
Hurt Gohn și Gh. Bălan 

despărți de 3 zecimi 

în uriașul de
La sfîrșitul săptămînii trecu

te s-au desfășurat la Poiana 
Brașov întrecerile etapei a 
11-a a campionatului de schi. 
Iată rezultatele: slalom spe
cial seniori: N. Iovici (Stea
gul roșu) 62,6; senioare : Mi- 
haela 
Slalom 
niori; 
1,52,9 ; 
1,53,2; 
1,56,7;
Blebea 
haela Sandu
3. Mariana Ăndreescu (Poli
tehnica Bv.)
1. I. Bălan (A.S.A.)
2. C. Văideanu (A.S.A.) 1,35,1,
3. N. Crețol (Politehnica Bv.) 
1,37,0. Juniori II t 1. R. Cer- 
nat (Șc. sp. Bv.) 1,39,3, 2. S. 
Cojocaru (Șc. sp. Bv.) 1,40,2,

(Șc. sp. Bv.) 
I; Rodica

Bv.) 2,07,6, 
(Politehnica)

Sandu (Dinamo) 74,9. 
uriaș, pe Sulinar: se- 

1. Kurt Gohn (Dinamo)
2. Gh. Bălan (A.S.A.)

8. Vlrgil Brenci (A.S.A.) 
senioare: 1. Liliana

(A.S.A.) 1,42,0) 2. Mi- 
(Dinamo) 1,44.0,

1,58,0. Juniori I :
1,34,5,

Neguș
Junioare 
(Șc. sp.

Braun

0. Gh. 
1,45,2.
Frățilă
2. Ada
2,21,6. Junioare II: 1. Marla 
Cîmpeanu (Șc. sp. Bv.) 2,13,2.

Coborîrea a avut loc pe 
pîrtia Lupului. Pe o lungime 
de 1200 m s-au întrecut se
nioarele, junioarele și junio
rii. Senioare : 1. Liliana Blebea 
1,12,8, 2. Mihaela Sandu 1,12,9. 
Junioare: 1. Daniela Muntea- 
nu (A.S.A.) 1,24,5, 2. Geor-2.

VEDETE
VEDETE

La Reșița, Iarna este mai 
aspră, mai pornită parcă. Am 
cunoscut-o îndeaproape, aș 

putea spune chiar personal. 
M~a însoțit tot timpul, pe 
străzi, în autobuze. Incihdat 
de insistența ei i-am și zis 
intr-o dimineață, la un con
curs de săniuțe :

— Ești rea, doamnă ! Mi-ai 
înghețat urechea stingă și 
degetul mare de la piciorul 
drept. Și nu e drept, căci eu 
venisem aici să-ți cînt frumu
sețea !

— Adevărat ? a întrebat ea 
plăcut surprinsă.

— Așa aveam de gînd. Și 
eu bănuiesc de ce ești supă
rată.

— De ce ?
— Nu poți cuprinde totul. 

Nu poți să te apropii de fier
bințeala furnalelor, de poja
rul cocseriilor, de mai nimic 
din această cetate de foc. 
Nici măcar de joaca copiilor.

— Lasă că le înroșesc eu 
nasul ! Ii învăț eu minte să 
mai stea ore întregi pe afară. 
Să spună în gura mare, chi
purile, că au înghețat la să- 
niuș, ca apoi să-i găsesc fă- 
cînd spirale „â la Grenoble" 
pe ghiața patinoarului. Adică, 
cum îmi vine mie cînd, după 
o noapte de muncă, după ce 
mă strădui să fac un pu
ișor de ger, a doua zi de di
mineață nimeni nu mă ia 

TÎn seamă ?
— Puștii dintr-a treia mi-au 

mărturisit că dimineața îsi 
pun cita ’ “ •
mănuși.

— Cite două perechi ? Să
răcuții de ei !... Să-ți spun 
eu, reportere, de ce îșl pun 
două perechi de mănuși, că 
antrenorul lor nu știe. Pe 
prima, după ce se bat cu 
zăpadă de ridică strada in 
sus, o ascund — așa udă 
cum e — în buzunar. Pe a 
doua, pe cea uscată, o pre
zintă „ îngerașii" acasă, la 
control... Puiu Nicolae și Fiat 
nu-și udau mănușile cînd erau 
ca ei !

— Nu, și le păstrau uscate 
ca să se bată mai bine !...

— Să lăsăm astq ! La ce 
oră crezi, dragă reportere, că 
\ncep înotătorii joaca pe stra
dă ? La șase dimineața ! La 
6,30 fix, fiind pe bloc-startu- 
rile bazinului de înot și stri- 
gînd în gura mare că le e 
cald ! Știi, ca să-mi facă în 
necaz, ca să-i aud eu.

— Nu, ca să-i audă mecani
cul. Fiindcă, trebuie să știi, 
dacă în bazin este prea cald, 
dacă temperatura oscilează, 
nu pot scoate performanțe.

— Și el scot performanțe, 
vrei să spui ?

— Bineînțeles. Anul trecut, 
bunăoară au stabilit peste 
100 de noi recorduri republi
cane !

— Cine 
Mihăiță, 
se bate 
padă ?

două perechi de

? Cristinel, Anca, 
puștimea asta care 
toată ziua cu ză-

GH. BĂLAN și KVRT GOHN sînt 
prieteni buni. Pe pîrtie, însă, devin 
aprigi rivali. La ultimul slalom uriaș, 
de pe Sulinar, Gohn a ieșit învingător 
în fața lui Bălan doar cu 3 zecimi 

de secundă
FotOi A NEAGU

pe Sulinar
geta Băncilă (Dinamo) 1,25,8, 
3. Maria Cîmpeanu (Șc. sp. 
Bv.) 1,35,0. Juniori I : 
Văideanu 1,06,5. Juniori
1. Ș. Cojocaru 1,09,3.

C. GRUIA 
coresp. principal

MICUȚII
SCHIORI
PROMIT

1. C.
II:

Predealul a găzduit la sfîr- 
șitul săptămînii trecute con
cursul național al copiilor Ta 
schi alpin. Au fost prezenți 
la întreceri peste 70 de tineri 
din școlile sportive și centrele 
de schi organizate de fede
rația de specialitate. Compe
tiția a fost dominată de elevii 
din Brașov, Predeal și Sinaia. 
Am văzut în acest concurs o 
serie întreagă de schiori foar
te tineri care au (la 10—11 
ani) o tehnică bună în ocoliri 
și mult curaj, atribute întîl- 
nite de obicei la sportivii mal 
maturi. Despre Nicolae Cris- 
tea, Adrian Chirulescu, Flo
rian Barbu, Ion Moise, Raul 
Șilimon, Nela Simon, Ioana 
Georgescu, Marina Neguț vom

avea ocazia să mai amintim în 
coloanele ziarului nostru și o 
vom face cu plăcere. Dar pen
tru aceasta este imperios ne
cesar de a se munci în con
tinuare cu aceeași pasiune. 
Lucruri bune se pot afirma și 
despre categoria celor „mari" 
(nu au împlinit 15 ani). De 
reținut dintre aceștia: Eva 
Naftan, Doina Lascu, Adriana 
Polexe, Adriana Furnica, O- 
vidiu Turțurea, Constantin 
Ciobotaru, Iosif Răduțu. Con
stantin Tecușanu.

Profesorii antrenori Ion 
Oprea (Șc. sp. Brașov) Titus 
Toma (Șc. sp. Predeal), Tea 
Ionescu (Șc. sp. 2 București), 
Radu Banu (Centrul Sinaia), 
Constantin Bîrsan (Centrul 
Brașov), Spiridon Bălan (Cen
trul Bușteni) au obligația de 
a cizela în continuare calită
țile sportivilor pentru a face 
din mulți dintre ei performeri 
valoroși pentru schiul nostru 
alpin.

P. IOVAN

MARL
MICI • ••

— Dragă iarnă, așa sînt 
copiii.

— Ciucă, Alionescu și Tur
turea tot așa erau ?

Tot 1
— Ia spune-mi : vedetele

astea mici, pregătite de Șchu- 
ster baci, de ce vin la ba
zin cu noaptea-n cap ?

— Antrenament modern,
dragă iarnă ! O oră de pre
gătire înainte de a intra la 
cursuri. Altfel, cum crezi 

că ar fi bătut atîtea recor
duri ? Anca Andrei, Hohoiu, 
Giurasa, Daniela Coroiu sînt 
multipli campioni !

— Luptătorii, vedetele ace
lea nîici, .cu dresuri roșii pe 
ele, nu Sînt multipli campi
oni ! spune cu ciudă iarna.

— Intr adevăr, juniorii de la 
„greco-romane" nu sînt mul
tipli campioni. Vasile Cenda 
este 
la cai. 56 
celu este 
la cat. 70

— Vezi ?
Bolocan a 
pion l

— Reșița - 
aibă mereu campioni ! spun.

— Micoroiu a fost campion 
mondial ! continuă iai na. Șl 
nu se bătea cu zăpadă !

— Se bătea și el...
— Ei, dar mai puținj 

orice '
de-a 
sală.
gimnasta.

— Nu toți, spun.
— Nu toți. Doar, Mihăiță 

Răchitan. Ai văzut cum își 
aruncă cizmulițele la intrarea 
în sală ? Toți ceilalți 100 de 
gimnaști își așază frumos 
încălțămintea, el nu ! II cri
tici ?

— Bineînțeles.
— Hai, zău, critică-l ! Se 

bate și cu zăpadă ! Simion 
Popescu nu se bătea. Și a de
venit campion european ! 
Crezi că vedetele astea mici 
vor urca și ele pe primele 
podiumuri 9

— Cred !
— Ce te 

lucru ? x
— In primul rînd, fiindcă 

micii reșițeni de azi sînt an
trenați cu dragoste de marii 
reșițeni de ieri : Petre Pop, 
Vasile Secoșan, Ion Micoroiu

— In al doilea rînd ?
— Fiindcă și-au 

splendidă 
,,acoperită" : 
săli de lupte, 
tere, volei, 
Fiecare sport 
sa bază !•

— Și în al treilea rînd ? 
întreabă curioasă iarna.

— Fiindcă toți te iubesc 1
La care iarna, parcă, s-a 

mai... înmuiat.

„doar" campion al țării 
-- kg., Cristea Luca- 

campion „numai" 
kg. iar...

face iarna. Marin 
fost multiplu cam-

a avut și are să

dar mai puțin 1 In 
caz, nu-și lăsa ghetele 
valma la *"
Așa cum fac

intrarea în 
astăzi,

ale lumii ?
■face să spui acest

făcut o 
bază sportivă 
bazin de înot, 
gimnastică, hal- 
baschet, box... 
îșl are propria

Vasile TOFAN

VOLEIBALISTELE JAPONEZE 
AU EVOLUAT LA CONSTANȚA

CONSTANȚA, 20 (prin tele
fon, de Ia trimisa’ nostru). — 
Reprezentativa feminină de vo
lei a Japoniei a întîlnit marți 
echipa Școlii sportive Constan
ța și combinata Farul — Penici
lina. Primul meci a fost lipsit de 
istoric datorită ripostei timide a 
elevelor.

Așteptat cu viu interes, me
ciul vedetă al cuplajului n-a sa
tisfăcut decît in parte exigente
le. Româncele au comis ne
numărate și puerile greșeli, atlt 
în atac cit și în apărare. Nu e- 
xagerăm dacă spunem că o trei
me din punctele obținute de ja
poneze se datoresc primirii de
fectuoase a serviciului de către 
jucătoarele noastre. In schimb, 
oaspetele au fost aplaudate la 
scenă deschisă pentru jocul a- 
crobatic și acțiunile combinati
ve care au produs o adevărată 
derută în rîndurile adversarelor 
lor. Ceea ce a uimit din nou la 
această formație a fost mobili
tatea, clarviziunea în joc, sigu
ranța și dexteritatea în execuția 
procedeelor tehnice. Ca și în 
meciul cu Penicilina, japonezele 
au cîștigat cu 5—0 (5, 1, 5, 11, 1).

A. BREBEANU

Plecarea la Praga a delegației
Partidului Comunist Român, 

condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Marți seara a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Praga, delegația Par
tidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R.. care, la invitația Comitetului Centrai al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, va participa la manifestările prilejuite de săr
bătorirea celei de-a XX-a aniversări a victoriei oamenilor muncii din Ceho
slovacia din februarie 1948.

Din delegație fac parte tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Ion Obradovici, 
ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga.

La plecare, la Gara Băneasa, erau prezenți Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emii Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, membri și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului.

Au fost de față Cestmir Cisar, ambasadorul Republicii Socialiste Ceho- 
slovace, și Jozsef Vince, ambasadorul Republicii Populare Ungare la Bucu
rești.

(Agerpres)

în pag. a 3-a l.'H!I

Valorificarea superioară
a zonei turistice „Valea Prahovei"

Rapidistele au intrecut 
echipa de handbal a Suediei

BRAȘOV, 20 (prin telefon.). — In 
Sala Armatei, marți seara s-a desfășu
rat primul din cele două meciuri ami
cale de la Brașov ale reprezentativei 
feminine de handbal a Suediei. Oaspe
tele au întîlnit formația buoureșteană

fruntașă Rapid, eare se pregătește pen
tru returul semifinalei C.C.E. și eare a 
cîștigat partida cu scorul de 15—13 (9—6), 
la capătul unui joc frumos prin contri
buția ambelor echipe. (C. Gruia — eo- 
resp. principal).

Cînd iarna se arată binevoitoare fată de pa
sionata sporturilor pe gheată și zăpadă, 
patinoarul natural din parcul Clujului este 

luat cu asalt, așa cum se poate vedea și din 
' imaginea noastră.

BOXERII DINAMOVIȘTI 
ÎN TURCIA

La invitația clubului 
Fenerbahce Istanbul, 
marți va pleca în Turcia 
echipa de box a «tubu
lui Dinamo București. 
Vor face deplasarea ur
mătorii boxeri: Davides- 
cu. Crudu, Păpălău, Sta- 
nef, Deicu, Bădoi, Du
mitrescu, Ghiță, Vlad, 
Drăgan. Olteanu și Con- 
stantinescu. Pugiiiștii di- 
namoviștl vor fi însoțiți 
de antrenorii C, Nour și 

' E. Furesz.

MARE CONCURS
ATLETIC DE SALĂ

PENTRU ELEVI

Duminici 25 februarie se 
va desfășura. In Capitală, 
un mare concurs de atle
tism în sală, deschis ele- 

' vilor de liceu, nelegiti
mați. Programul cuprinde 
trei probe : 50 metri, arun
carea greutății și săritu
ra în lungime, care se vor 
disputa pe două categorii 
(15—16 ani și 17—18 ani) la 
fete șl băieți.

întrecerile vor fi găzdui
te de sălile Floreasca (li
ceele din sectoarele 1, 2,
6, 7 și 81 șl Viitorul (licee- 

: le din sectoarele 3, < șl 8).
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Sosirea delegației participante la J.O.
ieri dupa-amiază, la aeroportul Bă

neasa, mare animație. Membri ai 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, sportivi și activiști 
sportivi, rude, prieteni și ziariști au 
venit să întîmpine delegația care a 
reprezentat țara noastră la cea de-a 
X-a ediție a Jocurilor Olimpice de 
iarnă. Sportivilor li s-a făcut o caldă 
primire, le-au fost oferite flori.

Imediat după sosire, am solicitat 
o scurtă declarație maestrului spor

tului Ion Panțuru, cîștigător, împreu
nă cu Nicolae Neagoe, al medaliei 
de bronz la bob 2 persoane.

„Mă bucur din toată inima, ne-a 
spus temerarul sportiv, că am obținut 
prima medalie pentru România la 
Jocurile Olimpice de iarnă. Țin să 
mulțumesc, cu această ocazie, atît 
pentru călduroasa primire ce ni s-a 
făcut acum, cît și pentru încurajările 
primite prin telegrame și scrisori, 
în timpul desfășurării întrecerilor.

Aștept cu nerăbdare să evoluez la 
Sinaia (n. r.: în zilele următoare, 
pîrtia de pe Furnica va găzdui tra
diționalele concursuri republicane), 
în compania celorlalți boberi ro
mâni".

★
Biatloniștii au sosit în țară în 

cursul zilei de duminică, tot pe ca
lea aerului.

Aspect de la sosirea delegației pe aeroportul Băneasa.
Foto: V. BAGEAC
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Șl SPORTUL 
I

n contextul noilor hotărîri de 
partid, Uniunii Tineretului Comu
nist îi revin sarcini deosebite și 
în organizarea activitâții sporti
ve de masâ în școli, institute de 
învățâmînt superior și la sate, ea

fiind chemată, în același timp, să spri
jine sindicatele în dezvoltarea sportu
lui în întreprinderi și instituții.

în cuvîntarea rostită la Consfătuirea 
pe tară a U.T.C., tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia că „Uniunea Ti
neretului Comunist va trebui, de aseme
nea, sâ se ocupe intens de activitatea 
sportivă a tineretului, de activitatea tu* 
ristică și, în general, de organizarea 
într-un mod cît mai plăcut a timpului 
liber al tineretului".

Pentru realizarea acestei importante 
sarcini, C.C. al U.T.C. a adoptat holă- 
rîrea cu privire la îndatoririle ce revin 
organelor și organizațiilor de tineret 
și, împreună cu Ministerul învățâmîntu- 
lui și Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, a elaborat ins
trucțiuni corespunzătoare. Au fost, de 
asemenea, reglementate, cu U.G.S.R., 
U.N.C.A.P. și Centrocoop, unele aspecte 
privind asigurarea condițiilor materiale.

La consfătuirea pe fără a U.T.C., în 
cadrul Comisiei de sport, pregătire tu
ristică și apărarea patriei, au fost puse 
în discuție. o serie de probleme, în 
scopul găsirii celor mai eficient,? so- 
lufii care să ducă la o bună organi
zare și desfășurare a activității sportive 
de masă. S-au purtat numeroase dis
cuții, s-au făcut propuneri interesante, 
pe baza unor rezultate dobîndile pe 
plan local, care vor „trebui să prindă 
cît mai repede viață.

In aceste zile, în întreaga țară sa 
înfăptuiește. noua organizare adminis
tra ti v-teritorială. Se constituie — refe- 
rindu-ne la factorii care concură la 
dezvoltarea sportului — noile comitete 
județene ale U.T.C., consiliile județene 
pentru educație fizică și sport. Noua 
organizare administratîv-teritorială asi
gură acestora largi posibilități de a 
desfășura o muncă rodnică, de a men
ține o legătură strînsă cu unitățile de 
bază, acolo unde tineretul își desfă
șoară activitatea practică.

Este știut faptul că în multe școli, 
facultăți, uzine, fabrici și la sate, spor
tul nu cuprinde marea maso a tinere
lului. Mai ales la sate. De la apariția 
legii cu privity?. la dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport, de 
pildă, unele organe și activiști sportivi 
— care au datoria de a exercita în
drumarea de specialitate a activității 
de educație fizică și a sportului de 
masâ — în mod cu totul nejustificat 
au neglijat acest mare sector al vieții 
noastre sociale, lâsîndu-l numai în sea
ma organizațiilor de tineret si pierzînd 
astfel din vedere faptul că’ satele și 
comunele. au constituit întotdeauna un 
mediu . prielnic pentru depistarea unor 
sportivi talentați, care bine îndrumați 
și pregătiți se pot afirma atît în com
petiții cu caracter intern, cît și pe arena 
internațională.

Deși sîntem în plină iarnă, de pe 
acum trebuie luate măsurile corespun
zătoare la nivelul județelor, munici
piilor, orașelor și unităților de bază 
în vederea asigurării unor condiții ma
teria e minime — îndeosebi terenuri 
simple, sectoare de aruncări si sări
turi pentru atletism, porticuri cfe gim
nastică — necesare desfășurării în 

■bune condițiuni a activității sportive. 
Un accent deosebit trebuie să se pună 
pe competițiile interne ale asociațiilor, 
pe întrecerile pe școală, facultate, uzină, 
sau instituție, care să aibă un pronun
țat caracter de masă și caro să fie 
organizate la disciplinele sportive în- 
arăgite^ de. tineret, ținîndu-se seama, 
totodată, și de tradițiile sportive lo
cale.

La nivelul județului, municipiului, ora
șului și comunei, între organele U.T.C. 
și cele sportive e de așteptat o rod
nică colaborare sub toate aspectele 
(organizatoric, de pregătire a sporti
vilor, de solecfie). Consiliile sportive 
județene, încadrate în mod corespun
zător, pot și trebuie să acorde un 
sprijin permanent organelor și organi
zațiilor de tineret în inițierea unor 
concursuri de amploare, în dezvoltarea 
turismului, care va trebui să devină 
în viitorul apropiat o activitate de largă 
accesibilitate.

Aceste acțiuni vor duce la creșterea 
unui tineret sănătos și viguros, capabil 
sâ ducă la îndeplinire importante sar
cini care-i stau în față în munca di? 
desâvîrșire a construcției socialiste.

Constantin ALEXE
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LA SEMICERC
Cupa FJR.H.U se apropie de final

Curs de perfecționare a arbitrilor divizionari
Bilanț pozitiv în activitatea internațională

★

★

dintre

și Rulmentul din loca-

CONCURSURILE CLUBULUI RAPIDb (Dinamo). El a
JUNIORUL LIVIU DIAt

(2) și Maximilian (1) 
tru Universitatea Cluj.

18—10 
brașo- 
foarte

boxeri nu le-a mai rămas să 
susțină decît un ultim... exa
men — cîntarul oficial — îna
inte de a urca între corzi.

Toți sportivii așteaptă cu

Echipa Dinamo București (antrenor: Alex. Ilie), câștigătoarea 
actualei edifii a „Cupei ziarului Sportul" la handbal, compe
tiție încheiată duminică seara în sala Floreasca din Capitală 

Foto: AUREL NEAGU

Iată motive care ne îndri
tuiesc să credem că în cele 
trei zile de dispute, vom vi
ziona partide extrem de dîrze.

Să-i lăs|m pe boxeri să

ringul sălii Flo- 
pe punctul de 
pregătirile. Re- 
provinciei

Au mai rămas doar trei zile 
pînă cînd arbitrii vor chema 
în ring primii boxeri partici- 
panți la „Criteriul tineretului". 
Cei 44 de pugiliiști pe care 
iubitorii sportului cu mănuși 
din Capitală vor avea prilejul 
să-l vadă pe 
reasca, sînt 
a-și încheia 
prezentanții 
sosi joi la București. Progra
mul primelor două reuniuni a 
fost alcătuit, astfel că tinerilor

vor

SALA DE SPORT DIN OLTENIȚA
VA PUTEA PRIMI NOI OASPEȚI

Amenajările efectuate în ul
timul timp la sala de sport din 
Oltenița au contribuit la o a- 
devărată modernizare. Au fost 
încheiate lucrările 
a centralei termice 
telor de calorifer, 
și parchetul s-au 
altele noi de bună calitate. A-

de montare 
și a elemen- 
iar .dușurile 
înlocuit cu

CRESC
Ecourile unor eforturi de re

dresare, cum șl amintirile des
pre marea echipă de volei a Ra
pidului — altădată fruntașă con
tinentală de necontestat — ne-au 
îndreptat pașii spre sediul clubu
lui giuleștean. Păstrînd prea 
multă vreme în linia întîi vechea 
gardă de jucători, măcinîndu-i și 
lipsindu-i de o ranforsai’e cu ele
mente tinere de valoare, clubul 
— cum se știe — s-a trezit într-o 
zl descoperit, atunci cînd cori
feii au părăsit arena competițio- 
nală.

Cu convingerea că numai infu
zia de tinerețe (începută de alt
fel în aetualul campionat, dar în
deosebi cu elemente din afară) 
poate duce Ia ameliorarea situa
ției, ne-am adresat cu cîteva în
trebări antrenorului echipei de 
juniori, Mircea Tabacu, titularul 
unei jumătăți de normă la clubul 
Rapid. Răspunsurile sale, uneori 
interesante și instructive, ar tre
bui să găsească mai mult ecou 
la conducerea secției de volei a 
clubului feroviar.

— Socotiți că o jumătate de 
normă este suficientă pentru 
a crește o nouă generație de 
voleibaliști, la un club mare 
și cu tradiție ca al dv. ?

— In condițiile în care un club 
are mai multe echipe de juniori, 
cred că jumătățile de normă sînt 
cele mai indicate. Mai ales dacă 
sînt încredințate antrenorilor- 
profesori, care constituie în acest 
caz, după părerea mea, idealul. 
Cînd un antrenor este și profe
sor la o școală, acesta are con
tact nemijlocit cu baza genera-, 
toare de elemente de perspectivă,

u s-au scurs nici 12 
luni de la adoptarea 
ultimelor modificări în 
regulamentul jocului 
de polo și iată-i pe 
specialiști luînd din 
nou în discuție — mai 
virulent ea niciodată

— problemele acute ale acestui 
sport. Majoritatea participanți
lor la recenta con
sfătuire interna
țională a arbitrilor, 
organizată de 
E.W.P.C., anali- 
zînd sub toate as
pectele urmările
pe care le-au avut 
ultimele schim
bări de regulament 
(mai ales cea a eli
minării jucători
lor cu puncte de 
penalitate) au ajuns
zia că nici actualele 
nu corespund cerințelor jocului 
modern, „Mai mult — este pă
rerea cunoscutului specialist 
maghiar, Jenii Brandy — ele 
frînează dezvoltarea sa, și une
ori chiar viciază rezultatele".

Intregindu-i spusele, Ante 
Lambașa — vicepreședinte al 

al 
că 
a-

la cohc-lu- 
prevederi

F.I.N.A, și președinte 
E.W.P.C. — a remarcat faptul 
în principalele competiții ale 
nului 1967 (Trofeul Jadran, tur
neul preolimpic de la Ciudad de 
Mexico și Cupa campionilor eu
ropeni) peste 70 la sută din go- 
lurile marcate au fost realizate 
în urma unor lovituri de la 4 
metri acordate prin totalizarea 
celor 3 puncte de penalitate. 
„Procentul — spunea dl. Lam
bașa, este cu totul anormal și 
el explică evidenta scădere a 
spectaculozității jocului. Cei mai 
mulți dintre poloiști nu mai 
sînt acum preocupați de marca
rea soiurilor prin combinații sau 
acțiuni individuale, ci așteaptă 
in permanență (și forțează ade- 

emoție confruntările din sala 
Floreasca. Motivele sînt dife
rite. Actualii titulari ai selec
ționatei de tineret, pentru a 
justifica selecția, ceilalți spre 
a demonstra că și ei merită 
cinstea de a îmbrăca tricou
rile reprezentativei. Se știe că 
această competiție constituie 
un examen sever în vederea 
alcătuirii formației care, la 
10 martie, va fi opusă națio
nalei de tineret a Iugoslaviei.

matorii de box, gimnastică și 
tenis de masă vor putea acum 
să-și dispute întrecerile în con
diții optime. în viitor sala va 
putea găzdui și competiții cu 
caracter județean sau zonal.

M. VOICU — coresp. R. C.

CAMPIONII DE MÎINE

numeroșii elevi îndrăgostiți de 
Tabacu.

Foto : A. NEAGU

Preluarea cu două mâini de sus, executată de cițiva dintre 
volei prin strădaniile pasionatu lui profesor-antrenor Mircea

are posibilitatea de a-și dezvolta 
tactul pedagogic prin multitudi
nea problemelor care îi sînt puse 
în cadrul activității de profesor.

— De unde vă recrutați ju
niorii, din ce medii ?

Elementele de perspectivă le 
recrutez din școala și cartierul 
învecinate, de la Liceul „Matei 
Basarab“, unde sînt profesor, și
— oricît vi s-ar părea de curios
— de pe stradă. Criteriile după

sea obținerea) puncteie de pe
nalitate, și ca atare penaltiu- 
rile".

In cadrul lucrărilor consfătui
rii au existat însă și păreri con
trare, una dintre acestea venind 
în mod surprinzător din partea 
unui reputat cavaler al fluieru
lui, Julien Bauwens (Belgia) : 
„Ar fi ridicol dacă am modifica 

Specialiștii jocului de polo
se inspiră din regulile baschetului! ,

regulile in fiecare an. Să mai 
așteptăm cîteva sezoane, și apoi 
să luăm o hoiărîre definitivă !“ 
Replica dr. G. Golgi, reprezen
tant al federației de specialitate 
din Italia a fost promptă: 
„Cînd am înlocuit eliminările cu 
puncte de penalitate ara ușurat 
de fapt sarcina arbitrilor. Creți 
că nu acesta este mobilul unui 
regulament de joc. Recunoscînti 
greșeala comisă anul trecut și 
neacționînd in nici nu fel pen
tru îndreptarea ei am fi și mai 
ridicoli. In pius, am duce cu 
miini sigure jocul de polo spre 
pierzanie..."

Procedind la un mie sondaj 
prin vot direct, dl. Lambașa a 
constatat în cele din urmă că 
majoritalea participanților la 
consfătuire sînt pentru abolirea 
regulei privind acordarea punc
telor de penalitate. Au urmat o 
serie de propuneri în acest sens, 
unele chiar deosebit de intere
sante făcute de reprezentanții 
României (N. Nicolaescu și dr. 
1. Drăgan), ai U.R.S.S. (N. Pro- 
stiacov), Cehoslovaciei (A. Jaru- 

mediteze asupra viitoarelor 
întîlniri, și să vedem în ce 
stadiu au ajuns pregătirile 
organizatorice. Pentru a asi
gura „Criteriului" o atmosferă 
cît mai sărbătorească, fede
rația de specialitate și A. S. 
Loto-Pronosport au decis să 
invite la întreceri pe unii din
tre boxerii care au purtat cu 
cinste, ani de-a rîndul, făclia 
boxului românesc. A fost al
cătuit un „juriu de onoare", 
compus din Toma Ilie, Mircea 
Dobrescu,
Constantin Gheorghiu, Gheor- 
ghe Fiat,
trescu, NicOlae Linca, Șerbu 
Neacșu, Vasiie Tiță, Gheorghe 
Negrea și Dumitru Ciobotaru. 
Va fi o întîlnire emoționantă 
între noua și vechea genera
ție de pugiliști, membrii .ju
riului de onoare" urmînd să 
premieze — în seara finale
lor — pe cei 11 cîștigători ai 
„Criteriului tineretului".

Victor Șchiopu,

Constantin Dumi-

în 
impuse de mine (punc- 
corectitudine, relații de 
între ei), calități fizice, 
învățătură. Nu sînt de 
părerile conducerii see-

care mă ghidez 7 Dorința și pa
siunea copiilor de a lucra 
condițiile 
tualltate, 
prietenie 
silință la 
acord cu .
(iei de volei a Rapidului, anume 
că : selecția trebuie făcută numai 
în funcție de talie, deoarece eu 
încep cu copiii din clasa a V-a 
(11—12 ani) la care există riscul

sek) și Iugoslaviei (M. Kneze- 
vici).

Iată cîteva dintre cele mai 
sugestive : a) jocul să se des
fășoare in 4 reprize de 7 mi
nute ; b) faulturile grave să fie 
sancționate cu eliminări tempo
rare (unu] sau două minute); li
mitarea timpului (ca la baschet) 
de păstrare a mingii intr-o ac

țiune; c) înlocuirea jucătorilor 
nu numai Ia pauză, dar și după 
fiecare gol marcat.

Aceste propuneri nu au ră
mas numai pe hîrtie. Eie au fost 
și experimentate în mod praetic 
în cadrul ultimei ședințe a con
sfătuirii desfășurată la piscina 
Floreasca. Cu concursul jucăto
rilor noștri din lotul republican, 
și ai celor de la clubul Rapid, 
s-au organizat mai multe repri
ze de joc efectiv, fluierul fiind 
oferit, pe rind, tuturor partici- 
panțiior. Cu acest prilej s-a pu
tut observa că dictarea unor e- 
iiminări temporare este în avan
tajul desfășurării normale a u- 
nei partide. Singura obiecție — 
cea a iugoslavului Knezevici, 
care a propus, în plus, ca pentru 
un fault grav în timp mort să 
se acorde o eliminare de 30 de 
secunde, iar pentru unul comis 
în acțiune — o eliminare de 1 
minut. De asemenea, am putut 
verifica Și ideea înlocuirii jucă
torilor după fiecare gol marcat; 
dacă aceștia se află în spatele 
propriei porți gata de a intra în

După „Cupa ziarului Spor
tul", o altă întrecere se a- 
propie de finiș: „Cupa F.R.H.". 
întrecerea care angrenează •— 
sau ar trebui să angreneze 
— cele mai bune formații de 
seniori și senioare se afli 
în pragul finalelor. După cum 
se știe, turneele pentru de
semnarea învingătoarelor au 
fost fixate pentru intervalul 
1—3 martie, băieții urmînd 
să joace Ia Cluj, iar fetele 
la Tg. Mureș. între timp se 
discută meciurile pentru cali
ficarea la finale.

La Brașov — ne informează 
corespondențiul nostru prin
cipal C. Gruia — s-a desfă
șurat dubla întîlnire 
echipele i'eminine Rapid Bucu
rești ,‘ 
litate. în primul meci, rapi- 
distele au reușit să-și adju
dece — la limită — victoria i 
19—18 (12—9). în a doua 
partidă, însă, ele au fost în
trecute la scor. Rulmentul

CEL MAI BUN PUGILIST
AL GALEI DE LA PITEȘTI

La Pitești s-au disputat, de 
curtad, Întrecerile etapei a 
doua a campionatelor repu
blicane de juniori. Au urcat 
treptele ringului pugiliști din 
orașele Cîmpulung Muscel, 
Slatina și Pitești. Majoritatea 
sportivilor s-au prezentat bine 
pregătiți. O mențiune specia
lă pentru juniorii Mihai Ro- 
șoagă, L. Dia, C. Stanciu și 
I. Voinea.

Rezultate tehnice : Juniori
mici : V. Gheorghina (Cîmpu
lung) b.ab.l I. Martlnescu 
(Slatina); D. Napoleon (Cîmpu
lung) b.ab.2 FI. Cernea (Pi
tești) ; N. Feroi (Cîmpulung) 
b.p. I. Marcu (Slatina) ; M. 
Roșoagă (Pitești) b.ab,2 I. Min
ciună (Cîmpulung) ; V. Lică 
(Cîmpulung) b.ab.2 M. Badea 
(Pitești) ; Juniori mari : L. Dia 
(Cîmpulung) b.ab.2 I. Popescu 
(Slatina). Dia a fost decla
rat cel mal tehnic boxer 
al reuniunii, pentru care a 
primit un premiu. Gh. Vlad 
(Cîmpulung) b.p. V. Petre 
(Slatina) ; L. Oancea (Cîmpu
lung) b.p. Gh. Nieu (Pitești) ; 
C. Stanciu (Pitești) b.p. I. 
Trașcă (Cîmpulung) ; I. Arse- 
ne (Cîmpulung) 
Matei (Slatina) ;
(Slatina) b.ab.l 
(Cîmpulung).

b.ab.
I.

Gh.

ILIE FEȚEANU —
Cei mai tineri concurenți...

de a nu mal crește. Sînt, de ase
menea, adeptul specializării tim
purii în volei.

— Cum deșteptați gustul 
pentru volei în rîndurile a- 
eestor tineri ?

— Prezentîndu-le în primul rînd 
greutățile, dar șl ce este frumos 
în acest sport, am siguranța că 
cei ce vor rămîne se vor dărui 
voleiului. Le trezesc interesul 

pentru muncă arătîndu-le că un

I
și nici nu necesită un timp în- g 
delungat. Cît privește limitarea 9 /iz,: ,3,-. t ^,-,1 ‘

joc, operațiunea nu ștînjenește, 

deo-

con- 
cerut

perioadei de control asupra ba
lonului, experiența a fost 
camdată neconvingătoare.

In încheierea lucrărilor 
sfăluirii dl. Lambașa a 
participanților la consfătuire să I 
aducă la cunoștința federațiilor I

I
i

de specialitate problemele dis
cutate, pentru ca apoi, pe baza 
unor ultime propuneri ale aces
tor organe, E.W.P.C. să poată 
înainta spre aprobare biroului 
F.I.N.A. noile amendamente ne
cesare regulamentului de joc. 

i
I
I

Ad. VASILIU

'.;Ș: '<

I
GH. TOPIRCEANU - coresp.

La cinematograful PATRIA

Brașov a cîștigat cu 
(11—8). în acest meci, 
vencele s-au apărat 
bine, anihilînd în bună mă
sură atacul advers.

De la Timișoara, corespon
dentul nostru principal P. 
Arcan ne informează despre 
desfășurarea partidelor dintre 
echipele feminine Liceul nr. 
4 Timișoara și Universitatea 
Cluj. In primul meci, cele 
două formații au terminat la 
egalitate : 6—6 (5—2). Abia
în partida retur localnicele au 
putut obține calificarea în 
etapa superioară. Ele au în
vins cu 9—4 (2—2). Disputele 
au fost — în general — de 
bun nivel tehnic. Au înscris 
(în ambele partide): Gavrilov 
(4), Crișan (3), Onodi (2), 
Sturziger (2), Wild (2) și 
Prak (2) — pentru Timișoara, 
Soos (5), Chirilă (2), Madău

coresp.

2 Al. 
Voinea 
Coman

voleibalist Înmănunchează foarte 
multe calități, deprinderi com
plexe, dar aici ajungi numai prin 
pasiune.

— Cite elemente ați oferit 
pînă acum îmbătrînitei echipe 

întîi și ce prevedeți în acest 
sens pentru viitorul apropiat?

— Conducerea echipei Rapid 
s-a interesat tîrziu de elementele 
tinere. Jucători gata formați nu 
pot fi găsiți peste noapte. Pînă 
acum am furnizat formației de 
seniori trei tineri : Valentin Pa- 
raschivescu (13 ani, 187 cm), 
Cristian Steinitz (18 ani, 181 cm) 
și Dumitru Rotaru ()8 ani, 181 
cm). In vederile mele pentru pri
ma echipă mal intră alți cițiva 
băieți la care întrevăd perspec
tive : Dan Văgăună (14 ani, 181 
cm), Sorin Bîra (16 ani 186 cm), 
Gh. Penciu (14 ani, 184 cm), Sorin 
Țigăeru (13 ani, 182 cm), Doru 
Abrudescu (14 ani, 180 cm), Cor
nel Androne (14 ani, 173 cm), A- 
drlan Nedelescu (15 ' *“

— Credeți că 
redeveni marea 
club, de faimă 
Și cum ?

— Rapidul trebuie . 
deveni ce a fost. Echipa benefi
ciază de condiții destul de bune, 
are o mare masă de suporteri 
(element determinant în pregăti
rea psihologică a sportivilor), o 
bază materială care va mai tre
bui îmbunătățită. Are nevoie de 
mai multe echipe de juniori care 
să meargă cu pregătirea în trep
te pînă în divizia B. Prlntr-un 
mare volum de muncă, prin for
marea unui tot unitar între an
trenor și jucători, prin perseve
rență șl, mai ales, prin răbdare, 
cu oameni crescuți în " ’ 
împrumutați, în cîțiva 
putea “ 1

ani, 185 cm). 
Rapid poate 

echipă de 
europeană ?

și poate re-

club, nu 
ani se vor

culege roadele.

Nico'eta ALDEA

Drapelul roșu Sibiu—
Dinamo București (f)0-3

SIBIU, 20 (prin teîefon). — 
Meciul feminin, restanță din e- 
tapa I a diviziei A, Drapelul 
roșu Sibiu — Dinamo București, 
desfășurat marți în localitate 
și arbitrat de cuplul V. Tilcă 
(Craiova) — C. Pitarii (Sibiu), a 
luat sfîrșit cu victoria comodă 
a oaspetelor, cărora nu le-au 
trebuit decît 30 de minute pen
tru a cîștiga cu 3—0 (4, 3, 2). 
Cele mai bune de la învingă
toare — Bogdan, Vamoșiu și 
Constanlinescu,

ne^unăjiebună.nebună
SPENCER TRACT, MfCKET
ROONEY. BUSTER IȚE ATON 

[REGIA ■■ STAHLEY KBÂMER1 
FILM DISTINS CU PREMIUL OSCAR

Intre 15 și 17 martie se 
organiza la Sibiu un curs 
perfecționare a arbitrilor care 
conduc meciuri divizionare. 
La acest curs vor participa 
numeroși arbitri din diferite 
centre ale țării, invitați de 
către federația de specialitate. 
Vor fi programate lecții teo
retice și practice.

Echipele naționale ale Ro
mâniei {seniori, senioare, tine
ret, juniori și junioare) au 
susținut în anul 1967 — 38 de 
întîlniri internaționale. Dintre 
acestea ele au cîștigat 30, au

• Nou record republican
• Un starter neatent

Activitatea competițională 
bucureșteană a continuat cu 
două concursuri organizate de 
clubul Rapid, Iată unele amă
nunte.

■;.i In sala Floreasca II s-au 
desfășurat întrecerile „Cupei 
Rapid11, la care au participat 
peste 300 de juniori și copii din 
13 cluburi. Trofeul pus în joc a 
revenit Școlii sportive nr. 2.

Dintre rezultate se re
marcă cel înregistrat de Cris-

STADIONUL CU OREZ
Ingrozit de fap

tul că elevii ar pu
tea săruta elevele 
la adăpostul bos
chetelor, unul din 
edilii Galațiului a 
stricat în urmă cu 
ani parcul din cen
tru. Parcul avea, e 
drept, boschete, un 
soi de stîncă artifi
cială cu un chioșc 
de piatră și, in
tr-un colț roman
tic, statuia lui E- 
minescu. Edilul 
puritan a tăiat 
stinca, a mutat sta
tuia, a rărit vege
tația și în locul 
parcului de veche 
tradiție și cu profil 
poetic a așternut 
cîteva alei lipsite 
de farmec.

După alți ani, un 
alt edil a avut 
ideea creării unui 
restaurant pluti
tor. Un vechi vas 
a fost ancorat la 
chei, transformat 
în restaurant și a- 
poi lăsat în para
gină. Din cînd în 
cină se mai auzea 
clinchetul pahare
lor ciocnite pe 
bord, dar, cel mai 
ades, numai clănță
nitul lanțului de 
ancoră.

Un al treilea edil
— în ciuda sfaturi
lor unor arhitect l 
și oameni de gust
— a dispus scurta
rea soclului statuii 
lui Costache Negri. 
Cățărat pe un so
clu amputat, Cos- 
tache Negri și-a 
pierdut prestanța, 
ceea ce din păcate 
nu s-a întîmplat și 
cu edilul nepri
ceput și anonim.

De jur-împreju- 
rul parcului, statuii 
și pînă pe malul 

Dunării, Galațiul a 
crescut vertiginos, 
cu sute de blocuri 
noi, squaruri, cu 
restaurante la fel 
de cochete ca cele 
de pe litoral și cu 
zeci de copertine de 
beton colorat. In 
administrația ora
șului au pătruns 
oameni calificați, 
dar ștafeta edili
lor buclucași con
tinuă să fie purta
tă neabătut, din 
mină în mină.

Astfel ea a ajuns 
la stadionul Dună
rea, dotat cu 25 000 
(douăzeci și cinci 
de mii) locuri și a 
cărui construcție a

costat enorm. A- 
flîndu-se în posesia 
unui asemenea sta
dion, gălățenii vi
sau nu numai să 
reînvie gloria Glo
riei C.F.R., dar să 
concureze terenul 
personal al lui 
Pele și poate chiar 
palatul de gheață 
din Grenoble.

Nu se știe ce 
performanțe ar fi 
fost atinse pe su
prafața gazonată a 
stadionului pentru 
că gazonul a dis
părut în 1966, apoi 
drenajul înfundîn- 
du-se, terenul s-a 
transformat intr-un 
maidan denivelat 
și noroios.

Dispariția gazo- BACIU

O PRODUCȚIE ÎN CULORI, PE ECRAN LAT

Camil

remizat" 3 și au pierdut 5, 
marcînd 546 de goluri tși pri
mind 411. Cele mai multe me
ciuri au jucat seniorii (echipa 
A) — 11, cîștigînd 8, terminînd 
la egalitate unul și pierzînd 
două. Este, desigur, un bilanț 
favorabil, care denotă faptul 
că handbalul nostru deține și 
în momentul de față un loc 
de frunte în ierarhia interna
țională. îmbucurător este fap
tul că în activitatea interna
țională au fost promovați 
foarte mulți jucători și jucă
toare, selecționați nu numai în 
primele garnituri, ci și în cele 
de tineret (fete și băieți), se
lecționata B (seniori), precum 
și în cele de juniori și juni
oare. Jucătorii tineri au putut 
astfel să cîștige experiența 
necesară evoluției lor în pri
mele echipe ale țării.

de sală la juniori
tian Danielescu 
parcurs 50 m în 6,0 s — nou re
cord republican de juniori mici 
(v.r. 6,1 s). In două probe, re
cordurile republicane au fost 
egalate : Viorica Recu (C.S.ȘJ — 
6,7 s la 50 m junioare II și Vla
dimir Toma (C.S.Ș.) — 6.9 s la 
50 mg juniori I. Alte rezultate : 
JUNIORI I : 50 mg: M. Ling 
(Viit.) 7,0 ; lungime : M, Panlor 
(Progr.) 7,00 ; greutate : Cr. Mi- 
trea (Din.) 14,97; JUNIOARE I 
— 50 mg : D. Radu (Steaua) 7.8, 
N. Manea (Șc. sp. 2) și E. Ma- 
zilu (C.S.Ș.) 7,9 ; lungime : C. 
Popescu (Lie. 35) 5,52 ; greutate : 
V. Brad (Progr.) 12,48, M. Micu 
(Constr.) 12,36; JUNIORI 11 - 
50 mg : C. Gheție (Lie. 35) 7.4 ; 
greutate: N. Pană (Șc. sp. 2) 
12,98, P. Glăveanu (Șc. sp. 2) 
12,89; JUNIOARE II - 50 mg: 
N, Hindu (C.S.Ș.) 7,8 ; lungime : 
N. Hînda 5,09, M. Coconu (Șc. 
sp. 3) 5,01, T. Albin (Șc. sp. 1) 
5,00 (ultimei atlete i s-a măsurat 
și o săritură de 5,09 m, dar se
cretara probei a notat greșit in 
foaia de concurs : 4,59 m !) : 
greutate : M. Constantin (Șc. sp. 
2) 11,64.

• Pe stadionul Tineretului, 
„Crosul Rapid11 a întrunit la 
start — în ciuda ninsorii abun
dente — peste 150 de alergători. 
Cîștigători au fost : JUNIOARE 
II — Ana Iozu (Constr.) ; JU
NIOARE I — Ana Ionele (Viit.); 
SENIOARE — Viorica Gnbor 
(I.C.F.) ; JUNIORI II - Victor 
Vlad (Constr.) ; JUNIORI 1 — 
D. Tit (I.C.F.). La seniori (7 000 
m, starterul a anunțat ultimul 
tur mai devreme deeît trebuia. 
Din această cauză, concurența 
care conduceau cursa în acei 
moment (I. Njoolae, I, Iordache 
și A. Barabaș) s-au oprit. O ne
atenție care n-a rămas fără re
percusiuni. In acest fel, pe pri
mele locuri s-au clasat : N. Mus
tață (Din.), N. Siminoiu (Rapid) 
și M. Brezuică (Met.).

nului are o expli
cație logică: Sfa
tul popular al ora 
șului Galați a în 
credințat întreține, 
rea stadionului în
treprinderii „Hor
ticola". Și, pare-se 
gazonul lipsind d 
pe piață, „Hortico
la" a fost nevoită 
să-l jumulească d- 
pe teren și să-i 
vindă în pungi de 
un kilogram, pre 
gătindu-se totodată 
să-l înlocuiască ci. 
orez.

Care, după cum 
știm, se cultivă in 
mlaștini.

Viziunea unui 
stadion legumicol a 
ispitit insă și can 
tina Combinatului 
Siderurgic și pe la 
mijlocul anului 
1967 horticultorii și 
siderurgiștii gă la
tent au început să 
ducă tratative pri
vind răspunderea 
asupra celor cîteva 
hectare de tribune 
și noroi.

La ora la care a- 
cest material apare, 
parcul din centru 
e mai golaș ca ori- 
etnd, Costache Ne
gri parcă mai 
scund, întreprin
derea „Horticola" 
și Combinatul Si
derurgic discută 
prin reprezentanții 
lor sindicalo-spor- 
tivi, iar edilul cu 
pricina scrie ra
poarte entuziaste 
în legătură cu dez
voltarea fotbalului 
la Galați.

Iar stadionul 
doarme netulburat 
în paragină și aș
teaptă să 
mînțat cu

fie însă- 
orez.
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Selecționata 
divizionară
s*a întors
dîn turneu
în sfîrșit, aseară, s-a îna

poiat în Capitală selecționata 
divizionară de fotbal, care a 
întreprins un lung turneu în 
Africa și Brazilia. Fotbaliștii 
români au fost întîmpinați la 
aeroportul Băneasa de repre
zentanți ai federației, de rude 
și prieteni.

CUM ÎNJEltGfJI SĂ VĂ REVANȘAȚI?
ijn pofida 

rabil, meciul 
numeroși spectatori..."

Iată ceea ce a cuprins, ca un 
refren, toate știrile transmise 
duminică seara de către cores
pondenții noștri prezenți la jocu
rile de verificare.

Fără să țină cont de schimba
rea vremii, iubitorul de fotbal 
a semnat (cu adevărat o semnă
tură în... alb) condica de prezen
ță, ocupînd un loc în ovalul rece 
și umed al stadioanelor și de

timpului nefava- 
a fost urmărit de

monstrînd, In felul acesta, că 
e dispus să învestească iar spe
ranțe în Idolii lui. Așa au pro
cedat duminică suporterii Rapi
dului, ai Steagului roșu, ai Uni
versității Cluj, ai Politehnicii Ti
mișoara, și faptul — de o gene
ralizare proprie fenomenelor — 
se impune a fi reținut. In pri
mul rînd, firește, de jucători; 
care ar trebui să dea dovadă de 
receptivitate și să răspundă cu 
aceeași FIDELITATE față de 
fotbal, față de sportul pe care

pe

INTIM
'9 Printr-o adresă — datată 

13 februarie a.c. 
rului nostru de 
caciu, secretarul 
ta ne roagă să 
mătoarei telegrame, expediată 
clubului Universitatea Cluj 
de mai mulți suporteri stabiliți 
în București: „Juriști absol
venți ai Facultății din Cluj, 
serii mai vechi, cu funcții în 
București, în număr de peste 
100, întruniți la restaurantul 
Casei Centrale a Armatei, le
gați de scumpa și draga noas
tră echipă de fotbal „U“ Cluj 
am toastat și cîntat Haide „U“!! 
Trăiască copiii Clujului, în 
frunte cu inimosul Teașcă. Suc
ces, pentru bucuria noastră și 
a tuturor celor ce vă iubesc. 
ANTONICI IOAN».

Telegrama o publicăm; ce se 
aude, însă, cu răspunsul la ar
ticolul nostru — intitulat „Așa 
a vrut domnul" — despre care 
secretarul clubului scoate 
o vorbă.

— trimisă zia- 
tov. Titus Lu- 
lui „U“, aces- 
facem loc ur-

adversa- 
pregătea

a plonjat la picioarele 
rului, care tocmai se 
să expedieze balonul în plasă. 
Acum, C. Manciu face, în sală, 
exerciții de gimnastică medica
li. După ultima radiografie, i 
s-a permis ca de la 20 februarie 
să înceapă pregătirea în teren.

Așadar, țn curînd
pion de nădejde în apărarea 
Farului.

țin nou

® Pămintul e rotund. Lucrul 
acesta îl poate confirma și fot
balistul Mureșan II, care, 
proape în fiecare
schimbă echipa. Iată 
lui din ultimii ani: 
Mureș, 
Mureș, 
Crișul 
Turzii. 
Mureș.

a- 
sezon, își 

„rotația"
Soda Ocna 
Soda Ocna 
C. Turzii, 
Sir mei C.

Tg.

C.S.M. Cluj,
Ind. Sirmei 

Oradea, Ind.
Acum a poposit la 
N-o fi amețit ?

de
Plopeni

’SC în

0 Fotbaliștii 
la Rapid 
(cat. C) folose. 
mod abuziv baza 
sportivă a asocia
ției Petrolul din 
Liliești — Țintea 
pentru antrena
mente. Gazonul a 
fost distrus, in ur
ma Iot rămînînd 
arătură. Localnicii 
au ferecat porțile 
terenului. Jucătorii 
din Plopeni au să
rit, însă, cu multă 
ușurință gardurile, 
dovedind în acest 
fel și o bună pre
gătire... atletică. 
Transmitem pe a- 
ceastă . cale felici
tări antrenorului și 
conducătorilor sec
ției de fotbal din 
Plopeni, pentru 
„performan
țele" fotbaliștilor 
lor...

diferite echipe de divizia A, în 
perioada 1959—1965. Dar cu asta 
n-am epuizat lista. Au venit apoi 
Ia rînd Rednic, din nou Varga, 
Georgevici, Nestorovici, Talpa! și 
Guțuly, în timp ce echipa noas
tră de-abia supraviețuia în divi
zia B.

Rednic și-a satisfăcut stagiul 
militar la Bacău șl a revenit Ia... 
matcă. Bravo lui! Bucuria supor
terilor localnici n-a fost însă de 
lungă durată, căci Dinamo Bacău 
ni I-a cedat în schimbul lui Mioc, 
cel mal valoros dintre tinerii pro- 
veniți în ultimii ani din pepinie
ra proprie a clubului nostru spor
tiv.

Deci, încă un fotbalist localnic 
a plecat să întărească o echipă 
de pe alte meleaguri, iar 
Reșița se află pe locul 13 
sament!

Comentariile ni se 
sos”.

Și nouă...

® ,,Avem un teren 
foarte frumos, avem 
extraordinar, avem foarte mulți 
tineri dornici să joace fotbal — 
ne scrie V. Popescu de la Uzi
nele SaSu. Ce folos, însă, că nu 
avem un antrenor, și mai cu 
seamă oameni cu tragere de ini
mă care să iubească acest sport. 
Breședintele și secretarul aso
ciației nu depun nici un efort. 
Mă întreb pînă cind o să ne tot 
uităm la teren și la echipament 
fără să le folosim...?"

C.S.M. 
în cla-

par de pri-

fotbalde
echipament

deși îl practică nu arată că îl 
și îndrăgesc.

i,Ce ziceți voi, măi băieți — 
se adresa duminică elevilor lui 
unul dintre cunoscuții noștri an
trenori de fotbal — de publicul 
acesta? Pe ploaie, pe vînt, pe 
orice vreme, este mereu ală
turi de noi. V-ați gîndit, voi, 
vreodată, să vă pregătiți
măsura atașamentului cu care 
sîntem înconjurați?".

Și băieții... n-au zis nimic. 
Abia cîștigaseră o partidă; Ia 
limită, dar o cîștigaseră ; in- 
frîngerea de la mijloc de săptă- 
mînă trecuse sau poate că tă
cerea adincă ce se așternuse 
după ultimele cuvinte ale antre
norului voia să însemne o apro
bare deplină. Dar, cum rîndurile 
de față nu vizează o echipă X, 
un jucător Y, să încercăm să 
citim „în subtext" scurta alocu
țiune rostită de antrenor și care 
ne-a inspirat prezentul articol. 
Ce-a vrut el să le spună băieți
lor : că noul sezon care bate la 
ușă, așteptat cu speranțe de 
spectatori — trebuie pregătit 
LA SCARA MARELUI FOT
BAL. Din toate punctele de ve
dere și la toți factorii: fizic, 
tehnic, tactic ; că, în sfîrșit, a- 
ceeași importanță majoră va tre
bui acordată și antrenamentului 
invizibil, adică acelor ore, mai 
multe la număr, scăpate 
supravegherea directă a 
norului.

Așa au procedat toate
stele — ale sportului cu balo
nul rotund — 
chiar și la o 
cu totul altfel 
comporte alți
mari, caractere mai slabe) și 
apariția lor a fost meteorică...

de sub 
antre-

marile

care au strălucit 
vîrstă înaintată ; 
au înțeles să se 
jucători (talente

Cind voi intra, din nou, 
în poartă ?“... așa pare că se 
întreabă Constantin Manciu, 
care, deocamdată, stă numai 
lingă stîlpul porții. Se știe că 
în meciul Farului cu „U" Cra
iova, disputat în toamnă, el a 
suferit fractura tibiei, pentru că

® Tov. Nicolae Jura, strungar 
la Combinatul siderurgic Reșița, 
ne trimite o notă intitulată : 
„încă unul", apărută în ziarul 
„Siderurgistul" din localitate, pe 
care o reproducem integral : 
„Mai întîi a plecat Ivansuc. Apoi 
l-au urmat Manolache, Răcelescu, 
Varga, Comisar, Sfîrlogea șl Gri- 
zea. Numele acestea vă sînt, fără 
îndoială, cunoscute, ele însem- 
nînd tot atîția jucători de fotbal 
formați la Reșița și plecați la

TRIBUNĂ CITITORILOR
„Este foarte bună hotărîrea luată de F. R. Fotbal pentru crearea 

unor centre de copii, dar aplicarea ei în practică trebuie bine supra
vegheată. Federația să nu admită pentru aceste centre decît antre
nori calificați, a căror activitate să o controleze periodic". (MANOLE 
STOICA, str. Flacăra 12 — Moreni).

' Z-,S“:

Ji

Universitatea Cluj va susține la Szeged un meci 
asiduitate,

Duminică 25 februarie, echipa
compania echipei locale. Pînă atunci fotbaliștii clujeni se pregătesc cu 

antrenamente cu caracter fizic, combinate cu jocuri la două porți

amical in 
efecțuînd

Șl ARBITRII SE PREGĂTESC
In curînd se va re

lua activitatea oficia
lă. Firesc, febra pre
gătirilor a cuprins și 
pe cavalerii fluierului. 
Iată scurte relatări 
pe această temă tri
mise de coresponden
ții noștri;

ORADEA, 
mijlocul lui 
20 de arbitri
cipat la antrenamente 
în aer liber și la 
ții teoretice, cu 
lejul cărora au 
dezbătute diferite
ticole din regulamen
tul de joc. Peste cîte
va zile, colegiul

De 
ianuarie, 
au parti-

la

lec- 
pri- 
fost 
ar-

arbitri va prezenta 
darea de seamă, apoi 
vor fi trecute nor
mele de control la 
probele atletice. (Ilie 
Ghișa).

CONSTANȚA. Sub 
conducerea profeso
rului Lungu, arbitrii 
din localitate își de- 
săvîrșesc pregătirea 
fizică, în vederea nou
lui sezon competițio- 
nal. Paralel, în 
care miercuri, 
prezintă referate, 
mate de discuții, 
pre regulamentul
cului. La aceste pre
gătiri participă, prin-

fie- 
se 

ur- 
des- 
jo-

G. NICOLAESCU

I
L

I
I
I
I

I
I
I
I
I
i
I
i
i„Antrenorii (îndeosebi cel tineri) care da» bune rezultate în creș

terea de jucători pentru echipele de divizia A șl loturile reprezenta
tive să fie recompensați prin trimiterea lor la snecializare în străină
tate". (MIRCEA ZOIN, str. Vadul Cărăbuș 20 — Galați).

„Mulți dintre fotbaliștii noștri tratează cu mare ușurință procesul 
de pregătire, conslderîndu-se atotștiutori, manifested înfumurare, 
veleități de vedete. Este imperios necesar ca antrenorii să lupte pen
tru schimbarea acestei mentalități". (AUREL JITIANU, Aleea Lale
lelor, Se. 13, ap. 109 — Orașul Gheorghe Gliiorghiu-Dej).

„Ax fi pe deplin echitabil ca oricare jucător faultai în timpul unul 
meci șt nevoit a părăsi terenul să atragă după el pe tușă șl pe adver
sarul care i-a produs accidentarea, pînă ce se vs putea restabili șl 
reintra în joc". (Dr. G. I. DUMITRESCU — spllalu; din Rupea; la 
această sugestie se raliază șl tov. IOAN FANEȘ din Făgăraș, str. 
Filimon Sirbu, blocul 9).

„Din propriâ-ml experiență (am condus numeroase partide inter- 
străzi pentru copii) ml-am dat seama cît de utili putem fi noi, arbi
trii, în privința însușirii deprinderilor corecte de joc de către micii 
fotbaliști. Să mergem' dar mai des în mijlocul acestora, cu convinge
rea că șl astfel putem contribui Ia ridicarea fotbalului nostru". (DI- 
MITREE MUNTEANU, arbitru de fotbal din Reșița).

;,In loc să promoveze juniori din propria pepinieră, conducerea 
asociației Metalul Urgoviște aleargă după diferite „păsări călătoare" 
oare au activat pînă acum prin diviziile B și C. Această practică nu 
este, însă; în folosul fotbalului tîrgovlștean". (A. BADEA, str. 
Cîmpulung 21 — Tirgovlște).

„Pentru prelntîmplnarea unor situații neplăcute, ar fl necesară 
măsura ca la meciurile din divizia C (poate și la cele din B) să nu 
fie delegați arbitrii originari din orașe care au echipe in seria res 
pectlvă". (VIOREL GHERGHEL, str. Clorului 7 — Făgăraș).

„încă de anul trecut; federația a promis unele măsuri Pentru 
•_h’ „aistlrrn activității fotbalistice, dar ele se lasă prea mult aștep
tate Pe cînd vom afla ce a hotărtt forul de specialitate în privința 
relațiilor club-jucător, a autonomiei secțiilor de fotbalI etc. (A. V A- 
SILE, piața Gh. Gheorghiu-Dej, blocul 7/6 — Bala Mare).

„școlile generate trebuie să devină adevărate nucleeșale sP»rtuluL

ce reusesc să, amenajeze baze sportive școlare model și. o ț 
tate frumoase în activitatea pe care o desfășoară cu eteviij

Martinovici (consătean | 
ehipei locale". (MARIN ■

R

I
I
I
I

I
I
I
I
I

Ancheta noastră

VALORIFICAREA SUPERIOARA
Consacram a doua parte a anchetei noastre 

referitoare la valorificarea potențialului turistic 
existent în zona Valea Prahovei, sugestiilor pri
mite din partea mai multor locuitori ai orașului 
Sinaia. Cetățenii din această importantă sta
țiune de odihnă și de sporturi de iarnă au dove
dit o îmbucurătoare grijă pentru dezvoltarea 

lor și în masivul Bucegi. După cum veți vedea, sină- 
ienii au multe de spus în această problemă.

CELE
6 PROPUNERI
ALE I.H.R. -

SINAIENII
AU MULTE
DE SPUS • ••

circulației turistice în orașul

SINAIA
De la tov. I. 

DRAGOȘ-DOGARU 
și E. IANCOVSCHI, 
directori ai între
prinderii de hote
lul și restaurante 
— Sinaia ne-a par
venit un 
interesant cu 
puneri

anzătoare. sa ne suhiuwce"reusesc'să amenajeze baze sportive școlare model și obțin rezul 
tate Smoase în activitatea pe care o desfășoară cu elevii lor ; in alta 
ordine de idei, propun ca Universitatea Craiova 
amicală în comuna Urzicuța, partidă în care IV „ 
de-al nostru) să evolueze în linia de 11 '
PREJBEANU, Școala generală Urzicuța, județul Dolj).

■ o dată cu reluarea campionatului de fotbal, Televiz^ea să trans
mită alternativ meciuri din Capitală și provincie . (STEI» 
RESCU, comuna Tătărăștii de Jos, județul Teleorman).

, Aș vrea să fac w apel la toți iubitorii de fotbal să devină mem-

I

I

tre alții: Beudeanu, 
Manole, Tone, Drâ- 
ghici, Cocoi, Dăscă- 
lescu, Stavru.

Pentru a mări 
mărul de arbitri, 
misia de fotbal a 
ganizat un curs 
care participă 16 
bitori ai jocului 
balonul rotund. 
Popa).

nu- 
co- 
or- 
la 

iu- 
cu 
(C.

GALAȚI. Săptămî- 
nai, au loc ședințe 
pentru pregătirea 
zică a celor 40 de 
bitri din Galați, 
asemenea, este 
dezbătut regulamen.

fi- 
ar- 
De 
de

tul de fotbal. Tot în 
cadrul programului 
de pregătire, este in
clusă și conducerea 
meciurilor amicale ce 
au loc în această pe* 
rioadă. (T. Siriopol).

SATU MARE. De 
două ori pe săptămî- 
nâ. arbitrii din loca
litate se întîlnesc pen
tru a discuta regu
lamentul de joc, pre
cum și a face antre
namente pentru pre
gătirea fizică. La a* 
ceste pregătiri parti
cipă 32 de cavaleri ai 
fluierului. (A. Verba).

La Peștera - pe Valea Ialomiței o mare 
stațiune de sporturi de iarnă

Deși ;,slnăian get-beget", tov. 
EUGEN KISS, abordează, în prl-

I
I

fori"! (OCTAVIAN URSuLeSCU, str. Radu de la Afumați 57 --------
torul II — București).

Dună cum se știe, începînd din această primăvară se va disputa sl Spionat?! echipelor de rezerve-ttaeret, după același program ca 
acela a? diviziei A. Ar fi, însă, mai practic ca meciurile să nu se dis
pute în cuplah ci după sistemul: prima echipă pe teren propriu șl 
cea de rezerve-tineret în deplasare, sau Invers (după cum indică 
programul diviziei A)“. (GH. GLODEANU, comuna Comana, județul 
Ilfov).

Este necesar ca federația de fotbal să privească cu aceiași ochi 
atît’echlpele din București, cît șl pe cele din „provincie ; să nu le 
favorizeze pe cele dintîi în dauna celorlalte atît în ceea ce privește 
perfectarea unor turnee peste hotare, cit șl .sub alte aspecte . 
(NEACȘU DRAGOMIR, str. C. A. Rosettl 19 — Pitești).

..Printre tinerii din Doicești, care îndrăgesc fotbalul, se află și 
elevul Apostescu. El se dovedește a fi un real talent și ar fl bine 
dacă i s-ar da prilejul unei afirmări într-o echipă de juniori mal răsă
rită". (GH. PHUNACHE, comuna Doicești, județul Dîmbovița).

I
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material 
_________ . pro
puneri concrete 
privind dezvoltarea 
tehnico-materială a 
turismului în zona 
alpină a acestui o- 
raș. I.H.R.-Sinaia 
își propune ca, o 
dată obținute apro
bările și avizările 
de rigoare, să ame
najeze începînd cu 
sezonul 1968—1969 o 
serie de pîrtii și o 
trambulină de schi 
prevăzîndu-le cu in
stalații mecanice de 
transport.

Iată în ce constă 
aceste propuneri.

I. O pîrtie de schi ~ 
tori, lungă de 6 000 m (diferență 
de nivel : I 200 m), avînd plecarea 
pe vîrful Furnica Mică (2100 rn) 
și sosirea în Plaiul Vacii, la mar
ginea orașului (900 m). Aceasta ar 
constitui o continuare a actualei 
pîrtii Furnica — cota 1 300 (cca
3 500 m) cu un tronson nou, defri- 
șîndu-se în acest scop pădurea 
din aval de cota 1 300 m.

Pîrtia urmează a fi înzestrată 
cu un teleschi în’Kre Sinaia (Pla
iul Vacii) și cota 1 300 (cca 2 500 
m). Pentru partea superioară se 
va utiliza telefericul existent iar, 
din 1969, telecabina ce va lega 
Cota 1 400 de vîrful Furnica.

între cota 1 300 și Sinaia, se pre
vede realizarea unei Instalații de 
luminat a pîrtiei.

II. O zonă de pîrtii de schi la 
Cota 1500, care oferă cca 40 ha 
de teren propice pentru schiat 
începînd din fața cabanei Cota 
1 500 pînă la Cota 1 400. Se pre
vede dotarea zonei cu un tele
schi (construit în acest an), cu
4 tele-baby-schiuri și cu insta
lație de iluminat.

III. Reamenajarea pîrtiei vîrful 
Furnica — Cota 1 500 (cca 2 000 m, 
diferență de nivel 600 m). Se vor 
efectua lucrări de jalonare, de 
înlăturare a stîncilor în anumite 
porțiuni. Pentru a înlesni acce
sul în zona superioară, se propu
ne instalarea a două teleschiuri 
(Căldarea Carpului — vîrful Fur
nica și vîrful Furnica — Valea 
Zgarbura).

IV. Teleschi între vîrful Furni
ca și valea Dorului. Cu un tra
seu de 800 m, acest teleschi ar 
deservi o excelentă pîrtie (1700 
m lungime, diferență de nivel 300 
m), unde zăpada se menține peste 
6 luni pe an.

V. Teleschi între Furnica Mică 
și Furnica Mare. Acesta ar în
lesni accesul schiorilor care fo
losesc pîrtia ce coboară de pe 
vf. Furnica Mare în Valea Pele- 
șului. Se prevede și instalarea u- 
nui teleferic direct : Valea Pele- 
șului — vf. Furnica Mare (cca. 
700 m lungime).

VI. O trambulină pentru sări
turi, avînd plecarea pentru elan 
lîngă Cota 1 500 și sosirea în Va
lea cu Brazi (700 m lungime — 
100 m diferență de nivel). Avînd 
în vedere forma naturală de am
fiteatru a zonei, aci se pot ame
naja și tribune pentru un mare

de spectatori.

FurnimmicK

•O.

Legenda schiței : 1. Noul tronson al pîrtiei Vf. Furnica — Sinaia ; 2. Zona 
de schi cota 1 509—Cota 1 400, ce va fi deservită de teieschiul prevăzut a se construi 
anul acesta ; 3. Zona de schi dintre Vf. Furnica Mică și cota 1500 ; 4. Pîrtia Vf. 
Furnica — valea Dorului (1 700 m ; dif. de nivel 300 m) ; 5. Zona de schi Vf. Furnica 
Mare — Valea Peleșului, care va necesita dotarea cu un teleschi ; 6. Zona trambuli
nei pentru sărituri cu ' ' "

Deși ;,slnăian get-beget", 
EUixje-N KISS, âbordează, r-*- 
mul rînd, problema valorificării 
zonei din jurul cabanei Peștera 
— pe Valea Ialomiței — care a de
venit ușor accesibilă în urma con
struirii drumului forestier.

Tov. Kiss preconizează crearea 
unei stațiuni de sporturi de iarnă 
în jurul cabanei Peștera — „un 
Saint Moritz al României" — ba- 
zîndu-șl propunerea pe următorii 
factori : „altitudine medie 1 600 m, 
sezon de iarnă prelungit, drum de 
acces auto, posibilități de ali
mentare cu apă, căldură, energie 
electrică, locuri pitorești pentru 
amplasat hoteluri, cabane, mote
luri, posibilități excelente, pentru 
construirea unor pîrtii de bob, 
săniuțe, de schi alpin, schi-fond, 
patinoar ș.a. Iri plus, apropierea 
de versantul sinăian al Bucegilor, 
permite folosirea piftiilor de schi 
de pe platou, a pîrtiilor exce
lente (dar nepuse în valoare) ce 
coboară de Ia vf. Furnica spre 
Sinaia, beneficiind și de funleu- 
larul proiectat între Sinaia și vf. 
Furnica".

Referindu-se la noua șosea care 
va lega Sinaia de Cota 1 400, citi
torul nostru consideră că o ase
menea lucrare trebuie justificată 
de sporirea capacității de caza
re în zona respectivă.

Pentru a face din Sinaia o au
tentică stațiune de sporturi de 
Iarnă, trebuie să-i sporim zestrea 
de pîrtii de schi. Or, constată 
tov. Kiss — „practic, în Sinaia 
nu mal sînt pîrtii de schi. Pen
tru Școala sportivă s-a repartizat 
un teren cu schi-lift dar pîrtia 
este neamenajată, prost ampla
sată (pe o muche expusă la vînt 
și soare) șl inaccesibilă începăto
rilor. Marea doleanță a celor ce 
vor să facă schi la sinaia sună 
astfel : pîrtii de schi pentru în
cepători, pîrtii pentru avansați. 
Pe pîrtii sînt necesare schl-lifturl 
și instructori de schi autorizați, 
salarizați, care — contra unei 
taxe — să predea doritorilor în 
8—10 zile elementele de bază ale 
practicării acestui frumos sport. 
Și bobul poate fi practicat în 
Sinaia dacă se reamenajează ve
chea pîrtie. Ea trebuie, însă, 
prelungită în sus. Ascunsă în pă
dure, ea se va menține mai bine 
pentru concursuri și antrenamen
te. De asemenea, se poate face 
și o pîrtie pentru săniuțe".

La capitolul construcțiilor ne
cesare în oraș, tov. Kiss face următoarele propuneri:

„în privința găzduirii nu stăm 
bine pentru că, în Sinaia, excep- tînd hotelul de lux „Palace", tu
riștii nu au alt hotel. Trebuie 
făcut ceva și în acest sens. Pe terenul de fotbal, care strică as
pectul centrului orașului, dacă 
nu se construiește un patinoar 
care ar fi foarte necesar, s-ar 
putea înălța un hotel turistic de 
8—10 etaje.

Pe un platou cu o poziție excep
țională — unde se allă acum o 
hală de uscat salam — s-ar putea 
construi, de asemenea, un hotel 
turistic de mare capacitate, în 
formă de potcoavă sau de turn cilindric. Terenul este solid șl 
are în apropiere rețea de apă, 
și canalizare".

I
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Dezvoltarea complexului I
turistic I

schiurile.
cu un teleschi ; 6. Zona trambuli- Ar fi necesar

pentru ama-

Șl

din Poiana Stinii
Tov. ION NEDELCU. își în

cepe scrisoarea cu o constatare : 
„In cai’itate de cetățean al ora
șului Sinaia am putut observa 
că, exceptînd pe cei ce vin la 
odihnă, turiștii nu prea zăbovesc 
în această localitate pentru că 
nu au condițiile necesare".

Cititorul nostru menționează, 
apoi, că hotelul din oraș și cei 
de la cota 1400 nu sînt suficien
te, că lipsește o unitate de în
treținere a autoturismelor (re
parații, spălat, gresat) și că un 
oraș cu profil turistic are nevoie 
de o mare varietate de baze 
sportive.

Ce propune tov. Nedelcu ? 
D-sa a întocmit o listă lungă 
dar pe care a 
te lapidar :

— un hotel 
loc de parcare 
nica ;

— amenajarea unui camping 
complexului turistic în poiana 
Opler ;

— construirea (dezvoltarea) 
complexului turistic în Poiana 
Stînii ;

— un cinematograf cu 800— ■ 
1 000 locuri ;

— o sală pentru manifestări ■
artistice-culturale (festivaluri in- • 
ternaționale, concerte, manifes- I 
țări folclorice de amploare, ■ 
mari congrese etc.); .

— un stadion pentru fotbal și I
atletism cu tribune pentru ■ 
5 000—6 000 spectatori; .

— reamenajarea celor 5—6 te- I
renuri de tenis care existau a- “ 
cum 20 de ani ; «

— betonarea pîrtiei de bob I
măcar în porțiunile unde tere- ■ 
nul se surpă ; ■

— construirea unei policlinici I
moderne; *

— modernizarea drumului tu- ■
ristic pe centura calea Codrului I 
— calea Moroeni — Izvor; “

tiei de ■ 
— Cota I 

în •

formulat-o foar-

cu restaurant și 
în cartierul Fur-

I
I
I
I
i
i
i
i
I
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PÎRTII DE
TERENURI

1ON BUȘTUC, preșe- 
Clubulul sportiv Si- 

în

Tov. 
dintele 

naia, subliniază faptul că 
jurul orașelor Sinaia și Buș
teni lipsesc pîrtiile și terenu
rile pentru învățarea schiului". 
In consecință, d-sa face cîteva 
propuneri în acest sens:

„Pîrtii de schi la Sinaia. — 
Cota 1 400 
cariera 
Cășăriei cu sosire în două va
riante :
(str. Gh. Doja); b) la Tirul cu 
Porumbei (str. Pustnicului). A- 
ceastă pîrtie ar necesita devie
rea de la proiectul inițial, a 
drumului nou Sinaia — Cota 
1400 și desființarea terenului 
de schi din fata hotelului Al
pin.

Altă pîrtie care ar fi mult 
solicitată s-ar putea amenaja 
pe traseul Poiana Stînei — 
stînca Fr. Iosef — Stînca cu 
Clopoței — Plaiul Vulpăriei— 
Sinaia (poiana Opler).

A treia pîrtie, utilizabilă șl 
pentru sshi de primăvară, ar 
putea fi amenajată pe versan
tul nordic al văii Rele.

Pîrtia de bob ar trebui pre
lungită în sus, de Ia 1 150 m 
alt., la 1300 m alt, în acest fel, 
înghețarea ei ar fi mai ușor 
de realizat.

Drumul vechi Sinaia — Cota 
1 400 ar putea fi folosit, cu 
unele amenajări, ca pîrtie pen
tru săniuțe și scheleton.

Ca terenuri de schi, Poiana 
Stînii pare cea mai indicată, 
apoi zona numită Tirul cu Po
rumbei, Poiana Popicăriei (în

Fînlîna Davila— 
Costinescu — Plaiul

a) în valea Cășăriei

SCHI DAR
un patinoar

0E INIȚIERE
cazul în care se va renunța la 
afectarea ei pentru construcții 
de locuințe) și la Izvor. Pe 
actualul teren de fotbal s-ar 
putea face un patinoar arti
ficial.

Pe lingă aceste amenajări 
mai sînt necesare: un telefe
ric între Sinaia și Poiana Stînii 
precum și baby-tele-schiuri pe 
toate terenurile de învățare a 
schiului și pe pîrtia Furnica— 
valea Dorului.

Pentru Bușteni aș propune 
lărgirea pîrtiei din Kalinderu 
și dotarea acesteia cu un tele
feric (cu scaprie) și cu un schi- 
lift pe partea din Boncu, iar 
pentru accesul în Bucegi, un 
teleferic — cu cabine, pe tra
seul Bușteni — Caraiman — 
Babele ,— Peștera, cu două 
tronsoane.

în sfîrșit, va trebui să se cre
eze noi spații de cazare lîngă 
pîrtiile de schi și în vecinăta
tea traseelor turistice".

ȘI ALTE
Din celelalte scrisori parveni

te de la locuitorii orașului Si
naia am mai reținut următoa
rele propuneri:

— Unui din cele șapte vechi 
hoteluri transformate în case de 
odihnă să fie redat turismului; 
construirea unui hote] turistic 
ia Vîrful cu Dor (tov. Radu 
OANCEA).

Un grup de salariați de la 
Uzina Mecanică Fină din Si
naia, răspunzind invitației 
ziaruftii nostru, ne prezintă 
cîteva sugestii pentru ame
najări în acest oraș și în 
împrejurimi.

1.1 Rezolvarea problemei 
transportului Sinaia — Cota 
1400 ;

2. Amenajarea unei pîrtii 
de schi asemănătoare cu cea 
de la Predeal care nu mai 
face față tuturor amatorilor ;

3. Amenajarea unui pati
noar, de mulți ani așteptat;

4. Acum 4—5 ani a fost in
stalat în poiana Popicăriei 
un teleschi care a funcționat 
în condiții satisfăcătoare doi 
ani. Era foarte bun, în spe
cial, pentru copii și începă
tori. Cineva a avut însă 
ideea să-l mute de acolo pe 
o muchie de deal, veșnic bă
tută de vînt, așa că de trei 
ani teleschiul nu mai func
ționează. Să-1 facem din nou 
folositor !

5. Deschiderea unei cofe
tării moderne, spațioase.

I
I

— reamenajarea pîrtiei 
schi Furnica — Carp ■ 
1400 și prelungirea ei pînă în 
poiana Popicăriei;

— extinderea și modernizarea 
rețelei comerciale;

— filiala O.N.T. din localitate 
să aibă dreptul de a controla și 
îndruma toate unitățile care 
concură la servirea turiștilor.

I
I
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CfTEVA PROPUNERI...
— O potecă sau un drum de 

acces în masivul Gîrbova care 
oferă o admirabilă perspectivă 
spre Bucegi; în orașul Sinaia 
venind numeroase familii cu 
copii, ar fi de dorit să se ame
najeze patru terenuri de joc (în
zestrate cu cele necesare) și a- 
nume: pe str. Gh. Doja, lingă 
schi-lift; pe platouC Izvor; pe 
str. Piscuî Cîînelui și în poiana

I
IOpler; un teleferic de la gara 

Sinaia pînă la Cota 1400 (tov. 
C-tin FUGARELU).

— Un mare han turistic Ia ie- | 
șirea din Sinaia spre nord, pe 
platoul de lîngă rîul Prahova ; o 
plajă pe malu£ Prahovei șl te
renuri de tenis, volei, baschet ■ 
în zona unde decolează elicop- I 
lerele (tov. Aurel BURCHI).

I



CU BALONUL ROTUND IN JURUL LUMII

DEL PLATA

CAMPIONATE echipelor frun-

IN ȚĂRILE Turnee peste oceanSCOȚIA

SPANIAEUROPENE
Real Madrid fruntein

ANGLIA
Liderul învins

PORTUGALIAfruntașe <

24 15 6 3 48—19 36
23 12 3 8 41—27 27
24 11 5 8 40—28 27
24 11 5 8 28—28 27

1. St. Etienne
2. Bordeaux
3. Sedan
4. Marseille

Leicester 0—0, Swansea 
Arsenal 0—1, Tottenham 
Preston 3—1 etc.

Clasamentul 
tașe ;

1. F.C. Niirnberg 23 13 7 3 54—25 33
2. MSnchengladb. 23 10 8 5 60—36 2s
3. Bayern Mtln-

chen 22 12 3 7 47—39 27
4. F. C. K01I1 23 p, 5—7. Eintracht 
Braunschweig, Werder Bremen,

Alemannia Aachen cite 25 p etc.

• CAMPIONATELE NAȚIONALE DIN EUROPA ÎN PLINĂ 
DESFĂȘURARE

• MEXICANII SE PREGĂTESC PENTRU TURNEUL OLIMPIC
• VASAS A CÎȘTIGAT TURNEUL DE LA MAR

F. C. Kaiserslautern — Mun
ch en 1860 0—-0, Bayern Mii»- 
chen — Borussia Neunkirchen 
4—0, Werder Bremen 
Schalke 04 2—0, Borussia Dort
mund — S. C. Karlsruhe 5—0, 
VfB Stuttgart — F. C. KSln 
2—0. Poziția echipelor frun
tașe :

tat meciul international dintse 
selecționatele Suediei și Izrae- 
lului. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 3—0 (3—0) in favoarea 
fotbaliștilor suedezi. Meciul a 
fost condus de Andrei Radu
lescu (România).

© La Lima, în cadrul „Cupei 
campionilor Americii de Sud" 
echipa Sporting Cristal (Peru' 
a întrecut cu scorul de 2—0 
(2—0) formația „Jorge Wilster- 
man“ (Bolivia).

Intr-un meci restant, Man
chester United a fost învinsă 
de Burnley cu 2—1. Întrucît 
sîmbătă în Anglia a fost pro
gramată o etapă de cupă, nu 
au fost programate alte me
ciuri de campionat. Clasamen
tul fruntașelor

Glasgow Rangers neînvinsă
în campionatul scoțian, frun

tașele clasamentului obțin noi 
victorii, iar Glasgow Rangers 
și Celtic Glasgow se mențin 
în lupta pentru primul loc. 
Celtic a dispus cu 1—0 de 
Motherwell, iar Rangers a în
trecut cu 4—2 pe Dundee. Po
ziția echipelor
1. Glasgow Ran

gers
2. Celtic
3. Hibernians

23 20 3 0 81—19 43
21 17 3 1 59—18 37
23 14 3 6 45—27 31

24 de goluri în 7 meciuri I

R.F. A GERMANIEI
1. Manchester
2. Leeds United
3. " Liverpool

28
29
27

17 7 4 57—33 41
17 6 6 52—24 40
14 8 5 41—20 38

•Rezultate mai importante în 
meciurile de cupă (turul al 
4-lea) i Aston Villa — Rothe- 
ran 0—1 I, Chelsea — Nor
wich 1—0, Manchester City

Campionii învinși la Nurnberg
In etapa a 23-a, actualul lider 

al campionatului, F. C. Nflrn- 
berg, a susținut pe teren pro
priu partida cu Eintracht 
Braunschweig, campioana țării. 
Victoria a revenit gazdelor cu

1, care au acum 5 puncta

Lupta pentru primul loc est» 
deosebit de pasionantă. Pro
tagoniste sînt Benfica si 
Sporting. Ambele au cîștigat 
cu scoruri categorice meciu
rile de sîmbătă: Benfica — 
Braga 3—0, Sporting — C.U F 
4—0. Dar scorul record l-a în
registrat F. C. Porto i 9—0 cu 
Tirsense, proaspăt promovată 
în prima ligă a campionatului 
portughez. Alte rezultate :

După 21 de etape continuă 
să conducă echipa Real 
Madrid cu 30 de puncte, ur
mată de Las Palmas 28 p, 
Barcelona 26 p, Atletico Ma
drid, Valencia 25 p etc.

în etapa a 21-a, Real Ma
drid a terminat la egalitate 
(1—1) cu Atletico Madrid. 
Alte rezultate : Espanol Bar- 

. celona — Sevilla 4—0, Betis 
— Barcelona 4—3, Sabadel — 
Elene 1—2, Atletico Bilbao — 
Malaga 4—0, Valencia — Pon- 
tevedra 6—2, Las Palmas — 
Cordoba 4—1, Saragosa — 
Real Sociedad 1—0.

IZRAEL-SUEDIA 0-3
In prezența a 20 000 de spec

tatori, la Tel Aviv s-a dispu-

■

Simon (Nantes) deschide 
scorul in meciul cu Bor
deaux. Fază din meciul 
Nantes — Bordeaux (1—1), 
desfășurat recent in cam

pionatul Franței

Foto : „MIROIR SPRINT"

avans față de cea de a doua 
clasată, 
gladbach.
a reușit 
(2—2) în 
proaspăta 
ligă, M.S.V. Duisburg, echipă 
antrenată de fostul internațio
nal maghiar Gyula Lorant. Ce
lelalte rezultate ale etapei: 
Hannover 96 — Hamburger
S.V. 2—2, Alemannia Aachen

Eintracht Frankfurt 2—1.

Borussia MOnchen- 
Aceasta din urmă nu 
decît un scor egal 
partida susținută cu 
promovată în prima

cademica
3—0, Guimaraes 
ses 1—0, Varzim 
2—0, Bareirense
1—1. Poziția 
tașe:
1. Benfica
2. Sporting
3. Porto
4. Academica

Sanjuanense
— Belenen-
— Lexoex

— Setubal 
echipelor frun-

FRANȚA
Scoruri strînse

Fiolo—1:06,4 la 100 m brasI

Antrenorul rorbes Cariile, unul 
dintre conducătorii lotului olim
pic al Australiei care se pregă
tește pentru J.O. de vară, folo
sește la antrenament o metodă 
nouă, grație căreia înotătorii au 
posibilitatea să vadă tn orice 
moment timpii intermediari. El 
realizează aceasta folosind -o sta
ție de televiziune cu circuit în
chis. Antrenîndu-se după această 
metodă, tînărul student Michael 
Wenden din Sydney, în vîrstă de 
ÎS ani, a realizat recent un nou 
record al Australiei la 100 m, cu 
53,7.

Cu prilejul unui concurs de 
natație desfășurat la Guanaba- 
ra, sportivul brazilian Jose Sil
vio Fiolo a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 
m bras cu timpul de 1:06,4. 
chiul record mondial era 
1:06,7 și aparținea de la 8 
iembrie 1967 înotătorului sovie
tic Vladimir Kosinski.

★
NEW YORK 20 (Agerpres). 

— In cadrul meciului de nata
ție dintre echipele universită
ților California și Stanford, 
desfășurat la Los Angeles, Isac 
Zorn a egalat cea mai bună 
performanță mondială pe dis
tanța de 50 yarzi liber cu tim
pul de 20,9. Zorn a cîștigat și 
proba de 100 yarzi liber cu 46.1, 
timp ce reprezintă cea mai 
bună performanță a sezonului 
înregistrată în S.U.A.

Sportivi români
în Cuba

HAVANA 20 (Agerpres). 
- La Havana a sosit un 
grup de sportivi români, 
format din trăgători și scri- 
meri, care vor face antre
namente în comun cu spor
tivii cubanezi și vor lua 
parte la mai 
cursuri de 
de scrimă, 
campionul i 
ret, Anton 
ticipa la „( 
olimpice" și la 
Ramon Fonst”, împreună cu 
tineri scrimeri din U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Mexic, Unga
ria, R.D. Germană, Cuba.

Țintașii, în rîndul cărora 
se află și campionul mon
dial de pistol viteză, Virgî* 
Atanasiu, vor lua parte la 
un concurs în compania țin- 
tașilor cubanezi și sovietici.

vor 
multe con- 

verificare. Lotul 
cuprinzînd și pe 
mondial de tine- 
Pongraț, va par- 

,Cupa speranțelor 
.Memorialul

16
16
16
16

12 3 1 44—13 27
12 3 1 36—13 27
11 2 3 41—13 24
U 1 4 37—12 23

In etapa a 24-a, St. Etienne 
a mai cucerit un punct, de 
data asta în deplasare, la Aix 
(1—1). Alte rezultate: Rennes 
— Sedan 1—1, Angers — So- 
chaux 1—1, Valenciennes — 
Marseille 1—0, Lile — Bor
deaux 1—2, Nantes — Red 
Star 1—0, Nice — Lens 0—0.

După marele turneu octogo
na! de la Santiago de Chile 
mai multe formații care au 
participat la această competi
ție s-au îndreptat spre Mar 
del Plata (Argentina), unde a 
fost organizat un alt turneu
mai redus ca proporții, și cîș
tigat de Vasas Budapesta, care 
a învins cu 3—1 pe Racing 
Buenos Aires și cu 3—0 pe 
River Plata. Selecționata Ce
hoslovaciei a învins cu 2—1 
pe Racing Buenos Aires.

Mexicanii, care se 
intens în vederea 
olimpic și al C.M. 
organizează de cîtva 
nee internaționale de 
gură, la care sînt 
formații cunoscute în fotbalul 
mondial. Pentru echipele me
xicane acestea constituie, fi
rește, un excelent prilej de 
verificare a potențialului lor 
înaintea turneului olimpic ca 
și a capacităților organizato
rice, în același timp.

In prezent, la Ciudad de 
Mexico are loc turneul hexa- 
qonal. Participă trei echipe 
mexicane, dintre care selec
ționata orașului Ciudad de 
Mexico este o adevărată se
lecționată a tării, formațiile de 
club Jalisco și Toluca, și trei 
echipe de peste hotare: Bo
tafogo (Brazilia), Steaua roșie 
Belgrad (Iugoslavia) și Ferenc
varos Budapesta (Ungaria). 
Dintre 'meciurile mai impor
tante care au avut loc pînă 
acum menționăm: Sel. Ciu
dad de Mexico — Ferencva
ros 3—1 ; Ferencvaros — To
luca 5—3, Botafogo — Jalisco 
4—0 și Steaua roșie Belgrad 
— Toluca 3—1. în prezent cla
samentul turneului se 
tă astfel s

pregătesc 
turneului 

din 1970 
timp tur- 

anver- 
invitate

prezin-

Sîmbătă la Glasgow va avea loc meciul decisiv din grupa a Vlll-a a, 
campionatului european dintre selecționatele Scoției și Angliei. Pen
tru a se califica în sferturi, englezit au nevoie de un singur punct. 
In fotografie o amintire tristă pentru scoțieni : o fază din meciul Ir
landa de nord — Scoția (1—0). Portarul scoțian Simpson reține balonul 
în fața atacanților irlandezi. Foto : „WORLD SOCCER"

de la viareggio telex
in faza finală

al 
de 
re-

I

1. Sel. Ciudad Mex. 2 2
2. Botafogo 3 2
3. Ferencvaros 3 2
4. Jalisco 4 2
5. Steaua roșie 4 1
6. Toluca 4 0

0
1
1
2
2
4

8— 2
8— 3
8— 6
7— 7
6—16
6—15

• Echipa Ujpesti Dozsa se 
află de aproape șase săptă- 
mîni în America de Sud. In 
acest timp, formația maghiară 
a susținut 15 meciuri. Recent, 
ea a îhtîlnit la Bogota selec
ționata olimpică a Columbiei, 
pe care a învins-o cu 8—3 
iBene a marcat în acest meci 
5 goluri).

Pentru turneul final 
turneului internațional 
fotbal de la Viareggio, 
zervat echipelor de juniori,
s-au calificat pînă în pre
zent formațiile: Juventus
Torino, Burevestnik (URSS), 
Eintracht (R. F. a Germa
niei) și Vojvodina Novi Sad. 
Primele trei echipe s-au ca
lificat datorită unui număr 
mai mare de lovituri de Ia 
11 m transformate, iar Voj
vodina prin tragere la sorți.

Turneul de la Viareggio 
prevede ca atunci cînd două 
echipe slnt la egalitate de 
puncte și golaveraj după me
ciurile tur-retur, calificarea 
se decide prin, lovituri de la 
11 m.

Iată rezultatele înregistra
te : Juventus Torino — Par
tizan Belgrad 0-0 (la pe
nal tiuri 3—0); Burevestnik — 
A,S. Roma 0—0 (la penal- 

tiuri 5—2); Eintracht — Bo
logna 2-1 (la penaltiuri 
8—5); Vojvodina Novi Sad 
— Milan 0—2 (la penaltiuri 
7—7, Vojvodina obținînd ca
lificarea prin tragere 
sorți).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TINARA SPORTIVA Rita 
Schmidt (R.D. Germană), iu 
vîrstă de 17 ani, continuă să 
rețină prin performanțele sale 
atenția tuturor iubitorilor 
atletism 
După ce 
realizase 
Riga 1,83 
țime, cu 
de sală ale R.D. Germane, des
fășurate la Berlin, Rita Schmidt 
a trecut peste ștacheta înălțată 
Ia 1,84 m. Rezultatul obținut 
de tînăra speranță a atletismu
lui din R.D. Germană este cea 
mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit a sezo
nului, fiind inferioară cu 2 em 
recorduîui mondial de sală de
ținut de atleta româncă Iolanda 
Balaș.
a
IN „TURUL CICLIST AL CU
BEI", după 9 etape, conduce 
rutierul mexican Augustin Jua
rez, urmat la 2:13,0 de Sergio 
Martinez (Cuba) și la 7:02,0 de 
Ramos (Cuba). Etapa a 9-a, des
fășurată între Topes de Collan- 
tes — Santa Clara, a fost cîști- 
gată de polonezul Henryk Ra- 
sek.

de 
din lumea întreagă, 
săptămîna trecută ea 
în concursul de la 
m Ia săritura în înăl- 
prilejul campionatelor

ÎN IULIE, LA BUCUREȘTI
Intilniri preliminare vor preceda „Cupa Galea" 1968

IN CONTINUAREA turneu'ui 
pe care îl întreprinde în Liban,I

competiție in-Tradiționala 
terpațională de tenis „Cupa Ga
lea" (rezervată tinerilor jucă
tori născuți după 31 decembrie 
1947) reunește in acest an 25 
de țări participante. Datorită 
numărului mare de echipe în
scrise, comisia de organizare a 
hotărît disputarea unui turneu 
preliminar la care vor participa 
12 formații repartizate în trei 
grupe. Iată locurile de desfă
șurare și meciurile din primul 
tur: grupa I (la Atena): Iran 
- Bulgaria, Austria — Grecia ; 
grupa ,a H-a (în Olanda): Da-

nemarea — Portugalia, Luxem
burg — Olanda; grupa a III-a 
(la București): Elveția — Tur
cia, R.D. Germană — România. 
Echipele câștigătoare se vor 
califica pentru sferturile de fi
nală.

Partidele turneului prelimi
nar se vor disputa între 18—21 
iulie, iar sferturile de finală 
între 25—28 iulie. Finalele com
petiției vor avea loc pe tere
nurile „Sporting Club“ din Vi
chy, între 1 și 6 august.

I
I
I

CĂTRE SPORTIVII FRANCEZI PARTICIPANJI LA J.O.
GRENOBLE 20 (Agerpres). - 

După terminarea Jocurilor O- 
limpice de iarnă, președintele 
Republicii Franceze, generaiul 
Charles de Gaulle, a adresat 
ministrului pentru problemele 
tineretului și sportului, Fran
cois Missoffe. următoarea tele
gramă :

„Vă rog să transmiteți spor-

tivilor care au participat îa 
Jocurile Olimpice de la Greno
ble și în special lui Jean Clau
de Killy, Marielîe Goitschel, 
Annie Famose. Isabelle Mir. 
Guy Perillat și Patrick Pera 
sincere felicitări. Pentru tinere
tul țării noastre ei sînt un fru
mos exemplu de perseverență 
și reușită".

Acest grup de mașini de curse tip „Porsche 907“, cu o 
capacitate de 2200 cmc, a triumfat la recenta întrecere de 
24 de ore de la Dayton Beach. 7'date aceste trei mașini s-au 
clasat pe primele locuri. I

C
ampionatul european 
pe anul în curs al ra- 
liurilor, care se des
fășoară după o for
mulă mai simplă, a 
debutat în prima parte 
a lunii ianuarie prin- 
tr-o competiție re- 
strînsă, organizată în 
Suedia și cîștigată de un tînăr 

pilot local. După o scurtă pau
ză, campionatul a intrat din 
plin în atmosfera sa obișnuită, 

înalt„fierbinte" la cel mai 
grad, prin disputarea Ra
liului Monte-Carlo, ajuns 
la a 37-a ediție. Această 
întrecere, patronată de 
Clubul automobilistic din 
Monaco, a reunit la start 
200 de mașini reprezen- 
tînd 36 din cele mai cu
noscute mărci. La capă
tul unui traseu de 5 000 
km, străbătut în 3 zile și 
3 nopți și presărat cu 
numeroase probe spe
ciale, primul loc a reve
nit — după cum se știe— echipa
jului englez Vie Elford—David 
Stone, care a concurat pe un 
Porsche 911 T „de uzină1*.

Acum, în cel mai cunoscut 
raliu anual „Ies jeux sont faits" 
(cum ar spune un crupier din 
principatul monegasc), dar co
mentariile pe marginea lui nu 
s-au stins încă. Și aceasta pen. 
tru că actuala ediție a prezen
tat cîteva aspecte inedite. Este 
vorba mai întîi de vreme, care 
s-a păstrat deosebit de blîndă 
pe toată durata competiției, ceea

ce s-a întîmplat de puține ori De astă dată, micile mașini en-
în istoria raliului. Această ne- glezești, conduse de piloți de
așteptată situație i-a jenat pe 
mulți concurenți, deoarece își 
luaseră cu ei anvelope de ghea
ță și zăpadă, dar le lăsaseră a- 
casă pe cele pentru teren „sec". 
Chiar echipa Porsche s-a trezit 
descoperită din acest punct de 
vedere și a trebuit să facă apel 
la aviație, pentru a i se aduce 
de urgență pneurile „Racing" de 
care avea nevoie.

Gîndindu-se probabil la tre-

prima mină, au fost găsite la 
controlul tehnic cu sistemul de 
carburație ușor transformat, ceea 
ce le conferea un oarecare spor 
de putere Discuțiile au durat 
o noapte, după care organiza
torii au declarat incidentul în
chis (compensație pentru 1966?) 
și au permis echipajelor în 
culpă să continue întrecerea.

S-a spus și se mai spune une
ori că raliul reprezintă cel mai

șanse de succes? Foarte puține. 
.Adică numai cele cîteva care re
prezentau marile firme construc
toare Disputa pentru primele 
locuri s-a purtat între piloții 
profesioniști aparținînd a patru 
uzine : Elford, Toivonen, Zasa- 
da (Porsche) ; Munari, Ander
son, Soderstrom, Trautman, Pat 
Moss (Lancia) ; Piot. Larousse, 
Vinatier. Nicolas (Renault); Ma- 
kinen. Aaltonen, Hopkirk, Fall 
(B.M.C.).

Este de-a dreptul impresio-

de mașină, 
ghinionistul, 
cinci săptă- 
concurs și a 
fizică spar-

bit 15 kg pentru a se înscrie 
în gabaritul cerut 
Excelentul, dar 
Piot s-a antrenat 
mini pe traseul de 
făcut o pregătire
tană... Despre pregătirea teh
nică, ce să mai spunem ? Auto
mobilele Mini Cooper SMK II 
ale firmei B M.C. au fost în
soțite în competiție de 10 ma
șini de asistență tehnică cu 12 
mecanici, de patru echipe de 
recunoaștere a traseului și de o

După a 37-£ ediție a Raliului Monte-Carlo

AMATORISMUL O ILUZJE

tipar ai: L P. «Informația*, «tr. Brezoiana 23—24.

cut, cînd severitatea excesivă și 
unele abuzuri ale oficialilor au 
creat o atmosferă nefavorabilă, 
conducerea Clubului din Monte- 
Carlo a elaborat pentru actuala 
ediție un regulament de concurs 
mai puțin rigid (spre exemplu, 
concurenții au putut să foloseas. 
că oricîte sorturi de anvelope 
aveau la dispoziție) și a închis 
ochii în fața unor situații cri
tice O astfel de situație s-a ivit 
în legătură cu aceleași buclucașe 
automobile ce fuseseră
descalificate eu doi ani în urmă

accesibil gen de competiție au
tomobilistică. Dar, un asemenea 
lucru ar putea să-l creadă nu
mai neinițiații. Am ajuns în 
situația specifică a motociclis- 
mului de performanță — cînd 
concursurile tip raliu și-au pier
dut caracterul larg amatoricesc 
și s-au transformat în dispute 
profesioniste. Ediția din acest 
an a Raliului Monte-Carlo a 
scos din nou în evidență acest 
adevăr. La start s-au prezentat 
?(10 de echipaje, dar cite din 
ele se gîndeau că au oarecari

nant gradul înalt de pregătire 
a acestor piloți, impresionează 
mijloacele tehnice auxiliare pe 
care firmele le-au pus la dispo
ziția lor. Cîștigătorul raliului, 
Vie Elford, a închiriat încă 
din toamnă o locuință în regiu
nea montană unde erau pro
gramate obele speciale, s-a 
rnutat acoiu și s-a antrenat două 
luni de zile. Colegul său de 
echipă, Toivonen, clasat pe locul 
secund, a parcurs cu mașina 
înainte de raliu, pe drumuri de 
iarnă, peste 20 000 km și a slă-

echipă de meteorologi. Fiecare 
mașină de concurs a dispus 
de cite... 120 de pneuri de 
schimb I Cam aceleași mijloace 
au stat și la dispoziția piloților 
de la Renault, care au concurat 
pe Alpine Renault 1 300, și a 
celor de la Lancia, prezenți la 
start pe mașini speciale Fulvia 
HS 1 300 Rallye. Doar angajații 
lui Porsche au fost mai „săraci". 
Ei n-au dispus decît de 50 
cauciucuri per mașină, însă 
avut sub capotă un surplus 
50—60 CP față de adversari.

de 
au 
de

echipa masculină 
Spartak Sofia 
eu campioana 
ele du Sacre 
au cîștigat cu 
15—8).
9
CURSA CICLISTA „Marele 
premiu de la Cannes", disputa
tă pe distanța de 170 km, a 
fost ciștigată de tînărul rutier 
francez Cadiou. învingătorul a 
fost cronometrat cu timpul de 
4h 25:35,0. Pe locul doi s-a cla
sat Claude Guyot (Franța) în 
același timp cu ciștigătorul. 
Plutonul doi, condus de campio
nul mondial Merckx, a sosit 
după 15 sec.

volei 
a jucat la Beirui 
Libanului, „Cer- 
Coeur". Oaspeții 
3-0 (15—9, 15-7,

LA TOURS s-a disputat cea 
de-a treia întilnire amicală din
tre reprezentativele masculine 
de baschet aie Franței și Un
gariei. Baschetbaliștii francezi 
au obținut victoria cu scorul de 
73—62 (40-26). Cel mai eficace 
jucător de pe teren a fost ma
ghiarul Gabany, care a înscris 
30 de puncte. De la învingători 
cele mai multe puncte (18) au 
fost marcate de Longueville.

Bătălia între aceste puternice 
„armade" s-a dezlănțuit pe par
cursul traseului comun și mai. 
ales al probei complementare 
de noapte, cînd a avut loc un 
incident neobișnuit. Echipa Re
nault, aflată la un moment dat 
în frunte, l-a pierdut pe drum 
pe Piot (defecțiune mecanică), 
nu mai putea avea mari spe
ranțe în Vinatier (din aceleași 
motive) și rămăsese cu nădejdea 
în Larousse. Acesta avea o în- 
tîrziere de cîteva zeci de se
cunde față de Elford, însă per
fect recuperabile. Dar tocmai 
atunci s-a produs faptul de ne
crezut : niște spectatori ires
ponsabili, plasați la o curbă, au 
acoperit șoseaua cu gheață și 
zăpadă. Pilotul francez, intrînd 
cu viteză mare în viraj, deoa
rece știa de Ia antrenament că 
șoseaua e curată, a pierdut con
trolul mașinii și s-a ciocnit de 
niște automobile garate pe mar
gine. Din fericire, acest act 
huliganic nu s-a soldat cu vic
time (și alți concurenți, veniți 
după aceea, au pățit la fel), dai- 
i-a barat lui Larousse calea 
spre o eventuală victorie de 
prestigiu. In același timp, inci
dentul, confirmînd parcă o tra
diție, a făcut ca din nou Raliul 
Monte-Carlo să se încheie cu un 
scandal, care a umbrit inten
țiile bune și organizarea meri
torie asigurată de clubul din 
Monaco.

Dumitru L/7.AR
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