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BOXERII DINAMOVIȘTI,

in TURCIA

START IN INTLRNATIONALTLE DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI
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Cu prilejul
bahee Istanbul ,----------------- , _ _ _—.... „„ ------------
viști sa evolueze în Turcia, Astfel, Dinamo va pleca la 26 februa- 
rie la Istanbul, unde va inttlni formația Fenerbahce. Este posibil 
ca bexerii noștri să mai susțină o partidă, după citeva zile. Vot 
face deplasarea, printre alții, Davidescu, Crudu, Vlad, Olteanu.

turneului efectuat, anul trecut, de echipa Fener- 
in țara noastră, s-a stabilit ca pugiiiștli dinamo-

PE MICUL ECRAN
ORA 14,40 : Caleidoscop sportiv în imagini, din al cărui cu

prins spicuim : Meciul de box Joe Louis—Max Schmelling ; In
terviu cu fotbalistul clujean Adam, golgeterul diviziei naționale 
A; Florian Albert — deținătorul „Balonului de aur“; Mari cam
pioni ai automobilismului ; Orășelul baschetului ; Școală de mo- 
tociclism ; „Cravașa de aur” — Jocheul Ives de Saint Martin ; 
Surfingul — un sport nautic de mare spectacol.

ORA 17,00 — Transmisie de la Văsteras (Suedia) a demonstra
ției de închidere a „C.E.“ de patinaj artistic.

ORA 23,00 — Emisiunea telesport : reportaje filmate la fotbal 
(Leeds United--Everton), box (meciul Nino Benvenutti — Charley 
Austin), rugby (intilrilrea - Anglia — Țara Galilor), schi (con
cursurile de la Kitzbuehel și Bad Gadstein). ciclism (cursa de 6 
zile din Berlinul occidental), automobilism (raliul Monte Carlo).

NOII ANTRENORI Al ECHIPEI NOASTRE
OLIMPICE DE VOLEI

In ultima sa ședință, Biroul F. R. Volei, trecînd la aplicarea 
măsurilor determinate de concluziile cu orivire la pregătirea si
comportarea nesațisfăcătoare ale reprezentativelor noastre la 
îe:.inope^'eîe-dM;.-Tiircia, a desărcinat din funcția de antrenori 

,.ai echipei masculine olimpice pe S. Mihăilescu (Dinamo) și FI. 
-‘Balaiș (Politehnica Galați). în locul acestora, au fost numiți 
.T. Tănase /Steaua) — antrenor principal si Gh. Petrescu (țtapid) 

' a.nțrenoi’ secund. în viitoarea sa ședință, Biroul F.R.V. ur- 
^-•.'^ează.numi'și antrenorii celorlafe‘ioturi republicane (seni- 

.t>’n_eret-masculin și feminin, juniori și junioare) și a rati
fica forma de-4i.il ti vă »• planurilor respective de pregătire pe anul 

' ■ în curs., - .

Poiana Brașov in plin sezon de schi

AZI, PE PlRTIILE DE
Cu toate că cea mai mare 

parte a schiorilor fruntași sînt 
plecați peste hotare, pîrtiile din

nou record
de junioare mici

la greutate
Ieri au început în sala 

Steaua întrecerile din 
cadrul concursului repu
blican al juniorilor mici, 
în proba de săritură cu 
prăjina, pe primul loc s-a 
clasat Adrian Dinu 
(C.S.M. Sibiu) cu 3,50 m, 

■ urmat de Cornel Anton 
și Constantin Lihu (am
bii de la. C.S.S. Buc.) cu 
3,40 m. Săritura în lun
gime fete a fost cîștigată 
de Lucia Jinga (Șc. sp. 
Ploiești) cu rezultatul de 
5.48 m.

Alergările pe 50 metri 
au revenit atît la fete 
cît și la băieți, favoriților 
principali : Viorica Recu 
(C.S.S. Buc.) cu 6,8 s și, 
respectiv, Vasile Majdic 
(Sc. sp. Cluj) cu 6,1 s. 
Performanța lui V. Maj
dic egalează recordul 
republican de juniori mici 
al probei. Același rezultat 
(6,1 — rec. republican e- 
galat) a fost obținut în 
seriile cursei și de atletul 
Gh. Ghițea (Lie. 35 Buc.).

La greutate fete. în- 
vingătoarea, Maria Illy 
(Lie. 4 Timișoara) a rea
lizat un nou record re
publican de junioare mici: 
14,85 m.

Concursul continuă as
tăzi de la ora 9.30.

i
I

Trei dintre protagoniștii care vor evolua în sala Floreasca: Dorin Giurgiucă — stingă. Anton Stipancici 
— mijloc, Svetlana Grinberg — dreapta

ÎN PRIMA ZI, UN PROGRAM! 
IIT DE ATRACTIV I

...- ' .... ■ x- I
Români^-RJ. a Germaniei, la băieți j
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țară nu cunosc odihna nici în 
acest sfîrșit de săptămînă

• împrejurimilor Brașovului 
le revine 
Poiană 
trofee 
„Cupa 
(probe 
mo" (probe de fond).

Prima dintre ele a cunoscut 
peripeții (de ordinul birocrației 
în domeniul financiar) care au 
făcut să nu obținem decît con
firmarea disputării, programul 
nefiindu-ne anunțat în forma 
sa definitivă.
doielii nu stă 
de coborîre, 
mare măsură

întrecerea fondiștilor este — 
în schimb — perfect precizată : 
ea cuprinde cursele de 15 km 
seniori, 
juniori 
cum și 
seniori

„partea leului". în 
sînt puse în joc două 
devenite tradiționale, 

A. S. Armata Brașov" 
alpine) și „Cupa Dina-

Sub semnul în- 
însă decît proba 
dependentă în 

de starea pîrtiei.

5 km senioare 5 km 
și 3 km senioare, pre- 
ștafetele de 3x10 km 
(echipe de doi seniori

internațional din loca- 
reprezentativa masculi- 
baschet a României a 
o nouă victorie. De 

sportivii români

LORACH, 27 (prin telefon), 
în cea de-a doua zi a tur

neului 
litate, 
nă de 
obținut
data aceasta 
au învins selecționata secun
dă a R. F. a Germaniei, cu 
scorul de 96—60 (40—31). Ju
cătorii noștri au dominat clar, 
cîștigînd la un scor categoric. 
Cei mai buni jucători ai se
lecționatei române au fost: 
Savu, Nosievici, Novac și Albu. 
Punctele echipei noastre au

MMM

și România-Cehoslovacia, la fete
Sala Floreasca va po

lariza de astăzi diminea
ță, timp de patru zile,
interesul iubitorilor de
sport din Capitală. La
ora 9. pe cele șase mese, 
mingile de celuloid își
vor începe obișnuitul du- 
te-vino, parcurgînd mii 
de kilometri, la capătul 
cărora vom afla pe câș
tigătorii ediției 1968 a 
campionatelor internațio
nale ale României

Această competiție de 
anvergură, care întruneș
te o bună parte din elita 
tenisului de masă euro
pean, la care se adaugă 
„palete" consu. r aJș u'e 
continentului asfmX de
butează în mod traditio
nal cu turneele ne echi
pe dună formula clas’că 
a cupelor Swaythling și 
Corbillon

Ce puncte de atracție

ne oferă prima zi a pro
gramului ? Chiar de la 
primul fluier al arbi
trilor. vom putea urmări 
pe masa nr. 2, o dispută 
care se anunță deosebit 
de interesantă, întrecerea 
masculină dintre forma
țiile U.R.S S și Ungariei. 
Paralel, pe ultimul drent- 
unghi de joc își vor mă
sura forțele jucătoarele 
din Iugoslavia și R.P.D. 
Coreeană Un fapt care, 
credem va mări spec
taculozitatea meciului : în 
ambele repre/en’aiive 
sînt sportive care folo
sesc atît priza gen tenis 

si priza toc Ma< iese 
în evidentă, la ora 11, 
si confruntarea ping-pon- 
gistelor din Anglia si Iu
goslavia, al cărei rezul
tat depinde — în bună 
măsură — de comporta-

.primei viori" brita- 
reputata Mary 
(Shannon).
amiază publicu- 

oferă un program 
bogat în partide 

Astfel, repre- 
(în

rea 
nice, 
Wright

După 
lui i se 
și mai
valoroase 
zentantii noștri (în re- 
lache înainte de prînz. ca 
urmare a neprezentării 
formației Bulgariei) au de 
dat replica unor sportivi 
experimentați : în jurul 
orei 19. pe masa III, Ro
mânia (A) — R F a Ger
maniei Prima echipă fe
minină a țării va primi 
asaltul tinerei garnituri a 
Cehoslovaciei Mai notăm 
pentru. echilibrul si va
loarea lor, întrecerile fe
minine R D Germană — 
U.R.S S.. Ungaria - R F. 
a Germaniei și Anglia —

(Continuare în pag. a 4-a)
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Foto : AUREL NEAGU

DIN ȚARĂ
un concurent din grupa de 

vîrstă tineret) și 3x3 km femi
nină 
două

Și

(echipe de o senioară și 
junioare).

Tot în Poiana Brașov are

x mMt vW
o
^oble

•
loc „Cupa Tractorul" la sărituri 
de pe trambulina mijlocie. Con- 
curenții nu mai au nevoie de 
prezentare : mereu aceeași și 
aceeași mînă de oameni se în
trec în cadrul unui anonimat 
valoric și de asistență aproape 
monoton... Oricum, însă ei fac 
eforturi și acestea trebuie răs
plătite.

O La Săcele, în cadrul „Cu
pei Săcele", cuprinzînd atît 
probe alpine cît și de fond, are 
loc un interesant concurs la 
care participă centrele de ini
țiere din regiunea Brașov: Bra
șov, Rîșnov, Fundata și Pre
deal

Le urăm tuturor zăpadă bună 
și SUCCES !

6, Cer-
5. Ruh-

convor- 
curs de

fost realizate de : Nosievici 21. 
Savu 18, Novac 14, Albu 12. 
Diaconescu 10, Jekely 
nea 4, Tarău 5, Birsan 
ring 1.

La ora cind are loc 
birea telefonică este în
desfășurare partida dintre pri
ma reprezentativă a R. F. a 
Germaniei și Elveției. La 
pauză jucătorii elvețieni con
duceau cu scorul de 30—28.

Turneul se încheie duminică 
după-amiază, cind echipa 
României va juca cu prima se
lecționată a R. P, a Germaniei.

SPORTIVII SOVIETICI
PENTRU A PATRA OARĂ
LA J. 0. DE IARNA

PE GHEATĂ

FILE »E ISTORIE

VI. OSLO,
1952

ȘI ZĂPADĂ
(pag. a 4-a)
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ondurile necesare pentru pre
gătirea Jocurilor Olimpica,de 
■arno de la Grenobte însu
mează, după unele dsfimpțji,. 
1 120 de milioane de -franci 
noi. Capitala japoneză, la ul
tima ediție a jocurilor de 
vară, cheltuise 3000 de mili
oane de dolari. Asemenea 

sume fabuloase ne uluiesc, și trezesc în 
noi, cu naturalețe, întrebarea : pen
tru ce ?

Președintele Republicii Franceze, ge 
neralul de Gaulle, va asista la cere
monia inaugurală a jocurilor din ca
pitala dauphineză, asa cum alți șefi de 
state, alb mmislri sau alte somități au 
onorai cu prezența sau cu patronajul 
lor diverse mari competiții sportive. 
Sîntem flatați, ca sportivi, și ne pu
nem uneori întrebarea : de unde atîta 
cinste ?

Pes'e 19 000 de oameni se vor înre
gimenta în marea armală a personalu
lui organizatoric de la Gtenoble. Com
panii întregi de vînători de munte, de 
jandarmi și de polițiști — dincolo de 
corse‘ul uniformelor lor — vor asigura 
îr> toi departamentul Isere circulația, 
transmisiunile intervențiile de urqentă, 
deblocările in caz de ninsoare abun
dentă ele Pentru ce alit efort ?

Oficiul francez de radio-televiziune 
(O.R.T F.) a rezervat, pentru perioada 
jocurilor de la Grenoble, 140 de ore 
de reportaje în direct sau filme (din 
care mai mult de jumătate în culori I). 
Vo fi pus în funcțiune un impresionam 
echipament tehnic, din care menționăm 
doar cele 103 camere electronice de 
lua1 vederi. Pentru ce ?

Aparent dispersate, întrebările noas
tre repetate conduc convergent spre un 
răspuns unic . sportul a devenit un 
element social internațional capabil să 
impună o enormă desfășurare de forte 
umane și materiale. Intîinirile în arena 
olimpică, pe terenul de sport, favori 
zeazo realizarea unor idealuri de pace 
și comprehensiune adesea greu de în
făptuit în al'e domenii. Cucerite de 
această perspectivă, stale si guverne 
onorează sportul, apreciază virtuțile 
sale și se arată dispuse să facă sacri
ficii în acest sens.

Nu este necesar sâ absolutizăm, nici 
să idealizăm această situație. Firește că 
printre mobilurile guvernamentale, care 
duc la încununarea sportului cu atîtea 
diademe, există și considerente de altă 
natură. Funcționează în primul rînd gri
ja suverană pentru prestigiul național 
în al doilea rînd, toate lucrările publi
ce, aparent ocazionate doar de un eve
niment sportiv limitat în timp, vor for
ma ulterior un capital civic inestimabil 
pentru generațiile viitoare. (Tokio s-a 
îmbogățit cu noi căi de comunicație, 
poduri, aeroporturi, hoteluri etc, așa 
cum se va întîmpla fără îndoială și 
cu Grenoble, și cu Ciudad de Mexico). 
In al treilea rînd, interesul și curiozi
tatea opiniei publice pentru fenomenul 
sportiv, pentru spectacolul din arenă, 
au crescut atît de mult îneît astăzi nici 
un organizator de manifesțatie 
importantă nu se mai poate 
necesității și obligației 
time.

Evocăm toate aceste 
drie. Ideea de sport
mișcare mase și bunuri cu o forță de 
necrezut. Ea merită deci crezul nostru.

de a fi

sportivă 
sustrage 
la înâl-

cu mîn-lucruri
poate pune în

Victor BANCIULESCU
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SPORTIVI SUB CUPOLA ACADEMIEI |

Un trăgător la spadă:
artist al poporului

Sculptor, cu cîteva sute de lucrări în patrimoniul artistic al patriei 
noastre, creație încununată cu Premiul de Stat și cu titlul de artist al 
poporului, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica So
cialistă România, academicianul Ion Jalea face parte din generația 
care a promovat valorile de bază ale artelor plastice românești mo
derne.

Ajuns la venerabila vîrstă de 81 de ani, pe care-i poartă cu o zvelteță 
fizică in contrast cu numărul anilor, maestrul Ion Jalea iși continuă 
neîntrerupt munca de creație, după «im e prezent și într-o prestigioasă 
și reprezentativă activitate obștească.

Ion Jalea, i
i
i
i

CONVORBIRI
Cil DOMNUL OORE

ț ; .a fosț bătut recordul de... 
înălțime deținut de baschetbalis
tul sovietic Ahtaeev, cu 2,34 m ? 
lin brazilian, Emil Pached, mă
soară 2,36 m și joacă și foarte 
bine, motiv pentru care echipa 
americană „Philadelphia", în 
rândurile căreia activează ceie-

brul Wilt Chamberlain, s-a ară
tat interesată să-1 angajeze.

Fidelitate
Florence Parkes, domiciliată 

în 'orășelul Parkes, de lîngă 
Liverpool, a împlinit recent 
vîrstă de 80 de ani. în ziua 
aniversării, ea a primit vizita 
fotbaliștilor echipei „Tigers", 
care au felicitat-o, oferindu-i 
totodată în dar un ceas de aur.

Motivul ? Doamna Parkes 
ește deținătoarea „titlului" de 
senioară a suporterilor englezi. 
De la înființarea echipei — în 
1899 — ea a lipsit numai de 5 
ori de la meciurile formației 
sale favorite. Și de fiecare dată, 
motivtat: 'se afla internată la 
maternitate, așteptînd să nască.

.. .Allen Scott nu va face 
parte din echipa de patinaj ar
tistic a Statelor Unite pentru 
Jocurile Olimpice de la Gre
noble ? Motivul ? El nu s-a cla
sat în primele 3 locuri la re
centele campionate ale S.U.A. ! 
Competiția avea să se încheie 
și cu înfrîngerea campionului 
de anul trecut, Gary Visconti, 
pe primul loc clasîndu-se un tî- 
năr student în etate de 19 ani, 
Tim Wood.

.. .dintre toate animalele te
restre, ghepardul este cel care 
fuge cel mai iute ? După 2 se
cunde de la plecare, el poate 
atinge viteza de necrezut, de 
72 de kilometri pe oră !

— Putini știu că dv. ați prac
ticat sportul, deși sobrietatea 
și spontaneitatea mișcărilor — 
să mai pomenim oare și de 
siluetăar putea, lăsa să 
se întrevadă aceasta...

— Este drept, âiii rămas mobil 
și am păstrat O linie eare, depar
te de a exprima debilitatea, afir
mă un rezultat al vieții mele in 
continuă mișcare.

Copil fiind, crescut la țară, că
lăream, dar nu cu pinteni și in 
șa, ci desculț, „făcînd masă co
mună cu bălul", pe care nu-1 
struneam cu dîrlogii și cu zăbă- 
luța, ci trăgîndu-1 doar de coa
mă, lăsîndu-mă in voia lui.

Apoi, elev fiind, elev premiant 
și deci... cuminte, n-am făcut 
sport, așa după cum era mentali
tatea timpurilor mele. Să nu ui
tați că faptele se petreceau nu 
iii secolul nostru, ci la sfîrșltul 
secolului trecut, gimnastica in 
școala fiind Iluzorie, cu adevărat 
tratată drept o dexteritate. în 
începuturi am umblat pe munte, 
âjungînd chiar membru în gru
pul — faimos pe atunci — al 
scriitoarei Bucura Dumbravă, 
grup in care mi-a.m întărit voința 
și mi-a fost stimulat interesul 
pentru frumos, pentru bucuriile 
pe care ți le oferă natura. Ce 
admirabilă școală pentru viață, ce 
experiment util formării mentali
tății unui viitor artist plastic, ori
cărui om.

Devenit apoi student la Paris, 
elev la faimoasa Academie Julien, 
am descoperit scrima ; nu numai 
că m-a atras, dar mi-a deslușit 
un adevărat univers al mișcării. 
Alegerea era la discreția mea și 
între floretă și sabie am ales... 
spada, care mi s-a părut mie cea 
mai bărbătească, cea mai nime
rită să exprime atacul și să sus
țină o defensivă, să definească 
hotărîrea.

Am tras mult și pot spune chiar 
că am tras „tare”. Frecventam sala

Olympia din Paris, unde veneau 
trăgători din falanga pionierilor 
scrimei franceze din acea vre
me. Aveam maestru-instructor pe 
un oarecare monsieur Philippe,

de la care am Învățat atît de 
mult, că n-am uitat azi nici 
chiar detaliile, orice amănunt 
eare poate determina „tușa", 
după cum o poate și preveni.

Frecventând sala de dragul scri
mei și numai pentru mișcarea ei, 
nu întrețineam relații de grup. 
Astfel fiind, nu prea rețineam 
nici multe nume și nici nu cu
noșteam palmaresurile, deși con
curam și eu la concursurile pu
blice, oficiale.

Intr-o zi, din nevoia de a-mi 
alege un partener, am adresat o 
invitație unui trăgător care se 
odihnea pe bancă, echipat, aștep
tând o........................... "
toți îl 
asaltul 
no-astră 
îndată,

invitație, deși parcă mai 
ocoleau. A acceptat-o și 
o dată început, planșa 
a fost împresurată, de 

de aproape întreaga asis-

MEDICUL HALTEROFIL

tență. Din puține mișcări, cele 
trei „tușurif‘ s-au produs, aproa
pe automat, cu toată dîrzenia 
opunerii mele, eu to-ată replica 
mea agresivă. La încheierea lup
tei — care mi-a păstrat mult 
timp o cicatrice pe un umăr — 
am aflat și eu, bietul, cine-mi 
fusese adversarul și de ce mă li
chidase atît de repede : era chiar 
campionul internațional, staros
tele spadasinilor francezi, de
slușind, firește, de ce omui nu 
era invitat de nimeni ci avea 
numai el inițiativele, pentru că 
toți ceilalți nu cutezau s-o facă, 
iar eu, necunoscîndu-1, comisesem 
imprudentul act de curaj atît de 
greu plătit. Dincolo de inedit, e- 
pisodui ilustrează inițiativele pe 
care ți le creează sportul.

După război, nevoia de mișca
re, obișnuința exercițiului și nos
talgia pentru sport — deși sculp
tura de care nu m-am despărțit 
niciodată, cere mișcare, nu e o 
îndeletnicire fără efort, — m-a 
readus la sala de scrimă, pe plan
șă, unde am continuat să trag la 
sabie, multă vreme, ani și ani, 
în București și în Franța.

Scrimei îi datorez eu mult dez
voltarea reflexelor mele, scrimei 
ii datorez eu formarea ochiului, 
mișcarea picioarelor și acea sigu
ranță pe care ți-o dă minuirea 
spadei, în atac sau în apărare, 
în replică. Moralul pe care ți-I 
oțetește sportul, atunci - cînd ești 
cu adevărat un om de sport 
leal, recunoscînd valoarea ad
versarului și concentrîndu-ți re
plica exclusiv în limitele acelui 
fair-play, în cadrul luptei cinsti
te, dar necruțătoare, drepte și 
umane.

Astăzi, octogenar, îmi dau sea
ma că multe din lucrările mele 
de artă, mișcările trăite de mine 
în scrimă, în călărie, cele urmă
rite și intuite în sport, m-au aju
tat în desenele, în modelajul re
liefurilor, în exprimarea în lut 
sau ghips, în imaginile dăltuite în 
piatră, pentru a reda autenticul, 
firescul, într-o manieră din care 
vigoarea să nu înlăture lirismul 
mișcării, în care visarea să aureo
leze realismul, elemente ce se în
scriu in creația artistică și-i în
trețin valoarea.

Desigur, în artă, ea și în viață, 
și fenomenul se petrece și în 
sport, care nu e altceva de cit un 
fragment din manifestările omu
lui, cu cît ne adîncnn in reali
tăți, cu cît trăim, ne dani sea
ma că îneă nu cunoaștem,
stăptnim destul, că sîntem încă 
departe de a aprofunda totul. Dar 
gindind și studiind, practicind ne
ostenit exercițiul, în orice dome
niu am persevera, am fi prezenți, 
IzbUtirile ne apropie de ceea ce 
vrem să fie perfect, ne poartă 
spre acei nivel al satisfacțiilor 
care ne înfrumusețează viața și 
ne întăresc încrederea în noi, 
start spre noi acțiuni, către me
reu alte încercări, spre rezultate 
îmbunătățite.

Sub acest aspect sportul devine 
un admirabil mijloc4 cu atît mal 
valoros atunci cînd el nu rămîne 
un scop.

Tineretului nostru îi adresez în
demnul și-i fac urarea să aibă 
întotdeauna sportul drept aliat al 
muncii sale de bază -- studiile 
și munca profesională — un mij
loc de a-și întreține și păstra vi
goarea spiritului șj sănătatea tru
pului.

nu

„ARUNCĂRI"
LIBERE

De ani de zile îl urmăresc pe 
medicul internist Ovidiu Păcu- 
rariu de la Dispensarul regio
nal pentru sportivi din Brașov, 
la întrecerile de haltere ce se 
organizează în orașul de la poa
lele Tîmpei.

Recent, l-am vizitat 
pensar și împreună am 
amintirile celor 10 ani 
face sport. Nu trebuie
de loc curios că, asemenea al
tor sportivi, medicul Ovidiu 
Păcurariu n-a început cu hal
terele. în liceu, la Brașov, a 
făcut de toate așa cum se în- 
tîmplă și acum în miflte școli, 

plăcut însă. - atletismuj, 
apoi, la Cluj, între 

și 1957, în cadrul
l-a practicat mai in- 

aruncător de disc.

la dis- 
depănat 
de cînd 
să pară

i
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interzice
în

re-
cu

• Nu totdeauna în timpul 
meciului un baschetbalist înalt 
este la înălțime.

• Regulamentul
pagii în plus. Nu însă și 
măiestrie.

• în cursul meciului se 
comandă să sari la minge
miinile și nu la arbitri cu gura.

• Si la baschet forma jucă
torului este o problemă de fond.

l-a
pe care 
anii 1955
I.M.F.
tens. Ca

Performanțe în jur de 36—37 m. 
La mijlocul anului 1957, a tre
cut de la disc la haltere. Și 
cum studenții nu aveau o sec
ție de haltere, s-a aciuit pe 
lingă asociația Recolta Cluj, 
fiind pregătit pe rînd de antre
norii Jean Cătaniță, Virgil Ho
gea și în anul 1960 de fastul 
campion al țării, Tiberiu Ro
man. Din anul 1961 îl găsim la 
Brașov, în cadrul clubului 
Steagul roșu, muncind sub în
drumarea profesorului Gh. Pi- 
ticaru. Pe rînd, a concurat la 
categoriile semimijlocie, mijlo
cie, semigrea și — cînd a fost 
nevoie pentru echipă — chiar 
la grea. In acești 10 ani a fost 
de 8 ori campion regional — 
3 ani la Cluj și 5 ani la Bra
șov — și de 12 ori prezent , la

peste 11 500 000 kg 
antrenamente și

firesc întrebarea:

forte : de unde ? .. în tflrșit. .. 
Așadar, omul era aam îngrijorat, 
dacă nu chiar descumpănit de tot 
și mi-a solicitat tefatul: ee-i de 
fdcut T adicd...

— I l-al dat T
— Bineînțeles. D* cînd mă ocup 

de fotbal, am la orice oră din zi 
sau noapte păreri. L-am poftit să 
ia loc, m-am plimbat citeva mi
nute în jurul chestiunii șt pe urma 
i-am sugerat următorul plan.

(Rostind cuvintele de mai sus, 
domnul Gore a scos trei Joi de 
hîrtie dintr-un dosar).

— UitB-o copia. Am păstrat-o 
pentru tine.

„Proiect pentru utilizarea efi
cientă a suporterilor calificați 
în noile condiții determinate de* 
etc. etc.

Și, apleeîndu-se peste umărul 
meu, m-a ajutat să descifrez în
țelesurile textului. Toată lumea, 
zice domnul Gore, s-a obișnuit 
cu ideea ca suporterii sa acțio
neze acasă. Prejudecată pe care 
eu, In lumina hotirîrli de la Mi
lano, o arunc In aer tnlocuind-o 
cu această teză : suporterii vor 
acționa numai in deplasare! Un 
exemplu.

Să presupunem că Rapidul joa
că la Craiova Șl că In minutul 
54 giuleștenii sînt conduși cu 2—0. 
Atunci intra in funcțiune me
todă. .. Gore.

Mln. 55. Reprezentantul auto
rizat al clubului se ridică dș la 
locul său și, aproplindu-Se de 
unul dintre suporterii venițl cu 
trenul la Craiova, ii șoptește la 
ureche : potrivește-ți ceasul. .. 
peste șaizeci de secunde.

Min. 56. s (suporterul) ascuns și 
ocrotit de grupul giuleștean, scoa
te o monedă de trei lei șl, omul 
fiind antrenat în prealabil, o

— Care-i cea mal importantă 
știre a zilei ? — m-a întrebat 
dl. Gore, fluturind „Sportul* da 
alaltăieri.

— Nu știu, am murmurat eu 
din prag, încurcat foarte, ca la 
școala primară, dar nu ?i sur
prins, deoarece dl. Gore 
are obiceiul de a repeta că dacă 
oamenii epocii noastre scriu din 
ce în ce mai bine, în schimb, ci
tesc din ce în ce mai rău. . . „Nu 
știu". Și apleeîndu-mă asupra ga
zetei, am semnalat, șovăitor, cu 
degetul, textele cele mai mari și 
eu titlurile groase.

— Pregătiri pentru Olimpiada 
de la Grenoble ?

— Pentru că-i pe trei coloane ? 
Nu.

— Meciul de ping-pong din sala 
Floreasca pentru „Cupa campio
nilor Europei" ?

— Pentru că-i pe pagina I ? 
Eroare. Va să zică nu te-ai elibe
rat încă de mecanismul care ne 
îndeamnă să considerăm că in
formațiile (ca și oamenii) sint cu 
atît mai semnificative, cu cît 
ocupă mai mult spațiu. Nu, cea 
mai mare știre a zilei, s-a nimerit 
să fie cea mai mică. E vorba. . . 
uită-te, de hotărîrea Ligii italiene 
de fotbal de a anula rezultatul 
meciului Inter — Câgliari (cîș- 
tigaseră primii cu 3—0 la Mi
lano), din pricină că un suporter 
aruncase cu o monedă de 100 de 
lire în ochiul sting, sau drept 
al căpitanului mosafirilor, și de 
a-l declara învingător, la „masa 
verde", pe Cagliari, cu 2—0.

— E un act de curaj.
— . . .care urmărește să taie 

„curajul" celor ce aruncă cu pie
tre, sticle sau bani. E chiar, aș 
îndrăzni să adaug, un act memo
rabil, inaugurînd. o etapă nouă 
în istoria sporturilor. Dacă piua 
acum se vorbea (și nu fără temei) 
despre tribunele care cîștigă me
ciul, o dată cu hotărîrea de la 
Milano s-au născut tribunele care 
pierd o partidă. Și dacă pînă 
astăzi publicul era cunoscut sub 
numele de al 12-lea jucător al 
echipei gazdă, de aci înainte, ace
lași public va deveni, la ceasurile 
sale isterice, al 12-lea jucător 
adversarului. Ferește-mă, doamne, 
de prieteni !

— Oricum, am intervenit eu, 
destul de vesel, decizia italienilor, 
plus ecoul (sper să ajungă pretu
tindeni), o să mai pună stăvili 
scandalurilor, bolovanilor in ca
pul centrului înaintaș și arbitri
lor sub -
sfîrșit, 
potriva

— 6
urmări 
vuiorulți_________ _ ____
nu fără ânUfne tristețe. Ceea ce 
n-a reușit morala. . . a izbutit 
sancțiunea, făcu dohinul Gore. 
Ce vrei ? Morala — cum spunea 
un enciclopedist din veacul XVIII 
al luminilor (se pare că a existat 
și un asemenea sec ), începe dg 
la poliție. Dar, a adăugat visător 
interlocutorul meu după o tăcere, 
și inteligența se pare că tot 
de acolo, din spaime, izvorăște. 
Așa că. . .

Apoi, observînd că-l urmăresc 
cu dificultate 
bate ?) :

— Știi să
— Nu.
— Atunci 

inter esâht>—r.
că nu te-âi ciocnit cu dînSul pe 
scara, a fost pe la mine unul 
dintre conducătorii clubului. . . 
clubului. . . în sfîrșit, i-am făgă
duit să nu dezvălui numele. . . Ei, 
un nume de echipă la intîmplare.

— La ?
— Și repede. . .

‘i— Repede ? Rapid,.
Rapid, să zicem. Foarte po

liticos, omul rmi-a, mărturisit cu 
hotărîrea Ligii italiene se disc-u^ 
tă pretutindeni, stîrnind o tulbu
rare vie, câ z.voțțufile despre apli
carea metodei la noi sînt din ce 
în ce mai insistente.

— Toi e ceva. Dacă nu angajăm 
antrenori străini, rrtăcăr să im
portăm pedepse. .

—Deși, după părerea mea, obi
ectul respectiv costă mai mult. 
Pentru un antrenor al nevgie de 
valută forte : s-ăr măi găsi. Pen
tru sancțiuni, ai nevoie de-o mină

aruncă în ochii unul jucător.
— Craiovehn ? 

în cazul acesta.
— Nu, strigă dl. Gore, aici e ne

bunia, în ochii unui rapidist i
Min. 57. Rapidittul se zvârcolește 

de durere (reală sau ca la fot- 
bal), meciul s-a întrerupt, re
prezentantul autorizat ai clubului, 
medicul și fotografii au intrat Pe 
teren, crainicul de la Radio co
mentează lipsa de sportivitate a 
publicului („dar din păcate mai 
sînt unele el'em.C'ivte certate cu. . . 
care. . .“), șeful miliției șcrîșnește: 
„și cînd te gînclești că băieții 
erau cu ochii-n patru pe derbe
deii de la Minerva" !!.** conducă
torul oaspeților nu-și poate stă- 
pîni indignarea și strigă : „ăsta-i 
huliganism curat !“

Min. 58. Răpiăiștul-victimă . pă
răsește terenul urlînd și se insta
lează pe targa.

A doua zi, „Sportul" scrie ; 
„Sperăm că Federația va • biriăvot, 
in sfirșii, să ia măsuri drastice, 
care să. pună capăt o dată pentru 
totdeauna. .

A doua zi după-amlază. „Infor^ 
mația-( scrie : . . .Clubul F.C. Ra
pid a depus o contestație la Fe
derația Română de Fotbal, în le
gătură cu incidentele grave de 
la Craiova".

A treia Zi : Dan Deșlîu publică 
Sn „Sportul" articolul ^Vnde-i 
Fair-play-ul de altădată

A^ patra zi : F.R.F. comunică : 
Luînd în discuție contestația 
echipei Rapid București și ascul- 
tînd rapoartele arbitrului și ob- 
servatoruluî federal, F.R.F., ferm 
hotărîtă să contribuie la 
instaurarea unui climat etc, - etc. 
decide-: 1) Rezultatul meciului 
„U" Craiova — Rapid București 
(3—0) se anulează ; 2) F.C. Rapid 
este declarat învingător cu sobrul 
de 2—0.

— Extraordinar, a.m exclamat ou 
privindu-i pe domnul Gore cu 
admirație nouă. Și cînd te gân
dești că. . . toate astea, arun- 
cînd doa-r o monedă de. trei lei. . .
~ Dăi un ban, 'dar face. Totuși, 

— a continuat prietenul meu, ți- 
nînd hearria^ de caracterul, care- 
'turti "câhfi^enfial di proiectului, 
te-aș ruga sa nu bați monedă.

AL, MIRODAN

fac eu mirat.

stare de asediu. E, în 
o mătură adevărată tra
celor ce întrec măsura, 
mătură, al dreptate, cu 

incomensurabile pentru 
fotbalului. Mă bucur, darI

I
I
I încordată (unde

I

finalele campionatelor repu
blicane pe echipe și individua
le. Performanțe: 275 kg la
semimijlocie; 290 kg la mijlo
cie și 315 kg la semigrea.

Statistica pe care o ține cu 
migală ne prezintă o cifră im
presionantă : 
ridicate la 
concursuri!

S-a născut
cum de reușește să împletească 
activitatea profesională cu cea 
sportivă ? Răspunsul — tot așa 
firesc — a venit prompt: o 
justă planificare, care să per
mită 3—4 antrenamente săptă- 
mînale de cîte 2—3 ore fiecare, 
respectarea unui regim de viață 
ordonat — pe care noi l-am re
comanda multora dintre spor
tivii noștri fruntași.

ir
In locuința doctorului Ovidiu 

un 
din 

avut 
colț

păstrezi un secret ?

I
I
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o să-ți spun ceva
Adineauri, mă miră

privi

I
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printre
nămeți
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Fără cuvinte de N. CLAUDIUparte

fl ju- 
echipa 

me-

DAN T. ION, OLTE
NIȚA. — tJiia din stro
fele poeziei „Liniște" 
merită menționată • „A 
prins zăpada coajă / pe

glzi. Aceștia, cel puțin, 
au avut regulamentul 
în mină 1

KASI’IIMU^

• Dacă ești înalt, nu 
pe ceilalți de sus.

• Nu coșul este prea 
ci nivelul tău de joc este 
coborît, cînd nu reușești o 
tidă bună.

# Nu uita. Din rezervă 
ajunge titular. însă se poate 
întîmpla și invers.

Păcurariu este amenajat 
colț cu trofee, cu amintiri 
deceniul expirat în care a 
atîtea satisfacții. De acest 
se îngrijește fosta alergătoare 
de garduri Georgeta Păcurariu. 
Soția sa...

CAROL GRUIA 
coresp. principal

Astfel a încheiat artistul- 
ăbademician, sportiv din două 
secole, îndemnurile sale, ex
primate îiitr-o prețioasă și a- 
grfeâbliă convorbire cu care 
ne-a onorat. * De unde și expresia „a scoate 

cehii" invitaților.
** Minerva - cunoscut restau

rant din Craiova.

Week-end

Intre un concert, două 
primări la „Electrecord" și 
„ore" la școală — fiindcă 
profesoară de engleză — 
noscuta cîntăfeață de muzică 
ușoară, POMPILIA STOIAN, a 
găsit vreme pentru un . sfirșit 
de săptămînă „alb“, în decorul 
stațiunii de iarnă Poiana Bra
șov.

Fotoreporterul O. CAHANE, 
colaboratorul nostru, n-a scăpat 
ocazia de a surprinde momen
tul. Iar epigramistul V. D. 
POPA, inspirat de imagine, i-a 
dedicat Pompiliei, următorul 
catren ■

„Prieten drag" e melodia 
Ce-o cînți cu toată gingășia. 
Dar sus, pe-al muntelui meleag, 
Si schiul ți-e... „Prieten drag".

ION și VICTOR GHE- 
NEA, BUCUREȘTI. — 
Pentru a deveni mae
stru al sportului, potri
vit ultimului regula
ment de clasificare 
sportivă, un fotbalist 
trebuie să îndeplineas
că una din următoarele 
cerințe :

1. Să fi făcut parte 
din echipa care a cîști
gat in același an cam
pionatul și Cupa Ro
mâniei, participind e- 
feetiv la 6o’/i din jocuri 
șl să fi jucat de 2 ori 
în echipa României (A) 
în meciuri interțări;

" .. parte
elști-

2. Să ti făcut" 
din echipa care a

consecutivgat de
campionatul republican, 
participind efectiv la 
6â®/a din jocurile dispu
tat® «Ti fjp. -ri an șj să

e-

chlpa României (A) în 
meciuri interțări ;

3. Să fi făcut parte 
din echipa (echipele) 
care in decurs de 5 ani 
a cîștigat de 2 ori cam
pionatul republican și 
o dată Cupa României, 
sau o dată campionatul 
republican și de 2 ori 
Cupa României, partici
pind la 50“/» din jocurile 
respective, șj să " ' 
cat de 2 ori in 
României (A) in 
chiri interțări ;

4. Să fl făcut 
din echipa (echipele) 
care a cîștigat de 3 ori 
alternativ in 5 ani cam
pionatul republican sau 
de 3 ori Cupa Româ
niei, participind la 50% 
din jocurile respective, 
și să fi jucat de 2 ori 
in echipa României (A) 
in jocuri interțări ;

5. Să fi jucat de 
Ori in echipa României 
(A) în meciuri interțări;

6. Să fi jucat in e- 
chipa României (A) in 
6 jocuri intertări eîsti- 
gate ;

7. Să fi jucat în cate
goria A 10 ani fără în
trerupere, anual 50 % 
din jocuri, șl să fi ju
cat cel puțin o dată in 
echipa României A, B 
sau tineret în 
interțări.

AvCtn destui 
llști eare au îndeplinit 
aceste cerințe. Cu ce
lelalte cerințe sint, de 
la o vreme, mai puțin 
îți regulă ; cu stopul, 
cu trasul la poartă, cu 
disciplina ..
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joctiri

fotba-

DIN
TOATA
LUMEA

MOTIVUL
Inotățoarea 

liană Kathy

'W

austra- 
Waint- 

wright, recordmana lu
mii în proba de 440 
yarzi, a anunțat că a- 
bandonează activitatea 
oomipetițională.

întrebată de ce a 
luat această hotărâre, ea 
a răspuns :

— Nu avea nici 
să continui, 
bătrînă.

Ageamiul prudent
Desen de FRED GHENÂDESCU

sens
prea

La 19 ani, îți 
vine 
bătrînâ !

să spui că

CHILIENII
NU UITĂ...

un
Sint

con-
ești

CONSTANTIN OLA- 
RU, CÎMPULUNG MUS
CEL. — în ediția 1958— 
59, care a constituit de
butul echipei Farul în 
categoria A, la fotbal, 
cohstănțenii au pierdut 
cu 7—0 în fața Rapidu
lui

centru, pe extreme /, 
Gazonul pare-o plajă / 
după un meci cu per
ne”. prea multă liniște, 
în schimb, in celelalte 
strofe. Am adormit...

NICOLAI: MARTIN,
CONSTANȚA. — Desi
gur, e regretabil faptul 
că Bobby Fischer a 
ieșit, in condițiuni atit 
de stupide, din cursa 
pentru campionatul 
mondial de șah. Ca să 
nu se fi înregistrat 
acest episod regretabil, 
ar fi trebuit ca Fischer 
să țină seama de pre
vederile regulamentu
lui, prezentîndu-se a- 
tunei cînd a fost pro
gramat. Unii spun că șl 
arbitrii au fost prea n-

MAC B R E A Z U, 
SEBEȘ. — Firește Că 
nu se poate î produc
ția de automobile a 
Japoniei în anul 1967 a 
fost' de 3 milioane, nu 
de 3.S. miliarde. Nici 
n-ar fi avut unde să le 
pună japonezii »

NICOLAE POPESCU, 
ROATA. — Meciul de 
fotbal România — Bul
garia, disputat la Sofia 
și contând pentru cali
ficarea la J.'Oi din 1964, 
a fost transmis de te
leviziunea noastră. Ați 
cîștigat sau ați pierdut 
pariul „

ENDRE SZILAGHI, 
COMUNA BOTTZ. — Di
namo București și Ih- 
ternazionăle MilanoterUazionale __  ...
s-au îhtîlnit doi ani la 
rînd în cadrul 
campionilor europeni". 
Iată rezultatele celor 4 
meciuri disputate între 
cele două echipe : O—6 
și 0—1, 2—1 si 0—2

O. BANCILA, BRAN. 
— Ca și la campion»! 
tele mondiale și euro
pene, la Jocurile Olim
pice de la Grenoble, în 
proba de patinaj artis
tic perechi concurențli 
vor executa nu nurilai 
un program liber ales, 
ei și exerciții obliga
torii.

Cupei

Ilustrații de
N. CLAUDIU

Fără cuvinte

în urmă cu 39 de 
ani, la 25 mai 1929, 
chilianul Romero Ro
jas l-a învins prin K.O. 
pe americanul Jack 
Sharkey. Cîțiva ani mai 
tîrziu, învinsul lui Ro
jas devenea campion 
mondial de box la toa
te categoriile întrecîn- 
du-l la puncte, după 15 
reprize, pe Max Schmel- 
ling.

Chilienii se mîndresc 
și acum cu performan
ța lui Rojas, înscrisă 
în cartea de aur a spor
tului din această țară. 
De altfel, statul a ve
nit si cu o măsură con
cretă, acordîndu-i lui 
Romero Rojas, azi în 
vîrstă de 70 de ani, o 
pensie de 50 de dolari 
pe lună.

Din „copilăria" fotbalului tîrgoviștean
DEZMINȚIRE

Un tablou obișnuit la Tîrgoviște : mii de oameni 
©are umplu pînă la refuz tribunele stadionului. 
La centrul terenului, o dată cu echipa adversă, 
s-au aliniat fotbaliștii de la Metalul, frumos echi
pați. Inimile spectatorilor bat pentru ei. Băieții 
au ajuns, acum cîțiva ani pină la categoria A !

Este o imagine din ziiele noastre. Să vedem însă 
cum „trăia" fotbalul la Tîrgoviște în urmă ou 30— 
de ani. Primă echipă de fotbal de pe aceste me
leaguri s-a numit Minerul. O înființase proprieta
rii! minei Sotînga, pentru ca nepotul său să poată 
juca fotbal. Cînd acesta s-a accidentat cu moto
cicleta, echipa s-a... desființat. Ceilalți nu mâi 
trebuiau să facă sport !

O bună bucată de vreme elevii practicau fotba
lul. Apoi, a luat ființă asociația sportivă Tîrgo
viște (A;S.T.). Primul meci : la Pucioasa. Fiecare 
jucător și-a plătit biletul de ti ui, iar r— 
mîncării au rezolvat-o luîndu-?î hrană 
acasă.

La Pucioasa, terenul de joc, care se afla 
pierea gării, avea în mijloc un... stîlp de

Dai ce conta acest inconvenient ? Mai rămînea

problema 
rece de

în aPro- 
te'cgraf

destul loc pentru joc 1 In ceea ce privește spec
tatorii, pentru atragerea lor, s-a propus ca fot
baliștii celor două echipe, în frunte ou muzica 
militară, șa străbată centrul orașului. Jucătorii 
ttrgovișteni au refuzat acest lucru din cauza echi
pamentului lor pestriț, procurat șl asa cu chiu 
cu vai.

Mai tîrziu a luat ființă T.C.T. (Tenis Club Tlr- 
goviște), în care au început să joace tineri din 
școli și din Întreprinderi. In dimineața meciului 
ei singuri curățau terenul (fostul hipodrom al 
școlii de cavalerie), coseau iarba, cărau apă de Ia 
circa 500 m, marcau terenul cu var Iar după-amiaza 
veneau mai devreme pentru a face șl pe... casie
rii. Alții trebuiau să aducă sfoară și ace, pentru 
repararea plasei, care se rupea la primul șut mai 
puternic.

Scriind aceste rlndurl, am greși dacă ne-am 
gîndi numai la partea pitorească a lucrurilor. Este 
cazul să reținem șl eforturile pe care le făcea pe 
atunci tineretul pentru a putea practica sportul 
și — prin antiteză — să vedem cit de mare este 
distanța între „ieri" și „azi".

M. AVANU, coresp.

Agenția „Associated 
Press” anunță că Fede
rația italiană a dezmin
țit categoric știrea că 
i-ar fi oferit lui Nicola 
Pietrangelli o impor
tantă sumă de bani pen
tru ca acesta să ră- 
mînă... amator.

în contextul aprin
selor discuții care au 
loc în tenisul mondial 
în legătură cu amatorii 
și profesioniștii acestui 
sport, nici nu se pu
tea o știre mai deli
cioasă...
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INTIME...
® In continuarea acțiu

nilor de perfecționare a an
trenorilor, F. R. Fotbal in
tenționează să trimită și a- 
nul acesta peste hotare cî- 
țiva specialiști. Ar fi de do
rit ea printre cei ce vor fi 
aleși să apară/'în primul 
rînd, nume 'de'antrehori ti
neri, de^pcrspectivă, care 
lucrează "nemijlocit la echi
pe. Nu de alta, dat și tn 
această direcție se simte ne
voia promovării unor oameni 
proaspeți, inventivi tn locul 
celor prăfuiți voiajați.

® Dinamovlștul, Frățilă a 
început. săptărfiînă -t', aceasta 
„lucrul" ' cu balonul,7 tn ta
băra de la Călimănești. El 
se resimte încă la eforturi 
prelungite, dar doctorul 
Crlstea speră ca Frățilă sd 
se restabilească complet tn 
maximum o, lună. Noi abia 
așteptăm să-i Vedem în for
mație...

'9 „Mă numesc..Călin Ml- 
halache și sînt'Muncitor la 
uzina Progresul Brăila... 
Uzina noastră'. este mare și 
cu posibilități financiare de 
a susține și oțechipă în di
vizia A. Deocamdată sîntem 
în „C" și trăieam speranțe 
să promovăm îri B, Dar, lată 
că cei mai buni jucători ai 
noștri au început șă fie ra
colați. De cine 7 De către 
Gloria Bîrlad și 'chiar de 
către unele echipe din Bucu
rești..." (dintr-o .scrisoare 
primită ieri la redacție).

® Politehnica Timișoara 
șl-a reorganizat biroul sec
ției. Ca președinte a fost 
ales tov. Mihal Bilă. Alege
rea constituie un record tn 
felul ei: tov. Bilă a deve
nit pentru a patra oară pre
ședintele secției...

® Propunem antrenorilor 
să facă tn rîndurile jucăto
rilor următorul test: „Cîte 
articole are regulamentul de 
fotbal ?“ șt „Cînd este of
said ?" Aceasta, deoarece ta 
un trial organizat Ia Bucu
rești cu jucătorii din divi
ziile B și C, din 53 de fot
baliști. nici unul n-a dat fin 
răspuns exact la aceste în
trebări I

Iarna car și vara sanie...
Partlcipind ca Jucător ani în șir 

Ia pregătirea de iarnă, apoi — 
după ce am Încetat activitatea do 
performanță — urmărind atent 
modul în oare ea se desfășura, 
ml-am putut forma anumite opi
nii asupra modului în care se șl 
realizează.

Pregătirea fotbalistului, în pe
rioada premergătoare Începerii 
returului (lunile ianuarie—martie), 
are o deosebită Importanță ea 
fiind aceea care pune pilonii acti
vității următoare, activității din 
tot restul anului.

îmi permit, de aceea, să fac 
unele propuneri care ar putea 
ajuta în orientarea pregătirii e- 
ehipelor de club, țlnînd cont de 
nivelul actual al fotbalului nos
tru.

Perioada Ianuarie—martie a fost 
șl este eșalonată pe etape, urmă- 
rindu-se, tn general, în fiecare 
dintre ele, obiective diferite. în 
totalitatea el ea este Insă domi
nată de o caracteristică : pregăti
rea fizică generală și specifică 
totodată, care să creeze fotbaliști
lor suportul abordării celorlalte 
componente din arsenalul unui 
bun fotbalist.

Nu este nimic rău în aceasta șl 
subscriem la necesitatea dobîndi- 
rll unei bune pregătiri fizice.

Dar.,.
Avlnd In vedere slabul nivel 

tehnic al Jucătorilor noștri, con
sider că se Impune o anumită re
profilare a lucrului în această pe
rioadă.

Punctul meu de vedere ? Chiar 
din această etapă, pregătirea fi
zică trebuie să fie mal profund 
împletită cu cea tehnico-tactică. 
Este vorba, în fond, de necesita
tea de a se trece încă de pe acum 
la realizarea unui salt valoric în 
pregătirea tehnică a fotbaliștilor, 
capitol la care deficiențele jucăto
rilor noștri sînt cele mai evidente.

ȘI, pornind de la aceste consi
derente. apreciez că raportul pre
gătire fizică — pregătire tehnico- 
tactică trebuie reconsiderat, in 
sensul acordării unul spor celei 
tehnice. Aceasta s-ar putea reali
za, pornind chiar de la Începu
tul pregătirilor, prin îmbinarea 
antrenamentelor cu caracter fi
zic cu cele tehnico-tactice.

Desfășurarea antrenamentelor 
cu profil tehnic în aer liber, ar 
putea fi Împiedicată de condițiile 
atmosferice, în general nefavora
bile iarna. In acest caz, pot și 
trebuie să fie folosite sălile de 
spo-rt. Astfel, s-ar putea alterna 
— aceasta rămînînd a fi stabilit 
de către antrenorii echipelor — 
antrenamentele cu caracter fizic 
desfășurate in aer liber cu cele 
tehnico-tactice realizate în săli.

Spațiul unei săli de sport —

sau dispute între grupuri de 2 sau 
3 jucători pe aceeași temă; jocuri 
reduse — ,.miuțe“ — la porți de 
handbal, cu echipe alcătuite din 
5—6 jucători, chiar cu caracter de 
întrecere și care ar putea deveni 
publice (in R.P. Ungaria, R.S. 
Cehoslovacă, asemenea întreceri 
se practică și nivelul tehnic al 
jucătorilor din aceste țări este 
mai ridicat, iar pregătirea lor fi- 
tică de loc Impietată de astfel 
de jocuri), tenis ou piciorul des

turnee internaționale, In compa
nia unor echipe de valoare, neur- 
mărindu-Se rezultatele (de altfel 
needificatoare în aceste mo
mente).

In perioada pregătitoare este 
necesar, de asemenea, a se rea
liza și o bună pregătire tactică. 
Cutii însușirea elementelor de 
tactică este, tn primul rînd, o ac
tivitate didactică, proptin o serie 
de acțiuni : discuții asupra siste
mului de Joc cu jucătorii (parti

Discuții pc prooicmc tehnice
s-ăr crede — nu permite efectua
rea unor antrenamente cu profil 
tehnic adecvate jocului modern, 
in mișcare, cursiv, desfășurat pe 
o arie mai Întinsă. Eu consider 
totuși că antrenamentele tehnico- 
tactice în săli își au rostul lor, 
realizările urmînd a apare, neîn
doios, in sezonul ce urmează. Să 
nu uităm, de altfel, că arsenalul 
unui bun fotbalist este compus 
din elemente ca: stop, joc de 
cap, stăpinirea bună a balonului 
cu ambele picioare etc, care se 
pot realiza și pe un spațiu mai 
restrins.

Pot fi organizate chiar diferite 
întreceri la anumite nivele — in 
cadrul unei singure echipe, a 
două sau mal multe prin „cores
pondență- — cum ar fi : jucătorul 
care ține mai mult timp in aer 
balonul cu piciorul drept, cu stin- 
gul, sau cu ambele (in paranteză 
fie spus, sint împotriva acelora 
care susțin că aceasta e pur și 
simplu „Jonglerie", avind in față 
exemplul a numeroși Jucători de 
valoare care nu uită să-și com
pleteze zilnic bagajul de cunoș
tințe tehnice, procedînd astfel). 
Continuînd ideea, s-ar mai putea 
realiza Întreceri de genul aces
tora : Jucătorul care ține cu capul 
mingea cel mai mult timp in aer,

fășurat la fel ca în condițiile pro
puse la jocurile reduse la două 
porți ; concursuri la diferite pa
nouri numerotate, cu portar sau 
fără, și cu acumulări de puncte 
care să dea un caracter de între
cere, stimulatoriu pentru fotba
liști.

Apoi, pe măsură ce timpul va 
permite, se poate trece la reali
zarea unor asemenea întreceri în 
aer liber, care treptat — condițiile 
de spațiu fiind realizate — se vor 
apropia de cerințele jocului do 
fotbal.

O dată ajunși Ia un nivel satis
făcător de pregătire și pe măsura 
apropierii campionatului, este 
bine ca fotbaliștii să participe la

ciparea lor Ia discuții să fie efec
tivă); diverse teme predate de 
cei mai competenți antrenori ro
mâni sau străini : seminar!! pe 
divers^ teme ; acolo unde condi
țiile permit proiecții ale anumitor 
Jocuri, secvențe din jocuri inter
naționale de anvergură. Toate a- 
cestea trebuie realizate pe fon
dul unei posibile receptivități a 
fotbaliștilor ; să nu se dea discu
țiilor un caracter cu orice preț, 
intelectualizant, emfatic, prețios, 
care n-ar aduce decît deservirii, 
îndepărtarea atenției jucătorilor 
de la asemenea acțiuni. Diverse 
teme însușite teoretic trebuie, pe 
măsură ce condițiile vor permite,

Să fie traduse âpoî in practică, pe 
gazon, spre a le putea da efectiv 
viață.

La capitolul pregătirii morale 
este absolut necesar, de aseme
nea, â se face un salt substanțial, 
sâ se creeze la fotbaliștii noștri o 
altă optică asupra responsabilită
ții de care trebuie să fie animați 
de-â lungul întregii activități 
sportive. Predarea și comentarea 
anumitor teme cu profund carac
ter mobilizator, discuții cu spor
tivi de mare performanță, din 
care să reiasă modul în care ei 
se pregătesc, cum eaută soluții 
spre a da un randament superior 
etc. sînt numai cîteva din căile 
cate ar pitica duce la atingerea 
acestui deziderat major.

Dilpă păretea mea, toate aces
tea sînt pe deplin realizabile și 
ar contribui, în primul rînd, la 
atingerea unui nivel tehnic supe
rior, atît de necesar actualei ge
nerații de fotbaliști, dar mai ales 
Celei viitoare* subliniez încă o 
dată, spre a nu fi înțeles greșit, 
că toate acestea se pot realiza 
prin îmbinarea pregătirii fizice 
generale cu cea specifică. De alt
fel, și genul măsurilor preconi
zate, cu caracter tehnic, contri
buie și îiică în măsură destul de 
mare, ia ridicarea plafonului pre
gătirii fizice.

Trebuie numai să se renunțe la 
comoditate, la șablonismul mun
cii de pînă acum, să se cheltuias
că mai multă energie, mai multă 
pasiune.

MUNCA + PASIUNE COM
PETENȚA =• PROGRES »

Drago? COJOCARU

5 MINUTE CU ȘTEFAN COVACI

„SISTEMUL DE JOC NU VA
DISPĂREA NICIODATĂ"

început Ia 
obișnuitele

pregătire 7 
Suciu ; 
Jenei,

Interviul nostru cu Ștefan 
Covaci antrenorul principal al 
echipei Steaua, a 
modul direct, fără 
tatonări.

— Lotul aflat în
— Portari: Haidu, 

fundași: Sătmăreanu, 
Dumitru Nicolae, Hălmăgeanu, 
Rotaru, Cojocaru (de la Meta
lul București), Melenco (de la 
Portul Constanța) ; mijlocași : 
Dumitru Popescu, Negrea, Voi- 
nea, Vigu ; înaintași : Tătaru, 
Sorin Avram, Constantin, Soo, 
Pantea, Manea. Creiniceanu.

— Ați rămas, așadar, Ia ideea 
încercată și în tur, de a-1 folosi 
pe Voinea în linia mediană. Ce 
ne 
rile făcute pînă acum ?

— Prima parte (6—24.1) am 
efectuat-o la munte, la Predeal 
și la Poiana Brașov, și ea a 
constat din crosuri pe schi, 
alergări pe teren variat, lucru 
la sala de forță...

— De joi sînteți în București. 
Ce vă propuneți în continuare 7

— Procesul de instruire se 
va axa, de acum, pe pregătirea

Voinea in _____________ ___
puteți spțme despre pregăti-

fizică specifică, pe perfecționa
rea tehnico-tactică prin antre
namente și jocuri. Pe data de 
14 februarie, vom pleca înlr-un 
turneu de trei jocuri în Iugo
slavia. unde vom întîlni parte
neri redutabili: pe Partizan 
Belgrad, Voivodina Novisad și 
Dinamo Zagreb, care să ne soli
cite la maximum, arătîndu-ne 
potențialul echipei la ora aceea. 
In sfîrșit, între 26 februarie și 
2 martie, 
intra în 
vederea 
ciale ale

— Ce părere aveți în legătu
ră cu noua formulă competițio- 
nală 7

— O consider binevenită, da
torită următoarelor motive : a) 
asigură echipelor noastre un 
număr mai mare de jocuri ofi
ciale, deci cu un caracter com
petitiv serios ; b) oferă echipe
lor, dă toate categoriile, posibi
litatea de 
riscuri, o 
mente ; c) 
va plana 
mai mic de echipe ; d) campio-

pregătirile noastre vor 
stadiul de finisare în 
primelor partide ofi- 
sezonului.

a promova, fără mari 
serie de tinere ele- 
spectrui retrogradării 
asupra unui număr

f^Dragă.. fovârdfe redactor-șef,

Ai văzut cumva — pe vremuri — filmul „S-a întîm- 
plat mîine"? Formidabil I Nu ? Ar fi însă ceva și mai 
și un ziar care să se numească „Se va întimpla ieri". 
Ce ar fi să-I scoateți tot voi ? Ar înlocui perfect „Spor
tul" duminica.

(Nota mea: abonații ziarului „Sporlul"_ primesc re
gulat luni numărul de duminică, o dată cu cel de 
luni).

Ce-am făcut ? Intîi mi-am zis : „Las’că se aranjează 
lucrurile—" Apoi am rhîrîit și bombănit și am interpe
lat pe

duminică, vezi că...
—- Păi nu-l pri

mim, că l-am adu
ce, că doar um
blăm și duminica, 
iaca aducem 
„Scînteia" . etc... 
da’ nu ni-l dă nici 
nouă. Ei sînt 
vină...

2) .. 
„Sportul' 
Io ! “
îescu, 
Măi 
dracu, 
primesc „Spartul" duminica etc. etc.

— Dragă, nu sîntem de vină; noi îl trimitem la timp. 
Poșta o încurcă etc...

întrebare : ce v,:nă am eu, cititorul, în toată chestia 
asta ?

Soluții : — să mă zbucium eu, abonat, să-mi procur 
„Sportul" duminica ? Nu ține...

— Să-l ucid pe poștaș sau pe (vib) al vostru ? N-a
jung la nimic și ar fi păcat. Sînt băieți bun.*.

— S-o rog pe Nușa (a voastră) să scrie un articol 
hazes, ra acela cu handbalul cu Codlea-Chiniia et. 
comp. însă la alt ziar ? Poate ajută.

Gurile rele (care spun uneori lucruri reale) îmi suflă 
ta ureche că există un organ: 
încurcă destule pe distanța rotativă-cititor. 
Atunci, pe ei fraților I...

Cu o călduroasă și sportivă strîngere 
tău

poșfaș: — Nea Mtndrule, ce-i cu „Sportul" da 
etc. etc.

ZIARUL
de

..țîr-țîr
1 : -

Cu Bănc'u- 
vă rog ! 

Victore, ce 
uite, nu

DUMINICĂ

„Difuzarea Presei" care
Or fi ăștia ?

de mină, al

Otto PFEN1NGS

N.R. Deși ziarul nostru apare cu regularitate du
minica încă de la jumătatea lunii noiembrie 1967, 
Oficiul special pentru expediția și difuzarea presei nu 
a găsii o posibilitate de a difuza ediția la timp abo^ 
națtlor noștri. Scrisoarea, plină de umor, a prietenului 
nostru, cunoscutul fost campion național de motoci- 
clism cu ataș, Olto Pfenings, ar trebui să stîrnească 
nu numai zîmbete ci și simțul responsabilității în rîn- 

i durile celor ce sa ocupă de difuzarea presei l V

natul echipelor de rezerve-tine- 
ret va permite antrenorilor noș
tri să aplice, cu mai mult cu
raj. noul în fotbal.

— Ne-ar interesa opinia dv. 
în legătură cu desfășurarea ulti
mului curs de perfecționare...

— Una singură : a confirmat, 
dacă mai era nevoie, că cunoș
tințele antrenorilor noștri nu 
sînt cu nimic mai prejos ca ace
lea ale tehnicienilor de peste 
hotare. Deosebirea, firește, esen
țială, constă doar în aceea că, 
în general, antrenorii noștri nu 
aplică ceea ce știu. Și aceasta 
și din cauza unor frine de ordin 
adminlstrativ-organizatoric. care 
țin fotbalul nostru pe loc.

— S-a emis, la curs, părerea 
că sistemul de joc este o noțiu
ne pe cale de dispariție. împăr
tășiți această opinie 7

— Nicidecum. Sistemul de joc, 
această formă de bază, în care 
joacă o echipă, se poate schim
ba de la o etapă la alta (mai 
mare sau mai mică de timp), 
dar nu Va dispărea niciodată. 
Bineînțeles, nu trebuie să feti
șizăm importanța sistemului, 
neglijînd fondul problemei : tac
tica și dinamica jocului.

G. NICOLAESCU

Pe „scena" patinoarului „23 
August" din Capitală s-a des
fășurat vineri după amiază a- 
trăgătoarea dispută a celor mai 
tinere „patine" de la noi. Este 
vorba de faza regională a cam
pionatului de patinaj artistic 
pentru copii și juniori mici. 
Am asistat la cîteva evoluții 
promițătoare în care o serie 
de competitori au dovedit pe

Georgescu, Peteanu, Al. Constantinescu, Neacșu, Mindru și ceilalți jucători de la Progresul iși 
continuă antrenamentele in Capitală, sub conducerea antrenorilor C. Drăgușin și FI. Știrbei 

Foto : Milică RADULESCU

Cei mai mici „artistici"
lingă multă ambiție și calități 
autentice, fiind punctați la ni
vel superior de către arbitri. In 
lupta pentru șefia celor mai 
tinere promoții de „artistic" 
s-au detașat net cîștigătoril gru
pei copii categoria I, posesori 
ai unui bagaj de cunoștințe re
marcabil. Astfel, Ion Mircea a 
acumulat un punctaj substan
țial, în urma executării la un 
nivel ridicat — pentru vîrsta 
sa — a exercițiilor din program. 
La fel micuța Gabriela Voica, 
o speranță a patinajului nostru 
artistic.

Administrația Asigurărilor 
de Stat pune la dispoziția 
celor care doresc să ia o 
măsură de prevedere pentru 
ei și fcmiliile lor două for
me de asigurări de accidente, 
care acoperă urmările dife
ritelor accidente ce se pot 
întîmpla tn orice împreju
rare :

9 Asigurarea familială de 
accidente, în care se cuprind 
soțul, soția, precum și co
piii în vîrstă de 5 la 16 ani, 
indiferent de numărul lor. 
Asigurarea se încheie pe du
rata de 3 luni iar prima de 
asigurare este de 25 de lei.

• Asigurarea de acciden
te „turist", acoperă urmările 
a numeroase accidente ce 
pot avea loc în orice îm
prejurare și pagubele ce se 
pot produce la bunurile din 
gospodărie. Se încheie pe 
timp de o lună, iar prima 
de asigurare este de 15 lei.

Dar, spre edificare, să dăm 
cuvîntul rezultatelor obținute de 
concurenți, după consumarea 
figurilor libere. începători bă
ieți : 1. Cătălin Ioniță (Șc. sp. 
2) 54,0, 2. Adrian Georgescu (Șc. 
sp. 2) 36,0, 3. Iosif Papp (Șc. 
sv. 2) 35,2, 4. Sergiu Sprinceană 
(Șc. sp. 2) 35,1; fete : — 1. Oli
via Batti (Dinamo) 76,6, 2. Cor
nelia Ghișerel (Șc. sp. 2) 64,2,
3. Emilia Tibula (Dinamo) 60.1,
4. Monica Chiorpec (Dinamo) 
59,6; copii cat. II — băieți : 
1. Dănuț Tudorașcu (Construc
torul) 87,5; fete : Cornelia Picu 
(Șc. sp. 2) 139.9, 2. Cristina Ni- 
colau (Șc. sp. 2) 138,6, 3. Mi- 
rela Goleanu (Dinamo) 128,9, 4. 
Cornelia Bîrjega (Dinamo) 
119,0; copil cat. I — băieți: 1.

în întrecere
Ion Mircea (Șc. sp. 2) 261,3, 2. 
Călin Tulpan (Dinamo) 226,8 ; 
fete : 1. Gabriela Voica (Di
namo) 231,1, 2. Elena Stan- 
ciu (Constructorul) 212,6, 3.
Sorina Sfetcu (Dinamo) 184,6, 
4. Gabriela Ion (Șc. sp. 2) 
183,5; juniori mici — băieți : 
1. Lucian Cozia (Constructorul) 
275,1, 2. Dănuț Panait (Constr.) 
258,1 3. Paul Dragomir (Constr.) 
246,2; fete : 1. Doina Mitricică 
(Șc. sp. 2) 340,6, 2. Adriana Pre
da (Constr.) 339,6, 3. Gabriela 
Cosmaciuc (Dinamo) 288,1, 4.
Sanda Petrescu (Șc. sp. 2) 227,5.

Finalele campionatelor pen
tru copii și juniori mici încep 
astăzi de la ora 8 pe patinoarul 
Floreasca. Luni și marți ele 
sînt programate pe patinoarul 
„23 August".
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I TABOM vă inviți la zboruri J 
! de agrement !

Tncepînd din 26 ianuarie u.c., TAROM or- | 
5 ganizează în fiecare duminică zboruri de agre- | 
s men! pe aeroportul Băneasa între orele 10,00 =
| și 14,00. |

Durata unui zbor este de 30 minute și se = 
| efectuează cu avioane de tip IL-14 și Li-2. Pe § 
| timpul zborului, prin însoțitori și însoțitoare de s 
3 bord, TAROM va asigura o deservire perma- | 
| nentă și plăcută. |
| Costul unui bilet este de 37 lei pentru avioa- = 
§ nele IL-14 și 28 lei pentru avioanele Li-2. |

Copiii între 3 și 10 r ni beneficiază de o re- |
| ducere de 50%, iar cei pînă ta 3 ani de o re- f
f ducere de 85%. |
| Biletele se eliberează în ziua zborului la ca- ș
| sele de bilete din holul aerogării Băneasa. f
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Inginerul Dan Llviu Po- I 
pescu din București ne-a 
trimis o foarte interesantă 
scrisoare cu reflecții în 
marea lor majoritate, pline 
de adevăr despre fotbalul 
românesc. Sîntem perfect 
de acord cu d-sa că lipsa 
de disciplină a jucătorilor 
(tolerată de antrenori, con
ducători de cluburi și fede
rație) constituie una din 
cauzele principale ale men
ținerii fotbalului din tara 
noastră la un nivel necores
punzător, după cum la fel 
împărtășim părerile sale 
referitoare la reîmprospăta
rea lotului reprezentativ (în 
sensul întineririi Iul), la 
prezența juniorilor în echi
pele divizionare, precum și 
la efectuarea de turnee, de 
către formațiile românești, 
cu predilecție în țările cu 
fotbal avansat.

Un pasionat al hocheiului, 
tov. lulius Dalidis din Bucu
rești, Aleea Buchetului 110, 
blocul 3, ap. 3, ne solicită cîte
va lămuriri In legătură cu ac
tivitatea din această ramură 
sportivă, pe care 1 le dăm cu 
plăcere.

Turul al doilea al campiona
tului republican nu s-a putut 
desfășura la Miercurea Ciuc, 
așa cum se stabilise Inițial, 
din cauza stării vremii. Cu cî
teva zile înainte de a se dis
puta primele meciuri, tempe
ratura era crescută în întrea
ga țară, Inclusiv tn zona loca
lității menționate. Pentru a 
preîntîmpina riscul unei amî- 
nări a întrecerii, care ar fi dus 
la cheltuieli suplimentare ne
cesitate de cazarea șl întreți
nerea sportivilor la Miercurea 
Ciuc pîhă ce vremea ar fi de
venit favorabilă amenajării 
patinoarului, federația a decis 
ca jocurile turului doi să aibă 
loc la București, pe patinoarul 
artificial „23 August"

Transmisiile de hochei la te
leviziune constituie, intr-a
devăr, o problemă. Se pare că

DIALOG 
CU 

CITITORII 
este mai ușor să vizionăm la 
micul ecran’ meciuri din străi
nătate decît de lă patinoarul 
,,23 August“. Poate că Televi
ziunea ne va da un răspuns.

Tovărășii Tudorel Bor dea 
din Brăila, sir. Ștefan cel 
Mare 397, ne întreabă dacă în 
căriipîoilatul diviziei C (după 
nuua formulă preconizată de 
F.R’.F.) vor participa și unele 
echipe din actualele campiohă- 
te regionale și dacă pentru 
juniorii din echipele de oraș 
se va asigură un program 
competiționai mai bogat. La 
prima întrebare răspunsul 
este afirmativ, dar la cea 
de-â doua el trebuie dât de 
organele sportive locale, care 
au deplină libertate de iniția
tivă în acest sens.

Cităm dintr-o scrisoare 
a tovarășului Carol V. Popa 
din București, str. Vuituri 
25: „în revista „Fotbal1*
(numărul din 18 ianuarie) 
pe ultima pagină se află o 
notă mai amplă, al cărei ti
tlu ne înștiințează că Dall 
da a tras la sorți meciurile 
din sferturile de finală 
ale Campionatului Europei. 
Citind, însă, ziarul „l’Equi- 
pe" (numărul din 17 ianua
rie), am aflat că nu cunos
cuta cîntăreafă a efectuat 
această operațiune (fiind 
suferindă, Dalida s-a scu
zat), ci „fermecătoarea Isa- 
belle Aubert". Vă rog să 
mă lămuriți — ne scrie în 
încheiere cititorul — pe 
cine să cred: revista „Fot
bal** sau ziarul 1'Equlpe'' ?“ 
Intrucît publicația bucureș- 
leană n-a dat nici o dezmin
țire in numărul din 25 ia
nuarie, s-ar putea deduce 

ică știrea inserată în urmă 
cu o săptămîiiă este, într-a- 
devăr, reală. Deoarece, însă, 
dv. vă descurcați atîi de 
bine cu franceza; este (to
tuși) mai bine să puneți 
bază pe ceea ce aiirmă co
tidianul sportiv parizian.

Nedumerit de unele știri 
contradictorii apărute in presă 
în legătură cu Iolanda Balaș 
(ziarul nostru a anunțat re
tragerea ei din activitatea 
competiționalâ, in timp ce alte 
publicații au afirmat contra
riul, precizînd că marea noa- 
stra atleta va participa chiar 
și la Olimpiada din Mexic) to
varășul Mișu Drăgoi din Arad, 
str. ueiliii 5-7; ne Întreabă care 
este adevărul.

Credem că micro-interviul 
cu Ioianda Balaș publicat in 
numărul de ieri al ziarului 
nostru i-a oferit răspunsul 
dorit.

Tovarășii Gheorghe Sima și 
Iulian Mîinea de la Autobaza 
din Videle* Nelu Popescu din 
comuna Sîrbeni, raionul Titu, 
precum și inginerul Vladimir 
Barbu din București semnalea
ză, cu justețe, inexactitatea 
unei afirmații făcute de cola
boratorul nostru Gh. Mitroi în 
„Decalogul" său deșpre Uni
versitatea Cluj. Intr-adevăr, 
recordul iul Adam este depă
șit de acela al lui Voinea 
(Steaua), care în meciul de la 
Iași, din campionatul trecut, 
a înscris cinei goluri.

Subliniind faptul că ziarul 
nostru este difuzat în unele 
orașe de provincie cu întîr- 
ziere, cititorii Șandor Mol
nar din Cluj, str. Ploiești 2, 
și Petru Uyîaki din raionul 
Ineu solicită ca anunțurile 
despre transmisiunile spor
tive la televiziune să fie 
publicate întotdeauna mai 
din timp. Noi am făcut, în 
general, acest lucru și pînă 
acum și; desigur, vom pro
ceda la fel și în viitor (nu
mai dacă vom fi, la rîndul 
nostru, informați cu promp
titudine de televiziune).

Elevul Ion Mlhai de la Gru
pul școlar al uzinelor Vulcan 
din București dorește să co
respondeze cu alți tineri sau 
tinere care simpatizează echi
pa de fotbal Dinamo Bucu
rești. Iată adresa ia care i se 
poate scrie : str Dr. Gîdescu 
Petre 10, raionul Lenin — 
București.

Unul dintre foarte numeroșii 
simpatizanți ai jucătorului 
Constantin, tovarășul Nicolae 
Crăciun din București, str. 
Piatra Olt 13, ne roagă sâ'-i 
dăm adresa „profesorului* 
pentru a coresponda cu el. 
Nimie măi simplu. Lui Cons
tantin i se poate șefie pe a- 
dresa clubului Steaua, calea 
Plevnei 114, raionul 16 Februa
rie. Sperăm că încercarea tov. 
Nicolae Crăciun să fie mai 
fructuoasă decît aceea a tov. 
Victor Racovitâ-Jalova din 
Turnu Măgurele, str. Prapor- 
gesetr 53, care i-a scris de mai 
mult timp lui Constantin pe 
adresa clubului, dar nu a pri
mit încă nici un răspuns

I. MITROFAN



EDIȚIA JUBILIARA 
A OLIMPIADEI ALBE

MOSCOVA (Prin telex, de la A_ 
genția de presă Novosti). — Spor
tivii sovietici se pregătesc să ia 
pentru a patra oară startul la 
Jocurile Olimpice de iarnă. Care 
sînt șansele olimpicilor sovietici 
la Grenoble ? — iată o întrebare 
care, cu deplin temei, și-o pun 

.acum iubitorii de sport din în
treaga lume. Și aceasta, pentru că 
la edițiile anterioare ale J.O. 
sportivii sovietici au avut o com
portare remarcabilă.

Toate olimpiadele precedente au 
adus delegației sovietice medalii 
de aur la probele de patinaj vi
teză. După întrecerile de Ia Inns
bruck raportul de forțe în pati
najul mondial s-a schimbat întru- 
cîtva și mulți spe- 
ciaiști îi situează 
pe patinatorii so
vietici pe locul III 
în ierarhia mon
dială, după olan
dezi și norvegieni, 
sportivii noștri ne- 
fiind indicați prin
tre cei vizați să ur
ce pe podiumul 
premianților. Acea
stă situație se re
feră și la fete, 
deși din lotul sovietic face par
te și campioana absolută a pre
cedentei ediții a J. O., Lidia 
Skoblikova. Sînt oare de a_ 
cord cu aceste păreri antrenorii 
sovietici ? Nu, ei nu împărtășesc 
aceste opinii, pentru că în ultimii 
doi ani s-a muncit serios la alcă
tuirea unor Ioturi puternice (în 
care talentul, măiestria și tinere
țea sportivilor se împletesc armo
nios), recentele campionate de la 
Alma A ta confirmînd, în bună 
măsură, optimismul specialiștilor 
noștri. Pentru prima oară în isto
ria patinajului, în proba de sprint 
(500 m) au fost înregistrate nu
meroase rezultate de valoare in
ternațională. 13 concurenți par_ 
curgînd distanța sub 41 sec. Pe 
primul loc s-a clasat Valeri Mu
ratov (student, 20 ani) cronome
trat cu 39,6 la numai o zecime de 
secundă de recordul mondial a- 
parținînd lui Evgheni Grișin și 
egalat în acest sezon de patinato
rul vest-german Keller. Muratov 
va fi, probabil, omul nr. 1 ai echi
pei noastre de viteză, alături de 
Grișin și Lepeșkin. Antrenorul 
principal, Boris Stenin, consideră 
că toți trei au șanse apreciabile 
la medaliile olimpice în proba de 
500 m. Pe distanțele lungi și medii 
se contează pe cîteva nume bine
cunoscute în arena internațională 
ca Ants Antson (campion olimpic 
la 1 500 m), Eduard Matusevici, 
fosi campion european, și Vaier! 
Kaplan, clasat pe locul n în C.E. 
Rezultate remarcabile au înregis
trat în acest sezon la 1 500 m și 
Iuri Malîhin (2:05.8) și Aleksandr 
Kercenko (2:06,2). Campioana 
U.R.S.S., Ludmila Titova, se afla 
în fruntea patinatoarelor noastre 
Alături de ea din echipă va mai 
face parte Lasma Kauniste, deți
nă marea med a 5 iei de argint la 
CM., Tatiana Sidorova, Anna Sa
blina fosta campioană mondială 
V-i entin-'ț Stenina și. firește, Lâdia 
Skoblikova,

După un an de absență din vla-

Pe Stadionul Olimpic din 
capitala Finlandei au început 
ieri campionatele mondiale de 
patinaj viteză feminin. Proba 
de 500 m a fost cîștigatâ de 
sportiva sovietică Ludmila Ti
tova, cronometrată cu 46,5. 
Pe iocui ai doilea s_a clasat 
Diana Holum (S.U.A.),

La Oslo, în cadrul campio
natelor europene de patinaj 
viteză masculin proba de 500 
tn a revenit sportivului vest- 
germrn Gerhard ziemer- 
mann cu 41,0 urmat de E- 
duard Matusevici (U.R.S.S.), cu 
41,2.

★
Din sursă oficială se anun

ță că la cea de-a 10-a ediție 
a Olimpiadei Albe de la Gre
noble. vor participa spor
tivi din 38 de țări. Delegația 
S.U.A. va număra 119 spor
tivi, cea a R.F. a Germaniei 
- 106, cea a U.R.S.S. — 92 
sportivi etc.

★
Pe diferitele baze ale sta

țiunii de sporturi de iarnă 
Innsbruck, au continuat în
trecerile Jocurilor mondiale 
universitare de iarnă. în pro
ba de ștafetă 4 x 10 km, echi
pa U.R.S.S. (Anatoli Zaha
rov. Iuri Sarkovski, Evgheni 
Platunov, Aleksandr Silaev) 
s-a clasat pe primul loc, cu 
timpul de 3h 12:40,2. Proba 
feminină. 3x5 km, s-a în
cheiat cu succesul echipei 
U.R.S.S. (Jana Elistratova 
Lidia Doronina, Iliubov Men- 
șikova), care a realizat tim 
pui de lh 04:37,8. Sportiva 
americană, Cathy Nagel, a 
terminat învingătoare in pro
ba de slalom uriaș, pe care 
a ciștigat-o cu 1:34.32. In 
turneul de hochei pe ghea
ță, selecționata Finlandei a 
dispus cu scorul de 5—3 
(3-1. 1-2. 1-0) de echipa Sue
diei. Echipa U.R.S.S. este 
ciștigătoarea competiției.

SELECȚIONATA de hochei pe 
gheață a României a susținut 
două meciuri de verificare cu 
formații fruntașe din R. F. a 
Germaniei, obținînd victorii: 
7—6 cu S. C. Risersee și. 7—3 
cu Landhust (Regensburg).

■
REZULTATE înregistrate în 
cadrul turneului octogonal de 
fotbal de la Santiago de 
Chile : Universidad Catolica — 
Racing Buenos Aires 2—1 
(1—0); Selecționata olimpică 
a Cehoslovaciei — Colo Colo 
2—0 (0—0).

■
CÎȘTIGlND cea de-a 19-a 
partidă din meciul cu Andrei
ko, Kuperman este virtual 
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ța sportivă activă, multiplii cam
pioni mondiali, olimpici și euro
peni, soții Ludmila Belousova și 
Oleg Pro-topopov și-au făcut rein
trarea printr-un succes necontes
tat la C.E. de la Văsteras (Sue
dia). Fără îndoială, cuplul nostru 
poata aspira și la Grenoble la me
dalia de aur. Impresia excelentă, 
lăsată la europene de perechea 
Tatiana Moskvina, Alexei Mîșin 
ne face să anticipăm că și acești 
sportivi vor avea un cuvînt de 
spus în întrecerea „perechilor*. 
Tatiana Juk, Aleksandr Gorelik 
și Irina Rodnina, Aleksei Ulanov 
ne-au arătat la Văsteras că nu 
pot fi omiși din „calculele* olim
pice. Dimpotrivă...

Concursurile programate în luna 
ianuarie au adus clarificări și în 
ceea ce privește componența lo
turilor de schi și biatlon pentru 
marea întrecere de la Grenoble, 
în rîndurile biatloniștdlor întâl
nim nume binecunoscute iubito
rilor sporturilor de iarnă ; Viktor 
Mamatov, campion mondial (care 
deține în prezent o excelentă for 
mă), Nikolai puzanov, Vladimir 
Gundorțev. Aleksandr Tihonov și 
Ivan Surovțev. Dintre aceștia 
doar Surovțev poate fi considerat 
debutant, deși el este membru ai 
Iotului unional de peste doi ani. 
Deși pînă nu de mult el participa 
numai Ia „crosuri*, în ultimul timp 
s-a remarcat prîntr.o excelentă 
constanța ia tir. Faptul ne dă 
speranțe. Antrenorii noștri consi
deră că actuala echipă sovietică 
de biatlon este cei mai pute rnic.': 
pe care am aliniat-o vreodată, La 
probele nordice vom fi reprezen
tată de 14 schiori. Pavel Kolcin. 
participant și laureat al preceden
telor olimpiade, azi antrenor, este 
mulțumit de forma sportivilor și 
consideră că Akentiev, Voronkov, 
Voroncihin, Dolganov, Nasedkin, 
Tarakanov. Vedenin ca și ttnărul 
Fedor Simașov au reale posibili
tăți să participe la lupta pentru 
primele locuri.

Echipa de hochei pe gheață a 
Uniunii Sovietice este, aproape 
în unanimitate, considerată oa 
cea mai îndreptățită să aspire 
la medalia de aur a Jocurilor 
Olimpice de la Grenoble. Foto
grafia vă înfățișează o parte a 

lotului sovietic de hochei

Foto ; TASS

S-a încheiat 
„Raliul automobilistic 

Monte Carlo“
PARIS 27 (Agerpres). — Cea 

de-a 37-a ediție a tradiționalei 
competiții automobilistice „Ra
liul Monte Carlo" s-a încheiat 
cu victoria echipajului englez 
Vic Elford — David Stone. în
vingătorii au pilotat o mașină 
„Porsche 911“. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipajele : 
Toivonen — Tinkkanen (Fin
landa) ; ,Aaltonen (Finlanda) — 
Liddon (Anglia) și Fall — Wood 
(Anglia).

Cupa rezervată echipajelor 
feminine a revenit cuplului Pat 
Moss Carlson (Anglia) — Eli
zabeth Nystrom (Suedia), care 
a concurat pe o mașină „Lancia 
Fulvia". Pat Moss, sora cele
brului automobilist Stirling 
Moss, este la a 6-a victorie în 
marele raliu.

campion mondial de șașki 
(dame).

H
IN TURNEUL celor cinci na
țiuni la rugby, la Paris eehipa 
Franței a dispus cu 16-6 (8-6) de 
reprezentativa Irlandei.

■
1N „C.C.E." LA VOLEI: Wis- 
la Cracovia — V.O.G. Anvers 
3—0 (feminin), Legia Varșo
via — Selecționata universită
ții din Paris 3—0 (masculin).

■
ÎNTR-UN bazin în lungime de 
25 m, Mosconi a parcurs dis
tanța de 400 m liber în 
4:13,4. Proba feminină de 800 
m liber a revenit lui Mandon- 
naud cu 10:13,6.

J.O. de la Innsbruck ne-a 
adus la combinata nordică meda
lia de argint, prin Nikolai Kise
lev. în lipsa acestuia, o misiune 
dificilă revine acum campionului 
țării, Robert Makaru, care s-a 
evidențiat în ultimii doi ani prin 
cîteva rezultate remarcabile.

Mulți ani în șir, în întrecerile 
internaționale de mare .anvergură, 
Uniunea Sovietică era reprezen
tată la săriturile de la trambulină 
de „trei mușchetari* : Nikolai
Șamo.v, Niko ai Kamenski și Koba 
Țakadze. Noul antrenor al lotu
lui, Aleksandr Grigas, a întinerit 
considerabil echipa de săritori, 
cooptând printre candidații olim
pici numeroși schiori curajoși, 

dornici de afirmare. Victoria lui 
Napalkov la Innsbruck (printre 
învinșii săi numărîndu-se însuși 
campionul mondial, Wirkola) este 
un semn că și la- săriturile de la 
trambulină sportivii sovietici pot 
avea un cuvînt de spus la Gre
noble. După toate probabilitățile, 
din echipă vor face parte : Na- 
palkov, Aleksandr Ivannikov, 
Piotr Kovalenko, Nikolai lablokov, 
Anatoli Jeglanov și Viktor Kriu
kov, campionul U.R.S.S.

Ca și la olimpiadele precedente, 
Uniunea Sovietică va lua parte la 
toate probele incluse în program, 
cu excepția săniuțelor. Sperăm că 
hocheiștii ne vor aduce din nou 
satisfacția locului I, pronosticat, 
de altfel, de marea majoritate a 
specialiștilor. Antrenorii lotului de 
hochei par a conta mai puțin pe 
pronosticuri, preocupîndu-se în
deaproape de pregătirea echipei, 
care a fost serios modificată în 
ultimii ani, numai în acest sezon 
fiind încercați 49 de hocheiști.

Și astfel, sportivii sovietici sînt 
gata să ia startul la Grenoble. Ce 
rezultate ne vor aduce ei de 
acolo ? La această întrebare vom 
putea răspunde abia la 18 februa
rie.

A. MARIAMOV 
A. NILIN

31 de jucători 
în iotul P.f.G.
In vederea apropiatului se

zon internațional, 31 de ju
cători din R.F.G, au lost 
convocați la o consfătuire 
oare a avut Ioc între 21 și 
23 ianuarie, Ia Duisburg. Prin
tre aceștia se află portarii 
Wolter (Braunschweig), Ma
ier (Bayern Miinchen), Man
glitz (Duisburg), fundașii : 
Patzke (Miinchen 1860), 
Schulz (Hamburg), Weber 
(Koln), Hottges (Bremen), 
mijlocașii și înaintașii : Bec
kenbauer (Bayern Miinchen), 
Overath (K61n), Miiller (Ba
yern Miinchen), Seeler (Ham
burg), Lohr (Koln), In lot au 
fost incluși și cîțiva jucători 
tineri ca: Vogts (Monchen- 
gladbach), Fichtel (Schalke 
04) — fundași ; Wimmer
(Braunschweig), Neunberger 
(Dortmund), Volkert (Niirn- 
berg) — înaintași etc. Printre 
meciurile din acest an ale e- 
chipei R.F.G. se numără cele 
cu Belgia, la Bruxelles (6

ÎNAINTEA începerii marelui 
premiu automobilistic de Ia 
Auckland (Noua Zeelandă), în 
cadru] antrenamentelor Jim 
Clark (Scoția) și Chris Amon 
(Noua Zeelandă) au realizat 
cele mai bune rezultate : 60,01 
pe distanța de 1,6 mile

■
LA LAUSANNE își desfășoa
ră lucrările adunarea genera
lă a federațiilor sportive in
ternaționale. Pe ordinea de zi 
figurează, printre altele, mo
dificarea formulei de angaja
ment a participantilor la 
Jocurile Olimpice, lupta antido
ping și controlul sexului, pio- 
blema reclamelor înscrise pe

Nordul găzduiește, pentru pri
ma oară, jocurile de iarnă. Sau, 
cum s-ar spune, schiul s-a în
tors, după aproape 30 de ani. 
pe meleagurile sale de baștină. 
Din cauza lipsei de relief ac
centuat, Finlanda nu-și putea 
asuma organizarea lor. Le-a 
preluat Norvegia. Așadar, fla
căra jocurilor de iarnă a putut 
fi aprinsă in valea Morgedal, 
din regiunea Telemark, patria 
primilor schiori moderni, și adu
să, cu ușurință, la Oslo. Torța 
o poartă, pe stadionul Bislet, tî- 
nărul schior Eigil Nansen, al 
cărui bunic nu e altul deciț 
faimosul explorator, om de 
știință și sportiv, Fridtjof Nan
sen !

Totul era pregătit la Holmen- 
kollen, leagănul săritorilor pe 
schiuri, și in capitala țării. Tim
pul nu este, însă prielnic; ză
padă puțină pe pistele care, in 
unele locuri, își arată albiile de 
piatră in fața privirilor dezo
late ale schiorilor. Dar norve
gienii fac totul pentru ca jocu
rile să aibă loc. Mii de școlari, 
studenți, soldați cară zi și 
noapte zăpadă, uneori cu tărgi- 
le și ghiozdanele, pentru a pan
sa rănile pîrtiilor dezve1ite de 
un soare inoportun. Și toată 
Norvegia asistă la jocuri. Aler
gătorii de fond trec prin ade
vărate coridoare umane. Două 
sute de mii de ochi urmăresc, 
la Holmenkollen, zborul sărito- 

’ rilor de la trambulină.
In probele de schi-fond și să

rituri, norvegienii — profitînd de 
avantajul terenului propriu— și 
finlandezii — profitînd de tine
rețea reprezentanților lor — vor 
detrona pe suedezi, cărora, în 
ciuda prezenței omului lor de 
bază, celebrul „Mora-Nisse“, nu 
le rămîne decît să se consoleze 
cu două medalii de bronz.

In probele alpine, prezența pe 
podium e mai... multinațio
nală, dacă se poate spune ast
fel. Cîștigă titluri: un italian,

martie), cu Țara Galilor, la 
Cardiff (8 mai), cu Cehoslo
vacia, la Praga (9 octombrie), 
cu Austria, la Viena (13 oc
tombrie). Este probabil ca se
lecționata R.F.G. să întîlneas- 
că la 17 aprilie pe teren pro
priu reprezentativa Ungariei.

De ce l-a eliminat 
Kreitlein pe Bandura?

In meciul dintre F. C. 
Koln și Hanovra 96 (2—1), ar
bitrul jocului, Kreitlein, a 
dat o decizie pe cit de neo
bișnuită. pe atit de corectă: 
a eliminat din joc pe înain
tașul Bandura pentru că a- 
cesta s-a declarat nemulțumit 
de distanța pe care arbitrul 
o măsurase la o lovitură li
beră. De fapt, Kreitlein fă
cuse 9 pași, care după jucă
torul recalcitrant nu măsurau 
9 metri. Bandura a repetat 
el însuși pașii, indicind locul 
unde să se așeze zidul echi
pei adverse. Față de această 
atitudine nesportivă, arbitrul 
l-a eliminat de pe teren.

materialele sportive, dreptu
rile federațiilor asupra trans
misiilor de televiziune, posibi
litatea de a organiza campio
nate mondiale în anul olim
pic etc.

H
ÎN runda a XlV-a a turneului 
de șah de la Beverwijk, Gheor
ghiu a remizat cu Karaklaici 
(Iugoslavia). Conduce Korcinoi 
cu 11,5 p> urmat de Tal cu 8,5 p 
și de Gheorghiu cu 8 p. La fe
minin, în fruntea clasamentului 
se află Alexandra Nicolau cu 
7 p. în runda a X-a, Nicolau a 
învins-o pe Kowalska (Polonia), 
în turneul maeștrilor, Ciocîltea 
a cîștigat la Dunkelblum (Bel
gia).

| Punct final în europenele
i de patinaj artistic
i
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un norvegian, austrieci, o ame
ricancă. Dar cea mai frumoasă 
performanță o realizează Zeno 
Colo, un zidar italian, în vîrstă 
de 32 de ani, tată a mai mulți 
copii, ciștigătorul probei de 
coborîre. Zeno Colo se remarcă, 
desigur, printr-o tehnică aleasă, 
dar, mai ales, prin curajul său, 
care i-a permis să parcurgă, ul
terior, pe muntele Cervin, „ki
lometrul lansat“. cu 150 km pe 
oră. El urmează, desigur, pro
verbul din Toscana sa natală: 
„O la va, o la spacca“ (ori reu
șesc, ori crap).

Sportivii români participă la 
jocurile de la Oslo într-o echipă 
destul de mare, și se prezintă 
la startul tuturor probelor de 
schi rezervate bărbaților. Rezul
tatele, insă, nu sînt pe măsura 
așteptărilor. Neobișnuiți cu difi
cultățile pîrtiilor, schiorii ro
mâni au concurat reținut și, mai 
ales, în probele alpine, au ocu
pat locuri inferioare chiar posi
bilităților lor la acea dată. 
Aceasta o dovedește faptul că ei 
au fost depășiți de schiorii po
lonezi și, în parte, de cei bul
gari, învinși de schiorii noștri 
cu un an mai înainte. La ștafeta 
de 4x 10 km, fondiștii noștri 
ocupă locul 10, înaintea Islandei 
și Statelor Unite.

La patinaj viteză, un nume 
se ridică deasupra tuturor : nor
vegianul Hjalmar Andersen, ciș
tigătorul a trei probe, favorit 
atit de net incit, după victoriile 
sale, ziarele din Oslo nici nu-i 
anunță numele in titlurile „pes
te pagină", ci numai... timpu
rile realizate ! De altfel, con- 
form tradiției poreclelor, a și 
fost numit „Zatopek-ul gheții” ’. 
La patinaj artistic, americanul 
Button recidivează, iar concu
renta engleză, Jeanette Altwegg 
o detronează pe canadiana Bar
bara Ann Scott.

Echipa Braziliei susține
12 întîlniri in numai

2 luni!
Programul echipei naționale 

a Braziliei din acest an este 
deosebit de bogat. în lunile 
de vară, mai bine zis in de
curs de două luni, selecțio

Poate că și optimismul cuceritor al Hannei Maskova i-a adus 
medalia de aur...

Evoluind remarcabil și la exer
cițiile libere, sportiva cehoslovacă 
Hanna Maskova a cucerit, aseară 
la Văsteras, primul său titlu de 
campioană a Europei la patinaj 
artistic. Pe locul 2 — Gabrielle 
Seyfert (R.D.G.), 3 — Beatrice
Schuba (Austria).

După cum ați putut vedea' joi 
seara pe ecranele televizoarelor 
proba de simplu bărbați a reve
nit cu birio, pentru a patra oară 
consecutiv, dubiului campion 
mondial Emmerich Danzer, care 
a tranșat din nou în favoarea sa 
tradiționalul duel cu Wolfgang 
Schwartz. Cu același prilej ați 
putut urmări și disputa pentru 
medalia de bronz, la capătul că
reia Ondrej Nepela — mai sigur

Campionatele
de tenis

(Urmare din pag. 1)

IR.P.D. Coreeană. Dar reprizele 
forte ale după amiezei rămîn 
tot confruntările masculine, I dintre care se detașează R.P D.
Coreeană — U.R.S.S.. Iugosla
via — Suedia și Anglia — I Cehoslovacia.

Prin urmare, încă din prima 
zi a internaționalelor, reuni- 

Iunea sportivă de la Floreasca 
se anunță foarte atrăgătoare, 
ea dîndu-ne posibilitatea să pu- 

Item aprecia, cu două luni și 
jumătate înainte de campiona
tele europene de la Lyon, sta- 

Idiul de pregătire al unora din
tre așii sportului cu paleta.

★

Iln probele pe echipe (femei 
și bărbați) se joacă sistem tur
neu — fiecare cu fiecare — 

Iîn toate seriile. Apoi, cîștigă- 
toarele seriilor se vor întîlni 
în cadrul semifinalelor : locul

II din grupa I cu locul 1 din 
grupa a IV-a. La fel și învin
gătoarele grupelor II și 111.

I Formațiile victorioase din a- 
ceste două partide vor susține 
finala, iar învinsele vor juca I pentru locurile 3—4. Pentru 
locurile 5—8, se vor întrece 
echipele aflate pe locurile se-
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nata Braziliei va susține 12 
înfîlniri internaționale ! Prin
tre acestea se află și cele de 
pe continentul nostru. Iată, 
de altfel, programul complet: 
5 iunie, la Asunocion cu Pa
raguay ; 7 iunie, la Buenos 
Aires cu Argentina; 9 și 12 
iunie, la Rio de Janeiro eu 
Uruguay; 16 iunie la Paris, 
cu Franța; 20 iunie. Ia Var
șovia, cu Polonia; 22 iunie, 
la Praga, cu Cehoslovacia; 
26 iunie, la București, cu

la „libere" — l-a depășit net pe 
Patrick Pera (pe locul III după 
„Impuse"). Iată acum clasamen
tul definitiv al celor mai buni 
zece patinatori artistici din Euro
pa pe 1963 (eu punctajul respec
tiv) : 1. Emmerich Danzer (Au
stria) 2224,2 ; 2. Wolfgang S-hwartz 
(Austria) 2197,6 ; 3. Ondrej Nepela 
(Cehoslovacia) 2154,1 ; 4, Patrick
Pera (Franța) 2128,0 ; 5. Serghei 
Cetveruhin (U.R.S.S.) 2067,3 ; 6. 
Peter Krick (R.F.G.) 2031,5 ; 7. 
Marian File (Cehoslovacia) 2032,7 
(eu tot punctajul superior el are 
o poziție inferioară, mai mulți ar
bitri acordmd locul VI lui Krick);
8. Gtinther Zoller (R.D.G.) 2021,1;
9. Pellissier (Franța) 2009,3 ; 10.
Kurenbin (U.R.S.S.) 1996,4.

internaționale 
de masă
cunde în serii, formula fiind 
identică cu cea indicată Ia sta
bilirea primelor patru clasate. 
La fel se va proceda și cu 
locurile 9—12.

★
Programul complet de azi, 

din sala Floreasca : ora .9 ■ e- 
chipe femei: România (B) — 
R. D. Germană, România ti
neret) — R. F a Germanici, 
Iugoslavia — R.P.D. Coreeană ; 
echipe bărbați ■ U.R.S.S. — Un
garia, R. D. Germană — Iu
goslavia Ora 10,30 ■ echipe băr
bați : România (B) — Ana'-’a. 
Ora 11 : echipe femei: UR S S.
— România (B). Anglia — Iu
goslavia, Ungaria — România 
(tineret). Ora 16.30 : festivitatea 
de deschidere. Orc 17 : echipe 
bărbați : R.P.D. Coreeană — 
U.R.S.S . Suedia — R. D Ger
mană. Cehoslovacia — Româ
nia (B) ; echive femei : R D. 
Germană — U.R.S.S . R. F a 
Germaniei — Ungaria. n-4 
18.45 : echipe femei : R.P.D Co
reeană — Anglia. România < \)
— Cehoslovacia. Ora 19,15 ■ e- 
chipe bărbați: Ungaria — 
R.P.D. Coreeană, România (A)
— R. F. a Germaniei, Iugosla
via — Suedia. Anglia — Ce
hoslovacia.

ROMANIA ; 30 iunie la Mo- 
zambic, cu Mozambic; 7 și 
10 iulie la Ciudad de Mexico, 
cu Mexic; 14 și 17 iulie, la 
Lima, cu Peru. Programul 
prevede încă un meci, la 10 
noiembrie, la Santiago de 
Chile, cu Chile.

Johnstone, pe lista 
transferărilor

Celebrul înaintaș scoțian 
Johnstone, de la Celtic Glas
gow, a fost pus de clubul său 
pe lista transferărilor. Se pare 
că internaționalul scoțian își 
va părăsi echipa, în oazul în 
care vreun alt club va oferi 
suma cerută de Celtic. Suma 
nu a fost dată încă publici
tății, dar se pare că ea va 
fi de-a dreptul fabuloasă.

Turneu de sală 
la Viena

Intre 12 și 14 februarie in 
„Wiener Stadthalle" din ca
pitala Austriei se va desfă
șura un turneu de „mtni-fol- 
bal", la care participă patru 
echipe: M.T.K. Budapesta, 
Wacker Wiena, Austria Vie
na și Wiener Sportclub.

Ka pleca Ballabio?
în urma unor neînțelegeri 

ivite între antrenorul princi-- 
pal, dr. Alfredo Foni, și an
trenorul secund al echipei El
veției, Erwin Ballabio, aces
ta. din urmă și-a înaintat de
misia. Federația elvețiană 
nu s-a pronunțat încă.

In fotografia alăturată: După 
accidentul suferii, de cîteva 
săptămîni „perla neagră" se 
află intr-o revenire de for
mă. tn turneul octogonal de 
la Santiago de Chile, Pele 
este în atenția generală a 
spectatorilor și a... jucăto

rilor


