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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

30
bani

T ova râ șui 
Nicolae Ceaușescu 
a împlinit 50 de ani

Ieri, la Floreasca

Meciuri disputate

în semifinala ..C.C.E.”
la tenis de masă

ECHIPA DE LUPTE GRECO-ROMANE DINAMO
BUCUREȘTI A PLECAT ÎN SUEDIA

Scumpe tovarășe Ceaușescu,
La a 50-a aniversare a zilei tale de naștere, 

Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliu! de Stat și Consiliul de Miniștri 
te felicită din toată inima și îți urează ani 
multi, sănătate și fericire.

Cu acest prilej, partidul, clasa muncitoare, 
întregul popor, aducîndu-ți un cald omagiu, 
dau o înaltă prețuire activității pe care o 
desfășori încă din fragedă tinerețe în miș
carea muncitorească, meritelor tale remarca
bile în lupta pentru eliberarea socială și na
țională a poporului român, abnegației și ener
giei cu care slujești interesele vitale ale na
țiunii noastre socialiste, cauza socialismului și 
păcii în lume.

Devotat trup și suflet poporului, animat de 
un fierbinte patriotism, ai înfruntat, ca mili
tant al partidului comunist, prigoana regimu
lui burghezo-moșieresc, temnița și represiunile 
polițienești, te-ai distins ca încercat conducă
tor al organizației revoluționare de tineret, 
ai participat activ la luptele conduse de 
partid împo.riva fascismului, pentru eliberarea 
țării, pentru victoria revoluției populare.

în anii construcției socialiste, îndeplinind cu 
nețărmurit devotament sarcini de mare răs
pundere, ai adus o valoroasă contribuție, îm
preună cu ceilalți conducători ai partidului, 
ia întărirea politico-organizatorică a parti
dului, la opera de dezvoltare a economiei 
naționale și de ridicare a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, la organizarea statului 
nostru socialist, cîștigînd stima și considera
ția întregului popor român.

Noi toți cunoaștem rolul de seamă pe care 
îl ai în activitatea Comitetului Central, în ela
borarea politicii marxist-leniniste, creatoarea 
partidului nostru, în fundamentarea progra
mului de desăvîrșire a construcției socialiste 
adoptat de Congresul al IX-lea al partidului, 
a măsurilor-hotărîte de recenta Conferință 
Națională, îndreptate spre perfecționarea or
ganizării și conducerii întregii vieți sociale, 
precum și în dezvoltarea științei, învățămîntu- 
lui, artei și culturii.

în îndeplinirea înaltelor funcții încredințate 
de partid , și popor se evidențiază preocupa
rea ta stăruitoare pentru dezvoltarea orîndui-

rii noastre socialiste, întărirea unității dintre 
clasa muncitoare, țărănime și intelectualitate, 
a frăției dintre poporul român și naționalită
țile conlocuitoare. Este binecunoscută aten
ția neslăbită pe care o acorzi creșterii con
tinue a rolului partidului ca forță conducă
toare în societate, dezvoltării activității sale 
politice, organizatorice, ideologice si de for
mare a cadrelor, promovări, principiului con
ducerii și muncii colective, întăririi unității 
rîndurilor partidului. Exigența si principialita
tea partinică, studiul atent al realității, legă
tura strînsă cu organele de partid, obștești și 
de stai, cu masele largi populate, dinamis
mul și perseverența cu care muncești consti
tuie un exemplu însuflețitor.

Afirmarea viguroasă a României socialiste 
în concertul națiunilor lumii, prestigiul ei in
ternațional sînt rezultatul politicii externe a 
partidului și statului nostru, la elaborarea și 
înfăptuirea căreia ai un remarcabil aport. Se 
bucură de aprecierea și sprijinul ynanim al 
întregului popor activitatea neobosita pe care 
o desfășori în fruntea Comitetului Centra! al 
partidului pentru întărirea prieteniei și colabo
rării frățești a României cu toate țările so
cialiste, pentru dezvoltarea legăturilor de so
lidaritate internationalists cu partidele comu
niste și muncitorești, cu forțele care luptă 
împotriva imperialismului, pentru unitatea sis
temului socialist mondial și a mișcării comu
niste internaționale. în același timp, desfă
șori o activitate rodnică pentru dezvoltarea 
relațiilor țării noastre cu celelalte state, indi
ferent de orînduirea lor socială, pentru afir
marea largă în viața internațională a princi
piilor independenței, suveranității, egalității în 
drepturi, pentru colaborare și prietenie între 
popoare.

La această aniversare jubiliară, prilej de 
bucurie pentru noi toți, te îmbrățișăm cu căl
dură și îți dorim, scumpe tovarășe Ceaușescu, 
noi succese în munca pe care o desfășori 
pentru înfăptuirea mărețelor idealuri ale par
tidului nostru, pentru propășirea patriei și 
fericirea poporului român, pentru triumful

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN

ideilor socialismului și păcii în lume.

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA
BUCUREȘTI, 26 ianuarie 1968

tn vederea bogatei activități 
competițlonale din acest an, 
federația de gimnastică a sta
bilit loturile din care urmează 
să fie desemnate echipele ce 
ne vor reprezenta în diferite 
concursuri internaționale pro
gramate în țairă și peste ho
tare. iată gimnaștii șl gimnas
tele asupra cărora s-au oprit 
specialiștii federației :

MASCULIN : seniori — 
stantin Bălan, Ludovic

Con- 
______  ______ _______ Buh, 
Anton Cadar, Alexandru Slla- 
ghi. Gheorghe Tohăneanu, Ion 
Zamfir (Dinamo Buc.), Vasile 
Coșariu, Aurel Grain (Politeh
nica Tim.), Mircea Lisovschi 
(I.C.F.), Petre Mihaiuc (Steaua); 
tinerei, — Nicolae Achim, Cor
nel Bălan, Ton Buduruși, Mir
cea Gheorghiu, Petre 
țiu. Petre Mihaiuc 
Gheorghe Blaj, Iosif 
Cornel Serdineanțu. 
Mihai Alexa (C.S.M.
Dinu lorgescu, Alexandru Ve- 
reș (Șc. sp. Brașov), Gheorghe 
Mutu, Gheorghe Păunescu (E- 
Jectroputere Craiova),

FEMININ : 
dlca Apăteanu, Rozalia 
pescu, Olga ștefan f" 
Buc.), Rodica Cheșa, 
Chiriță (I.C.F.), Elena 
c-------------
Elena Ceampelea

Mârcu- 
(Steaua), 

Iszlai, 
(I.C.F.), 

Cluj),

senioare — Ro- 
Fill- 

(Dinamo 
Lucia 

____ ________ ... . Călin, 
Constanța Postolache (Farul), 
“______“______ ' (Petrolul),

Partida feminină de tenis 
de masă dintre formațiile Pro
gresul București și Aussenhan
del Berlin, contînd ca semifi
nală a „Cupei campionilor 
europeni" — desfășurată ieri 
în sala Floreasca — a pus 
la mare încercare nervii spec
tatorilor. într-adevăr, la ca
pătul a patru ore de joc, după 
meciuri disputate cu ardoare, 
oaspetele 
întîlnirea 
și să se 
lei de a

Eșecul 
datorește 
Măriei Alexandru care 
cele trei partide — n-a izbu
tit să iasă învingătoare decît 
într-una 

mezinei 
Marina 
meciuri, 
acționat 
pare pentru vreo schemă tac
tică. Deși neplăcute aceste 
înfrîngeri ale campioanei 
noastre, să sperăm că ele nu 
reflectă decît o eclipsă pasa
geră de formă.

De la Progresul 
corespuns integral 
toria Babiciuc. Ca 
zia altor ediții ale 
jucătoarea bucureșteancă și-a 
făcut — și de data aceasta — 
datoria ; a învins-o de o ma
nieră categorică pe campioa
na R. D. Germane, Gabriele 
Geissler, clasată pe locul 9 
pe lista celor mai bune ju
cătoare din lume. 1

Carmen Crișan, cu excepția 
meciului cîștigat la Marina 
Nylhof, deși a avut uneori 
posibilitatea să învingă, n-a 
știut să fructifice ocaziile fa
vorabile.

învingătoarele s-au prezen
tat intr-o bună dispoziție de 
joc, ele au manifestat multă 
voință de luptă și au finali
zat cu promptitudine, victoria 
lor fiind meritată.

să cîștige 
de 5—3 

finala ce-

au reușit 
cu scorul 

califice în
V-a ediții
echipei noastre se 

evoluției slabe a 
din

singură : împotriva 
echipei 
Nylhof.
Maria 
confuz,

Aussenhandel, 
în celelalte 

Alexandru a 
fără preocu-

cea care a 
a fost Vie- 
și cu oca- 

„C.C.E.",

Rezultate : Nylhof— Alexan
dru 0—2 (—15, —9), Hoves-
tadt—Babiciuc 2—0 (14, 20), 
Geissler—Crișan 2—1 (—19,

18, 14), Hovestadt—Alexan
dru 2—1 (13, —15, 19), Nyl
hof—Crișan 1—2 (—18, 17,
— 19), Geissler—Babiciuc 1—2 
(20, —13, —12), 
Crișan 2—0 (16, 19), Geissler— 
Alexandru 2—1
Ultimul meci s-a jucat con
form regulii activizării, din 
setul I, de la 15—12 pentru 
Geissler.

Din cauza orei tîrzii la care 
s-a terminat întîlnirea Pro
gresul—Aussenhandel, partida 
amicală România—Iugoslavia 

a fost amînată pentru astăzi 
dimineață, la ora 9, tot în sala 
Floreasca.

C. COMARNISCHI

1—2 (—18,
Geissler—Babiciuc

Hovestadt—

(—21, 17, 81.
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Ieri dimineață, echipa de lupte greco-romane Dinamo Bucu
rești a plecat in Suedia pentru a participa la un turneu inter
național. întrecerile vor avea loc sîmbătă și duminică in loca
litatea Klippan. Au făcut deplasarea luptătorii N. Martinescu, 
I. Alionescu, Gh. Gheorghe, i. Țăranu, Gh. Popovici, Fi. Cior- 
cilă? c. Berceanu și I. Enache însoțiți de antrenorul D. Cuc șl 
arbitrul V. Dona.

ACTUALITĂȚI PUGILISTICE
Ș Vasile Tiță, de nenumărate ori component al reprezenta

tivei de box a țării noastre, va pregăti de aci înainte pe boxerii 
de la A.S.A. Tg. Mureș. Este de așteptat ca ” ’ 
tică din această localitate să se dezvolte pe 
noului antrenor, a popularității de care se 
rîndul tinerilor mureșeni.

@ Sîntem informați că valorosul pugilist .
Dinu, care a deținut 4 titluri de campion republican, s-a hotărît 
să coboare de la categoria ușoară la semiușoară. Dinu este decis 
ca anul acesta să reintre în plutonul pugiliștilor fruntași. 
Gheorghe Bădoi, actualul titular al categoriei semiușoare va 
avea — deci — încă un adversar redutabil.

activitatea pugilis- 
măsura capacității 
bucură boxul în

constănțean Ion

„HOCKEY MELODY"
In zilele de 36, 27 și 28 Ianuarie, de la ora 19, pe patinoarul 

23 August, va avea loc concertul-spectacol pe gheață „Hockey 
Melody". Din distribuție : Margareta Pîslaru, Dan Spătaru, Anca 
Agemolu, Stela Popescu, Puiu Călinescu, Horia șerbănescu, An. 
samblul de patinatori ai bazelor sportive București etc.

Ediția jubiliară
a Olimpiadei Albe

AIKflANS, GAZDA PROBELOR NltRDICt
îl A BUIItlUOllll

Șanse modeste
(Corespondență din Zagreb, pentru 

„Sportul")

BREVIAR

SÎNTEȚI UN AMA TOR DE TURISM?
Participați cu Suges

tiile dv. la ancheta iniția
tă de ziarul nostru pri
vind „Valorificarea supe
rioară a zonei turistice 
Valea Prahovei" (inclusiv 
valea Timișului și masivii 
Postăvaru. Piatra Mare)

Sugestiile dv. se pot re

feri la orice aspect al 
problemei : căi de acces, 
locuri de popas, amena
jări pentru practicarea 
unor sporturi (schi, să- 
niuș, patinaj ș.a.), diferi
te forme de organizare a 
deservirii turiștilor (cen
tre de închiriat echipa-

ment, instructori, ghizi), 
modalități de populariza
re a atracțiilor turistice 
din această zonă.

Sugestiile ne vor fi tri
mise pînă Ia 39 ianuarie 
a.c., pe adresa : Ziarul 
„Sportul", str. V. Conta 
nr. 16 — București.
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Relaxare ...

Foto : O. CAHANE

IC SPORTIV
Alina Goreac (Șc. sp. Lugoj), 
Irina Sărăcuț (C.S.M, Cluj), 
Ecaterina Varga (Șc. sp. Ora-

Gheorghe Tohaneanu, campionul țării la individual compus, in 1967
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Bariera valorică •

ia hocheiului
i hocheiul, ca toate celelalte 
sporturi, își are ierarhia sa mon
dială. Există, de pildă, „cei cinci 
mari", cum obișnuiesc comenta
torii acestui sport să numească 
„clubul" foarte select și extrem 
conservator în primirea de noi 

- J Uniunii 
Sovietice, Suediei, Canadei, Cehoslova
ciei și Statelor Unite — permanent pre
zente în lupta pentru laurii campio
nilor. Mai există, apoi, alte cîteva re
prezentative (Finlanda, R. D. Germană 
și, într-o oarecare măsură, R. F. a 
Germaniei) care înmulțindu-și prezen
țele în grupa A și trăind, deci, mai 
mult în umbra celor 5, s-au ridicat peste 
media selecționatelor bune din Europa. 

Urmează o grupă mai mare a for
mațiilor de pe continentul nostru, în 
mijlocul cărora a apărut uneori selec
ționata niponă, dar diferențiate și ele 
valoric, deoarece — spre exemplu — 
în ultima vreme disputa din grupa B 
a fost dominată net de echipele Polo
niei, României și Norvegiei.

Firește, mai sînt și alte trepte. Dar 
nu le coborîm. Ne oprim aci, adică 
la altitudinea atinsă de hocheiul româ
nesc, a cărui poziție, socotită de foarte 
mulți cel puțin curioasă sau contradic
torie, vom încerca s-o deslușim.

Mai întîi trebuie știut că ierarhia 
mondială a hocheiului are o compar
timentare nemodificată esențial de ani 
și ani. între cele trei categorii enun
țate la înceout s-a creat și s-a întărit 
tot mai mult, în ultima perioadă de 

a
ce

Ș

de...
membri, alcătuit din echipele
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In ultimele zile, alternanțe 
meteorologice și... sportive, 
caracteristice șl pentru pano
ramicul, nostru 
Clnd coboriri 
clnd neașteptate 
ale mercurului. Cind 
lanșă de concursuri, 
finiș mediocru — reflectin- 
du-se in oglinda unei nejus
tificate oboseli și a nepăsă
rii de neîngăduit — pe a- 
genda competițională.

Nu vom Încerca, desigur, 
să explicăm capriciile vre
mii. Dar, le vom sublinia — 
în schimb — pe cele înregis
trate pe cotidianul buletin 
sportiv. Pornind, de data a- 
ceasta, de la A.
• Sîmbătă și duminică, la 

sala Steaua, concursul repu
blican al juniorilor mici. 
Foarte important, dar — de 
neconceput — singura mani
festare atletică din toată 
țara ! Să nu se ii înțeles,

săptăminal. 
vertiginoase, 

escalade 
ava- 
cind

oara, că sportul înseamnă 
șl altceva decit performan
tă 1 Ne este greu să credem 
că valențele sociale ale at
letismului nu sînt prețuite 
așa cum se cuvine și la Ti
mișoara, Cluj, Iași sau Tg. 
Mureș. Trebuie doar ca at
letismul — cu Impresionan
tul său cortegiu de atribute 
— sâ coboare de la catedră 
pe stadion. Iarna nu este — 
mai ales acum — nicidecum 
un obstacol, și, apropo, pe 
cind crosurile ?

• Nimic nou sub panourile 
de baschet. Cu mari decala
je de spectaculozitate, de ca
litate, și — din păcate — în 
semianonimat se desfășoară 
campionatele școlare. Poate 
că etapa orășenească progra-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)
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timp, o delimitare valorică neta, 
cărei depășire devine din ce în 
mai dificilă. încercînd să explicăm o 
asemenea situație — neobișnuită în 
alte sporturi — vom porni de la enu
merarea cauzelor care au generat o 
atit de amplă dezvoltare a hocheiului 
în tarile care domină întrecerile inter
naționale ale acestei discipline. In pri
mul rînd, o excelentă bază materială, 
exprimată printr-un considerabil număr 
de patinoare artificiale sau, în Canada, 
Suedia, Uniunea Sovietică, Finlanda și 
Statele Unite, completată prin condiții 
climaterice ideale. în al doilea rînd, 
o extrem de bogată si calitativ supe
rioară activitate competitională internă, 
care pînă acum cîțiva ani a suplinit 
cu succes acuta lipsă de contacte inter
naționale, limitată în hochei la anua
lele dispute pentru titlul de campioană 
a lumii. Și, în fine, tradiția. O tradiție 
care concret înseamnă cohorte de an
trenori și instructori, interes major pen
tru acest sport, cluburi puternice, pre
gătirea tinerilor jucători încă din anii 
premergători școlii, materiale și echi
pament sportiv — atit de costisitoare 
în jocul cu crose și pucul — în can
tități suficiente.

Orice artificiu în acest sport de mare 
tehnicitate, orice încercare de a făuri 
minuni, prin substituirea vreuneia din 
aceste condiții n-are șanse de succes. 
Nici recunoscuta perseverență niponă 
(cu roade în alte sporturi), nici exce
lenta metodică de pregătire a sporti
vilor din R.D.G., nici stăruința de a 
aplica creator tot ce este nou, 
festă si azi în multe țări, sau 
importul de jucători-antrenori 
dieni (la modă acum cîțiva ani) 
folosit la nimic.

Și hocheiul românesc ? Fruntaș în 
grupa B I O performanță, dacă vreți, 
neobișnuită, care are la bază doar o 
oarecare tradiție. Și multă, multă 
muncă, o pregătire intensă în lot (fi
rește, în dauna activității interne), cize
larea cu răbdare a unor talente deose
bite (frații Szabo, Dumitraș, Varga), 
Dar mai mult nici nu se poate. Chiar 
dacă hocheișîii români cîștigă meciul 
de baraj și evolează la 
ediție a Jocurilor Olimpice 
„cele 5 mari”, situația nu 
modifica esențial. Valoarea 
mîne aceeași : la cel mai 
al grupei B. Să cerem i 
Victorii repetate la formații mari ? Fi
rește că le dorim. Și încă din tot su
fletul. Dar atunci va trebui să trans
formăm hocheiul nostru, amplifieîndu-i 
modestele lui limite actuale printr-o 
creștere a popularității sale, prin dez
voltarea bazei materiale, prin înviora
rea activității competifionale interne. Și, 
mai ales, prin răbdare.

Așadar, să dorim calificarea echipei 
noastre în grupa A, socotind-o un pro
gres necesar. Să urâm, cu toată căldu
ra, deplin succes hocheiștiior români 
în această dificilă întrecere, indiferent 
dacă va fi vorba de grupa A sau B. 
Dar să le urăm evoluția în mod realist, 
cu toată înțelegerea ce decurge din 
cunoașterea deplină și competentă 
scării valorice în hocheiul mondial.

mani- 
chiar 
cana- 
n-au

apropiata 
alături de 

i se poate 
noastră ră- 
bun nivel 

mai mult ?
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Călin ANTONESCU
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LEGENDE
In literatura
ȘAHISTĂ

Reuniunea celor mai huni
arbitri de polo

De la „Cartea regilor44 lui Firdusi, la Caissa, muza șahului
în decursul unui mileniu și ju

mătate de cînd șahul a trecut gra
nițele Indiei pentru a cuceri lu
mea, mulți poeți și scriitori s-au 
inspirat din legendele lui pentru a 
crea opere literare. Unele dintre 
ele s-au pierdut și li se amintește 
doar titlul in cite un manuscris, al
tele — lipsite de valoare artistică 
— au căzut în uitare. Doar cîteva 
s-au impus și au reușit să biruiască 
timpul, aducînd astfel pină la noi. 
peste secole, comori de nobile și 
profunde sentimente, aidoma jocu
lui ce le servea drept, subiect.

Prima și probabil cea mai re
marcabilă operă literară care abor
dează tema șahului este fără îndo
ială nemuritoarea ..Carte a regi
lor" în care vestitul poel Firdusi 
(secolul XI) povestește într-o sută 
de mii dc versuri istoria regilor 
persani pînă la cucerirea tării dc 
către arabi. Acest poem epic de 
mare întindere cuprinde un capitol 
sub titlul „Gav și Talhand" în care 
este redată una dintre legendele 
mai puțin cunoscute privind apari
ția jocului de șah. Această legendă 
spune că șahul ar fi fost inventat 
de către niște învățați pentru a 
putea povesti cu ajutorul lui ma
mei prințului Talhand modul cum 
acesta a pierit, fără a fi învins, în 
lupta cu ostile fratelui său geamăn 
Gav.

Cum e și normal, datorită faptu
lui că originea șahului se pierde 
undeva departe în negura vremuri
lor, numărul legendelor despre în
ceputurile lui este foarte mare. 
Chiar Firdusi mai dă o variantă în 
„Cartea regilor", iar povestea bine
cunoscută a brahmanului Sissa 
care a cerut drept răsplată pentru 
inventarea șahului un bob de grîu 
pentru prima căsuță a tablei, 
două pentru a doua, patru pentru 
a treia etc,, în total o cantitate uria
șă exprimată printr-un număr de 
18 cifre — o găsim în numeroase 
scrieri arabe, reluată apoi (cu di
verse modificări) în nenumărate 
versiuni. în românește această le
gendă a fost povestită cu neîntre
cută măiestrie de către Mihail Sa- 
doveanu in—,*,-Povestea șahului".

F.vul mediu european a dat, în 
afara a foarte numeroase mențiuni 
în diverse balade și epopei, cîteva 
opere literare interesante cu temă 
șahistă. în primul rînd trebuie citat 
poemul scris în secolul al XII-lea 
in Spania, în limba ebraică- veche, 
de către Rabbi Abraham Abn Ezra, 
medic, astrolog și poet, tradus mai 
tîrziu în limba latină de către 
Thomas Hyde.

Foarte interesantă este de aseme
nea minunata Saga scandinavă 
despre eroul popular Fritjof. Aceas
tă Saga, datînd din secolul XII — 
XIII a circulat multă vreme în tra
diție orală. Abia în secolul al XIX- 
lea poetul suedez Isaia Tegner i-a 
dat o strălucită formă literară, fă- 
cind-o celebră în toată lumea. Cel 
de-al șaselea cînt al acestei Saga 
se numește „Fritjof joacă șah" și 
descrie o partidă între erou și prie
tenul săi] Bjorn. în timpul jocu
lui apare bătrînul Hilding care-i 
aduce vești. între ei se desfășoară 
o discuție foarte interesantă în care 
este folosită cu abilitate terminolo
gia șahistă.

O altă operă literară a Evului 
mediu care se remarcă prin origi
nalitate este poemul „Șahul" scris 
în limba poloneză de către Jan 
Kochanowski și tipărit la Krakovia 
în jurul anului 1564. în șase sute 
de versuri este povestită dramatica 
luptă care se dă pe tabla de șah 
între doi tineri nobili, Fedor și 
Bojui, pentru mina fiicei regelui

A

In 5 minute...

Danemarcei, Tarses. Descrierea este 
animată, plină de momente de „sus
pensie". La un moment dat survine 
un „piece touchăe" — Bojui atinge 
o figură și Fedor vrea să-1 oblige 
s-o mute, dar acesta pretinde că nu 
este adevărat. Mai tîrziu, un cal 
care fusese schimbat reapare în 
mod „nereglementar" și Bojui este 
făcut de rușine. în sfirșit, după mul
te alte peripeții, partida se între
rupe. Fedor este pierdut și așteaptă 
plin de tristețe zorile. Dar Anna, 
fiica regelui, îl iubește pe Fedor și 
nu este dispusă să accepte hotărî- 
rea soartei. Ea se strecoară pe as
cuns în camera în care sînt închise, 
sub strașnică pază, tabla și figurile 
cu partida întreruptă și, după lungi 
căutări schimbă poziția unui turn 
și o dată cu aceasta și întreaga si
tuație. Prevenit, a doua zi Fedor 
se gîndeșțe îndelung și descoperă 
în cele din urmă matul în 3 mu
tări „compus" de prințesă...

O partidă asemănătoare se des
fășoară și în poemul „Scacchia lu
duș" scris în limba latină de Hye- 
ronimus Vida, episcop de Alba, pe 
la 1525. Aici însă adversarii erau 
zei : Apollon și Mercur, ceea ce 
însă nu-i Împiedică de loc să re
curgă (cu ajutorul altor zei prezenți) 
la tot felul de șiretlicuri, între care 
și clasicul truc al reapariției pe ta
blă a unei figuri eliminate din joc...

Nu putem încheia această scurtă 
trecere în revistă fără să pomenim 
despre poemul „Caîssa" al Iui Wil
liam Jones (secolul XVIII), care 
constituie actul de naștere al mu
zei șahului. Ca și la Vida, poemul 
lui Jones are un caracter mitologic. 
Zeul războiului, Marte, reușește să 
cucerească pe driada Caîssa numai 
după ce inventează jocul de șah. 
De atunci, în lipsă de ceva mai 
bun, șahiștii au adoptat-o pe Caîssa 
ca muză a lor, cinste la care biata 
driadă probabil că n-a visat nicio
dată...

în epoca noastră lucrările lite
rare cu subiect șahist s-au înmulțit, 
în raport direct cu creșterea popu
larității și răspîndirii jocului. Ele 
au părăsit legenda și naivul cava
lerism al Evului mediu pentru rea
lismul șahului modern. Dar despre 
aceasta, cu alt prilej.

Tradiționala întîlnire a 
celor mai buni arbitri de 
polo de pe continent va 
fi găzduită în acest an de 
tara noastră. Consfătuirea 
internațională a cavalerilor 
fluierului, patronată de 
E.W.P.C. (Comitetul euro
pean de polo) din cadrul 
L.E.N. se va desfășura în 
zilele de 9, 10 și 11 fe
bruarie, la Brașov. Cu o zi 
înainte, Comitetul euro
pean se va reuni într-o șe
dință specială pentru a 
pune la punct ordinea de 
zi a acestei Consfătuiri.

La reuniunea de la Bra
șov se contează pe o par
ticipare de aproximativ 40 
de arbitri din majoritatea 
țărilor europene. Printre 
cele mai marcante perso
nalități care vor fi pre
zente în aceste zile în o- 
rașul de sub poalele Tîm- 
pei, distingem pe Ante 
Lambașa — vicepreședinte 
al F.I.N.A. și președinte al 
Comitetului european de 
polo, J. Dirnweber (Aus
tria), N. Malin (U.R.S.S.), 
G. Zorowka (R. D. Germa
nă) — membri ai Comite
tului ș.a.

NH
Primele întreceri 

ale copiilor
La piscina Floreasca s-a 

desfășurat primul concurs 
de înot pentru copii al a- 
nului. Iată cîștigătorii pro
belor :

Anca Groza 58,3 la 66 m 
bras și 54,3 la 66 m del
fin ; Simion Crăciun 63,5 
la 66 m bras; Anca Pop 
56,1 la 66 m spate; A- 
drian Horvat 55,7 la 66 m 
spate ; Teodor Nicolae 50,4 
la 66 m delfin și 1:12,7 Ia 
100 m liber; Rodica Lun- 
gu 52,4 Ia 66 m liber ; Luis 
Șoptereanu 47,7 la 66 m 
liber,- Ingrid Hesaun 1:33,1 
la 100 m bras,- Gabriel Po- 
povici 1:29,4 la 100 m 
bras; Eugenia Cristescu 
1:21,3 Ia 100 m liber; A- 
drian Horvat 6:07,8; Luis 
Șoptereanu 2:00,0 la 133 m 
mixt.

• Patinoarul natural din 
Parcul tineretului din Turda 
a găzduit, în organizarea 
C.O.E.F.S. și a Consiliului 
pionieresc, un concurs de 
viteză pe distanțele de 100, 
200, 400 și 500 m. Și-au dis
putat întîietatea aproape 300 
de elevi din C. Turzii și șco
lile din localitate. S-au re
marcat Elena Fărcășan, Fe
lix Merșei, Elisabeta Szabo 
(C. Turzii), Marcela Dana 
Iliescu, Gheorghe Sorin, Va- 
sile Bocan, Daniel Lup, Ni
colae Nicoară și Justin Pîr- 
joi (Turda), care au ieșit 
învingători în probele res
pective.

Cîștigătorilor le-au fost a- 
cordate premii și diplome.

• Pe pista amenajată în 
parcul orașului Cluj s-a des
fășurat etapa regională a 
campionatului republican. în 
foile de concurs au figurat 
50 de seniori, juniori și co
pii, reprezentînd C.S. Agro
nomia și C.S.M. Cluj.

Gheața, cu denivelări pe 
unele porțiuni, nu a permis 
înregistrarea unor rezultate 
valoroase. De aceea, iese in 
evidență și mai pregnant 
comportarea talentatului nos
tru patinator Gh. Varga (A- 
gronomia Cluj), care a par
curs 3 000 m în 5:45,9, rezul
tat ce reprezintă un nou re

cord la juniori cat. 15—16 
ani (v.r. — 5:46,0). Se cuvine 
să mai remarcăm pasionan
tele dueluri T. Gagesch (A- 
gronomia) — A. Boer 
(C.S.M.) șl Roxana Salade 
(C.S.M.) — Maria Dulamă 
(Agronomia).

Iată campionii: seniori — 
Eleonora Laurențiu (Agr.), 
Alex. Spitzer (Agr.) ; ju
niori 17—ÎS ani: Valentin 
Chintoan (C.S.M.), T. Ga
gesch (Agr.) ; juniori 15—16 
ani: Maria Băroiu (Agr.),
Gh. Varga (Agr.) ; copii 13— 
14 ani: Roxana Salade 
(C.S.M.), I. Simon (C.S.M.); 
copii 11—12 ani: Z. Zekely 
(C.S.M.).

© Viteziștii Cristea Tra- 
cher, Anelise Ștefani, Andrei 
Okoș și Laurențiu Căplescu 
(toți de la Dinamo Brașov) se 
află la Zakopane, pentru a 
participa la un concurs pro
gramat Ia sfîrșitul lunii. 
Sportivii brașoveni sînt înso
țiți de antrenorul E. Urlich.
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BATERIE — termen din pro- 
blemistica șahistă care defi
nește poziția a două figuri pe 
aceeași linie, dintre care cea 
aflată în spate este cu bătaie 
lungă (Damă, Turn sau Ne
bun). Deplasarea figurii care 
se află în fată deschide linia 
de acțiune a figurii cu bătaie 
lungă aflată în spate, — pune 
în funcție „bateria". Bateriile 
pot fi de mai multe feluri 
(albe, negre, mixte etc). 
Exemplu de baterie (schemă) : 
Alb : Tel, Ce4. Negru: Re8. 
Cele două figuri albe formează 
o baterie. Deplasarea calului 
e4 deschide linia de acțiune 
a Tel asupra regelui advers.

BEHT/NG K. K. (1867—1942) 
și JK. (1856—1946) Renumiti 
maeștri și compozitori de pro
bleme și studii letoni au do- 
bîndit o faimă mondială sub 
numele de „frații Behting". 
Lor li se datorește analizarea 
amănunțită a Gambitului Le
ton (l.e4 e5 2.Cf3 f5) ca și o 
serie de studii remarcabile.

BELGRAD (Gambitul) Va
riantă a Deschiderii celor pa
tru cai, analizată în anii 
1945—46 de șahiștii din Bel
grad. Ea survine după mută
rile 1.e4 ev 2.CÎ3 Cc6 3. Cc3 
C/6 4.d4 e : d4 5.Cd5 și duce 
la complicații tactice foarte 
mări, în general favorabile 
albului. Cel mai bine pentru 
negru este să refuze gambi
tul jucînd 5,..Ne7.

BERGER Johann (1845—1933) 
Renumit maestru austriac care 
S-a distins în special prin ana
lizele sale în domeniul finale
lor. Lucrarea sa „Theorie und 
praxis der Endspiele" (Teoria 
și practica finalelor) este cla
sică și a pus bazele studierii 
organizate a acestei faze a 
partidei de șah. Berger s-a 
remarcat și în domeniul pro
blemelor de șah fiind unul 
dintre fondatorii și teoreticie
nii așa-numilei școli vechi 
germane. A fost timp de 
multi ani redactorul celei mai 
vechi reviste de șah din lume 
„Deutsche Schachzeitung".

De data aceasta credem că nu 
veți avea, în nici un caz, nevoie 
de atîta timp pentru a rezolva 
această veche problemă a lui G- 
Carpenter. Dacă veți descoperi mo
dul cum dă albul mat în 2 mutări 
în decurs de 30 de secunde. în
seamnă că sînteți un dezlegător 
excepțional. Maximum 2 minute- 
vor fi, credem, suficiente oricărui 
dezlegător cu oarecare experiență.

Pentru orice eventualitate, dăm, 
totuși, mai jos, soluția.

Si chiar cititorii noștri, care n-au 
mai „luptat" niciodată cu o pro
blemă de ■ șah, au șanse să nu 
piardă meciul prin depășirea tim
pului de gîndire...

•ța-goj’? W™ Bznauijn bjbo ej 
‘ța-ț-pn : ajBțmu R.mSuis o jpap 
sre-u naSau apsgaa ; ER-SJdT

DE-ALE MAȘINII ELECTRONICE

— Vezi că intr-un minut vine 
„fraierul" să joace cu mașina. 
Bagă-te înăuntru și bate-l re
pede...

Mat in șase mutări!
In șahul modern combinațiile 

cu sacrificiu de Damă constituie 
o raritate. Lucrul nu este de mi
rare avind în vedere tehnica ac
tuală a apărării. De cele mai mul
te ori catastrofele imediate pot fi 
evitate și avantajele nu pot fi 
realizate decît in finaluri mai 
mult sau mai puțin lungi, în care 
tehnica joacă rolul principal.

Și totuși, combinația rămîne 
partea cea mai frumoasă a șahu
lui. Din cînd în cînd, chiar foarte 
tehnicii maeștri de astăzi mai 
greșesc și atunci avem ocazia să 
vedem o partidă ca aceea care ur
mează :

INDIANA DAMEI

Alb : Toran Negru : O’Kelly

Turneul de la Palma de Mallorca 
decembrie 1967

1.44 Cffi 2.c4 e6 3.Cf3 Nb4+ 4. 
CM2 d5 5.a3 Ne7 S.e3 0—0 7.Nd3 
c5 S.d:c5 N:c5 9.0—0 a5 I0.b3 Cc6 
ll.Nb2 De7?

Pînă aci . negrul a jucat mutări 
normale. în spiritul poziției. Ulti
ma mutare constituie însă o gre
șeală care permite albului să ob
țină slăbirea poziției de pioni a 
rocadei.

12. N:f6 ! g:fG
După 12...D:f6 13.c:d5 e:d5 14.Dc2 

negrul pierde un pion din cauza 
dublei amenințări la h7 și că.

13. c:d5 e:d5 14.Ch4 ! (începutul 
atacului pe flancul regelui) 14...Cc5 
lă.Nfă ! Cg6 16.Dh5 TdS 17.Cdf3 
Ne6 18.Cd4 !

Toate punctele tari din centru 
și de pe flancul regelui sînt con
trolate acum de alb. O’Kelly în
cearcă să-și ușureze apărarea prin 
schimburi, dar aceasta nu este 
de prea mare folos.

18...N:d4 19.e:d4 N:f5 2O.C:f5 De4 
(Cu amenințarea D:g2+ urmat de 
Cf4+) 21.g3 ! De6 (Un maț intere
sant ar fi survenit după 21...Te8 
22.Tael D:el 23.Dh6. Dama neagră 
trebuie să atace tot timpul calul f5) 
22.Tael Dd7 23,Te3 Rh8 (Pentru a 
para amenințarea Tf3 urmat de 
Dh6) 24.g4 ! Tg8 (Vezi diagrama. 
Nu mai exista apărare suficientă 
contra amenințării 25.Th3 Cf8 26. 
Dh6. Acum Toran are ocazia să 
încheie partida anunțînd un spec
taculos mat în 6 mutări, începînd 
cu un sacrificiu de damă).

25.D:h7+ !! R:h7 26.Th3+ Ch4 27.
T:h4+ Rg6 28.TJ16 + Rg5 29.
f4+ R:g4 3O.Ce3 mat.

Federația de specialitate 
a întocmit programul de 
desfășurare a jocurilor din 
faza intercentre și din tur
neele finale ale „Cupei 
F.R.H." (echipele de seniori) 
și „Cupei Sportul" (forma
țiile de juniori). Conform 
regulamentului, în aceste e- 
tape vor evolua echipele 
cîștigătoare ale fiecărui 
centru. In „Cupa F.R.H.'1 
sînt prevăzute cite două me
ciuri (tur-retur), iar în „Cu
pa Sportul" calificarea va 
fi decisă de o singură par
tidă. Iată programul jocu
rilor :

JUNIORI : Tg. Mureș — 
Oradea; Cluj — Baia Mare; 
Constanța — Bacău; Galați 
— Iași; Ploiești — Petro- 
șeni; București — Brașov și 
Banat — Craiova;

JUNIOARE : Oradea — 
Tg. Mureș; Cluj — Baia 
Mare; Banat — Craiova ; 
Constanța — Bacău; Plo
iești — Petroșeni ; Bucu
rești — Iași ; Galați — Bra
șov.

Aceste partide vor avea 
loc în ziua de 28 ianuarie 
pe terenurile primelor for
mații.

SENIORI : Bacău — Iași; 
Galați — Constanța; Tg. 
Mureș — Baia Mare; Bra
șov — Cluj; Banat — Ora
dea; București — Petroșeni; 
Ploiești — Craiova.

SENIOARE : Bacău — 
Iași; Constanța — Ploiești; 
Tg. Mureș — Oradea ; Ba
nat — Craiova; Cluj — Baia 
Mare; Brașov — Petroșeni ; 
Galați — București.

Meciurile respective au 
fost programate pentru zi
lele de 3 și 4 februarie.

• Etapele finale ale 
„Cupei F.R.H." vor avea loc 
între 1 și 3 martie la Cluj 
(masculin) și Tg. Mureș (fe
minin), iar cele ale „Cupei 
Sportul" între 16 și 18 fe
bruarie, la București.

• Sala Dinamo va găz
dui duminică un bogat pro
gram handbalistic, cuprin- 
zînd meciuri de juniori și 
seniori. Dimineața. de la 
ora 8,30. vor avea loc par
tidele: Șc. sp. Buzău — Șc. 
sp. Petroșeni (f), Liceul 
nr. 1 Ploiești — Sc. sp. Pe- 
troseni (b), Șc. sp. 1 Buc. 
— Liceul nr. 2 Iași (f) și 
Dinamo Buc. — Liceul nr. 2 
Brașov (b), toate in cadrul 
„Cupei Sportul".

O In etapa a IX-a a 
„Cupei F.R.H." (faza orășe
nească) vor avea loc de la 
ora 13.30 în sala Dinamo ur
mătoarele meciuri : Inst.
Construcții — Voința (m). 

^Recolta — Universitatea (m) 
și Rapid — Rafinăria Telea- 
jen (m). Ultimele întîlniri. 
Progresul — Rapid, (f) și 
Steaua — Dinamo (m) se 
vor disputa joi 1 februarie, 
in sala Floreasca, de la ora 
17

• Iată cum arată clasa
mentele celor două turnee 
bucureștene din cadrul 
„Cupei F.R.H.", înaintea ul
timelor partide :

MASCULIN : 1. Steaua 12 
p, 2. Universitatea 10 p, 3. 
Dinamo 8 p, 4. Politehnica 
8 p, 5. Rapid 5 p, 6. Vo
ința 4 p; 7. Recolta 3 p, 8. 
Inst. Construcții 0 p; FE
MININ : 1. Universitatea 12 
p, 2. Rapid 12 p, 3. Con
fecția 12 p, 4. Progresul 9 p, 
5. I.C.F. 7 p, 6. Șc. sp. 2 6 p. 
7. A.S.E. 4 p, 8. Voința 4 p, 
9. Politehnica 2 p.

(R. V.)

(Urmare din pag. 1) 
mată în acest sfîrșit de săp- 
tămîns va mai descreți frun
țile și va oferi mai multe 
probe de frumusețe și teh
nicitate.

• Gimnastica își continuă, 
nestingherită, hibernarea. Pes
te tot, pregătiri. Nicăieri, con
cursuri ! Nicăieri demonstra
ții ! Să ne mirăm că pe par
cursul „sezonului mort" a- 
par plictiseala, lipsa de in
teres, de pasiune ? De ce, 
oare, trebuie să așteptăm 
toiul verii pentru a consem
na o intensă activitate com- 
petițională în gimnastică ? 
Nu este vorba de cei cîțiva 
sportivi fruntași —- destul de 
puțini — ci, mai ales, de 
gimnaștii din diferitele re
giuni ale țării care, total 
ne justificat, copiază progra
mul federației de specialita
te. Și, dacă acolo nu scrie 
nimic despre competiții în 
cursul iernii, atunci de ce 
să ne legăm la cap ?•••

• Handbalul a eâslt — 
spre deosebire de volei, bas
chet, rugby ș.a. — soluții 
care nu înțelegem de ce nu 
sînt generalizate : Cupa F.R.H. 
și Cupa ziarului „Sportul” — 
competiții care asigură con
tinuitate și stimulează pregă
tirea juniorilor și seniorilor. 
Sînt. poate, unele scăderi în 
desfășurarea acestor compe
tiții, dar — fără îndoială — 
că este mult mai bine așa 
decît să aștepti primăvara !

Mai ales că în ultima vre
me. în fazele finale, cele 
două competiții de handbal 
au cănătat. evident, un plus 
de interes și de calitate.
• Patinajul se semnează 

în continuare pe agenda 
comoetițională a săptămînii. 
După întrecerile seniorilor și 
juniorilor mari, pe care 
le-am urmărit cu gîndul la 
Grenoble și la marile confrun
tări ale anilor viitori, ni se 
adresează tentanta invitație 
la campionatele republicane 
ale copiilor și juniorilor mici 
si — pentru prima oară — 
(prilej, deci, de a ura suc
ces) la întrecerile începăto
rilor.

Drumul performanțelor tre
ce, cu certitudine, pe la iz
vorul sănătății !..

e Tot despre alternanțe. 
După o săptămînă foarte- bo
gată în concursuri interne la 
schi, acum un program ex
trem de sărac — o competi
ție la Semenic („Cupa regi
unilor" pentru sportivi de 
categoriile a Il-a și a III-a), 
Cupa Dinamo la fond și, pro
babil „Cupa Caraimanul". la 
Bușteni. Cam puțin pentru 
un sezon „plin”, cu zăpadă 
multă în întreaga țară. Pes
te puțin o să-i ducem do
rul..

q Duminică încep „Inter
naționalele44 de tenis de ma
să. Evenimentul reține aten
ția în mod deosebit. Pentru 
că, în sala Floreasca, vom

vedea multe din cele mai 
bune palete ale Europei și 
ale lunii : Kim Cian Ho, 
Eberhard Scholar, Stanislas 
Gomoskov, Hans Alser, Ist
van Korpa, Svetlana Grin
berg, Mary Wright, Agnes 
Simon. Eva Koczian, Edith 
Bucholz. Pentru că în com
pania unor adversari de cer
tă valoare mondială vom pu
tea urmări evoluțiile (sperăm 
încununate de succes) ale e- 
chipelor noastre care cuprind 
nume consacrate în tenisul 
de masă internațional — Ma
ria Alexandru, campioana 
Europei, Giurgiucă, Negules- 
cu. Covaci, Sîndeanu, Eleo
nora Mihalca. Carmen Crișan, 
Viorica Ivan...

Așteptăm cu multă nerăb
dare „internaționalele" și 
pentru altceva. Pentru un 
lucru pe care nu l-am în
țeles multă vreme. De patru 
ani nu au mai fost organi
zate la noi (să mai reamin
tim oare poziția fruntașă pe 
caie o deținem pe plan in
ternațional ?) competiții de a- 
semenea amploare. Am vrea 
să credem că pasul făcut a- 
cum va da federației de spe
cialitate tăria și stăruința de 
a milita mai mult pentru ca 
tradiția „internaționalelor" 
să fie respectată.

$ Acalmie și în activita
tea competițională internă de 
volei. Un motiv. în plus să 
ne întrebăm la ce sînt — de 
fapt — folosite sălile de 
sport din diferite orașe dacă 
gimnastica, baschetul, luptele,- 
halterele și — după cum ve
dem — voleiul sînt doar mu
safiri ?

Este drep<, echipele frun
tașe — Dinamo (masculin și 
feminin) și steaua (masculin) 
— sînt angajate, duminică, 
în optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" 
și urmează să-și dispute, la 
Belgrad, Istanbul și Tel Aviv 
calificarea pentru etapa su
perioară a competiției, dar 
de ce nimic altceva pe plan 
intern ? Ce-ar fi ca inițiati
va federației de handbal să 
fie urmată și de activiștii 
care răspund' de activitatea 
voleiului nostru ? Sau, mă
car, să fie studiată !

★
Lipsesc, din panoramicul

nostru obișnuit, destul de 
multe „litere", sporturi în
care se face foarte puțin pen- 

, tru ca și în lunile de iarnă 
sălile și — de ce nu — 
stadioanele să fie din plin fo
losite. Am saluta cît mai mul
te sugestii și, mai ales, ini
țiative.

P. s. Aflăm rezultatele a 
2—3 jocuri amicale de fotbal. 
Numai atît ! Credeam că noul 
sistem competițional va i sti
mula această importantă' for
mă de pregătire, dar — ca și 
altădată — se pare cg ne-am 
înșelat.

D. G.

DIVIDE Șl DIZOLVĂ
Tradiția sportivă 

a unui oraș se fău
rește de-a lungul 
deceniilor. Dar ea 
poate fi diluată și 
dizolvată în cîțiva 
ani, chiar în cîteva 
luni.

Metodele sînt mul
tiple și nu e nevoie 
de spiritul analitic 
al lui Machiavelli 
pentru a le descoperi 
și pune la punct.

E de ajuns să 
existe o crasă doză 
de nepăsare. E de 
ajuns să dispară 
cîteva din vîrfuriie 
disciplinei respective 
datorită racolerilor 
veniți din alte ora
șe, datorită plicti
selii sau, pur și 
simplu... reumatismu
lui. E de ajuns une
ori să se defecteze 
caloriferul sau să se 
repare podeaua unei 
săli de antrena
ment.

Există însă un 
mijloc mai puțin ste
reotip și, de ce n-am 
recunoaște-o, para
doxal. El e demn 
dacă nu de Nicolo

Machiavelli. măcar 
de celebrii inițiatori 
ai politicii engleze 
față de India anilor 

1900. In istorie acest 
mijloc (sau metodă) 
apare în dictonul : 
„Divide et impera".

aplicarea lui „Divi
de și dizolvă" devine 
aproape clasică e 
handbalul feminin 
din Tg. Mureș.

Odinioară (oh, 
cîți ani par să fi 
trecut de-atunci) a-

avantaje profesio
nale.

Odinioară, în sfîr
șit, considerînd o 
cinste a participa la 
echipa de club divi
zionară, acum acuzînd 
boli și accidente pen
tru a nu participa la 
ea.

Aplicînd dictonul,

DAR, DE FAPT

Există dictoane 
care pier o dată cu 
cel care le-a creat. 
Există și altele care 
nu pier, ci doar se 
transformă.

In sport „Divide 
et impera" se trans
formă în „Divide și 
dizolvă".

Timișoara are e- 
chipe bune (Univer
sitatea, cu pepiniera 
ei Liceul nr. 4, Con
structorul, Universi
tatea II) dar nici una 
foarte bună. Dicto

nul i se potrivește 
ca o mănușă.

Dar acolo unde

ducînd în campionat 
excelenta echipă 
Mureșul (Sălăgea- 

nu, Irina Nagy, Ele
na Nagy, Szasz, Pre
da etc.) acum pre- 
zentînd cîteva for
mații banale.

Odinioară avînd, 
peste orgoliile di
verselor echipe, un 
spirit unic de echi
pă divizionară, acum 
înlocuit de spiritele 
diverselor (citește 

„adverbelor") echipe.
Odinioară educînd 

pasiunea, dăruirea 
pantru sport, acum 
stimulînd apetitul de

echipele din Tg. Mu
reș tind să se trans
forme în ipotetice 
coroane de premianți 
pentru împodobi
rea capetelor antre
norilor.

Dar, din păcate — 
teritorial, numeric, 
tradițional, omenesc 

și logic — Tg. Mu
reșul nu are decît 
nouă sau zece ju

cătoare bune. Cu 
care nu se pot for
ma nouă sau zece 
echipe bune.

Nici măcar trei 
sau patru.

Ci UNA.
Dar această echi

pă foarte bună nu 
se poate constitui 
(așa cum se consti
tuise în urmă cu 
cîțiva ani, sub con
ducerea lui Arcadie 
Kamenițchi) dacă 
împotriva argumen

telor de tradiție, lo
gică etc. (mai sus 
pomenite) trei, pa
tru, cinci, șase, 
șapte antrenori trag 
fiecare spuza pe 
turta lui, confundînd 
linia orizontului cu 
demarcația terenu
lui de joc.

Un asemenea ori
zont e însă prea în
gust pentru echipe 
mari. Se pot doar 
dilua, dizolva în el 
echipele bune. Se 
poate distruge tra

diția.
Demonstrîlnd încă 

o dată aplicarea dic
tonului (căruia nu i 
se pot sustrage nici 
alte orașe în afară 
de Tg. Mureș și nici 
alte discipline în 
afară de handbal) :

Divide și dizolvă.

Camil BACIU
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U BUȘTENI. DE VORBĂ
Pe sta- CU ANTRENORUL

C CERNAIANU

AMICAL 
Sibiu — 
București 
(0-0)

DUMINICA; IN
GIULEȘTI

Tînărul portar Bărbulescu 
plonjează după... 10 bulgări 

de zăpadăMECI 
A. S. A. 
Dinamo 

0—2continuarea 
pen- 
cam- 

Rapid 
în-

în
pregătirilor 
tru returul 
pionatului,
București va 
tilni duminică di
mineața, de la ora 
11,15, formația 
Dunărea Giurgiu, 
în deschidere, de 
Ia ora 9.45, Rapid 
C.F. București 
(combinată cu ti
neretul Rapidului) 
va juca în compa
nia echipei S. N. 
Oltenița. Ambele 
partide vor avea 
loc pe terenul Giu- 
lești II.

rești, Metalul Tîr- 
goviște, C.F.R. Ti
mișoara, 
Tg. Jiu,
Arad, 
Timișoara,
Oradea,
Baia Mare, 
nărui i
C.S.M. Sibiu, Chi
mia Făgăraș) și 
ai formațiilor din 
divizia națională 
A.

, Victoria
Vagonul 

Politehnica 
Crișul 

Minerul 
i, Lem- 
Odorhei,

PRONOSTICUL 
NOSTRU 

(Etapa din 28 
nuarie 1968)

ia-

MĂSURĂ 
DISCIPLINARA

Consiliul asocia
ției sportive Meta
lul Buzău ne co
munică o măsură 
disciplinară pe 
ears a luat-o îm
potriva jucătorului 
de fotbal Viorel 
Haiduc: suspen
darea acestuia pe 
timp de un an. A- 
ceastă măsură a 
fost adoptată 
oarece Haiduc 
lipsit deseori 
la serviciu și
la antrenamente, 
avînd, în același 
timp, o atitudine 
necorespunzătoare 
față de antrenorul 
echipei.

de-
a 

de 
de

LATRAGERE
SORȚI IN „CUPA

ROMÂNIEI"

Marți 30 ianua
rie, ora 18, la se
diul Federației ro
mâne de fotbal, va 
avea loc tragerea 
la sorți a meciu
rilor din 16-mile 
„Cupei României". 
Sint invitați să ia 
parte delegații e- 
chipelor califica
te (Chimia Sucea
va, Politehnica (fost 
C.S.M.S.) 
Ancora 
Progresul 
Marina 
Metalul 
rești,
bor, T.U.G. Bucu-

Iași.
Galati, 
Brăila, 

Mangalia, 
Bucu-

Dinamo O-

X;

1;

I. Brescia 
Torino

II. Cagliari 
Bologna

III. Fiorentina
— Milan X;

IV. Internazio- 
nale — Mantova 1;

V. Bari — Peru
gia i;

VI. Napoli — 
Roma

VII.
ria —

VIII.
Lanerossi

IX. Palermo 
Foggia

X. Messina 
Genoa

XI. Padova 
Verona

XII. Catania 
Livorno

XIII. Catanzaro
— Novara

1!
Sampdo- 

Varese
Spăl

2;

X;

15

X;

X;

lî

PROGRAMUL
ETAPA I, 10 MARTIE 1968

Sibiu.
dionul Voința din 
localitate, în pre
zența a peste 4000 
spectatori, s-a dis
putat meciul ami
cal dintre A.S.A. 
Sibiu și Dinamo 
București. După o 
repriză egală, 
cea de a i 
parte 
au 
două 
(min. 
mitrache 
74). Dinamo a fo
losit 
lot: 
Popa 
Pîrvu), 
ller 
46 Boc), 1 
Pîrvu (min. 
Mocanu) — Stoe- 
nescu, Ștefan (min. 
46 Poenaru) — 
Nunweiller 
Dumitrache, 
ghi, Haidu.

în continuarea 
pregătirilor, Dina
mo București va 
întîlni pe Chimia 
Rm. Vîlcea (Ia 28 
ianuarie) și pe 
Dunărea Giurgiu 
(la 1 februarie, la 
București).

, în 
doua 

bucureștenii 
înscris de 
ori, prin Boc 
61) și Du- 

(min.

următorul 
Datcu — 
(min. 46 

Nunwei- 
(min. 
Dinu, 

. 46

III

VI,
Na-

I. Ionescu, 
coreșp. principal

„NOI JUCAM DOAR 0 JUMĂTATE
DE AN Șl

BUȘTENI, 20 ianuarie. Fot- • 
baliștii de la Petrolul sînt de 
24 de ore oaspeții acestei sta
țiuni montane de pe Valea Pra
hovei. Abia sosiți de pe pîrtiile 
Dihamului, unde au efectuat a- 
lergări în regim de viteză, Dri- 
dea 1 (precis...), Pahonțu, Mi
hai Ionescu, Florea, Iuhas et 
comp, s-au împrăștiat în came
rele celor două vile (apropiate) 
care îi găzduiesc: s,Micșunica“ 
și „Cocora".

Majoritatea jucătorilor ploieș- 
teni, precum și antrenorul Con
stantin Cernăianu (Ilie O ană 
urma să sosească a doua zi, cu 
un grup mai mic, de 5 jucători) 
se află la vila „Micșunica". 
Dăm și noi o tură prin camere. 
Zăbovim o clipă mai mult stînd 
de vorbă cu veteranul Pahonțu 
(„anul acesta împlinesc 16 ani 
la Petrolul și, vă rog să notați, 
nu voi abandona fotbalul cu 
una cu două"), apoi urmărim 
pasionanta partidă de șah pe 
care Mircea Dridea o dispută cu 
masorul echipei. Dragomir, lite
ratul și omul de spirit al forma
ției ploieștene, îl decretează pe 
Dridea cel mai bun șahist din-

din-
câ

soba

tre... fotbaliști, în afară de... 
Bella Soos. în replică, înaintașul 
Petrolului îl „taxează" pe Dra
gomir cel mai bun scriitor 
tre... fotbaliști, pentru 
este... singurul.

La antrenor în cameră
duduie sub presiunea gazelor, 
creînd o particulară predispo
ziție pentru destăinuiri. Așa In
cit, profităm...

— Știți ce anume a declanșat, 
în mare măsură, căderea echi
pei ?

— ???
— Plecarea lui Boc. Noi mai 

pierdusem și inainte fundași de 
valoare, pe Hălmăgeanu, pe Du
mitru Nicolae, dar parcă nici 
unul n-a dereglat într-atît prin 
plecarea sa mecanismul echipei. 
Pe când Boc... Acesta a fost o 
însemnată rotiță — alături de 
Dragomir, mijlocașul defensiv, 
și Florea „libero" în situațiile 
de apărare — in angrenajul sis
temului defensiv. Avea mare 
stofă de jucător, un simț de 
anticipație dezvoltat, datorită 
căruia neutraliza centrul avan
sat al adversarului.

Fără el și cu alți patru ju-

cători, Florea, Dragomir, Mol- 
doveanu, Dincuță, plecați în tur
neu o lună și jumătate în pe
rioada de bază a pregătirilor, 
alunecarea pe tobogan n-a pu
tut ți oprită.

— Și de data aceasta aveți 
trei jucători în turneu, pe Mo- 
canu, Dincuță și Grozea...

— Trei, nu cinci ca anul tre
cut, ceea ce ne va permite să 
operăm niște înlocuiri pînă la 
revenirea pe linia de plutire a 
celor ce se vor înapoia din tur
neu. Avem aici, deocamdată, 
un lot de 19 fotbaliști, printre 
care o serie de jucători tineri 
deosebit de dotați și cu mari 
perspective de a juca în prima 
formație.

— La cine vă referiți ?
— La portarul Bărbulescu, 

un junior al nostru care a apă
rat la lotul U.E.F.A., la funda
șul Alexiu, un fost junior al 
Petrolului, pe care îl împrumu- 

. tasem echipei Clujeana, și la 
înaintașii Florea, de asemenea 
un junior din pepinieră pro
prie, care a evoluat un timp la 
Rapid Plopeni. De altfel, ținînd 
cont și de necesitățile echipei de 
rezerve-tineret, lotul lărgit al 
Petrolului va cuprinde un nu
măr de 30 de jucători.

— Pentru că a venit vorba: 
ce părere aveți in legătură cu

înființarea campionatului de re
zerve-tineret ?

— Este o măsură pe care o 
salut din toată inima. Ea ne va 
permite să rodăm o serie de ti
neri jucători de talent, care să 
primenească, intr-un timp scurt, 
formația de seniori.

— Cum apreciați sporirea nu
mărului la 16 echipe în divizia 
A, pentru ediția următoare- a 
campionatului ?

— Este, de asemenea, o idee 
la care ader, deoarece în felul 
acesta crește și volumul activi
tății competiționale. Greșit este, 
însă, după părerea mea, ‘siste
mul de disputare: „toamnă- 
primăvară". Un sistem depășit, 
inadecvat condițiilor climaterice 
din țara noastră și care obligă 
echipele la o inactivitate com- 
petițională oficială de aproape 
o jumătate de an: in lunile 
decembrie, ianuarie, februarie, 
iulie precum și o bună parte din 
martie și iunie. Cealaltă for
mulă — „primăvară-toamnă", 
de exemplu, de la 20 martie la 
15 noiembrie, o consider mai a- 
vantajoasă, întrucît permite o 
activitate de lungă durată și 
continuă, așa cum este de alt
fel în toate țările cu fotbal avan
sat. Firește, luna decembrie ar 
fi afectată în întregime vacan
ței, iar ianuarie și februarie — 
etapei pregătitoare; două luni 
complete de lucru temeinic, care 
să permită instalarea formei 
sportive și, apoi, menținerea ei 
prin jocuri, cit mai multe jocuri. 
După cum am văzut, în actualul 
sistem noi jucăm o jumătate de 
an și vrem să ne întrecem cu 
echipe rodate într-o activitate 
competițională oficială de 10—11 
luni. S-ar putea aduce o obiec
ție formulei primăvară-toamnă, 
șl anume, ce facem cu căldurile 
din lunile de vară, iulie-august. 
La care eu aș 
te echipele să 
piui Farului și 
iască instalația 
Să se joace deci 
se poate nu numai duminica 
ci și simbăta. Vă asigur că în 
aceste condiții, pe răcoare și 
avînd în față o zi întreagă de 
odihnă, publicul nostru va um
ple iar stadioanele.

— De acord, tovarășe Cernă
ianu. Foarte interesant tot ce 
spuneți. Am să aștern pe hârtie 
toate propunerile dv...

Baschet balișt ii
romani
participă
la turneul
de la Lorach

In localitatea Lorach, din 
sudul R.F. a Germaniei, se 
dispută, incepind de astă 
seară, un interesant turneu 
internațional de baschet 
masculin, la care iau parte

răspunde: toa- 
urmeze exem- 
să-și constru- 
de nocturnă.

' seara și dacă

reprezentativele României, 
Elveției și, bineînțeles, » 
R. F. a Germaniei. Echipa 
Franței, anunțată Inițial, nu 
a sosit încă la locul întrece
rii, astfel că participarea ei
este incertă.

Antrenorii Alex. Popescu

Chimia Suceava — Electronica Obor 
Poiana Cîmpina — Siderurgistul Galați
Politehnica Iași (fost C.S.M.S.)—Ceahl. P. Neamț 
Metalul București — victoria Roman
Chimia Rm. Vîlcea — Flacăra Moreni 
C.F.R. Pașcani — Portul Constanța
Metrom Brașov — Politehnica București

ETAPA A II-A, 17 MARTIE 1968

Siderurgistul Galați — Metalul București 
Electronica Obor — Politehnica Iași 
Politehnica București — C.F.R. Pașcani 
Portul Constanța — Chimia Suceava 
Ceahlău) P. Neamț — Metrom Brașov 
Flacăra Moreni — Poiana Cîmpina 
Victoria Roman — Chimia Rm. Vîlcea

ETAPA A III-A, 24 MARTIE 1968

Moreni — C F.R. Pașcani 
Poiana Cîmpina 
Electronica Obor

Flacăra
Metalul București
Chimia Rm. Vîlcea
Metrom Brașov — Politehnica Iași 
Politehnica București — Portul Constanța 
Victoria Roman — Ceahlăul P. Neamț 
Chimia Suceava — Siderurgistul Galați

ETAPA A IV-A, 31 MARTIE

Poiana Cîmpina — Victoria Roman 
C.F.R. Pașcani — Chimia Rm. Vilcea 
Politehnica iași — Chimia Suceava 
Electronica Obor — Metalul București 
Siderurgistul Galați — Metrom Brașov 
Portul Constanța — Flacăra Moreni 
Ceahlăuj p. Neamț — Politehnica București

ETAPA A V-A, 7 APRILIE 1968

DIVIZIEI

G. N1COLAESCU

UNDE SINT ABSOLVENȚII
I.C.F. CU SPECIALIZAREA

SCHI?

O scurtă repriză de gimnastică antrenamentuluiînaintea de dupa-amiaza

B, SERIA I, 1967-1968

ETAPA A XI-A, 19 MAI 1968

IX-A, S MAI 1968ETAPA A

Suceava —

Victoria Roman 
Electronica Obor

Victoria 
Chimia 
Metalul

multe 
tram- 
pîrtii

nu încurajează promo- 
schiului in rindul ele- 
O altă cauză a rămi- 
în urmă a schiului o

Brașov — 
Moreni —

C.F.R. Pașcani
Politehnica București

Metrom
Metalul
Portul Constanța 
Victoria Roman
Poiana Cîmpina 
Politehnica București 
Siderurgistul Galați •

Chimia
Politehnica Iași
Flacăra Moreni — Ceahlăul P. Neamț 
Electronica Obor — Portul Constanța

Roman — Siderurgistul Galați 
Rm. Vilcea — Poiana Cîmpina 
București — Metrom Brașov

ETAPA A X-A, 12 MAI 1968

Victoria Roman — Politehnica București 
Siderurgistul Galați — Portul Constanța 
Chimia Rm. Vîlcea — Politehnica Iași 
Metrom Brașov — Chimia Suceava 
Metalul București — Flacăra Moreni 
Poiana Cîmpina — Electronica Obor 
Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. Pașcani

ETAPA A Vn-A, 21 APRILIE 1968

Flacăra Moreni — Victoria Roman 
Portul Constanța — Metalul București 
C.F.R. Pașcani — Politehnica Iași 
Electronica Obor — Ceahlăul P. Neamț 
Politehnica București — Siderurgistul Galați 
Metrom Brașov — Poiana Cîmpina

ETAPA A VI-A, 14 APRILIE 1968

Politehnica Iași — Poiana Cîmpina 
Electronica Obor — Victoria Roman 
Chimia Suceava — Flacăra Moreni 
Chimia Rm. Vîlcea — Ceahlăul P. Neamț 
Portul Constanța — Metrom Brașov 
C.F.R. Pașcani — Siderurgistul Galați 
Metalul București — Politehnica București

ETAPA A VIII-A. 28 APRILIE 1968

Ceahlău! p. Neamț — Portul Constanța 
Poiana Cîmpina — Chimia Suceava 
Siderurgistul Galați — Politehnica lași 
C.F.R. Pașcani — Metalul București 
Politehnica București — Chimia Rm. Vîlcea 
Metrom _ 
Flacăra

Siderurgistul Galați — Electronica Obor 
Politehnica Iași — Flacăra Moreni
C.F.R. Pașcani — Metrom Brașov 
Politehnica București — Poiana Cîmpina
Portul Constanța — Victoria Roman 
Chimia Rm Vilcea — Metalul București 
Ceahlăul P, Neamț — Chimia Suceava

ETAPA a XII-A, 26 MAI 1968

Poiana Cîmpina — Portul Constanța 
Chimia Suceava — Politehnica București 
Electronica Obor — C.F.R. Pașcani 
Flacăra Moreni — Metrom Brașov 
Ceahlăul P. Neamț — Metalul București 
Politehnica Iași — Victoria Roman 
Chimia Rm. Vîlcea — Siderurgistul Galați

ETAPA A Xin-A, 2 IUNIE 1968

Politehnica București — Flacăra Moreni 
Portul Constanța — Chimia Rm. Vîlcea 
Victoria Roman — Chimia Suceava 
Metalul București — Politehnica Iași 
Metrom Brașov — Electronica Obor

' Siderurgistul Galați — Ceahlăul P. Neamț 
C.F.R. Pașcani — Poiana Cîmpina

Brașov — Chimia Rm Vîlcea
București — Chimia Suceava 

Politehnica Iași 
C.F.R. Pașcani 
Ceahlăul P. Neamț

- Electronica Oboi 
Flacăra Moreni

REFLECȚII
î

RETURULUI CAMPIONATULUI

și M. Nerlef, vor folosi ur
mătorul lot; Aibu (căpita
nul echipei), Nosievici, Je- 
kely, Novac, Savu, Diaco- 
nescu. Cernea, Tarău, Ruh- 
ring, Bîrsan și Dragomires-
CU.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiliiliiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiniiiininiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiininiiiiiiii:

CUM AM AJUNS DE LA 170
LA 25 DE CONCURENȚE 

LA FOND?
ION SUMEDREA, maestru 

al sportului, antrenor la 
Tractorul .Brașov : „Îmi a- - 
mintesc că, prin 1956.,,.l,a o. 
cursă de 15 km au participat 
vreo 170 de seniori. La ulti
ma competiție din acest an, 
aceeași probă a reunit la 
start 25 de concurent!. Și. 
de fapt, nici la campionatele 
naționale nu vin mai mult 
de 15—20 de fondiști. De ce ? 
Pentru că lipsește baza de 
masă pentru selecție, lipsesc 
întrecerile care în trecut în
truneau sute de tineri, lip
sește entuziasmul atit al or
ganizatorilor de concursuri, 
cit și al tinerilor, al viitorilor 
performeri. Și nici condițiile 
create nu sînt cele mai bune. 
Mă refer, de pildă, la faptul 
că două dintre fruntașele 
secției, Ana Clinei și Adria
na 
un 
cea 
dă 
impietează asupra ridică
rii lor valorice. Nici pro
fesorii de educație fizică 
ai Școlii profesionale Trac
torul 
var ea 
vilor. 
nerii 
constituie desființarea, acum 
cițiva ani, a centrelor de ini
țiere. Bine că au fost reor
ganizate I Ca o sugestie, 
propun ca schiurile să nu fie 
expuse și vîndute numai la 
magazinele din orașe. Ele 
trebuie răspîndite și în comu
nele montane cu veche tra-

I, SUMEDREA

Prof. ION OPREA, antre
nor la Școala sportivă Bra
șov : „încep cu o propunere 
inspirată de ceea ce am vă
zut în R. D. Germană, la 
Klingenthal ; elevii din ora
șele și stațiunile montane să 
ia vacanta mare în timpul 
iernii. Știu, este un lucru 
mai dificil, dar efortul con
jugat al Ministerului învă- 
țămîntului și al Consiliului 
Național de Educație Fizică 
și Sport în acest sens ar pu
tea contribui efectiv la îm
bunătățirea condițiilor de 
pregătire a elevilor, care con
stituie (normal) pepiniera 
schiului de performanță. Ar 
niai trebui înființate școli cu 
profil de iarnă (începutul 
făcut la liceele din Predea! 
și din Sinaia este mult prea 
timid), în care elevii să aibă 
vacanța mare tot în lunile do 
iarnă. Desigur, pentru dez
voltarea schiului sînt 
de făcut : de construit 
buline, de amenajat 
(copiii din Brașov nu mai au 
unde schia. Livada Poștei 
nemaicorespunzînd de mult 
cerințelor moderne),, de con- 

.. vins absolvenții I.C.F. cu 
specializarea schi că au o da
torie de onoare de a contri
bui prin toate mijloacele la 
progresul acestui sport (din 
păcate prea puțini lucrează 
în schi, majoritatea preferind 
comoditatea unei catedre în 
învățămînt). Și mai sînt a- 
tîtea de spus...".

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiininiiniiiiHniiiiiHHiHiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiniiniiiiiiinimw'rmiiiînniînnnii^

diție in schi, unde precis ar 
găsi o mare căutare, chiar și 
la actualele preturi, destul 
de ridicate".

SA PUNEM ACCENTUL
PE PROBELE NORDICE

Barabaș (țesătoare), au 
program incompatibil cu 

mai încărcată perioa
de pregătire, fapt care 

asupra 
lor valorice.

de

CONSTANTIN VLADEA. 
instructorul centrului din 
Rîșnov :

„La concluziile 
sub reflector", 
gădui să adaug 
privește direct 
tea pe care 
cat-o și pe 
o predau copiilor de care mă 
ocup. Poate n-ar fi rău să 
punem, un accent mai mare 
pe probele nordice. Cred că 
la fond, la biatlon și poate 
chiar la sărituri ne-am putea 
afirma mai puternic pe plan 
international. Calitățile spe
cifice ale poporului nostru 
pot fi valorificate mai bine 
în aceste probe. Asta nu în
semnează, bineînțeles, să re
nunțăm la probele alpine, dar 
să urmărim cu mai multă a- 
tenție grupa probelor nor
dice".

„schiului 
mi-aș în- 

una care 
specialita- 

am practi
care, acum,

Chlmia Suceava — Chimia Rm. Vîlcea
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NU LA PRIMUL MECI AI EMOȚII...
CI MAI TÎRZIU 1

In anii ’20—’30 boxul e sportul cei mai popular. 
Fotbalul — care umple azi un stadion de 80 000 
de locuri — abia reușește să adune la meciuri 
tari, pe Romcomit, 3—400 de pasionați. Vara, galele 
de box sînt organizate la Arenele Romane, iar 
iarna sub cupola Circului Sidoli. Apar și alte săli 
de box. La Tir, maestrul Petre Alexandrescu are 
elevi destul de mulți, dar nici unul nu-l întrece 
pe Costică Nour, renumit pentru boxul elegant, 
în linie, și usturătoarele lui jaburi. Umberto Lan
da are sală pe strada Atelierelor, iar Moți Spa- 
kow și Dumitru Pavelescu, cei doi giganți ai rin
gului, se pregătesc pentru întîlnirea lor, dînd de
clarații belicoase în ziarele de specialitate. La 
Galați și Constanța, reuniunile de box au loc 
aproape săptămânal. urmate de bătăi în toată re
gula între marinarii străini aflați în sală...

în seara de 23 decembrie 1927, afișul plasat în 
fața sălii Eforie anunță „mare gală de box". In 
meci vedetă vor încrucișa mănușile Jim Călmescu 
și Cristache Negoiță E o partidă mult așteptată 
și nimeni din sală nu se sinchisește de meciurile 
preliminarii. Numai familia Popescu și antrenorul 
Dumitru Teică sînt în alertă. Lucian, slăbuț și 
negricios, abia a împlinit 15 ani. Adversarul lui, 
Nelu Oprescu, a mai boxat de vreo câteva ori, 
tot la categoria minimă, dar acest lucru nu pare 
să-l al.arm.eze pe Lucian. Pornind calm din colțul 
său, controlează de la început partida și după cinci 
reprize coboară la fel de liniștit treptele ringului, 
după ce arbitrii i-au acordat în unanimitate prima 
victorie la puncte.

La vestiar, Dumitru Teică, fericit de victorie, îl 
îmbrățișează :

— N-ai avut emoții, puștiule 7
Lucian își dezleagă alene șireturile ghetelor de 

box șl răspunde nepăsător:
— Nu I La primul meci n-am avut nici o emo

ție ! Poate, mai tirziu...
— Cum ți s-a părut partida ?
— Am avut „gardă" bună. N-am primit lovi

turi. Și cind nu primești lovituri, zău, boxul e 
foarte frumos...

...Au trecut aproape doi ani de la primul meci 
cu Nelu Oprescu. „Negriciosul" s-a mai împlinit 
la corp, a pus mușchi pe el și acum manevrează 
directul de stânga cu tot mai multă iscusință și 
forță. A sosit timpul să-și măsoare forțele și cu 
alții, mai ales că pe cartea sa. de vizită scrie acum 
„campion la categoria muscă".

„Să-l dăm și-un adversar străin", spun mana
gerii. Și-l aleg pe Hermann Schon. întîlnirea va 
avea loc la Circul Sidoli, pe o durată de șase 
reprize a trei minute. Mulți dintre cunoscători se 
opun. Lucian n-a împlinit nici 17 ani. E prea crud 
pentru Schon, care de curind a pulverizat două 
„muște" engleze la Paris „Asta îți omoară băia-

aclamă1 Germanul se descleștează din ambuscadă, 
ca să-și revizuiască tactica. Dar puștiul se ține 
scai de el. Nu-i dă răgaz. Atacă el !... Gongul 
anunță sfârșitul primei reprize. Schbn se refugiază 
în colțul său, dezorientat. Nici nu știe ce s-a pe
trecut în acele trei minute. Antrenorul îi spune 
răstit : „®e dracii' faci acolo ? Ai lovit numai in 
vînt"... Germanul clatină din cap și pornește iarăși 
la atac. Dar se va reîntoarce tot atât de buimăcit 
și mirat. Cum ? S-au terminat cele șase reprize 7 
Cînd ? Cînd au trecut oare ? Arbitrul ridică mina 
„puștanului" :

— Învingător la puncte. Lucian Popescu...
Schbn strânge mîna învingătorului. Apoi îl bate 

prietenește cu palma pe obraz. „Măcar așa să te 
pot atinge, glumește el, căci în cele șase reprize

vede pe Lucian la cântar, continuă cu amenință
rile, dar „puștiul" — cum îl gratulase Challange — 
îl hărțuie în ring cu stînga tot timpul și obține,

^iatarottiantcdâatuiJLMciaiiPofjescu (iv)
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tul", i se spune lui Ionel Popescu. Dar bătrânul 
are încredere în fiul său. Lucian duce o viață 
ordonată, nu fumează, bea numai lapte și se culcă 
o dată cu găinile. Nimeni nu-i dă sfaturi. Nimeni 
nu-l controlează. Lucian respectă cu strictețe re
gimul pe care singur și l-a impus.

Hermann Schon se prezintă la cîntar cu trei 
kg în plusI Federația vrea să anuleze meciul. 
Lucian coboară de pe cînlar șt spune calm : „Mă 
bat și la diferența aceasta I". Hermann rânjește. 
A mai întâlnit el puști care se grozăvesc la cîntar 
sau dînd declarații ziariștilor. Acolo pe ring, însă, 
cînd rămîn numai doi și arbitrul, paloarea le nă
pădește fața și încep să se clatine înainte de a 
recepționa prima lovitură...

Circul Sidoli s-a cufundat în beznă și numai 
„careul, magic" apare ca o pată de lumină. Schbn 
se repede la atac dornic să termine repede. Gă
sește o gardă ermetică și un tânăr care nu face 
pasul înapoi ci lateral, aruneîndu-i scurt directul 
in nas sau în frunte. Schbn se agață de el, dar e 
lucrat la plex cu upercuturi rapide. Publicul

n-am prea avut ocazia I"
Înainte de culcare, Lucian își bea porția de 

lapte și scrie în album : „Primul meci internațio
nal 1 Hermann Schbn. învins la puncte". Și pune 
alături și fotografia învinsului. Colecția e abia la 
început.

...Iată Parisul. Lucian vizitează, cu familia, ora
șul și, bineînțeles, sălile de box. Un impresar îl 
vede și perfectează pe loc o partidă cu Renă 
Gabăs la celebra sală Central. Meciul e progra
mat în vedetă. Zece reprize a trei minute. Gabăs 
e un vulpoi. Uzează de tot felul de trucuri, dar 
românul nu se lasă păcălit. Disputa devine tot 
mal îndârjită Lucian trece printr-un moment di
ficil în repriza a Vl-a, dar remontează terenul și 
termină la egalitate.

Se reîntoarce la București. îl așteaptă un alt 
examen greu Cu,Reni Challenge, la Circul Si
doli Challange, „o brută, cu mănuși" — cum îl 
alintau gazetarii — se laudă in anturajul său t 
„Dacă am să-l lovesc cu stingă, îl trimit la podea. 
Dacă îl prind cu dreapta, îl trimit la spital". Cină tl

LUG1AN POPESdG) 
văzut de NEAGU RĂDULESCO

în ovațiile bucureștenilor, decizia. Lucian notează 
în albumul său : „Victorie internațională cu Chal
lange. Cam obraznic înainte de meci. In ring s-a 
mai cumințit

George MIHALACHE
VIITORUL CAPITOL: Meciul cel mare...
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JUBILIARĂ A OLIMPIADEI ALBE
Autrans, gazda probelor nordice

Și

Pentru cei mai puțin 
precizăm că aceste 
poartă denumirea de 

deoarece, cum e lesne

De altfel, încă de la 
întreceri și pînă acum, 
au fost dominate de 
nordici, sportivii din

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

a biatlonului

Arto Tiainen poartă in zi
lele ' noastre tradiția stră
veche și glorioasă a schiu
lui nordic finlandez. După 
succesele repurtate în în
trecerile oficiale și ami
cale ale anului trecut, ia- 
tă-l acum gata de startul 
■olimpic. Va reuși el la 
fGrenoble să aducă o me
dalie pentru delegația spor- 

■: * tivă finlandeză ?

La 35 km de Grenoble, si
tuată între 1 100 și 1 400 m al
titudine, Ia poalele masivului 
Vercors, se află stațiunea Au
trans, unde se vor desfă
șura probele de schi nordice : 
fondul, săriturile de la tram
bulina de 70 m și combinata 
nordică, 
inițiați, 
întreceri 
nordice,
de înțeles, au fost practicate 
(la început în scopuri utilitare, 
mai lîrziu și ca sport) de că
tre locuitorii țârilor din nordul 
Europei, 
primele 
acestea 
schiorii
alte țări reușind, abia în ulti
mii ani, să candideze, și ei. 
la locurile fruntașe. Excepție 
fac fondistcle sovietice care, 
de la apariția lor în arena in
ternațională, domină cu auto
ritate competițiile internațio
nale.

La Autrans, deci, vor avea 
loc cele opt curse de fond, in 

km 
km 
km 
km 

nor- 
fe- 
km 
km 
km

Carac- 
urniă-

următoarea ordine : 30
bărbați (7 februarie), 10

| femei (9 februarie), 15
bărbați (10 februarie), 15
bărbați, pentru combinata

1 065 m, se coboară, în total, 
180 m, se urcă, în total, 45 m ; 
10 km femei : 150 m — 1035 m
— 270 m — 45 m ; 4 x 10 km 
bărbați : 1 265 m — 1 065 m — 
385 m — 50 m ;
1 312 m — 1 065
85 m; 15 km 
nată : 1 305 m
540 m — 70 m ; 30 km 
bați : 1315 m — 1 060 m —
915 m — 85 m ; 50 km bărbați : 
1315 m — 1 065 m — 1130 m
— 80 m. în cursele individua
le, concurenții iau startul pe 
rînd, din 30 în 30 de secunde, 
iar la ștafete se pleacă în bloc. 
La Autrans a fost construit 
un stadion special unde vor 
avea loc 
Precizăm
combinata 
de fond 
s-au întrecut,

15 km bărbați : 
m — 585 m — 
pentru combi- 
— 1 065 m — 

băr-

care poate 
spectatori, 

la 18 fe-

acordă me

Un deținător al titlului 
suprem și alte „palete 
cu renume la start

A
'"V

de Grenoble, intr-un vast amfi
teatru natural (la piciorul stîn- 
cii Trois Pucelles), 
găzdui 70 000 de 
Concursul are loc 
bruarie.

Menționăm că se
dalii pentru săriturile de la 
ambele trambuline (70 și 90 m) 
doar din 1964. de la Innsbruck. 
Măsura a fost luată pentru a 
se acorda șanse de premiere 
și săritorilor din țările în care 
nu există trambuline de 90 m.

Tot la Autrans se vor des
fășura și întrecerile de biatlon 
(12 februarie proba individuală 
pe 20 km, 15 februarie ștafeta 
4 x 7,5 km), introdusa 
prima dată la J.O. în 
Squaw Valley. Punctul 
înalt al traseului se 
1 170 m, cel mai jos la
concurenții avind de coborît 
total 405 m și de urcat 80 
Cursa individuală constă dintr-o 
alergare pe distanța de 20 km, 
cu patru trageri a cite cinci 
focuri în pozițiile culcat și în 
picioare, de la distanța de 150 m. 
Țintele au un cerc cu diametrul 
de 25 cm și un punct negru cu 
diametrul de 12,5 cm. Concu
renții sînt penalizați cu două 
minute pentru un foc ratat și cu 
un minut pentru 
punctul negru și 
rior Minutele
pilor realizați la 
schiuri.

La ștafetă se trage în baloane 
cu diametrul de 30 cm la pozi
ția în picioare și în baloane cu 
diametrul de 12,5 cm la poziția 
culcat. Biatloniștii au la dis
poziție cite opt cartușe pentru 
a sparge cinci baloane la fie
care poziție. Pentru fiecare ba
lon rămas nespart concurentul 
este penalizat cu parcurgerea, în 
plus, a unei ture de 200 m, ame
najată chiar lingă poligon.

Încă 48
Floreasca
primele schimburi de 
din cadrul unei

. campionatelor 
de tenis de 
României.

de ore și în sala 
vom putea urmări 

mingi 
noi ediții a 

internaționale 
masă ale

CAP DE

Hans Alser
(Suedia) —
campion mon-
dial la dublu
bărbați (ală-
turi de Kjell
Iohannson)

I-IANS ALSER
AFIȘ AL FORMAȚIEI SUE
DIEIpentru 

1960, la 
cel mai 
află 

1 020

starturile și sosirile, 
că participanții la 
nordică susțin cursa 

a doua zi după ce 
tot la Autrans, 

pe trambulina de 70 rn. Clasa
mentul general se face prin 
adiționarea punctelor obținute 
in cele două probe, după o ta
belă specială.

Săriturile de la trambulina 
de 70 m, pentru care se de
cern medalii olimpice, se 
vor desfășura în ziua de 11 fe
bruarie și, datorită amenajări
lor făcute, vor putea fi urmărite 
de aproximativ 45 000 de spec
tatori. Pentru antrenamente, să
ritorii au la dispoziție și o tram
bulină de plastic, de 40 m.

Săriturile de la trambulina 
de 90 m, pentru care, de ase
menea, se decern medalii, 
vor disputa în stațiunea 
Nizier-du-Moucherotte, la

la 
m,
în
m.

Reprezentanții Scandinaviei 
la aceste campionate sînt sue
dezii, de altfel și unii dintie 
cei mai valoroși . „ping-pong- 
iști" ai Europei. Lotul oaspe
ților noștri are în frunte pe 
campionul mondial de dublu 
bărbați (alături de Kjell Io- 
hansson), Hans 
jucător a avut 
vertiginoasă.
1958, cu ocazia primei ediții 
a campionatelor europene de 
la Budapesta, Alser a devenit 
foarte repede un nume res
pectat în tenisul de masă con
tinental și chiar mondial. In 
repetate rînduri campion al 
tării sale, Alser cucerește, la 
patru ani distantă de Buda
pesta, în 1962, titlurile de 
campion al Europei la simplu 
bărbați și dublu mixt (împre
ună cu Inge Harst din R. F. 
a Germaniei). Pe palmaresul 
său au fost înscrise apoi alte 
două mari succese, în 1964 
și 1966, cînd reprezentativa 
Suediei devine campioană con
tinentală. în plus, menționăm 
că la aceeași competiție 
1966, el obține locul I 
preună cu compatriotul 
Kjell Iohansson) la dublu 
bați, după ce, cu doi ani în 
urmă, ajunsese în finală. Dar,

test (campionatele mondiale 
de la Stockholm), acești jucă
tori, plini de dinamism și po
sesori ai unei tehnici de mare 
subtilitate, au conlirmat creș
terea lor valorică, ureînd pe 
podiumul premiaților: locul II 
în lume la proba pe echipe 
bărbați. Cu atît mai mult ne 
bucură faptul că printre com
petitorii din sala Floreasca se 
vor afla și sportivii din R.P.D. 
Coreeană, dintre care doi ti
tulari ai echipei finaliste în 
capitala Suediei,

Să onorăm întîi prezența lui 
Kim Cian Ho, campion al tă
rii. El a luat parte pentru pri
ma oară la campionatele mon
diale, în 1963, la Praga. După 
patru ani, îl aflăm pe locul 
III în lista celor mai buni 
jucători din lume. Reamintesc 
cele cîteva rînduri publicate 
de noi la sfîrșitul competiției 
de la Stockholm : „Cea mai 
palpitantă partidă a C.M. a 
avut loc între Scholer și Kim 
Cian Ho. A fost o luptă cu 
adevărat titanică între doi din
tre cei mai buni jucători ai 
campionatelor". Și pe bună 
dreptate, Kim Cian Ho a fost 
singurul sportiv care a înre
gistrat o victorie (în finala 
„Cupei Swaythling") la japone
zul Nobuhiko Hasegawa — 
actualul deținător al titlului 
suprem. Tot atunci el a reu
șit să infrîngă și rezistența al
tui vestit jucător japonez, 
Mitsuru Kono, al doilea in 
clasamentul mondial.

altă „paletă" care s-a im- 
în concernul internatio- 
este Iun Rian Von. Ace- 
Stockholm l-a consacrat, 
el a depășit — la echipe 

un adversar redutabil, ja
ponezul Hajime Kagimoto. 
Prin prisma rezultatelor sale 
superioare, Iun Rian Von și-a 
ciștigat dreptul să se situeze 
pe poziția a X-a din lume.

Din restul formației mai fac 
parte Kim Iun Sam, Pak Kil 
Tu ■ ”
se 
re 
O 
In 
Pa 
competițională mai mică, 
din antrenamentele comune e- 
fectuate cu jucătoarele noas
tre — în ultimii ani — am 
putut constata că această re
prezentativă cuprinde talente 
deloc neglijabile. Dintre ele, 
se detașează 
Ban Za.

momentul culminant 
mul său ascendent 
tuie cîștigarea titlului suprem 
la dublu bărbați (cu același 
valoros partener), cu prilejul 
mondialelor de la Stockholm 
de anul trecut. Indiscutabil, a- 
vem de-a face cu o serie de 
performanțe puțin obișnuite 
chiar pentru cei mai valoroși

din dru- 
îl consti-

Alser. Acest 
o ascensiune 

Debutînd in

cel mai jos :

D. STANCULESCU

, pe 
locuri 
Kjell 

punc- 
de 69

între 
exte-

februarie), 5 km
februarie), 4 x 10

se
Saint-
17 km

un foc 
cercul 
adaugă tim- 
alergarea pe

LA ..MASA VERDE

se

din veteranele schiului-fond din Liniu- 
Sovietică este, neîndoios. Alevtina Kol-

VALORI DE ÎNALTĂ CLASĂ 
IN REPREZENTATIVA
R. P. D. COREENE

în 
a 

putem

Kim Cian Ho — campion 
R.P.D. Coreene și locul 

in lume

.... ..de
5 p (1). Nicolau, Ma- 
Vreeken 5 p. In run- 
Alexandra Nicolau a 
Ivanka (Ungaria).

In urma hotănrii federației, 
Cagliari, cu 18 puncte, trece 
locul 7, iar Inter retrogradeaz 
locul 9 avind 16 puncte.

la olandezul 
Stadler (Iugo-

In runda a Xll-a a festivalului 
de șah de la Beverwijk, marele 
maestru maghiar Lajos Portisch 
l-a învins in 34 de mutări pe li
derul și câștigătorul virtual al în
trecerii, Viktor «orcinoi. Florin 
Gheorghiu (cu negrele) a terminat 
remiză cu marele maestru Bora 
Ivkov. Alte rezultate : Tal—Don
ner 1—0. Boboțov—Bort și Rosso
limo—Cirici remize. în clasament: 
Korcinoi IOV, p, Tal 7’/2 p, Gheor
ghiu, Hort și Portisch 7 p. în tur-

neul maeștrilor Ciocîltea a remi
zat cu Flesch (Ungaria), acumu- 
lînd 7V2 p. Polonezul Doda se 
menține lider cu 8Y2 p și o par
tidă întreruptă 
Jongsma. Tereza . _
slavia) este noua lideră a turneu
lui feminin cu Ș1/^’ P, urmată 
Kozlovskaia
lypetrova și 
da a Vin-a 
învins-o pc

V j k f o r K or ci noi inv ins!

MILANO 25 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.N.S.A., 
comisia de recurs a Ligii italiene 
de fotbal a dat meci ciștigat cu 
2—0 echipei Cagliari pentru par
tida disputată la 14 ianuarie, la 
Milano cu Internazionale, partidă 
ciștigată pe teren cu 3—0 de In 
ternazîonale. Hotărîrea a fost 
luată ca urmare a faptului că un 
spectator a aruncat cu o monedă 
de 100 de lire în căpitanul echipei 
Cagliari, Luigi Longo.

victo- 
de la
(3-0) 
cîști-

„Cupei intercontinen- 
Univerșidad Chile a fă

cu

dică (11 
mei (13 
bărbați (14 . februarie), 3x5 
femei (16 februarie), 50 
bărbați (17 februarie), 
teristicile pîrtiilor sint
toarele : 5 km și 3x5 km
femei : punctul cel mai înalt : 
1 145 m, punctul

BREVIAR
• La Stockholm ș-a 

disputat întîlnirea 
revanșă dintre selec
ționatele de hochei pe 
gheață ale Suediei și 
U.R.S.S. Și de data 
aceasta victoria a re
venit hocheiștilor so
vietici,; învingători cu 
scorul de 2—0 (2—0,
0—0, 0—0). Ambele 
goluri- ale învingăto
rilor au fost înscrise 
de Firsoy (min. 2 și 
«hin. 13).

Gre- 
fie

• Potrivit știrilor 
transmise de agenți
ile de presă, Comițe- 
țgl ^olimpic _ italian a 
hotărit ca la Jocurile 
Olimpice de la 
noble Italia să
reprezentată de bo- 
beri, patinatori, 
lot de schiori și schi
oare. Echipa de ho
chei pe gheață nu va 
mai participa, proba
bil, la turneul Olim
piadei Albe.

un

• Federația vest- 
germană de hochei pe 
gheață a definitivat 
lotul care va pleca la 
Grenoble pentru a 
participa la întrece
rile turneului olimpic. 
După cum se știe, e- 
chipa R.F. a Germa
niei va susține la 
Grenoble un meci de 
baraj pentru promo
varea în grupa A a 
turneului olimpic cu 
selecționata Româ
niei. Din lotul care 
cuprinde 18 jucători 
fac parte : Schramm, 
Khauss (portari); Ba
der, Voelk, Schichtl, 
Waitl,- - Sehneitberger, 
Thanner (apărători): 
Funk, Meindel, Sch- 
loder, Kuhn, Weisen
bach. Lax, Gmeiner, 
KOepf, Reif, Hănig 
(atacanți).

, • La Jocurile mon
diale universitare de 
'iarnă, ce se desfășoa
ră în Austria, au fost 
desemnați învingă
torii în, alte trei pro
be. Combinata noidi- 
că (15 km fond plus 
sărituri de la trambu
lină) a fost dominată 
surprinzător de 
cureții japonezi, 
ciștigat Itakaki, 
485,47 p; Milan
zout (Cehoslovacia) a

con-
A

cu
Pa-

victoria 
special, reali- 
prima manșă 
de 52,40 iar

obținut 
slalom 
zind în 
timpul
in cea de a doua 59,18; 
schiorul 
Jon Hoias 
învingător 
de 15 km, 
de 48:41,6.
pe gheață: Finlanda 
— Austria 7—2.

norvegian 
a terminat 

în proba 
cu timpul 
La hochei

• Săritorii suedezi 
de la trambulină și-au 
încheiat intilnirile 
de selecție. In ulti
mul concurs, desfășu
rat la Lycksele, 
primele trei 
s-au” ' clasat 
Sjoberg cu 216.2 
te (cu sărituri < 
și 65,5 m), Torbjorn 
Hedberg 212,4 (68,5 și 
68), Ulf Norberg 20",2 
p (69 și 63).

trambulina 
la Hămenlin-

• Pe 
mică de 
na pe primul loc s-a 
clasat Topi 
înaintea 
Veikko
Clasament: Topi Mat
tila 226,7 p (74 
73,5), 
nen 
74);
219,1
binata nordică a fost 
ciștigată de Ilpo Nuo- 
lijuri cu 421,0

Mattila. 
favoritului, 

Kankkonen.

Și
Veikko Kankko- 

225,5 p, (72,5 și 
Heikki Văisăncn 
(73,5 și 73). Com-

* „Regele1* 
lui nordic 
Assar

schiu- 
suedez, 

Ronnlund, a 
ciștigat la Edsbyn ul
timul concurs de se
lecție a nordicilor 
suedezi. El a ciștigat 
proba de 50 km, cu 
timpul de 2h49.D2 ur
mat de Melcher Ris- 
berg (37 de ani), care 
a parcurs distanța in 
2h49,26. Pe locul al 
treilea s-a clasat 
Gunar Larsson.

Biatlonistul so- 
Nikolai Puza- 
cîștigat la Vo- 

una din intru
de selecție ale 

sovieii-
remarcat că 

Mamatov (cam- 
mondial) s-a

• 
vietic 
nov a 
rohta 
cerile
biatloniștilor 
ci. De 
Viktor 
pion
clasat pe locul IV, iar 
Vladimir Melanin 
(campion olimpic la

nea
cina. Deși va lua in acest an startul pentru 
a patra oară la Jocurile Olimpice, ea se 
numără printre sportivele in care se pun 
mari speranțe la cucerirea unei medalii 

olimpice
Foto: TASS

Innsbruck) 
locul

a ocupat
al 14-lea.

A fost alcătuit 
hocheiștilor ce-Iotul 

hoslovaci pentru tur
neul olimpic. Lotul 
este format din 18 ju
cători. Portari : Lac-

ky, Nadrchal; fundași:
Horesovski,
Suchy, 
Pospisil;
Sevcik,
rik, Hrbaty, 
Cerny, Klapac. 
domansky, 
Havel, Hejma.

Tikal. 
Masopust, 
înaintași : 

Golomka. Ji- 
Kohta, 

Ne-
■ Holik,

CORESPONDENȚĂ PENTRU Sportul

Șanse modeste
In sfîrșit;' oficialitățile spor- 

,.,44-ve din - țar a noastră s-au de- 
.asupra ...delegației de spor

tivi care urmează să ne repre
zinte la Jocurile Olimpice de 
la Grenoble. S-a ținut seama de 
comportarea pe care loturile de 

» sportivi iugoslavi au avut-o la 
concursurile internaționale des
fășurate,. în ultimul timp, la 
Wengen (schi alpin). Innsbruck. 
Bischofshofen, Garmisch-Par- 

• tenkirchen (sărituri de la tram- 
- bulină) etc. Selecționerii lotu- 

lui olimpic s-au întîlnit, la 16 ia
nuarie, la Belgrad, sub patro
najul Comitetului olimpic, apre
ciind, pentru fiecare sportiv in 
Iiarte, șansele pe care le are in 
»dîraa dispută olimpică de la 
.Grenoble șl stabilind, în ultimă 
instanță, componența lotului 
care va face deplasarea în 
Franța.

Speranțele cele mai mari în- 
comportare onorabilă se 

pun in .săritorii de la trambuli
nă, care .și în anii trecuți au re
purtat unele succese ce au fă
cut să se vorbească elogios des-

pre sporturile de iarnă de la 
noi. Vor face deplasarea 5 sări
tori : Erzen, Peclar, Meseț, Zaiț, 
Ștefancici. Cu toții au evoluat 
satisfăcător în acest sezon la 
concursurile din Austria, R.F. 
a Germaniei și Iugoslavia, din 
care cauză misiunea antrenoru
lui, de a alege pe cei trei spor
tivi care urmează să concureze 
la J.O., este destul de dificilă.

în ce privește schiorii noștri, 
valoarea lor nu ne face să între
zărim vreo... surpriză plăcută. 
Atît lakopici, Klinar cit și Gaz- 
voda nu se pot încumeta, deo
camdată, să aspire la locurile 
fruntașe ale ierarhiei mondiale 
în schiul alpin și vor fi mulțu
miți dacă vor reuși să se cla
seze între primii 30. La probele 
de fond, cel mai bun compo
nent al delegației noastre este 
Bavce, în timp ce Mlinar și 
Kerștein încearcă să-și dove
dească posibilitățile într-o mare 
întrecere internațională. Maida 
Ankele este singura reprezen
tantă feminină în expediția iu
goslavă pentru Grenoble. Este

adevărat, ea are o bogată expe
riență competițională, dar ni
velul pregătirii sale ne face să 
credem că ea nu se va putea 
angaja în lupta elitei schiului 
alpin mondial. Tînăra Lida Tevș 
a fost încercată în cîteva con
cursuri internaționale, 
a dat satisfacție.

După cum se știe, la 
la Grenoble va participa 
pa de hochei pe gheață 
slaviei. Din păcate, în 
vește alcătuirea formației, între 
selecționerul Ivan Tomici și 
jucători s-au iscat, în ultimul 
timp, neînțelegeri, din care cau
ză, nici pînă acum, nu se știe 
clar care anume jucători, sub 
conducerea cărui antrenor, vor 
face deplasarea 
contează că din
Ratai, Renaud, 
hrilovski, Gale, 
Ivo Jan, Smolei, Knez.

dar nu

J.O. de 
și echi- 
a Iugo- 
ce pri-

la Grenoble. Se 
lot nu vor lipsi

Ancevici, Mi- 
Felț, Bogo Ian,

Predrag SARICI
redactor la „Sportske Novosti" 

— Zagreb

Tiparul: I. P* .Informația", str. .^rezoianu 23—25.

Fotbaliștii din R.D.G. 
din nou învingători

Echipa de fotbal a R.D. Ger
mane a obținut o nouă 
rie în turneul octogonal 
Santiago de Chile: 4—2 
cu Racing Buenos Aires, 
gâtoarea 
tale”.
cut joc egal : 2—2 (0—0)
formația Colo Colo.

Raliul 
Monte Carto
Numai 60 de echipaje au mai 

rămas să-și dispute întîietatea în 
proba finală a Raliului Monte 
Carlo.

Pe primul loc în clasamentul 
celor 60 de echipaje care au mai 
rămas să-și dispute întîietatea in 
Raliul Monte Carlo se află echi
pajul francez Larrousse — Calle- 
waert (pe o mașină „Renault Al
pine”) cu 8040 puncte penalizare, 
ti urmează Elford — Stone 
(„Porsche”) — 8103 puncte: Toivo- 
nen — Tinkkanen („Porsche”) — 
8103 puncte; Aaltonen — Liddon 
(„BMC”) — 8116 puncte. Echipajul 
polonez Zasada — Dobrzanski 
(..Porsche”) ocupă locul 8 cu 8383 
puncte, iar echipajul Vlnatier — 
Jacob („Renault Alpine”) locul 10 
cu 8468 puncte.

jucători ai bătrînului conti
nent. De altfel, Alser și Io
hansson au fost singurii eu
ropeni care la ultima ediție 
a mondialelor au reușit să 
smulgă japonezilor un titlu 
din cele șapte puse în joc.

Am acordat prioritate, 
mod firesc, „paletei" nr. 1 
acestei garnituri. Nu 
omite însă că acest as al jo
cului cu mingea de celuloid 
vine Ia București încadrat de 
cîteva talente autentice. Este 
vorba, în primul rînd, de Rolf 
Andersson și Stellan Bengts- 

. son, campionul de juniori al 
Suediei și secundul său.

Pe firmamentul tenisului de 
masă mondial s-au evidențiat, 
în ultimii ani, cu o forță re
marcabilă, și jucătorii din 
R. I’. D. Coreeană. Rezultatele 
vorbesc de la sine. La ultimul

și Kan Nun Hoa. Lor li 
adaugă cele 
și anume :

Clian Za, Ta
Suk și Kan
feminină are o experiență 

dar

cinci jucătoa- 
Kim Ban Za, 
Pan Suk. Kim 
Sun Za. Echi-

campioana Kim

★
întrecerile 

ternaționale 
reasca programate de dumini
că și pînă miercuri inclusiv, 
vor fi precedate de o dublă 
întîlnire amicală (feminină +■ 
masculină) România — R.P.D. 
Coreeană, anunțată pentru as
tăzi, de la ora 18, în aceeași

campionatelor in- 
din sala Flo-

MAI BUN
DIN EUROPA

în Suedia, austria-Aseară, 
eul Emmerich Danzer a obți
nut o victorie clară și astfel 
cel de al 4-lea titlu de cam- 
piin european la patinaj ar
tistic în proba individuală 
masculină. II urmează in cla
sament, : 2. Wolfgang Schwartz 
(Austria), 3. Ondrej Nepela 
(Cehoslovacia), 4. Patrick Pâra 
(Franța).

-/.-t c 'O
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După o pauză de șase săptămîni, pricinuită de o mare 
turfului din Anglia au avut din nou ocazia să asiste la 

din cursa cu obstacole Handicapul Cardinal",

tBlexradiotelBfoif
PREȘEDINTE- 

LE Federației mexica
ne de tenis, Francisco 
Arocha, a declarat că 
Federația sa se opu
ne turneelor Open 
(deschise fără deose
bire amatorilor și 
profesioniștilor), pre
conizate de forul de 
specialitate din An
glia. Federația me
xicană susține j ziția 
Federației interna
ționale, pentru men
ținerea pe mai depar-

te a categoriilor dis
tincte de amatori 
profesioniști.

Și

LA COCHABAM
BA, în cadrul „Cupei 
campionilor Americii 
de Sud“ la fotbal, e- 
chipa Sporting Cris
tal (Peru) a învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) 
pe campioana Boli- 
viei, Wilsterman. în 
cadrul aceleiași com
petiții, Universita- 
rio Lima a dispus cu

epidemie de febră aftoasă, pasionații 
curse de cai. In fotografie, un aspect 
desfășurată la Sandown Park.

Telefoto : U.P.I.-Agerpres

3—0 (2—0) de forma
ția boliviană Always 
Ready.

IN „CCE“ LA VO
LEI MASCULIN : 
Legia Varșovia — Se
lecționata Universi
tății din Paris 3—0 (6, 
9, 10), Ia Paris.

ÎN „CCE“ LA BAS
CHET (f) : Recoaro 
Vincenza — Treșnev-

DANZER
DIN NOU

ka Zagreb 55—43 (23- 
19). în competiția si
milară masculină : 
ȚSKA Cerveno Zna- 
me Sofia — Siemmen- 
thal Milano 106—112 
(52—56, 98—98).

El
SELECȚIONATA 

de juniori a Belgiei a 
întrecut cu 7—1 (3—0) 
echipa similară a Lu
xemburgului, în preli
minariile turneului 
UEFA.

★
După cum ați putut urmări 

Pe ecranele televizoarelor, la 
capătul unei evoluții in care 
simțul artistic s-a împletit că 
grația, lirismul și măiestria, 
campionii mondiali și olimpici 
Ludmila Belousova și Oleg 
Protopopov au cucerit miercuri 
seară, pentru a 4-a oară, me
dalia de aur a „europenelor” 
în proba de perechi (312 p). O 
spectaculoasă remontare a 
realizat un alt cuplu sovie
tic, Tamara Moskvina — Alek
sei Mîșin, care s-a întrecut pe 
el însuși la figurile libere (doi 
dintre arbitri i-au punctat 
chiar mai bine decit pe cam
pioni), ajungînd de Ia locul 6 
(după „impuse") pe locul II, 
eu 300,4 p. Avem de-a face cu 
un rar tur de forță. „Bronzul” 
a revenit perechii din R.D.G. 
Heidemarie Steiner — Heinz 
Ulrich Walther, cu 301,6 p. Au 
urmat : 4. Margot Glockshuber 
— Wolfgang Dartne (R.F.G.) 
297,7 p, 5, Irina Rodnina — 
Alexei Ulanov (U.R.S.S.) 298,5 
P, 6. Gudrun Hauss — Walther 
Haffner (R.F.G.) 294,6 p.

Ieri dimineața a început și 
proba individuală feminină, la 
oare participă 22 de patinatoa
re. După trei figuri impuse: 
1. Hanna Mașkova (R.s.c.) 504 
P, 2. Beatrice Shuba (Austria) 
497,6 p, 3. Gabriele Seyferl 
(R.D.G.) 493 p, 4. Ann Staple
ford (Anglia) 482,8 p. 5. Zsuzsa 
Almasi (R.P.U.) 482,7 p. Astă 
seară vom putea urmări — 
prin intermediul televiziunii — 
de la ora 20.50 proba de dan
suri.

40365


