cazul Iui Năsturescu

Sumată, oarecum, prin acest 
mesaj, federația de fotbal s-a 
văzut nevoită să pronunțe ea 
sancțiunile așteptate și din par
tea clubului Rapid, publicate 
în numărul de ieri al ziarului 
nostru. Dar nu se poate încă 
ști dacă ele vor îi apreciate ca 
satisfăcătoare de către U.E.F.A. 
După cum rezultă din scri
soarea primită, este posi
bil ca Comisia de organizare 
a „C.C.E.", care va examina la 
viitoarea sa ședință inciden
tele petrecute la meciul Ra
pid — Juventus Torino, să 
dicteze propriile sale sanc
țiuni. Amintindu-ne că și după 
meciul Dinamo — Internazio- 
nale din „C.C.E.", disputat la 
București în anul 1965, cînd 
de asemenea au avut loc in
cidente regretabile, U.E.F.A. a 
dictat împotriva bucureșteni- 
lor aplicarea unei amenzi 
substanțiale în valută, ne pu
tem și acum aștepta la o ho- 
tărîre similară.

Lăsînd totuși deoparte as
pectul material al chestiunii 
(care nu este, însă, de negli
jat) trebuie să subliniem că 
chiar și numai discutarea Ia 
U.E.F.A. a incidentelor petre
cute Ia meciul Rapid — Ju
ventus Torino este de natură 
să aducă serioase prejudicii 
de ordin moral fotbalului ro
mânesc, întregii noastre miș
cări sportive.

Este desigur proîund regre
tabil că nervii unor jucători 
și actele necugetate ale unor 
spectatori produc asemenea 
consecințe. Ne este penibil să 
afirmăm, dar trebuie să recu
noaștem că printre spectatori 
(și nu numai printre cei de ta 
îotbal) există încă destule ele
mente cu mentalități și apucă
turi periferice, care sint gala 
oricind să treacă la acte hu
liganice. Acești oameni ignoră 
cu totul adevărata semnifica-
ție a întrecerii 
ceptînd decît 
ților lor, 
cum, prin 
loace. In caz I 
șită, nu le mai

sportive, neac- 
victoria favorl- 
obținută 

orice
ori- 
roi j- 

totuși de nereii- 
rămîne decît

să se răzbune pe adversari, 
pe arbitri, comițînd fapte re
probabile. care adesea se în
cadrează în Codul penal.

Din nefericire, acestor ele
mente antisociale nu Ii s-a dat
pînă acum, decît în cazuri foar
te rare, riposta meritată. După 
cum am mai sugerat în zia
rul nostru, torțele de ordine 
publică ar trebui să-și facă 
simțită cu adevărat prezența 
pe stadioane. Dar tot atît de

ADM1NISTRAȚIA ASIGURĂ
RILOR DE STAT face cunos
cut posesorilor de autoturisme 
și celor care conduc autotu
risme proprietatea terților sau 
a unităților socialiste, că a pus 
in aplicare diferite forme de 
asigurări de autoturisme care 
satisfac cele mai felurite ce
rințe de asigurare. în baza a- 
cestor asigurări ADAS aco
peră :

— pagubele ce pot surveni 
ca urmare a accidentelor pro
vocate autoturismului asigu
rat ;

— pagubele provocate altor 
autoturisme sau bunuri ;

— despăgubirile civile dato 
rate proprietarilor de autotu
risme sau persoanelor trans
portate și accidentate, cît și 
celor din afara autoturismului 
asigurat și alte cazuri de pa
gube.

Pentru cunoașterea amănun
țită a condițiilor și Încheierea 
de asigurări adresați-vă orga
nelor ADAS.

necesar este ca și federația 
de fotbal să intervină mai ho
tărit cînd se petrec astfel de 
incidente, sanctionînd cu cea 
mai mare asprime pe vino- 
vați (ne referim, desigur, la 
cluburi, antrenori, jucători) In 
timp ce în multe alte țări in
disciplina este combătută de 
forurile sportive cu măsuri din 
cele mai severe (clubul italian 
Internazionale este pe cale de 
a pierde două puncle obți
nute în meciul cu Cagliari 
pentru că un suporter al său 
a lovit cu o monedă în ochi 
pe un fotbalist oaspe), la noi, 
federația de fotbal acționează 
încă cu foarte mari și nejus
tificate menajamente, încura- 
jînd astfel cluburile în poli
tica lor nesănătoasă, de îngă
duință față de abaterile jucă
torilor lor. indiferent de gravi
tatea acestora. Situație care 
nu mai poate fi acceptată în 
viitor.

C. FIRANESCU
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Fausto Coppi escaladează în Turul Franței.

Ciștipînd într-o manieră ultraspectaculoasă cea 
mai prestigioasă cursă din lume, Fausto Coppi se 
revela lumii sportive ca asul cu cel mai variat 
registru din istoria ciclismului. Cățărător, rouleur, 
contratimpist, Coppi iși permitea să acționeze pe 
orice teren și în orice împrejurare. Curajul său 
era dublat de o sclipitoare luciditate. Coppi era 
totodată și figura cea mai paradoxală din galeria 
acestor campioni rasați care și-au înscris numele 
pe lista învingătorilor Turului Franței. Era un fe
nomen, și ceea ce uimea cu deosebire era înfățișa
rea sa care la prima vedere nu trăda nimic din

clasa unui campion. Făcea parte din acele curioa
se constituții fizice pe care le crezi goale, dar in 
care se ascund inimi și plămâni de oțel. In sportul 
cu pedale Coppi a fost și un deschizător de dru
muri, cel care prin metodele sale in domeniul an
trenamentului și alimentației a pus bazele ciclis
mului științific modern.

Însetat de cunoștințe și instruire, Coppi a a- 
tlns un nivel de cultură mult superior cicliștilor 
din vremea lui. A studiat lucrări științifice de 
fiziologie, anatomie și dietetică, a învățat limbi stră
ine. Coppi s-a supus unor teste, privind morfofi- 
ziologia ciclistului, la centrul medico-sportiv din 
Milano. Preocupat de autoperfecționare, el, fostul 
țăran din Castellania, a descoperit intr-o zi regi
murile complicate ale cunoscutului dietetician Ga- 
yelard Hauser. Inspirindu-se din aceste regimuri.

dieteticieni ca Benedict, Chaneau, Weiss, Magners- 
Levy, Kintaro-Oshima. Omul de știință a fost de
sigur surprins, așa cum am fost și noi cind in 
1956 l-am văzut, înaintea unei curse, luîndu-și 
ceaiul cu melasă și miere de albine.

Dimineața, Coppi lua ceaiul cu iaurt. La dejun, 
meniul era compus din carne friptă, legume, fruc
te proaspete, salată. Seara, obișnuia un iaurt și 
termina masa cu o infuzie. O zi pe săptămână se 
hrănea numai cu ficat și griu fiert. In timpul 
curselor pe etape înlocuia adesea ceaiul cu un suc 
iie portocale cald și dulce, luat la sculare. La de
jun, o cafea cu lapte, un compot de mere, supă 
de legume și o friptură stropită cu sucul a patru 
lămâi. In diferite ocazii, și mai ales înaintea eta
pelor de munte, înlocuia cafeaua cu lapte cu un 
ceai și friptura de vită cu un pui fript. Alimenta-

dramaticei bityraftâ^ Ov)

„IL CAMPIONISSIMO
Coppi le-a completat și le-a transpus în cadrul 
sportului ciclist. împreună cu Cavanna, Fausto 
Coppi a pus la punct, după cițiva ani de experi
mente, o sinteză a diverselor forme de pregătire 
în domeniul sportiv.

Revenind din Italia in 1949 (după ce apăruse cu 
Fausto Coppi în filmul „Toto ciclist"), campionul 
francez Louison Bobet nu și-a putut ascunde ad
mirația : „Acuma știu și eu cum se face ciclism — 
spunea Bobet. Coppi mi-a deschis orizonturi noi“. 
Iar Geminiani, care alergase in echipă cu Fausto 
Coppi intr-un Tur al Italiei, spunea : „In trei săp
tămîni am învățat mai mult decît în 10 ani de 
meserie".

Cind, în anul 1952, Fausto Coppi s-a întîlnit la 
Milano cu G. Hauser, savantul a aflat cu surprin
dere că ciclistul nu numai că aplica corect regi
murile sale, dar le adusese și substanțiale amelio
rări. Curios, omul de știință a cerut să i se dea 
explicații asupra meniurilor care la Coppi se 
schimbau potrivit diferitelor perioade — antrena
ment, cursă, repaus. Coppi studiase și opera altor
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ția sa in timpul cursei era următoarea : sandvișuri 
cu miere sau jambon, prăjituri de orez, tarte, por
tocale, ceai, apă minerală, suc de fructe natural, 
drojdie de bere lichidă. Imediat după sosire se 
răcorea cu apă minerală, iar o oră mai tîrziu bea 
trei pahare cu lapte.

Acest regim sever, pe care coechipierii săi n-au 
reușit niciodată să-l urmeze întocmai, intra in 
cadrul unei organizări mai generale ce îi permi
tea să suporte fără daune fizice prea mari efortul 
unui antrenament intensiv, urmat de competiții tot 
mai dese și mai dure. In lumea ciclismului regi
mul lui Coppi a făcut școală. Mulți alergători au 
adoptat regimul său, fie că li se potrivea sau nu. 
Erori inerente și un pic de snobism au făcut o 
modă din a urma un regim alimentar. Unii au în
ghițit mari cantități de morcovi, kilograme de 
zahăr din trestie, alții nu se despărțeau de un 
bidon cu ulei de măsline, rafinat la rece.

Regimul alimentar al lui Coppi era fundamentat 
științific și se potrivea foarte bine cu structura fi
ziologică a ciclistului italian. Dar el nu era un

panaceu, un regim ideal. Dimpotrivă, alții nu-l pu
teau suporta. Cum a fost cazul lui Anquetil. tn ul
timii ani oamenii de știință au adus îmbunătățiri 
in dietetica sportivă, au fost introduse noi ele
mente de origini diverse din regnul vegetal și ani
mal. Metodele de antrenament au fost și ele per
fecționate. Coppi are insă meritul de a fi introdus 
in lumea sportului său ideea necesității unei pre
gătiri și alimentații rationale într-o vreme cind 
metodele erau simpliste, și forța mușchiului prima 
întotdeauna asupra inteligenței. Ciclismului empi
ric, meșteșugăresc, de un romantism desuet, Coppi 
i-a substituit un sport conceput pe altă treaptă, 
un ciclism organizat, modern, științific. El a de
monstrat că formarea unui campion presupune o 
muncă complexă, care nu exclude nimic din ceea 
ce îi este dat să- cunoască omului zilelor noastre.

Dar dincolo de Coppi sportivul, nu trebuie să 
uităm pe Coppi omul, care întrunea înalte cali
tăți morale, volitive. Viața acestui sportiv a osci
lat intre două stele, de culori adverse, între mari 
satisfacții și drame năpraznice. Caracter ales, Coppi 
unea in persoana sa înțelepciunea și bunul simț 
al omului simplu, cu înțelegerea datorată unei 
mari experiențe de viață. El a găsit totdeauna tă
ria de a birui adversitățile, fasonindu-și o persona
litate puternică. De pe cele mai înalte culmi, soarta 
l-a prăvălit in prăpastia deznădejdii, dar el nu s-a 
lăsat doborit și,curajos, perseverent, a urcat iarăși 
pentru a cădea din nou și a se înălța mai hotărti 
să învingă.

După victoria din Turul Franței, Fausto Coppi a 
ciștigat la Copenhaga titlul de campion mondial la 
urmărire individuală, bătind cu 160 de metri pe 
Gillen. In primăvara lui 1950 cîștigă în stilul său 
propriu, in solitar, „cursa infernului din nord", 
Paris-Roubaix, și atacă plin de încredere al 11-lea 
Giro d’Italia. Dolomiții sint terenul său preferat, 
dar la trecerea prin localitatea Primolano, un aler
gător neindemînatec il dezechilibrează și-l trân
tește. In cădere, Coppi suferă o gravă fractură 
a oaselor bazinului. A rămas internat cîteva săp
tămâni la Trento, consolindu-se cu prezența Ma
rinei, fetița sa care i-a devenit secretară particu
lară, organizînd interviurile pentru presă. Se va 
mai reface Coppi ? Va mai alerga în marile curse ? 
— se întrebau îngrijorați milioanele de admiratori 
ai săi.

life GOGA 
(Va urma)
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CAMPIONI EUROPENI

• Reprezentativele de ho
chei pe gheață ale U.R.S.S. și 
Suediei s-au întîlnit la Stock
holm într-un meci amical. Ho- 
cheiștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 5—3 (0—0, 
3—1, 2—2). Golurile învingăto
rilor au fost înscrise de Ionov 
(2), Zaițev, Zimin și Maiorov. 
Pentru gazde au marcat Oe- 
berg, Nilsson și Svedberg. In 
acest meci, echipa U.R.S.S. a 
avut următoarea componență : 
Zinger (Konovalenko), Blinov, 
Ragulin, Davîdov, Kușkin, Ro- 
mâșevski, Mișakov, Ionov, Moi
seev, Zimin, Starșinov, Boris 
Maiorov, Nikitin, Iakușev, Fir
sov.
• Pe patinoarul Tivoli din 

Ljubljana selecționata de ho
chei pe gheață a Iugoslaviei 
a, susținut o întîlnire amicală 
în compania unei reprezenta
tive secunde a R. F. a Germa
niei. Hocheiștii iugoslavi au 
obținut victoria cu scorul de 
3—1 (1—0, 1—1, 1—0).

• La Innsbruck au conti
nuat întrecerile Universiadei 
de iarnă. Aleksandr Sekulaev a 
obținut victoria în trei probe 
ale concursului de patinaj vi
teză. După ce în prima zi a 
cîștigat cursa de 3 000 m, el a 
obținut primul loc și în pro
bele de 1500 m și 5 000 m cu 
timpurile de 2:10,6 și, respec
tiv, 7:56,8. In cadrul concursu
rilor de schi, proba feminină 
de coborîre a fost dominată de 
Heidi Obrecht (Elveția), care 
a realizat timpul de 1:50,34. E- 
lena Neagoe (România) a ocu
pat locul 25 cu 2:03,1, Mihaela- 
Sandu Casapu — locul 26 
2:03.98 iar Judith Tomori 
locul 30 cu 2:05,71. Proba 
minină de fond pe distanța 
10 km a fost cîștigată
schioara Jana Elistratova 
(U.R.S.S.) în 34:21,9. Proba de 
sărituri cu schiurile din ca
drul combinatei nordice a re
venit japonezului Hiroshi Ita- 
gakî cu 218,1 puncte (59 m și 
58 m). în turneul de hochei pe 
gheață Canada a învins cu 4—1 
(2—0. 0—0. 2—1) echipa Fin
landei. iar Suedia a întrecut 
cu 9—2 (2—1. 2—1, 5—0) echipa 
Austriei.

• Concursul internațional de 
sărituri cu schiurile desfășurat 
la Erassus a fost cîștigat de 
sportivul francez Gilbert Poi
rot, care a totalizat 221.1 punc
te. Cele mai bune sărituri ale 
învingătorului au măsurat 85 
și 83 m.

IV. Garmisch - Partenkirchen, 1936
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Lotul de hochei pe gheață al 
R. D. Germane, gata de ple

care spre Grenoble.

■

Din cauza numelui impre
sionant de lung al stațiunii, 
ziariștii prezenți au propus 
prescurtarea lui, destul de in
genioasă : Ga-Pa 1

Timpul bun și zăpada su
ficientă au adus în stațiunea 
bavareză de la granița cu 
Austria (peste drum de Inns
bruck dacă putem spune așa) 
un număr record de partici- 
panți : 755 din 28 de țări, 
printre care debutantele: 
Austria, Bulgaria, 
Liechtenstein, 'Spania 
cia.

Programul olimpic 
a fost completat cu 
nata alpină. Eforturile engle
zului Arnold Lunn — zădăr
nicite mereu de noi clici — 
au avut în sfîrșit efect și 
competițiile alpine își fac o 
intrare olimpică grandioasă. 
Dar ediția debutează cu un 
episod 
de schi 
(schiori 
excluși 
tutea prăfuitei legi a amato
rismului ! In acest fel, nor
vegienii cîștigă probele de 
coborîre : „regele săritorilor” 
Birger Ruud la bărbați și tâ
nără de 16 ani Laila Schou 
Nilsen la femei. (Aceasta din 
urmă era probabil una din
tre cele mai mari polisporti
ve ale epocii: deținătoare a 
tuturor recordurilor mondiale 
la patinaj viteză și reputată 
jucătoare de tenis !). Dar me
dalii nu se acordă decît pen
tru combinata alpină și în- 
trucît concurenții din Euro
pa Centrală erau superiori la 
capitolul tehnică (deci la sla
lom), lor le revin titlurile 
olimpice (germanii Franz 
Pfniir și Christi Cranz).

Scandinavii își împart din 
nou victoriile în probele nor
dice : norvegienii la combi-

Grecia, 
și Tur

de schi 
combi-

neplăcut: instructorii 
austrieci și elvețieni 
de mare clasă) sînt 
de la jocuri în vir-

. ............. ...............j 
nata nordică și 
ciale (tot prin Birger Ruud), 
suedezii la maratonul zăpezii 
(50 km) și finlandezii la șta
feta de 4x10 km, disputată 
pentru prima oară.

La a treia sa participare 
olimpică, în vîrstă de 32 de 
ani, norvegianul Ivar Ballan- 
grud monopolizează medaliile 
de aur la patinaj viteză (o- 
cupînd locul 2 doar la 1500 
m).

La patinaj artistic, Karl 
Schăfer și Sonja Henie fac 
din nou dovada clasei lor ex
cepționale. „Zîna oglinzilor 
de gheață" își ia rămas bun 
de la Jocurile Olimpice, la 
24 de ani, după ce cîștigă 
cea de. a treia medalie de 
aur. Sonja a fost de 10 ori 
campioană mondială, de 6 ori 
a Europei, dar îi mai trebuia 
acest ultim titlu olimpic, în
scris ca o prevedere obliga
torie în contractul cu care 
impresarii o așteptau la ie
șirea din arenă. Ea a devenit 
artistă de cinema, eroină a 
multor filme în care rolul 
tipic ce i se rezerva era, fi
rește, cel de patinatoare.

In probele de bob, ameri
canii și elvețienii își împart 
laurii. In schimb la hochei 
pe gheață, pentru prima oară 
canadienii pierd titlul în fața 
echipei Angliei, formată în 
mare parte din... canadieni, 
naturalizați peste noapte, 
după ce fuseseră importați 
de patronii patinoarelor lon
doneze !

Printre demonstrații, o 
cursă de 25 km. pentru pa
trule militare și o competiție 
de curling.

In fața figurilor proemi
nente ale sportului de iarnă 
mondial, delegația sportivilor 
români, destul de numeroasă 
(15 persoane pentru 8 pro
be), nu putea emite decît 
pretenția de a învăța de la 
ași. Ștafeta de schi 4x10 km. 
a ocupat locul 14. La patinaj 
artistic, instructorii de astăzi 
Alfred Fieraru și Roman Tu- 
rușanco s-au clasat: primul 
— al 13-lea la perechi, ce

ai 19-lea la bărbați.
noa- 
mai 
Fri- 
Bu-

sărituri spe-

lălăit
Din partea echipajelor 
stre de bob se aștepta 
mult, dar perechile Al. 
mu — Tita Rădulescu și 
dișteanu — Gheorghiu nu au 
putut ocupa locuri mai bune 
decît 15—16, în proba de bob 
2 persoane.

(vib)

isos®

CALEIDOSCOP
PREMIU PENTRU 
CEL MAI BUN 
ARTICOL SPORTIV

In Franța există tra
diția decernării unui 
premiu pentru cel mai 
bun articol sportiv ai 
anului. Este vorba de 
Marele Premiu Martini 

care se acordă în 
prima săptămînă a lu
nii decembrie de către 
un juriu special, alcă
tuit din 4 persoane, for
mat din membri ai A- 
cademiei franceze «au 
ai Academiei Goncourt, 
din directori ai unor 
mari cotidiene, scriitori, 
cronicari, compozitori.

în 1967, Marele Pre
miu Martini a fost con
ferit cronicarului Pierre 
Chany pentru reporta
jul său dedicat noului 
record mondial de ci
clism al orei, stabilit la 
31 octombrie 1967 de 
către sportivul belgian 
Ferdinand Brack© pe 
pista velodromului o- 
limpîc din Roma.

Printre laureații pre- 
cedenți se numără cro
nicari și ziariști repu_ 
tați ca: Marcel Hansen- 
ne, Roger Debaye, De
nis Lalanne, Guy Le
gare©, Robert Barran, 
Roger Bastide. Michel 
Clara.

BOB HAYES — 
FOTBALIST

După cum se știe, 
imediat după J.O. de la 
Tokio campionul olim
pic în proba de 100 m, 
Bob Hayes, a trecut la 
fotbal profesionist (n.n. 
— fotbal american). Ju- 
cînd în cadrul echipei 
,,Dallas Cow-boys“, Ha
yes aduce acesteia vic
torii după, victorii, Ad
versarii nu pot face ni- 
mic .în fața lui Hayes 
țla o greutate de 90 kg, 
el și-a păstrat aproape 
intactă viteza de altă 
dată).

ECHIPA LUI 
EKSTRHM

Ziaristul suedez 
Svet Ekstriim, consi

$£3

La Vasteras, în Suedia, in 
cadrul campionatului european 
de patinaj artistic, reputații 
sportivi sovietici Ludmila Belou
sova — Oleg Protopopov au 
cucerit pentru a patra oară ti
tlul continental la proba de 
perechi.

După figurile impuse, în pro
ba de dans pe primele locuri 
ale clasamentului se află trei 
perechi engleze: 1. Diane Tow- 
ler-Bernard Ford 99 p, 2. 
Yvonne Suddick-Malcom Can
non 96 p, 3. Janet Sawbridge- 
John Lane 93,3 p.

Astă-seară va fi stabilită ie
rarhia europeană în proba in

dividuală masculină, prin des
fășurarea figurilor libere. Ieri 
la pfîriz, după încheierea' în
tregului program de figuri 
impuse, clasamentul se prezen
ta astfel : 1. Emmerich Danzer 
(Austria) 1175,2 p, 2. Wolfgang. 
Schwartz (Austria) 1167,6 p, 3. 
Patrick Pera (Franța) 1136,0 p, 
4. Ondrej Nepela (Cehoslova
cia) 1134,1 p, 5. Serghei Cetve- 
ruhin (U.R.S.S.) 1078,3 p, 8. 
Peter Krick (R.F.G.) 1056,5 p. 
Evoluțiile la „libere" vor putea 
fi urmărite pe ecranele televi
zoarelor, de la orele 22.30.

Echipajul englez Antony 
daliei de aur la J.O. de 

rilor

Nash — Robin Dixon, cîștigătorul me- 
la Innsbruck, unul din favoriții întrece- 
de la Alpe d’Huez.

ALPE DHUEZ, 
GAZDA BOBERILOR

do-La 1 800 m altitudine, 
minînd valea TOisans, stați
unea Alpe d’Huez se înfăți
șează ca o coroană de ca
bane, vile și hoteluri, toate 
putînd găzdui peste 5 000 de 
turiști, amatori de schi sau 
doritori de a urmări specta
culoasele întreceri de bob. Cei 
63 de kilometri care despart 
Alpe d’Huez de Grenoble, 
capitala celei de a X-a ediții 
a jocurilor Olimpice, nu cons
tituie un impediment, deoarece 
o șosea modernă, întotdeauna 
bine întreținută, permite au
tocarelor și turismelor dez
voltarea unor mari viteze, 
în depline condiții de securi
tate.

Aici, la Alpe d’Huez, își 
vor disputa întîietatea teme
rarii echipieri ai bolizilor ce 
gonesc cu 100 km pe oră 
prin labirintul pistei, boberii 
a căror viteză de reacție 
trebuie să funcționeze cu pre
cizie de miime de secundă. 
Inaugurarea pîrtiei a fost 
făcută anul trecut, cu ocazia 
campionatelor mondiale. Cu a- 
cest prilej s-au 
unele defecțiuni de 
tie, mult comentate 
cate de tehnicieni și 
sportivă. De altfel, 
pista nu asigura securitatea 
concurenților, la C.M. din 1967 
nu s-a putut disputa decît

constatat 
construc- 
și criti- 
de presa 
deoarece

proba de 2 persoane, cea de 
4 fiind anulată. O serie de 
dificultăți au fost provocate 
șl de altitudinea la care se 
află pîrtia (plecarea la 2 030 m, 
sosirea la 1 890 m), la o 
astfel de înălțime căderile 
masive de zăpadă și furtunile 
fiind frecvente. Chiar și zi
lele acestea organizatorii în- 
tiinpină greutăți din cauza 
ninsorii bogate și, după toate 
probabilitățile, boberii nu vor 
putea face primele coborîri de 
antrenament înainte de 1 fe
bruarie. In ceea ce privește 
defecțiunile tehnice amintite, 
ele au fost remediate sub 
supravegherea directă a mul
tiplului campion olimpic si 
mondial Eugenio Monti 
actualului deținător al 
lui mondial, austriacul Erwin 
Thaler.
măsoară 
maximă 
are 6 viraje, 1 labirint 
curbe.

Programul Jocurilor Olim
pice prevede ca primele două 
coborîri la bob 2 persoane să 
se desfășoare miercuri' 7 fe
bruarie, urmînd 
decisive să aibă 
zi.
soane vor avea 
tămînă mai lîrz.iu, 
14 și 15 februarie (cîte două 
manșe pe ziJ.

și a 
titlu-

pîrtia
(înclinare

și 4

Actualmente
1 500 m

14,20 de țjrade)

ca manșele 
loc a doua 

întrecerile la bob 4 per- 
loc O săp- 

adică la

FOTBAL
F. C. SANTOS - VASAS 

BUDAPESTA 4-0 I
SANTIAGO DE CHILE. — 

In turneul internațional de fot
bal de 
ziliană

la Santiago, echipa bra- 
Santos a învins, cu se-

PE GLOB
olimpică a Cehoslovaciei, Jocu
rile au fost urmărite de peste 
50 000 de spectatori. După des
fășurarea acestor meciuri, în 
clasament conduce Santos cu 
6 p din 3 meciuri, urmată de 
echipa R.D. Germane cu 4 p (3

a

»

Meciul Tottenham — Arsenal, din campionatul englez. Jim Fur- 
nell (portarul lui Arsenal) salvează un atac periculos al înainta

șului advers Alan Gilzen.șului advers

verul scor de 4—0 (3—0), echipa 
Vasas Budapesta. Cele 4 puncte 
au fost marcate de Edu (2), Pele 
și Țoninho. Fotbaliștii brazilieni 
au practicat un joc spectaculos 
și, în același timp, eficace. Ei 
au aliniat următoarea formație : 
Claudio, Delgado, Rildo, Alberto, 
Lima, Joel, Orlandinho, Negrei- 
ro, Toninho, Pele (Douglas), Edu.

In cel de-al doilea meci, echi
pa Universidad Catolica a în
vins, cu 4—1 (1—1), selecționata

meciuri), Universidad Catolica 
4 p (3 meciuri), Colo Colo 2 p 
(2 meciuri), Vasas .Budapesta 
2

Vasas Budapesta 
p (3 meciuri) etc.

ÎN PRELIMINARIILE
OLIMPICE

CHAMROUSSE,
Apărute relativ recent față 

de celelalte probe ale schiului 
(în 1936, la Garmisch-Parten- 
kirchen), cursele de slalom 
special și coborîre și, mai tîr- 
ziu (1952 — Oslo), cele de sla
lom uriaș, și-au cucerit rapid 
o mare popularitate, atrăgînd 
de-a lungul pîrtiilor mii și 
mii de doritori să urmărească 
spectaculoasele întreceri. Ca 
urmare, organizatorii s-au stră
duit ca, pe lingă condițiile teh
nice (gradul de dificultate, va
riația pistei, securitatea con- 
curenților etc) să asigure și 
posibilitatea vizionării curse
lor de către un public cit mai 
numeros.

Așa procedează și organiza
torii ediției a X-a a J.O. Ei 
și-au ales ca loc de disputare 
a probelor alpine cocheta șl 
pitoreasca stațiune Chamrousse 
din 
au 
tre 
din
construit a 
rire care 
2890 m, cu 
și sosirea la 1412 m (diferență 
de nivel de 840 m). Punctul 
cel mai dificil are o înclinație 
de 65 de grade Este vorba, 
bineînțeles, de pista de cobo
rîre pentru 
aceea pentru 
lungime, cu 
2252 m, dar
(panta maximă este de 57 
grade).

Cursele de coborîre vor 
avea loc în zilele de 8 februa
rie (bărbați) și 10 februa
rie (femei), fiind precedate, eu 
24 de ore înainte, de coborî- 
rile de antrenament non-stop. 
Precizăm că antrenamentul 
non-stop este deosebit de im
portant, el avînd scopul să 
arate, de fapt, valoarea con- 
curenților. Cei care nu încheie 
non-stop-ul nu mai iau parte 
la proba oficială.

Slalomul uriaș se va desfă
șura între altitudinile 2153 m 
— 1650 m (lungimea 1680 m)

CAPITALA PROBELOR ALPINE

In turneul preolimpic, Indo
nezia a terminat la egalitate : 
1—1 cu Irak. în finala turneului 
se vor întilni echipele Tailandei 
și Indoneziei, Echipa învingă
toare se va califica pentru tur
neul final de la Ciudad de Me
xico.
GRENOBLE - ELIMINATĂ’ 

DE O ECHIPĂ - 
AMATOARE

Este cunoscut că în’ cadrul 
„Cupei Franței" la fotbal, echi
pa Malakoff, dintr-o suburbie a 
Parisului, care activează in liga 
amatoare, a eliminat formația 
Grenoble din divizia B profe
sionistă. De remarcat că echipa 
Malakoff este antrenată, de 20 
de ani, de fostul atlet Yves 
Cros, membru al ștafetei de 
4 x 400 m a echipei Franței, cam
pioană europeană și finalistă la 
J.O. din 1948 de la Londra in 
proba de 400 m garduri.

derat printre cei 
mai mari comenta
tori de fotbal din 
lume, a alcătuit, po
trivit tradiției, „re
prezentativa mon
dială" pe anul 1967. 
Ea are următoarea 
componență: Banks 
(Anglia) — Marco- 
lini (Argentina), Jack 
Charlton (Anglia), 
Moore (Anglia), Fac- 
chetti (Italia) — Bec
kenbauer (R.F.G.), 
Bobby Charlton (An
glia) — Johnston 
(Scoția), Eusebio 
(Portugalia), Pele 
(Brazilia) și Best (Ir
landa de Nord).

Diferiți comenta
tori care au anali
zat „echipa lui Ek- 
străm" nu s-au pu
tut abține să nu re
marce că el a acor
dat o oarecare pre
ponderență „foști
lor" fotbaliști ieșiți 
acum din formă, 
cum Sint Pele, Eu
sebio, Beckenbauer 
și Best, in dauna 
unor jucători mai 
puțin celebri, care 
s-au remarcat anul 
trecut. Unii dintre ei 
au afirmat, nu fără 
ironie, că s-ar putea 
Ca însăși Ekstriim 
„să fie ieșit din 
formă" cînd a alcă
tuit această forma
ție.

RECORD 
BASCHETBALISTE

De data aceasta 
este vorba de un re
cord în adevărata 
accepțiune a cuvân
tului, realizat cu pri

lejul unui meci de 
baschet : acela al nu
mărului spectatori
lor prezenți în tri
bune. Peste 55 000 
de persoane au asis
tat la un asemenea 
meci, desfășurat în
tre echipele studen
țești UCI.A și Hous
ton din S.U.A. Pen
tru a putea face față 
uriașului interes ma
nifestat în legătură

cu acest joc, meciul 
s-a disputat pe As- 
trodomul din Hous
ton. Vechiul „re
cord" de spectatori 
înregistrat în S.U.A. 
era de 35 000 de per
soane, participante la 
o partidă demons
trativă oferită în ur
mă cu cîțiva ani de 
echipa profesionistă 
Harlem Globe-Trot
ters.

VARA AUSTRALIANA

Vara australiană, In 
acest an este marcată 
de pregătirile atletilor 
și înotătorilor — spor
turile în care „conti
nentul verde" se remar
că — pentru întrecerile 
Olimpiadei din Mexic. 
Iată-1, în fotografia 
noastră, pe celebrul

Ron Clarke, alergătorul 
oare a stabilit nu mal 
puțin de 20 de recorduri 
mondiale, pregătindu-se 
pentru un nou antre
nament. Băiatul său 
Marcus, de 5 ani și ju
mătate, pare să-1 dea 
cîteva utile sfaturi teh
nice...

CALEIDOSCOP
Țipatul: i. P. .Informația" sti Bteroldtiu 23 -25.

masivul Belledonne, unde 
fost amenajate cîteva din- 
cele mai

Cea
fost
are
plecarea la 2252 m

Deși nu e o stea de primă mărime, Mauduit este totuși 
din cei mai valoroși componenți ai 
(lungimea 1755 m) pentru fe
mei. De remarcat că, pentru 
prima dată la J.O., slalomul 
uriaș se va desfășura în două 
manșe (la 11 și la 12 februa
rie). Hotărîrea a fost luată în 
cadrul Congresului F.I.S. de 
la Mamaia (1965) și a mai fost 
pusă în aplicare cu prilejul 
campionatelor mondiale din
1966 (Chile-Portillo). Cursa de 
slalom uriaș a fetelor va avea 
Ioc într-o singură manșă, la 
15 februarie.

Oferind posibilitatea de a fi 
vizionată în întregime, proba 
de slalom special constituie 
unul din principalele puncte 
de atracție ale J.O. De astă- 
dată amatorii spectacolelor de 
virtuozitate vor avea prilejul 
să asiste, la bărbați, la trei 
curse. Conform hotărîrii luate 
la Congresul F.I.S. ținut în
1967 la Beirut, proba va con
sta dintr-o cursă eliminatorie 
(în urma căreia se vor cali
fica 50 de concurenți), una de 
clasificare (care va stabili or
dinea plecărilor) ți proba pro- 
priu-zisă care va desemna ie
rarhia celor mal buni slalo- 
miști. întrecerile vor avea loc,

pentru bărbați și 2093—1649 m în ordine, în zilele de 14, 16

lume.
moderne piste 
mai grea de 

pîrtia de cobo- 
lungimea de

bărbați, deoarece 
femei are 2160 

plecarea tot 
sosirea la 1650

ui 
la 
m 
de

unul 
„echipei alpine" a Franței 

șl 17 februarie, pe o pistă cu 
plecarea la 1857 m, sosirea la 
1653 m, cu o lungime de 625 m 
și o înclinare maximă de 49 
de grade. De menționat că din 
juriul probei mai face parte, 
pentru prima dată, și un re
prezentant al României, prof. 
Petre Focșeneanu.

Fetele își vor disputa întîie- 
tatea în două manșe, în ziua 
de 13 februarie, pe un traseu 
măsurînd 430 m lungime, cu 
plecarea la 1806 m, sosirea la 
1564 m, înclinarea maximă 
a pantei fiind de 35,3 grade.

Menționăm că pentru pro
ba de coborîre există și o pistă 
de rezervă, situată la Alpe- 
d’Huez. Caracteristicile ei: 
plecarea la 2550 m, sosirea la 
1700 m, lungimea 3120 m.

In încheiere, profităm de o- 
cazie pentru a răspunde între
bărilor adresate de mai mulți 
cititori: la J.O. se acordă tit
lurile de campioni olimpici la 
slalom uriaș, slalom special și 
coborîre, precum ți titlul de 
campion mondial la combinata 
de trei probe, pentru care nu 
se decerne 
olimpică.

D. STANCULESCU

Cuplul Tiriac -Năstase 
învingător la Bombay 
—Metre veli a ciștigat 
proba de simplu—

Proba de dublu din cadrul 
concursului internațional de te
nis de la Bombay a, fost câști
gată . de cuplul român Țirjac — 
Năstase care au dispus, îhtr-un 
meci dramatic, de cunoscuțiî te- 
nismani indieni Lai și Mukerjea 
cu 5—7, 3—6, 6—1, 6—4, 7—5. 
IN FINALA probei de simplu 
masculin a turneului internațio
nal de tenis de la Bombay, M'e- 
treveli (U.R.S.S.) l-a învins cu 
11—9, 6—3, 6—2 pe Ion Țirjac 
(România). Proba feminină de 
simplu a fost cîștigată de so
vietica Ivanova,. care a dispus 
cu 6—4, 6—3 de Nirupa Vasait 
(India). ,7

însă șl medalia

KAHANAMOKU
'T- ■ ■;•• -

a încetat din viață
CELEBRUL înotător havaian 

Duke Kahanamoku, fost campion 
olimpic la jocurile din 1912 de la 
Stockholm șl 1920 (Anvers), a În
cetat din viață, ia Honolulu, în 
vlrstă de 77 de ani.

^telex-radio-telefoiA
GENEVA. Lotul sportivilor el
vețieni care vor fi prezenți 
la startul întrecerilor din ca
drul Jocurilor Olimpice de 
iarnă cuprinde opt schiori și 
cinci schioare care vor evolua 
la probele alpine. Iată 
componenta lui : Edmund
Bruggmann, Dumeng Giova- 
noli, Willi Favre, Ștefan 
Kaelin, Peter Frei, Andreas 
Sprecher, Jean Daniel Daet- 
wyler, Joos Minsch (masculin) 
și Fernande Bochatay, Made
leine Wuilloud, Edith Hilt
brand, Vreni Jnaebit și Anne- 
roesli Zryd (feminin),

LA PALATUL SPORTURILOR 
din Besancon, selecționata mas
culină de handbal a Iugoslaviei 
a învins echipa reprezentativă 
a Franței cu scorul de 23—16 
(13—6). Lavrnic (I) a fost cel 
mai eficace jucător de pe teren, 
înscriind cinci goluri.

■
IN „CUPA CUPELOR" la bas
chet (masculin), echipa Spartak 
Sofia a eliminat formația aus
triacă „Firestone" Viena. Bas- 
chetbaliștii bulgari au cîștigat 
cu 102—64 (46—36) meciul retur, 
după ce obținuseră victoria și 
in primul joc (71—69).

DUPĂ cum anunță ziarul bel
gian „Le Soir", anul acesta nu 
se va mai desfășura tradițio
nala cursă ciclistă internațio
nală Paris—Bruxelles. întrece
rea urmează să fie înlocuită cu 
concursul „Fleche Wallone", 
programat în primele zile ale 
lunii mai, pe traseul ce leagă 
capitalele Franței și Belgiei.■
A 17-a PARTIDA din cadrul 
meciului pentru titlul mondial 
de șașki (dame) dintre Cuper- 
man și Andreiko s-a încheiat 
remiză. Scorul este 9—8 in fa
voarea lui Cuperman■
DUPĂ un tratament de aproape

trei săptămini, ciclistul luxem
burghez, Charly Gaul, care su
ferise un accident de automobil 
la inceputu] lunii ianuarie, a 
părăsit spitalul plecind. pentru 
o odihnă de 14 zile, intr-o sta
țiune de sporturi de iarnă din 
Elveția.■
PESTE 10 000 de. spectatori au 
urmărit, la „Albert . Hali" din 
Londra, meciul pentru titlul 
mondial de box. lă ca£eg<hia 
pană, dintre Howard Winstona 
(Țara Galilor) și Seki (Japonia). 
Winstone a obținut victoria în 
repriza a 9-a, prin abandon.


