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PE SCHIURI,
ÎN PLIN SEZON

Gh. Cincu, unul din 
reprezentanții României 

la Balcaniadă

® La Chamrousse, Dan Cristea pe locul 25 la „spe
cial" fi pe locul 18 la combinată ® Lotul român a 
plecat în Bulgaria pentru a participa la Balcaniadă 
® Activitatea internă de la sfîrșitul săptămînii.

înainte de a relata unele 
amănunte asupra activității 
interne și internaționale a 
schiorilor români, aflată în ul
tima vreme în „umbra" Jocu
rilor Olimpice, se cuvine să 
completăm rezultatele cursei 
de slalom special din cadrul 
marii competiții. Ne referim 
la locul 25 ocupat de juniorul 
Dan Cristea, dintr-un total de 
105 participanti. Această per
formanță, ca și clasarea ace
luiași schior pe locul 18 și 
a lui Dorin Munteanu pe lo
cul. 25 la combinata de trei 
probe (în cadrul campionatu
lui mondial), reprezintă cele 
mai bune rezultate înregistra
te vreodată de un român la 
cursele alpine.

Referitor la întrecerile din 
următoarea perioadă, vom a- 
minti îir primul rînd de pri
ma ediție a campionatului bal- 
cariic, găzduită sîmbătă și du
minică de masivul Vitoșa, 
lingă Sofia. La concurs iau 
parte echipele Bulgariei, Iugo
slaviei și Turciei, precum și 
următorii reprezentanți ai ță
rii noastre : Tăbăraș, M. Foc- 
șeneanu, Cristea, Munteanu, 
Brenci (seniori), Gh. Vulpe, 
V. Crețoi, I. Bobit (juniori) la 
probe alpine, Dinu Petre, 
Cincu, Șfetea și Vilmoș Ia

fond. Lotul, plecat aseară din 
Capitală, este condus de prof. 
M. Bîră. Antrenori: prof. I. Be- 
rindei la alpine și Gh. Olteanu 
la fond. .întrecerile cuprind 
probele de slalom special și 
slalom uriaș pentru seniori și 
juniori, fond 15 km și 4x10 
km pentru seniori. Se vor 
face numai clasamente indi
viduale.

Un alt lot care va părăsi 
țara este cel de biatlon tine
ret. Selecționata română va 
participa săptămîna viitoare 
la campionatele mondiale re
zervate acestei categorii de 
biatloniști, în localitatea Lu
lea, la 300 km de Stockholm.

Din activitatea internă de 
la sfîrșitul acestei săptămîni, 
reținem organizarea unui mare 
concurs de sărituri la Valea 
Strîmbă, pe noua trambulină 
de 70 m. Dacă disputa se va 
desfășura în bune condiții, 
F.R.S.B. va organiza campio
natul național (3 martie) în 
această localitate, în loc de 
Poiana Brașovului. Aici, însă, 
vor avea loc, sîmbătă și du
minică, tradiționalele campio
nate universitare, la probe 
alpine și de fond, precum și 
campionatele de fond ale 
Brașovului.

PRIMUL CONCURS ATLETIC 
INTERNATIONAL DE SALĂ

La sfîrșitul săptămînii vom 
consemna desfășurarea primu
lui concurs internațional de 
atletism pe teren acoperit. La 
întrecerile programate în sala 
clubului Steaua vor fi pre- 
zenți, bineînțeles, în afara 
atleților români, și o serie de 
sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia și Polonia.

Pe adresa Federației noas
tre de atletism au și sosit 
listele de înscriere în concurs 
a sportivilor străini. Este vor
ba de: Snejana Stoleva (100 
m — 12,1 s), Rumiana Koșa- 
revska (înălțime — 1,04 m), 
Monka Bobceva (lungime — 
6,00 m), Trondafil Terezievski 
(100 m —- 10,4 și 200 m — 
21,2 si, Ilia Iliev (110 mg — 
14,5 s), Petar Bogdanov (înăl
țime —- 2,03 m), Raicio Țonev 
(lungime — 7,68 m), Velko 
Velkov (prăjină — 4,60 m) din 
BULGARIA; Eva Kucmanova 
(lungime — 6,45 m), Vera Kar- 
banova (înălțime — 1,71 m) 
și Petr Uteklal (100 . m ■— 
10,4 s) din CEHOSLOVACIA,• 
săritorii cu prăjina Woldz- 
mierz Sokolowski (5,05 m),

Leșek Butscher (4,95 m), Bogh- 
dan Magowski (4,84 m), Wol- 
demar Wecek (4,80 m), Kristoî 
Piatkowski (4,75 m) din POLO
NIA. în paranteze am trecut 
rezultatele cele mai bune ale 
respectivilor atleți, obținute în 
decursul sezonului competițio- 
nal al anului 1967.

Simpla lectură a listei celor 
înscriși ne arată că sîmbătă 
și duminică vom putea asista 
la desfășurarea plină de inte
res a numeroase probe. Din
tre acestea se detașează,. fără 
îndoială, săritura cu prăjina, 
care reunește nu mai puțin 
de 9 atleți cu rezultate de 
peste 4,60 m!

Concursul va începe sîmbătă 
(ora 13,30 prăjină și 15,30 
celelalte probe) și va continua 
duminică (ora 16,30).

Cunoscuta săritoa
re în lungime Eva 
Kugmanova (6,45 m 
în sezonul trecut) 
se va întîlni, în 
cadrul concursului
internațional, cu
Viorica Vișcopo-

leanu

CONCURSUL BUCUREȘTEAN
DE GIMNASTICĂ PE APARATE

Comisia de gimnastică a ora
șului București, organizatoarea 
concursului pe aparate despre 
care am amintit în ziarul nos
tru de marți și a cărui primă 
etapă este programată la fi
nele acestei săptămîni, a lansat 
invitațiile de participare aso
ciațiilor și cluburilor din Ca
pitală cu secții de gimnastică. 
Dacă toate vor răspunde favo
rabil, atunci duminica viitoare 
ne vom întîlni (la sala de la 
.'Ștrandul tineretului — fete și la 
sala Centrului „23 August" — 
băieți) cu sportivi și sportive de 
la următoarele asociații și clu
buri : Dinamo, Steaua, I.C.F., 
Universitatea, Viitorul, Clubul 
sportiv școlar, Școala sportivă 
nr. 1, Școala sportivă nr. 2 și 
Școala sportivă nr. 3.

Organizatorii ne-au comunicat 
că Ia unele categorii înscrierile 
sint nelimitate: categoria I și 
maestre (pentru fete) și cate
goria candidat maestru și maes
tru (pentru băieți).

Pe baza rezultatelor înregis
trate, se vor întocmi clasamente 
individuale pe aparate, pentru 
fiecare categorie de clasificare 
separat, atît la băieți cit și la 
fete, primii clasați urmînd să 
primească titlul de cîștigători 
ai concursului pe aparate pe 
anul 1968. De asemenea, primi

lor trei clasați li se vor înmî- 
na premii în obiecte și diplo
me.

înscrierile concurenților se 
vor face pentru fiecare catego
rie de clasificare pe baza car
netelor de legitimare, din care 
vor reieși data nașterii, viza a- 
nuală a federației de gimnasti
că, viza medicală și clasificarea 
sportivă.

Perspectivele sportului la sate
In școli, Instituții de învă- 

țămînt superior ȘI LA SATE, 
activitatea sportivă de masă 
este acum organizată de Uni
unea Tineretului Comunist. 
Iată ce precizează Legea cu 
privire la dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport. 
Așadar, în fața organelor și 
organizațiilor U.T.C. stau sar
cini de o deosebită răspun
dere , și însemnătate privind 
organizarea și desfășurarea ac
tivității sportive în rîndurile 
tineretului sătesc.

Este cunoscut faptul că, în 
anii din urmă, sportul a pă
truns tot mai mult în satele 
și comunele patriei, devenind 
un prieten statornic al multor

tineri. Competițiile sportive de 
masă organizate de-a lungul 
anilor au scos la iveală ele
mente talentate care, apoi, 
pregătite cu grijă, au pășit
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PE MARGINEA LUCRĂRILOR 

CONSFĂTUIRII PE TARĂ 

A U.T.C.
.iiiiiiiiniiiiiiliiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiijuniiiiii, 

chiar pe treptele măiestriei. 
Nu sînt puține exemplele de 
tineri din mediul sătesc care 
au ajuns să se întreacă cu 
cei mai buni sportivi ai țării 
și să îmbrace tricourile de 
campioni naționali și pe cele

ale reprezentativelor. Vă a- 
mintiți, firește, de debutul 
luptătorului Nicolae Martines- 
cu, care, dintr-o comună din 
apropierea Dunării, a ajuns în 
lotul olimpic al României, de 
ciclistul Vasile Burlacu, mul
tiplu campion și recordman al 
tării. Și nu numai ei. Mai 
sînt handbaliști (cei din Pe
riam), fotbaliști (Voinea și Du
mitru Nicolae de la Steaua, 
Georgescu de la Farul Con
stanța, pleiada de tineri jucă
tori de la U.T.A., proveniți 
din comuna Pecica) și atîția 
alții.

Constantin ALEXE
Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

O elegantă cumpănă la bîrnă executată de micuța Liliana, una dintre cele 
mai talentate gimnaste ale Școlii generale nr. 87 din Capitală, căreia profesoara 

ei, Elena Tintorescu, îi prevede o frumoasă ascensiune

VOLEIBALISTELE JAPONEZE iNTlLNESC AZI,
IN GIULESTI, ECHIPA RAPID

9 ’
Elevele lui Shigeo Yamada 

pornesc a cuceri acum și sufra
giile — aplauzele — publicului 
bucureștean. Revenită ieri de 
la Constanța, unde luni și 
marți, precum se știe, a susți
nut trei meciuri, în compania 
echipelor Școlii sportive, Faru
lui din localitate și Penicilinei 
Iași, formația Hitachi Tokio, 
noua reprezentativă feminină 
de volei a Japoniei, evoluează 
astăzi, miine și slmbătă în Ca
pitală.

Azi — la Giulești, cu începe
re de la ora 19, oaspetele Jn- 
tilnesc garnitura divizionară A 
Rapid, care e de dorit — și de 
sperat - să le dea o mai în
drăzneață și mai calitativă re
plică decît cele primite de ele 
la Constanța.

A doua partidă de la Bucu
rești a formației nipone, căreia 
adversare îi vcr fi din nou 
rapidistele, este programată 
pentru miine la ora 18, in sala 
Floreasca.

Ora și locul desfășurării jo
cului de poimiine, cu Dinamo, 
nu au fost încă stabilite.

La fel de spectaculoase ca și 
evoluția din meciuri a voleiba
listelor japoneze, antrenamente
le lor sînt deosebit de intere
sante și pilduitoare. Urmărin-

prețioase, destule învățăminte. 
Motiv pentru care menționăm 
unde au loc, astăzi și vineri, a- 
ceste lecții de pregătire.

Deci, azi și miine, di
mineața de la 10 la 12,30 in 
sala Progresul, iar după-amia- 
za, la Giulești și, respectiv, la

Floreasca, timp de aproximativ 
o oră înaintea confruntărilor 
naționalei Japoniei cu echipa 
Rapid.

La un antrenament al reprezentativei japoneze — lucru intens pentru pregătirea intervențiilor 
Acrobatice din apărare in linia a doua

du-le, tehnicienii noștri pot 
desigur «xtragef destule idei

iiiiniiiiiniiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiidiiiiiiiuiiui

SELECȚIE PENTRU FORMAREA ECHIPEI
BUCUREȘTI LA LUPTE LIBERE

Mîine seară, începînd 
de la ora 19, va avea 
loc în sala de lupte a 
clubului Progresul 
București (str. dr. Stai- 
covici) o reuniune de 
selecție în-vederea for
mării echipei de tine
ret a municipiului

București la lupte li
bere. La concurs se 
pot prezenta luptători 
născuți între anii 1947— 
1950. Cîntarui — în a- 
ceeași zi, la ora 18. Se 
admite o toleranță de 
2 kg la fiecare cate
gorie de greutate.

JUCĂTORII NOȘTRI DE TENIS DE MASĂ 

SUSȚIN IMPORTANTE ÎNTRECERI 
INTERNAȚIONALE

Astăzi, urmează să părăsească Capitala jucătorii 
de tenis de masă Maria Alexandru, Eleonora Mi» 
halca, Dorin Giurgiucă și Radu Negulescu. Cei pa
tru sportivi români vor concura la campionatele 
internaționale ale R. F. a Germaniei (24—25 februa
rie la Wisloch) și ale Angliei (29 februarie — 2 
martie, la Brighton),

★
Semifinala „C.C.E.« dintre echipele masculine 

C.S.M; Cluj și Slavia Praga va avea loc la Cluj, 
miercuri 27 martie.

ACTUALITĂȚI PUGILISTICE
Anul' acesta, tur

neul „speranțelor olim- 
pice“, competiție la 
care participă repre
zentative de tineret, 
va avea loc între 3—9 
august la Volgograd 
(U.R.S.S.),

® Astă-seară, de la 
ora 19, se va disputa 
la clubul „Grivița Ro
șie", o nouă reuniune 
în cadrul etapei oră
șenești a campionate
lor republicane indi
viduale de juniori.
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$1 DE NEPREȚUIT

S
portul românesc salută rein
trarea în rîndurile sprijinita; 
rilor săi cei mai fideli a unui 
prieten vechi si de neprețuit — 
SINDICATELE.

Cuvîntul de lege, adoptat 
semnificativă unanimitate la 
anului trecut, a consemnat, în 

instanță, o necesitate de fapt, 
dintre activitățile

cu o 
sfîrșitul 
ultimă , ,
pentru câ legătura 
de educație fizică și sindicate nu poate 
fi decît indisolubilă.

Răscolind printre amintiri, și nu tocmai 
de demult, vom găsi această organi
zație prezentă mereu în linia întîi a 
tematicii vaste și complicate a stadio
nului. Cultivînd tradiții vechi și bătăto
rind căi pentru altele noi,, acordînd 
sportului sprijin moral ca . și o gene
roasă susținere materială, sindicatele au 
socotit vechiul adagiu „mens sana in 
corpore sano" nu ca o lozincă, ci ca 
un punct de program. Militînd activ 
pentru transformarea lui într-o realitate 
vie, ele au reușit să îmbiro armonios 
latura recreativ-distractivă a sportului 
cu aceea utilitară și de educație.

Rămîn neuitate întrecerile de masă, 
crosurile de anvergură națională, felu
ritele cupe, pe care sindicatele și-au 
pus semnătura în calitate de autori 
sau coautori. După cum, mari compe
tiții între departamente du înscris pa
gini însemnate în cartea performanței 
sportive românești. Nenumărate disci
pline au beneficiat de pe urma ini; 
țiativelor și   :
organizații : atl_
(porniți? de la mezinul său trînta), șahul 
și altele. Primii pași spre glorie ai 
caiacului și canoiei trebuie căutați în 
acele curse de mare fond de pe Dunăre 
desfășurate sub ecusonul sindicalelor. 
Analizind obiectiv, trebuie să recu
noaștem că participarea încununată de 
succes a sportului românesc, la Olim
piada de la Helsinki, urmată apoi de 
acea evoluție cu totul memorabilă de 
la Melbourne, s-a datorat unor acumu
lări la care aportul sindicatelor și al 
altor organizații obștești nu poate fi 
ignorat.

Ulterior, legăturile statornicite în 
anii de început s-au diluat și au slăbit. 
Vicisitudini de organizare, dar — poale 
—- și orgoliul unora, care voiau să 
împartă doar responsabilitățile eșecu
rilor, dar nu și laurii succesului, ou 
făcut ca această colaborare atît de 
fructuoasă să devină sporadică, dacă 
nu chiar formală, în orice caz fără 
eficacitatea electrică de altă dată. Și 
nu este nevoie de un raționament prea 
profund pentru a înțelege câ refluxul 
de calitate din multe ramuri-cheie ale 
sportului nostru, supranumit cu terme
nul general „rămînere în urmă", s-a 
datorat, printre altele, și restrîngerii sfe
rei organismelor care puteau ajuta în 
mod serios sportul, ignorarea — deli
berată sau nu — a contribuției acestui 
suflet imens, cu milioane de inimi, care 
se cheamă sindicatele.

Prin această prismă, punctul cel mai 
important cîștigaf în noua arhitectură 
a sportului nostru îl constituie tocmai 
legiferarea colaborării cu o serie de 
organizații obștești si organe de stat, 
care primesc sarcini’ concrete în acest 
sens.

Era absolut normal să se întîmple 
așa. Sindicatele, de pildă, înglobînd o 
uriașă masă de oameni, sînt primele 
chemate s-o călăuzească pe calea 
practicării regulate și sistematice a 
exercițiilor fizice, transformînd dorința 
naturală de mișcare într-un reflex cu 
declanșări cotidiene. Pe lîngă caracterul 
protilactico-igienic al unei asemenea 
activități, apare și un altul de mare 
însemnătate pentru cultivarea perfor
manței sportive, de fapt latura ei ho- 
‘ărîtoare : B^.ZA DE SELECȚIE. (Nivelul 
dragostei pentru sport al unui popor 
determină nivelul performanței și re
centul exemplu al succesului norvegian 
la Olimpiada de iarnă este cît se 
poate de elocvent).

La :___
lege a delimitat în ___ ,___ ,
dare uriașa arie de activitate a sindi
catelor pe tărîmul sportului. E„ 
întinde de la acea mică și aparent 
neînsemnată întrecere, în care cîțiva 
entuziaști se hotărăsc să-l desemneze 
pe primul, și pînă la marile competiții 
ale campionilor.

.. .Sportul românesc pornește la drum 
nou sub auspiciile unui optimism tonic. 
El eși? generat de faptul că această 
activitate și-a regăsit marii aliați !

Valeriu CHIOSE

sprijinului acestei mari 
itietismul, boxul, luptele

28. decembrie, . un articol de 
A cinci puncte lapi-

tărîmul sportului. Ea se

întrecere, în care cîțiva

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN
UNIVERSITAR LA SCHI

De miine, la Poiana 
Brașov se va desfășura 
Campionatul republican 
universitar de schi. Fi
nalele sînt așteptate cu 
nerăbdare de schiori, 
care . s-au pregătit cu 
atentie în vederea ob
ținerii unor rezultate 
cit mai bune. Pe în tin 
derea de zăpadă din 
frumoasa stațiune vor

C.S.M.

1-3, LA
Sibiu 21 (prin telefon). 

Meciul feminin de vo
lei, restanță din etapa 
a Vll-a a Diviziei A, 
disputat miercuri în
tre echipa locală C.S.M. 
și Dinamo București, 
s-a încheiat cu victoria 
oaspetelor, campioanele 
țării, la scorul de 3—1
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fi prezenți sportivi și 
sportive din centrele 
universitare Bucu
rești, Brașov, Clui. Ti
mișoara, Tg. Mureș, 
Iași, Oradea și Petro- 
șeni. Studenții schiori 
se vor întrece la cobo- 
rîre, slalom special și 
uriaș (băieți si fete) 
iar la fond, 15 km (m), 
5 km țf).

SIBIU - DINAMO BUCUREȘTI (f)
VOLEI

(—13, §, 2, 3). S-au evi
dențiat jucătoarele 
Bogdan, Popescu și Va- 
moșiu de la învingătoa
re, respectiv NăJbitoru, 
Popa și Olaru. Au ar
bitrat bine v, Moraru- 
Cluj și I. Amărășteanu- 
Craiova. (Ilie Boțocan— 
coresp.).

CE. DE BOB PENTRU TINERET
Sîmbătă șl duminică, lotul României va parti

cipa la campionatul european de tineiel la bob 
2 persoane. La aceste întreceri găzduite de cu
noscuta stațiune Italiană Cervinia, vom fi repre- 
zentați de echipajele Nlculescu — Pușcaș și Stan- 
ciu — Stoian. Rezervă de conducător : Stavara- 
che. Antrenorul lotului este maestrul sportului 
Tita Rădulescu.■ ■ -ȚȚț,-5K- - 3
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Mașini de formula I în circuitul Jarama (Spania). în prim plan, două Ford-Lotus, cel 
din stingă fiind pilotat de Jim ClarkCLASIFICAREA AUTOMOBILELORPENTRU COMPETIȚII SPORTIVE

1

Numărul mare de tipuri de 
automobile moderne, cu care se 
poate participa la competiții 
sportive, a dus la necesitatea 
clasificării lor în anumite gru
pe, care la rîndul lor se împart 
în categorii după capacitatea ci
lindrică, pentru a se putea or
ganiza competiții automobilisti
ce corespunzătoare cu mașini 
comparabile între ele. în compe
tițiile la care participă automo
bile din mai multe grupe, ca de 
exemplu la raliuri, clasamentul 
se face pe grupe, iar în cadrul 
grupelor pe categorii după ca
pacitatea cilindrică.

Prezentăm mal joc grupele in 
care au fost clasificate automo
bilele pentru competiții sportive 
automobilistice.

In rubricile ziarelor și re
vistelor de sport, care rela
tează despre competiții au
tomobilistice, se pot citi de 
multe ori precizări ca : „a- 
ceastă cursă conta în cam
pionatul mondial pentru au
tomobile de formula îli sau: 
„la raliu au participat auto
mobile din grupele 1, 2 și 
3a. Ce reprezintă „formula Ii( 
care sînt automobilele din 
„grupa 3<( ?

Grupa 1 : Autoturisme de se
rie. Autoturisme cu cel puțin 
patru locuri (sub 700 cmc, două 
locuri), din care s-au produs 
în decurs de douăsprezece luni 
consecutive cel puțin 5 000 de 
bucăți. Se permit numai unele 
mici modificări și îmbunătățiri. 
Cu autoturismele din această 
grupă se organizează competiții 
în circuit închis, precum și ra
liuri. Ele participă chiar și la 
campionatul european de raliuri.

legea circulației pe drumurile 
publice. Numărul de bucăți pro
duse nu contează. Campionatul 
european pentru autoturisme se 
dispută anul acesta cu automo
bile din grupa 5. Autoturis
me speciale reprezentative : Lo
tus-Ford cu motor formula II, 
Porsche 911 cu motor Carrera 6.

6-a : Prototipuri de 
sport. Autovehicule

Grupa a 2-a : Autoturisme 
îmbunătățite. Această grupă cu
prinde autoturismele construite 
după același principiu ca și cele 
din grupa 1, cu deosebirea că 
numărul minim de bucăți, pro
duse în douăsprezece luni con
secutive, trebuie să fie de nu
mai 1 000. Anumite modificări 
și îmbunătățiri sînt permisa. 
Pînă în 1967 campionatul euro
pean pentru autoturisme se 
disputa cu mașini, din grupa 2,

Grupa a 
automobile 
speciale de mare putere destina
te curselor de viteză în circuit 
închis. Ele reprezintă prototipu
rile viitoarelor automobile de 
serie și trebuie să aibă echipa
mentul de bază cerut de legea 
circulației pe drumurile publice, 
începînd din 1968 capacitatea ci
lindrică a prototipurilor a fost 
limitată la 3 0.00 cmc. Prototipuri 
mai cunoscute : Chaparral, Fer
rari-Dino, Ferrari P-4, Ford 7 
litri, Porsche-Carrera 910.

Formula I (în vigoare de la
1.1.1966 pînă la 31.XII.1970) : 
motoare cu pistoane, fără com
presor, cu capacitatea cilindrică 
maximă de 3 0.00 cmc, sau cu 
compresor, cu capacitatea cilin
drică maximă de 1 500 cmc. 
Greutatea minimă 500 kg.

Formula II (în vigoare de la
1.1.1967 pînă la 31.XII.1971): 
blocul motor de la un automo
bil din grupele 1—3, cu capaci
tatea cilindrică cuprinsă între 
1 300 cmc și 1 600 cmc și cel 
mult 6 cilindri. 5. trepte de vite
ze pentru mers înainte, două 
roți motrice. Greutatea minimă 
420 kg.

Formula III (în vigoare de la 
1.1.1966 pînă la 31.XII.1966) : 
motor cu pistoane de la un au
tomobil din grupa 1 sau 2, cu 
capacitatea cilindrica maximă de 
1 000 cmc, patru cilindri, fără ca 
axul cu came să fie amplasat 
pe chiulasă, un singur carbura
tor și cel mult patru viteze pen
tru mers înainte. Greutatea mi
nimă 400 kg.

Formula : reprezintă o 
formulă nerecunoscută oficial de 
F.I.A. și deci automobilele de 
curse construite după ace-as.tă 
formulă fac parte din grupa a 
9-a.

Grupa a 3-a : Grand-teurisme. 
Autoturisme tip sport din care 
s-au produs în douăsprezece luni 
consecutiv cel puțin 500 de bu
căți. Ele trebuie să aibă cel pu
țin două locuri, iar mici modi
ficări și îmbunătățiri, similare 
cu cele din grupa 2, sînt per
mise. Grand-tourisme reprezen
tative : Ferrari-Berlinetta, Lo
tus-Elan, MGB;, 
Mustang-Shelby 
Tiger.

Grupa 
curse cu 
bilele de 
fără alte 
Cu acești bolizi se dispută anual 
în S.U.A. și Canada cursele pen
tru Can-Am-Challenge-Cup. Re
prezentanți al acestei grupe: 
McLaren-Chevrolet; Lola T 70, 
Honker-Ford.

a 7-a : Automobile de 
două locuri. Automo- 
curse cu două locuri; 
condiții sau îngrădiri.

NSU-Spider, 
și Sunbeam-

Grupa a 8-a: Automobile de 
curse construite după formulă. 
Automobile de curse cu un sin
gur loc, corespunzătoare preve
derilor (formulei) F.I.A.

Grupa a 9-a : Automobile de 
curse fără formulă. Automobi
le de curse care nu sînt supuse 
unei formule internaționale. Din 
această grupă fac parte automo
bilele de curse construite după 
formula „V“, care se compun 
dintr-un motor VW (Volkswa
gen) îmbunătățit și un șasiu care 
trebuie să aibă anumite piese 
VW. De asemenea, fac parte din 
această grupă automobilele con
struite după formula „Tasma
nia". Acestea sînt automobile de 
curse cu un singur loc, cu mo
toare ds 2 500 cmc. Cu aceste 
mașini se dispută în fiecare pri
măvară campionatul tasmanian 
(Australia), 
curse de la 
fac parte 
grupă.

Și bolizii celebrei 
Indianopolis (S.U.A.) 
din această ultimă

Ing. Rolf SEEWALDT

AutomobileGrupa a 4.-a: 
sport. Automobile de mare pu
tere, care trebuie totuși să co
respundă prevederilor legale im
puse autovehiculelor pentru cir
culația pe drumurile publice. 
Numărul minim de bucăți pro
duse în douăsprezece luni con
secutive trebuie să fie de 50. 
Ele trebuie să aibă cel puțin 
două locuri. Sînt permise modi
ficări și îmbunătățiri la motor 
și șasip. Automobile sport re
prezentative : Ford GT 40, 
Porsche 904, GTS, Porsche-Car
rera 6.

Grupa a 5-a: Autoturisme 
speciale. Autoturisme ca cele 
din grupele 1 și 2, la care se per
mit însă modificări și îmbunătă
țiri mai substanțiale la motor și 
șasiu. Abaterea permisă față de 
greutatea modelului de bază este 
de 3 la sută. Autoturismele spe
ciale sînt vehicule de mare pu
tere, destinate competițiilor de 
viteză în circuit închis. Totuși, 
ele trebuie să fie dotate cu toate 
echipamentele de bază cerute de

MEBCEDES
Nașterea noii generații de 

mașini Daimler-Benz a durat 
5. șni. Conform tradiției, vechea 
fabrică de automobile cu sediul 
la Stuttgart (R.F.G.) nu-și 
schimbă programul de autotu
risme decît din cinci în cinci 
ani. Noua familie Mercedes 196.8 
este deosebit de puternică. Cu 
15 modele — de la economicul 
model cu patru cilindri și pînă 
la limuzina cu opt cilindri — se 
urmărește menținerea poziției 
pe piața internațională a auto
mobilului. In cercurile de spe
cialitate, noul model este soco
tit drept un pas înainte pe dru
mul spre perfecțiunea tehnică. 
In ciuda vitezei mărite, toate 
modelele au o stabilitate amelio
rată și oferă maximum de secu
ritate. Bine camuflate, modelele 
1968 (noul MD-25Q, un model 
compact cu 6 cilindri și 130 CP. 
mai plat; mai scurt și mai rapid

Mărul din grădina vecinului
Dinu Cristea, atletul 

deținut aproape trei 
capul de afiș în alergările 
noastre de fond, nu pierdea 
prilejul, în ultimii săi ani de 
activitate competițională, să-și 
manifeste îngrijorarea sinceră 
că părăsește arena fără să-și 
fi găsit, el însuși, un înlocu
itor.

Un timp a încercat cu fiul 
său, Marin. Deși a fost selec
ționat în reprezentativa de ju
niori a țării, acesta n-a ajuns 
acolo unde se aștepta. ,,De, 
ce să-i faci, spunea Dinu Cris
tea, iată că nu tot ce naște 
din pisică“... Alai tîrziu, după 
multe căutări, Dinu 
și-a găsit cîțiva e- 
levi, între care Ion 
Dima și Constantin 
Pascale, pe care-i 
vedea ajungînd de
parte. S-a aplecat 
asupra ior cu dra
goste părintească, 
îndrumîndu-le pașii 
clipă de clipă, cum _ 
n-a făcut-o nici chiar cu co
piii săi. w .

Antrenorii lotului republican 
de juniori și chiar ai celui ds 
seniori au asistat nu o singură 
dată la scene de-a dreptul e- 
moționante, pline de adînca 
semnificație în privința felului 
în care acest om a înțeles 
să-și ducă la îndeplinire în
datoririle de pedagog. Dinu 
fuge cot la cot cu elevii sai, 
el le face masaj după con
cursuri și antrenamente, se 
duce cu ei la baia de aburi,, 
le împărtășește în fiecare cli
pă din bogata-i experiență 
viață, îi călăuzește pe drumul 
întortochiat al performanței. 
Și iată-I începînd să culeagă 
roadele strădaniilor sale. Dima 
a ajuns campion și record
man republican la juniori, iar 
Pascale îi este în imediata a- 
propiere. Dar obiectivele lor 
sînt altele, mult mai îndrăz
nețe și tocmai prin aceasta 
mai frumoase.

Deunăzi însă, l-am întilnit 
pe Dinu cu ochii plini de la
crimi. Da, de lacrimi !

-- Vor să mi-1 ia pe Dima 
Tocmai în acest an în care 
mi-am pus atîtea speranțe 
pentru. CrosuL Balcanic al ju
niorilor, pentru „europenele14 
de la Leipzig, pentru atîtea și 
atîtea concursuri... In anul ce 
Vine, Dima împlinește sorocul 
milităriei. ca toți tinerii de 
vîrsta lui, dar am aflat că.

cars a 
decenii

!,.Ă
nu știu cin®, l-ar li povățuit 
să facă cerere să intre volun
tar și să treacă să facă sport 
la Dinamo, chiar de pe acum. 
Asta mă supără foarte mult 1 
Puneți-vă în locul meu, sau 
să se pună cei de la Dina
mo. care mal mult iau atleți 
de la alții decît îl cresc el. 
Cum s-ar simți dacă s-ar pro
ceda cu sportivii lor la fel 
cum Încearcă ei cu Dima? Sînt 
supărat, : 
el. că a 
să-mi fi
Și m-a ; 
împlinit, 
vină este

NOTE

poate că

Rygbyul,
Parcă pentru a-și 

justifica numele, 
„Cupa do iarnă11, 
competiție organiza
tă in Capitală de 
către comisia oră
șenească de rugby, 
și-a primit oaspeții 
(cele 8 echipe par
ticipante, arbitrii și 
spectatorii venlți pe 
stadionul Construc
torul) intr-un decor 
de autentic sezon 
alb. După zilele ne
firesc de ptUmă- 

văratece de pînă a" 
ciim, zăpada așter
nută pe terenul de 
joc — catn de-o pal
mă — i-a speriat, se 
vede treaba, pe' or
ganizatori, care, pro
babil, nu s-au aș
teptat la o aseme
nea surpriză. (De 
ce ? Nu se știe cit 
de capricioasă este 
luna februarie ?) ȘL 
in consecință, s-a 
hotărît aminarea 
primei etape, cu o 
săpt-ămmă.

Au fost și glasuri 
care an insistat, to
tuși, să se joace, 
și, pe bună drep
tate. Ne amintim 
doar, că cele mai 
multe dintre edițiile 
acestei competiții 
s-au desfășurat pe. 
terenuri aproape 
troienite. Nimeni 
nu s-a gin.diț, insă, 
să amine, nu o e- 
tapă ci nici măcar 
un joc. Acum comi
sia orășenească de 
rugay, manlfestlnd,

DR. 0. TRWSCIJ ÎNVINGĂTOR 
ÎN TURNEUL MAEȘTRILOR

foc de supărat și pe 
făcut ce-a făcut fără 
spus măcar o vorbă, 
pus în fața faptului 
Dar cred că marea 

i tot a celor care l-au 
sfătuit să procede
ze astfel, pe ascuns. 
Nu e de lo.c spor
tiv, ca să nu spun 
altfel !

Am ascultat of-ul 
lui Dinu Cristea și 
i-am dat dreptate. 
Procedeul utilizat 
nu este nici elegant, 

etic. Fiind întrebat, 
Dima cum este

nici 
Ion 
această cerere, atletul a 
clarat puțin surprins că 
rinții săi au întocmit-o în 
mele lui, ceea ce pînă la 
mă s-a dovedit a fi o 
ciună, deoarece a scris-o chiar 
el, după un antrenament pe 
stadionul Dinamo, și i-a dat-o 
președintelui secției dinamo- 
viste de atletism, în prezența 
antrenorului Alexandru Stoe- 
neșcu, despre care nu s-ar 
putea afirma că a fost străin 
de toată această poveste.

Pînă în cele din urmă lu
crurile au fost puse la punct 
în sensul că Dima a redactat 
o nouă cerere, în care s-a de
zis de prima, iar Dinamo a 
renunțat la .,voluntariatul44 a- 
cestui atlet junior. Clar ?

Da ! Dar, după părerea noas
tră, numai pe jumătate. Fiind
că lucrurile n-ar trebui să se 
încheie aici, ci să constituie 
un prilej de meditație pentru 
acest tînăr (și poate 
alții ca el) care a 
mare ingratitudine 
profesorul său. Și, 
prilej de analiză a .......... 
lor existente încă între unii 
antrenori și unele cluburi, ra
porturi ce impietează asupra 
climatului de colaborare care 
ar trebui să existe între toți 
cei ce slujesc sportul româ
nesc.

sport de
inexplicabil, o pru
dență exagerată, 
vrînd, parcă, 
menajeze pe 
tori 
de-a 
sport de salon ? — a 
fost x
rere..

Ceea ce a com
plicat lueruiUe a 
fost faptul că una 
din echipe, Farul 
Constanța, ș.i-a iro
sit banii de depla
sare. „Am cheltui! 
aproape 3 00& de lei 
cu venirea la Bucu
rești — îmi mărtu
risea, la teren an
trenorul Al. Carna- 
bel. Și este puțin 
probabil ca clubul 
să ne mai suplimen
teze o altă sumă". 
Organizatorii, dacă 
ar fi stat să se 
dească puțin, ar fi 
trebuit să progra
meze măcar meciul 
Farului cu Cons
tructorul, pe unul 
din terenurile clu
bului gazdă (din ve
cinătatea celui fixat 
inițial, impropriu), 
pe care, de. altfel, a 
și avut loc un meci, 
între juniorii de la 
Constructorul și 
Vulcan.

Cu alte cuvinte, 
un adevărat para
dox î în aceleași 
condiții oferite du- 
niinică dimineața, 
elevi de 16—18 ani 
au putut juca rug
by, în schimb, echi-

- avem 
face cu

de altă

După multe peripeții cau
zate de modificările dese și 
bruște, de temperatură, pîrtia 
de la Sinaia a fost pusă Ia 
punct aproape în întregime și

FOLIILE REFLECTORIZANTE
O INVENȚIE SALVATOARE
Automobiliștii care au călătorit 

noaptea pe marile magistrale ru
tiere ale țării noastre au remar
cat fără îndoială strălucirea noi
lor semne și indicatoare de cir
culație instalate în ultima vreme, 
în urma cercetărilor minuțioase 
întreprinse de opticieni cu repu
tație s-a constatat că vechile 
semnale vopsite cu lacuri obiș
nuite nu mai corespund vitezei 
și frecvenței crescînde a circula
ției din zilele noastre. Ele dis
persează în toate direcțiile fas
ciculul de lumină al farului, ceea 
ce reduce mult vizibilitatea și 
lizibilitatea semnalelor de circu
lație.

Noi complicații au survenit o 
dată cu măsura de interdicție a 
folosirii fazei mari a farurilor 
în timpul circulației nocturne.. 
După cercetările efectuate în ul
timii ani s-a ajuns la o formulă 
nouă, considerată pe drept cu- 
vînt salutară : foliile reflectori
zante. Aplicarea lor în dispoziti
vele de semnalizare rutieră a 
contribuit în scurtă vreme la re
ducerea simțitoare a accidente
lor de noapte.

Ce sînt foliile reflectorizante ? 
Pe o foaie din masă plastică se 
așterne un strat dintr-o substanță

TIP 130®
decît cel vechi) se afirmă în că- 
lătorii-test prin Africa (după 
cum se vede în fotografie).

cu proprietăți reflectante-oglindă. 
Deasupra' acestuia se. adaugă un 
strat de sfere minuscule, tot din 
masă plastică. Rolul acestora este 
de a reflecta în linie dreaptă 
fasciculul de lumină, întocmai ca 
„ochiul de pisică*4. De. fapt, fie
care din aceste lentile sferice 
de dimensiuni microscopice este 
un „ochi de pisică14. Pe o su
prafață de un centimetru patrăt 
sînt dispuse cca 4000—6000 de ast
fel de lentile „ochi14. Peste acest 
strat se aplică substanța colo
rantă convențională sau - 
funcție de scopul urmărit - 
loarea cea mai potrivită, 
încă un strat intermediar 
completează sistemul optic, 
supra se așterne un ultim 
care nivelează și totodată 
tejează suprafața. Pe spatele fo
liilor astfel preparate se aplică 
o peliculă de adeziv care asigură 
lipirea sigură pe orice obiect. De. 
reținut că, cu tot „echipamentul14 
descris mai sus, grosimea totală 
a foliei, nu depășește 0,15. mm.

Un indicator de circulație pe 
care s-a aplicat o astfel- de folie, 
nu mai absoarbe și nu mai dis
persează multidirectional razele, 
de lumină primite de la un far, 
ci le reflectă în linie dreaptă. în 
plus, semnalele de acest gen sînt 
de 150 de ori mai luminoase de
cît cele obișnuite, acoperite cu 
lac, fiind mult mai ușor de des
cifrat.

Foliile reflectorizante nu sînt 
însă folosite numai la semnalele, 
verticale, ci au multiple între
buințări. Din ele se fac benzi 
albe care marchează spațiul ca
rosabil, numere de înmatriculare 
a autovehiculelor sau sînt apli
cate pe capacele de roți. De ase
menea, sînt

- în,
• cu- 
apoi 
care 

Dea- 
ștrat 
pro-

utilizate la marca-

jele, speciale de pe drumurile. în 
construcție, la vehiculele, parcate 
pe dreapta etc. Futînd fi aplicate 
cu ușurință pe materialele tex
tile, ele completează cu efect 
deosebit echipamentul agenților 
de circulație, al pompierilor, mo- 
toc-icliștilor sau, bicicliștilor, ser- 
vanților de pe autovehiculele 
„Salvării14, picherilor de drumuri 
etc. Oamenii care poartă un ast
fel de echipament reflectorizant 
pot fi văzuți noaptea în lumina 
farurilor cîe la distanțe de 100— 
200 m. închipuiți-vă că un auto
mobilist sau motociclist circulînd 
noaptea cu viteză mare nu vede 
semnalul 
mașinii 
50—60 m 
prevăzut 
triculare 
este
200

La noi, problema semnalizării 
în circulația rutieră este acută, 
introducerea pe scară, largă a 
indicatoarelor moderne la c^re 
să se folosească foliile reflecto
rizante, se impune cu o necesi
tate absolută ; de asemena, con
fecționarea numerelor de auto
vehicule din materiale reflecto
rizante va contribui la realizarea 
unei vizibilități sporite în tim
pul nopții. încercări de a se rea
liza în țara noastră astfel de 
materiale au fost, dar sporadice, 
nesusținute, lipsite de finalitate. 
După un eșec, Institutul de cer
cetări pentru transporturi a a- 
band’onat căutările în vederea ob
ținerii unor astfel de materiale, 
care acum se aduc din import.

în prezent, experimentări cu 
materiale, reflectorizante se fac 
la Institutul politehnic din Cluj. 
Dar cine se ocupă la nof, con
cret, de aceste probleme majore 
ale circulației rutiere — cerce
tări științifice, realizarea unor 
materiale și substanțe corespun
zătoare, confecționarea semafoa
relor, a indicatoarelor de circu
lație, executarea marcajelor etc.?

Specialiștii în circulație ai Di
recției Generale a Miliției au 
propus de mult înființarea, unei 
întreprinderi specializate în acest 
domeniu, dar fără rezultat, cel 
puțin pînă acum.

Pietonii, moto,cicliștii, automobi- 
liștii vor avea de întîmpinat în 
anii ce vin dificultățile unei cir
culații stradale tot mai intense 
în care perfecționarea semnali
zării se va dovedi de cea mai 
mare importanță, putîndu-se a- 
junge la reducerea cu mai bine 
de jumătate a accidentelor, după 
cum apreciază experții în pro
blemă.

Pe cînd și la noi atenția cu
venită 
cupări 
de azi

de stop aflat 
din fața sa 
distanța. Un 
cu numere
din folii reflectorizante 

ușor vizibil de la peste 
m !

la spatele 
decît la 

automobil 
de înma-,

acestei importante preo- 
pentru circulația rutieră 
și de mîine ?

ten PRESA 
v ion yciîeriu POPA

să-i 
jucă- 
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pă-

cu 
de- 
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min-

i

șl pentru 
arătat o 
față de 

poate, pn. 
raporturi-

Romeo VlLARA

salon
Pe de seniori — din
tre care nu ma.i 
puțin de 7 din pri
ma categorie a ță
rii — au fost tri
mise la vestiare, pe 
motiv că timpul ne
favorabil nu îngă
duie desfășurarea 
etapei! ? Să nu se 
spp.era membrii co
misiei orășenești, 
dar optica mani
festată in acest caz 
ni se Păre 
simplu, de 
țeles.

pur și
neîn-

Tiberiu ȘTAMA

P.S. : Reprogra-
marea etapelor
„Cupei de iarnâ“ la 
25 februarie, 3. și 10 
martie creează difi
cultăți echipelor în
scrise, care au ac
ceptat participarea 
cu' condiția șă aib.ă 
o scurtă perioadă 
de repaus, între ul-. 
tima etapă a com
petiției și reluarea 
activității oficiale. 
Or, în noile con
diții, această clauză, 
perfect logică, a 
fost anulată. Și da- 
că și duminica vi
itoare vom 
puțin viscol, 
ce este posibil, 
seamnă că vom 
sista nu numai la o 
nouă amînare, ci 
chiar Ia anularea 
competiției. Cui i-ar 
folosi ? (t. st.) .

avea 
ceea 

în-

a putut 
primele 
au participat 19 echipaje, de 
2 persoane. Acestora li se vor 
adăuga echipajele ce vor fi 
alcătuite de boberii care ne-au 
reprezentat la Jocurile Olim
pice, adică Panțuru, Neagoe, 
Hristovici, Nedelcu și Maftei.

în momentul de. față, pîrtia 
poate fi utilizată pînă deasu
pra virajului mare, dar este 
posibil ca în zilele următoa
re. să fie dată în folosință în 
întregime.

Du,pă coborîrile de antrena
ment din aceste zile, F.R.S.B., 
în colaborare cu comisia lo
cală de specialitate și cu clu
bul sportiv Carpați, va orga
niza primele competiții. Du
pă toate probabilitățile, aces
tea vor avea loc începînd de 
vineri. In decurs de 10 zile, 
pîrtia de pe Furnica va găz
dui campionatul național, Cu
pa României, Cupa Federației, 
Cupa Carpati, Cupa Bucegi, 
Cupa Steagul roșu, Cupa A.S. 
Armata etc., într-o ordine ce 
va fi stabilită ulterior.

găzdui ieri dimineață 
antrenamente, la care

Partida derbi Drimer — Tro
ianescu din runda a 14-a a 
decis soarta primului loc în 
turneul maeștrilor. Cu o zi 
înainte Drimer cîștigase la Bo
tez și se apropiase la distanța 
unei victorii (3 puncte) de lide
rul clasamentului, Troianescu. 
,A,vînd albele în partida ce pu
tea sî hotărască pe cîștigăto- 
rul competiției, Drimer a jucat 
riscant, a respins propunerea 
de remiză a adversarului său și 
intrînd într-o situație grea a 
fost strivit de presiunea pozi
țională a negrului. în felul a- 
cesta, încă înaintea ultimei run
de. dr. Octav Troianescu și-a 
asigurat primul loc în acest 
concurs de anvergură, repur- 
tînd un succes care-1 readuce, 
în primul pluton al șahului ro
mânesc.

Dintre ceilalți concurenți, o 
foarte bună impresie au lăsat 
Drimer și Reicher, pentru mo
dul combativ în care au abor
dat fiecare partidă, tinărul 
Ghizdavu, o reală speranță, Ra
dovici, care și-a regăsit vechea 
constanță.

După cum am arătat, ultima 
rundă nu mai prezenta im
portanță pentru desemnarea 
primului loc. în schimb, ea a 
hotărît configurația celor ur
mătoare.

Iată clasamentul final al tur
neului maeștrilor — ediția 1968: 
Dr. O. Troianescu 27 p (1), D. 
Drimer 22, D. Ghizdavu 21, R. 
Reicher 20 (1), C. Radovici și P. 
Voiculescu 20, Gh. Mititelu 19, 
E. Ungureanu 17 (1), S. tfeamțu 
17 etc.
A ÎNCEPUT ÎNTRECEREA 

FEMININĂ.
In prima rundă a turneului 

feminin de selecție s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Polihroniade — Makai 1^0, Ră- 
ducanu — Desmireanu 1—0, 
Teodorgscu — Baumstarck 1—0; 
partida Reicher — Pogorevici 
s-a întrerupt într-o poziție ega
lă, în timp ce Perevoznic deți
ne un pion în plus la Alexan
dra Nicolau.

In runda a doua: Polihro
niade —. Jianu 1—0, Pogorevici
— Răducanu 0—1, Baumstarck
— Nicolau, Desmireanu — Teo- 
dorescu și Makai — Reicher re
mize.

în clasament conduc El.isa- 
beța Polihroniade și. Elena Ră
ducanu cu cite 6 p.

T. NICOARĂ — corespondent

Gălățeanul Alee Năstac (dreapta) va încrucișa mănușile, sîmbătă 
seara, cu Tudor Ivan (Progresul B,uc.). In fotografie, Năstac 
plasează un croșeu de stingă francezului Michel Chapter, pe 

care l-a învins în decembrie 1967, la București
Foto: T. R.OIBU„CRITERIUL TINERETULUI"VÂ DEVENI TRADIȚIONAL

Cu prilejul unei conferințe 
de presă care a avut loc zi
lele trecute la A. S. Loto- 
Projiosport, s-au purtat dis
cuții cu privire la confruntă
rile pugilistice care încep 
șîmbătă secira. La sugestia 
ziariștilor, tehnicienii federa
ției de specialitate au hotărît 
ca întrecerile intitulate „Cri
teriul tineretului" (care reu
nesc 44 dintre speranțele boxu
lui nostru), să fie organizate 
în fiecare an. Iată deci, că 
în afara campionatelor repu
blicane individuale, tinerii 
pugiliști 'din țara noastră vor 
avea de făcut fată, an de an, 
unor noi și severe examene, 
care vor duce, sîntern siguri, 
la depistarea unor noi talente 
pentru sportul nostru cu mă
nuși.

Administrația de Stat Loto.- 
Pronosport va acorda cîști- 
gătorilor, precum ș.i sportivi
lor care vor ocupa locul doi, 
numeroase premii. De aseme
nea, un premiu special va 
răsplăti pe cel mai bun pu
gilist al competiției, acordîn- 
du-se, totodată, și un premiu 
de consolare, celui mai meri
tuos învins. în sfîrșit, vor fi 
acordate două premii antre
norilor care au pregătit cei 
mai valoroși boxeri ai turneu
lui. Pentru popularizarea în
trecerilor din sala Floreasca, 
Loto-Pronoșport a amenajat la 
sediul Agenției sale din Calea 
Victoriei (lingă Palatul Tele
foanelor) o vitrină în care 
sînt expuse premiile acordate 
participanților la această com
petiție.

Sâmbătă, la ora 18, craini
cul reuniunii va chema în ring 
prima pereche de boxeri.

Cinstea de a deschide turneul 
va reveni „semimuștelor" Mi
hai Aurel (Steaua — campion 
de seniori pe anul 1967) și 
Silviu Lazăr (Dinamo Clui/. 
Vor urca, apoi, treptele rin
gului, următorii boxeri: Ma
rin Lumezeanu (Steaua) — Pe
tre Canea (C.F.A. Brăila); Pa
vel Nedelcea (Dinamo Buc.) — 
Irinel Pop (A..S.A. Tg. Mureș), 
Vasile Kiss (C.SM Cluj) — 
Ion Petre (Voința Buc,); Cos
te! Gutui (P.A.L. Brăila). — Ca- 
listrat Cuțov (Dinamo Buc.) ; 
Tudor Miron (Voința Buc.) — 
Ion Ghinescu (Semănătoarea 
Buc.); Alexandru Popa (C.S.M. 
Cluj.) — Nicolae Tudor (Se
mănătoarea. Buc,); Victor Sil- 
berman (Steaua) — Rețnus La- 
zea (A.S.A. Tg. Mureș) ; Ale.c 
Năstac (C.S.O. Galați) — Tu
dor Ivan (Progresul Buc.) ; Va
sile I.ehăduș (C.S.O. Gajati.) — 
Ion Albu (I.S, Cîmpia Tur/ii), 
Ion Sănătescu (Dinamo Craio
va) — Mihai Niculescu (Voin
ța Buc.).

Pentru buna desfășurare a 
acestor întreceri, Colegiul cen
tral de arbitri a decis să ape
leze la următorii oficiali : M. 
Voiculescu, C. Chiriac, M. Stă- 
nescu, 1. Ștefan (Galați), C. 
Dobrotă (Constanța), V. Șchio- 
pu, B. Robert, P. Malițchi etc.

R. C.

Perspectivele sportului Io sate
(Urmare din pag. 1)

nu
re
le 

ce-

Și, totuși, sportul sătesc 
s-a dezvoltat pe măsura 
surselor inîinite pe care 
are, în pas cu actualele 
rințe. Activitatea de educație
fizică și sport la sate este ne
cesar să cuprindă în viitor 
masa mare a tinerilor țărani- 
Ea trebuie organizată temeinic 
și la acele sporturi care se 
bucură de popularitate in a- 
cest mediu și cărora să li se 
asigure cele mai bune condi
ții de dezvoltare. Se simte 
nevoia, în acest sens, să se 
organizeze cu mai multă re
gularitate acțiuni sportive la 
nivelul satelor, al comunelor, 
cu precădere duminica și în 
celelalte sărbători, la sporturi 
cu tradiție în acest mediu, 
cum sînt trînta, oină, popice
le, călăria, ciclismul popular, 
precum și handbalul, fotbalul 
și unele ramuri ale atletis
mului — alergările și săritu
rile. în satele de munte, este 
necesar să se acorde o aten
ție sporită sporturilor de iar
nă, schiului și săniuțelor.

Problema atîl de actuală a 
dezvoltării sportului în mecțiul 
sătesc a fost pe larg dezbă
tută în cadrul Comisiei de 
sport, pregătire turistică și de 
apărare a patriei a Consfă
tuirii pe. țară a Upiunil line-

retului CwnEdst S-a vorbit 
mult despre necesitatea ex
tinderii întrecerilor sportive pe 
sate și comune, între comune 
apropiate, care nu comportă 
cheltuieli peste măsura posi
bilităților asociațiilor respec
tive. Experiența anilor prece- 
denți a arătat că activitățile 
sportive îmbinate cu acțiu
nile culturale s-au bucurat în 
multe locuri de un interes de
osebit. Ca atare, este necesar 
ca asemenea acțiuni, să. se 
afle în centrul atenției, dez- 
voltînd astfel gustul tineretu
lui de la sate pentru cultură, 
pentru sport. în acest 
școlile și conducerile 
nelor culturale au un < 
de spus.

Evident, fără o bază 
rială minimă, asemenea 
live cu greu vor fi 
în acest sens, în 
cu C.A.P., I.A.S.,
consiliile populare 
s.e vor stabili terenurile 
cesare, manîfestîndu-sQ grija 
și pentru procurarea materia
lelor sportive. Sîntem con
vinși că toți tinerii din sate 
și comune, elemente pline de 
entuziasm, dornice de a prac
tica sportul, prin piuncă vo- 
luntar-patriotică vor amenaja 
numeroase terenuri sportive 
simple.

Noua organizare administra-

tiv-teritorială a tării creează 
posibilitatea pentru comitetele 
județene ale U.T.C. și orga
nele județene pențr-u educație 

-* Sport
ca

de specialitate, a 
de
a

; sens 
cămi- 

cuvînt

mate- 
obiec- 

înfăptuite. 
colaborare 
S..M.T. și 
comunale, 

ne-

fizică și 
din urmă 
îndrumare 
activității 
zică 
masă — de a se apropia de 
masa tineretului de' la sate, 
de a-i da o îndrumare conti
nuă ^și competentă, iucrînd 
nemijlocit cu organizațiile 
U.T.C. de Ia sate, organole. ju
dețene vor trebui să moMli- 
zeze toate forțele pentru a 
orienta activitatea sportiva din 
mediul sătesc către cuprinde
rea marii mase a tinerilor ță
rani în practicarea organi?ată 
a sportului.

Pe baza răspunderilor ce le 
revin în organizarea acestei 
activități, a turismului, care 
va trebui să formeze obiectul 
unei atenții speciale, organele 
și organizațiile U.T.C. au po
sibilitatea de a realiza pași 
însemnați în domeniul afir
mării sportului la sate. Iată 
concluziile care s-au desprins 
în cadrul lucrărilor comisiei 
amintite. Măsurile întreprinse 
de către. Comitetul Central al 
U.T.C. — ca și altele care vor 
urma — constiiuie un început 
de druxn înti-o a$h|tate ce 
o dorim cțț m^t

— acestea 
organe de

Și
educație 

sportului
fi
de

Iată
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Cîștigătorii excursiilor atribuite

la concursul special Pronoexpres

din 7 februarie 1968&

■ I Mai este 
cu Polo- 
probabil 
iunie) și 
Germană

ți- 
iă- 
re-
de

cu Iugosla- 
în deplasa- 
(25 septem- 
R. D. Ger-
24

de tineret și juniori 
in 1968

A fost stabilit — în 
nii mari — calendarul 
ternațional pe 19.68 al 
prezentativelor noastre 
tineret și de juniori.

Iată programul jocurilor; 
REPREZENTATIVA DE TI
NERET : cu Iugoslavia (21 
aprilie, acasă), cu Olanda 
(15 mai, acasă), cu Suedia 
(22 mai, în deplasare), cu 
U.R.S.S. (25 septembrie, in 
deplasare), cu Austria (9 
octombrie, acasă), 
proiectat un meci 
nia (în deplasare, 
pentțu, data de 12 
un joc cu R. D.
pentru o dată care, va fi sta
bilită ulterior.

REPREZENTATIVA DE 
JUNIORI: cu Polonia (31 
martie, acasă), 
via (21 aprilie, 
re), cu U.R.S.S. 
brie, acasă), cu 
mană (probabil 
brie, în deplasare).

jucat-a undeva la mijlocul terenului, dar obiectivul fotoreporterului Vasile Bageac a fixat cadrul porții 
Faxului urmărește atent desfășurarea jocului, ca și miile de spectatori striviși ciorchine în jurul terenului.

Pe

Mingea este
Uțtțft portarul. .............. ...... ................. ... ..... -- ..... . — - .......... .
ochii la „idolii" lor, aceștia au uitat de frig, ignorînd total ninsoarea care cade din abundență.

Fotografia — ați ghicit — a fost luată în timpul partidei de verificare Rapid — Farul, desfășurată duminică dimineață 
terenul II din Ciulești. ’ .

TURNEUL A FOST UTIL, JUCĂTORII SÎNT BINE PREGĂTIT!"
A ’

Pay. a 3-aRECORDURI" NEDORITE
In momentul cind se părea că 

avem motive să ne bucurăm de 
o intensificare a activității de 
patinaj artistic în Capitală, prin 
organizarea d.e noi concursuri, 
stările de, fapt vin să contrazică 
orice optimism, fie el și cel mai 
puțin exagerat. Faza regională a 
„Cupei României", programată 
în aceste zKe Ia patinoarul Flo- 
reasca, ne-a oferit adevărate re
corduri nedorite, mal exact în 
materie de... absențe.

Astfel. în fața arbitrilor s-a 
prezentat un singur concurent la 
categoria juniorilor, iar la se
niori numărul, e drept, a fost 
dubiu — doi ! Atit au putut o- 
feri cele patru secții de patinaj 
bucureștene celei mai importan
te competiții cu caracter repu
blican, după campionatele țării. 
Au excefat prin „discreție", clu
burile Dinamo și Constructorul, 
care șinț total absente de pe 
lista participărilor Ia întrecerea 
masculină. Făcînd un calcul 
șimplu, am putut observa că 
ieri la Fforeasca au fost mai 
mulți arbitri, secretari și antre
nori, deț-it patinatori pe ghia- 
ță. Ceea ce, desigur, este nefi
resc.

Unele păreri pledează pentru 
o neconcordanță a datelor con
cursului cu alte competiții de 
anvergură, cele de peste hota
re, care n-ar fi permis cîtorva 
patinatori fruntași să se pregă-

tească.în mod corespunzător. Se 
poate să fie și așa. De ce nu 
s-a remarcat insă la timp aceas
ta, de către cei direct interesați? 
Că de ședințe — nu cele de an
trenament, ci în birou — nu ne 
putem plinge că am duce Jipsă, 
nici în patinaj.

Oricum, găsim nelogic ca un 
patinoar întreg să stea Ia dispo
ziția a unu-doi concurenți, iar 
ceilalți (prezenți și valizi) să se 
transforme în simpli spectatori. 
Măcar dacă ar fi făcut antre
nament, ca să mai omoare 
timpul...

Deci, clasamentele după figuri 
impuse : JUNIORI : 1. A. Bufe
te (Șc. sp. 2) 181,3 p.; JUNIOA
RE : 1. Constanța Ionescu (Con
structorul) 226,8 p; 2. Letîția 
Păcuraru (Din.) 208,6 p ; 3. Anca 
Tănase (Șc. sp. 2) 209,8 P ; 4. 
Mariana Ionel (Șc. sp. 2) 201,1 p. 
SENIORI: 1. M. Stoenescu (Șc. 
sp. 2) 301,9 p; 2. E. Tăujan 
(I.C.F.) 218,2 p.

Azi intră în concurs senioa
rele.

Ed, V.

NE DECLARĂ ANTRENORUL ANGELO NICULESCU
Marți seara s-a tnapoiat în 

tgră, după o absență de două 
luni, selecționata divizionară de 
fotbal care a susținut un, lung 
turneu în două continente, A- 
frica și America de S.ud-

La aeroport, firește, lume 
multă : reprezentanți ai fede
rației, rude, prieteni, ziariști. 
I-am lăsat antrenorului Angelo 
Niculescu, care a fost și con
ducătorul delegației, timpul ne
cesar reculegerilor și decantării 
impresiilor. A doua zi, el a 
răspuns cu amabilitate la între
bările noa.stre.

— Ce ne puteți spune des
pre valoarea echipelor pe 
care le-ați întîlnit ?

octom-
__ — , -, Selec

ționata noastră de juniori 
mai participă între 25 au
gust și 3 noiembrie la Tur
neul speranțelor olimpice 
care va avea loc în Un
garia.

— Am susținut în total 12 
meciuri: unul în Congo — Kin
shasa și 11 in Brazilia. Bilan
țul ? 5 victorii, 3 jocuri, egale 
și 4 înfringeri, ne-a precizat 
din capul locului Angelo Nicu- 
lescu.

— Cum apreciați acest 
bilanț ?

— Satisfăcător. De altfel, 
șeop.ul principal al turneului a 
fost realizarea schimbului de 
experiență cu fotbalul brazi
lian.

— Majoritatea adversarilor 
noștri au o clasă de joc ridicată. 
De altfel, între echipele profe
sioniste braziliene există o mică 
diferență valorică. Așa de exem
plu, Șao Paulo, care a învins pe 
Benfica cu 3—2, a întrecut la a- 
celași scor și formația „15 No
iembrie" din Piracioaba, pe care 
noi am întrecut-o cu 6—2. Fie
care echipă care ne-a fost opu
să are în componența ei cel 
puțin trei jucători de nivel in
ternațional. Cunoașteți, cred, că 
Atlgtico din Curitiba, cu care 
noi am făcut joc egal (1—1), a 
folosit, printre alții, pe Djalma 
Santo.s, Bellini, Pepe, Zitto, Dor- 
val. In meciul de la Campina 
Grande, cu F. C. Treze, adversa
rul nostru l-a utilizat, in schim
bul unui milion și jumătate de 
cruzeiros, pe Garrincha. In con
cluzie la acegstă întrebare, 
vreau să spun c.ă in diversele 
state ale Braziliei unde am evo
luat, am întîlnit numai formații 
profesioniste, care, activează în 
prima ligă.

nență două mingi de rezervă 
cind balonul este trimis departe 
în afara terenului, un altul îi ia 
imediat locul. Alte aspecte ine
dite :■ antrenorii n-au voie să 
comunice cu jucătorii în timpul 
partidei; arbitrii dau dovadă de 
multă personalitate, reușind 
să-și impună respectul în fața 
jucătorilor care, pe zi ce trece-, 
dau dovadă de o disciplină de
plină. Orice recidivă în abaterea 
de la regulament atrage după 
sine eliminarea din joc. Dan Coe 
a fost pe bună dreptate eliminat, 
întrucît, deși i s-a atras atenția, 
el a repetat un atac agresiv. E- 
xistă deosebiri în concepția de a 
conduce un joc : legea avanta
jului se aplică destul de rar* 
numai în situațiile clare, iar jo
cul periculos este sancționat 
imediat și cu asprime. Așa de 
pildă, fundașul nostru Barbu a 
efectuat o foarfecă 
procedeu prin care
fecteze integritatea corporală a 
adversarului, și a fost sancțio
nat cu o lovitură de la 11 m.

în careu, 
putea să a-

— In concluzie, apreciați 
că turneul a fost util ?

— Ce criterii au ștgt la 
baza alcătuirii selecționatei 
divizionare ?

— Ce sistem de joc au fo
losit echipele.braziliene ?

de 11 fe- 
înapoierea 
n-au mal

joc, susținut in ziua 
bruarie, și pînă la 
in patriei fotbaliștii 
fost solicitați fizic. Pot spune
mai mult: jucătorii selecționatei 
divizionare sînt la ora actuală 
mai bine antrenați în vederea 
returului, întrucît ei s-au pregă
tit în condiții, specifice (jocuri 
multe, cu adversari valoroși) și 
climaterice mult mai bune.

Să vedem...

Universitatea Cluj * 
Zawisza Bydgoszcz 

2-0 (2-0)
CLUJ, (prin, telefon). — 

Prima întîlnire internaționa
lă,. desfășurată în localitate, 
a atrșs peste 6 000 de spec
tatori care au aplaudat vic
toria meritată a studenților, 
realizată după un joc în care 
au dominat cea mai mare 
pgrte din timp.

Punctele învingătorilor au 
fost înscrise de Barbu (min, 
2) și Adam (min. 17).

Universitatea: Ring'peanu 
(Moldovan — min. 46), — 
Costin, Pexa, Grăjdeanu, 
Cimpeanu — Florian, Mus- 
tețea (Oprea — min. 46) — 
Lică, Angclescu (Faneu — 
min, 46), Ada111, Barbu.

Zqwiszg Bydgoszcz: Zemr 
brznșki -r Miller, Fiodorow, 
Rzepeck.i, Harwata — Areik- 
necht, Czerwinski — Kaczma
rek, Orczykowski, Rosci- 
șzewșki (Șzarynski — min. 
46), Unton. A arbitrat bine 
Romulus Sabău (Cluj).

VICTOR MOREA 
corespondent principal

— In intenția noastră a fost 
să alcătuim un lot compus din 
jucători cu o oarecare experien
ță și din fotbaliști sub 23 de 
ani, componenți ai reprezenta
tivei de tineret. Pe baza con
cluziilor. trase la sfîrșitul tur
neului va putea fi alcătuită 
viitoarea echipă naționali.

— In general, 1—4—2—4 însă 
aplicat cu o mare elasticitate, 
ceea ce le permite să se apere 
și să atace cu superioritate nu
merică^ Nici una dintre formații 
n-a utilizat sistemul cu „lib.ero" 
sau, „apărarea, in linie". Aș mai 
vrea să adaug că superioritatea 
înaintașilor față de apărători a 
fost evidentă, la toate echipei?.

— Da, fără îndoială. El ne-a 
oferit posibilitatea să verificăm 
adevăratul potențial al jucători
lor mai maturi, precum și posi
bilitățile de progres ale celor ți
neri. Cu toții și-au putut îmbo
găți bagajul cunoștințelor tehni
ce cu scop aplicativ. Apreciez 
însă că turneul a fost prea lung, 
dar pentru aceasta vina aparține 
exclusiv impresarului.

Interviu realizat de
G. NICOLAESCU

ECOLIRI LA „HANDBALUL

— Care jucători au dat 
cel ma,i bun randament ?

— Ce alte impresii ați cu
les în acest lung turneu ?

— Ce părere aveți : pot fi 
„recuperați" jucătorii, ime
diat, de către cluburile lor în 
vederea returului campiona
tului ?

— Pircălab, Ghergheli și 
Barbu. Păcat că primul n-a pu
tut juca in toate meciurile, de
oarece fiind, serios accidentat 
în jocul de la Curitiba a tre
buit să. stea. 10, zile pe tușă.

— Multiple și variate. Astfel, 
trebuie subliniat faptul că brazi
lienii au reușit să elimine timpii 
morți care se ivesc în cursul 
unei partide. In acest scop, în 
spatele porților există în perma-

— Da, întrucît în pofida fap
tului că turneul s-a prelungit 
mai mult decît fusese prevăzut, 
noi ne-am străduit și am reușit 
să îmbinăm judicios efortul cu 
repaosul. De altfel, de la ultimul

Părerile jucătorilor
GHERGUELIț „Călătoria a 

fost foarte grea. Uneori, am 
mers într-o zi circa 2000 de 
km. In Brazilia am jucat 11 
partide. Echipele pe care 
le-am întîlnit n-au nume de 
răsunet, însă in fiecare se 
găsesc cite 3—4 individualități 
ce pot cîștiga un joc. Adver
sarii, în, general, n-au fost 
duri, însă foarte ambițioși și 
jucau bărbătește. Printre 
locurile vizitate a fost și ves
tita plajă Copacabana, unde 
băieții au jucat un meci. Cu 
acest prilej s-au accidentat 
Mocanu și Măndoiu. Primul 
— a dat în pămînt și 
luxat piciorul, al doilea 
a fost lovit la un picior, 
făcut antrenamente cind 
tre. meciuri am avut la
poziție 3 In afara celor 
amintiți, au fost accidentați : 
Pircălab (a primit o lovitură 

picior), Adamache (lovitu-

turneu, o compar
au avut Pircălab,

Lucescu, 
Și

Sasu,
Gro

tur-
sper

că
și 

cînd va

și-a

Am 
în- 

dis-

ră la cap) și Bucescu. Și eu 
am avut o întindere muscu
lară la piciorul sting, pentru 
care am stat 10 zile. In pre
zent, starea mea fizică este 
bună.

In. acest 
tgre bună 
Ivăncescu,
Oblemenco, Dinciiță 
zea.

Părerea mea este 
neul a fost folositor 
să fiu bine pregătit
reîncepe campionatul".

LUCESCU : „M-a mirat fap
tul că în Congo am jucat 
doar un singur meci. In ceea 
ce îi privește pe adversarii 
întilniți în Brazilia, aceștia au 
fost 
torii 
mai 
cuți
gulamentare. 
turneului au fost accidentați!.

apără- 
fost de valoare 

cind erau între- 
miiloace nere- 
Pe parcursul

buni tehnicieni, 
insă au 

slabă și 
foloseau

Adamache, Măndoiu, Gher
gheli, Mocanu, Pircălab, lo- 
nescu. Și eu am stat 16 zile 
fără să joc, deoarece am 
avut o întindere și apoi o 
ruptură musculară. Acum mă 
simt bine.

Foarte bine au jucat Pîrcă- 
lab, Ghergheli, Grozea și 
Barbu.

Turneul îl consider util, 
prin faptul că am putut lua 
contact cu fotbalul brazilian. 
Dezavantajul turneului a 
constat în prelungirea exa
gerată, avînd în vedere apro
pierea datei reluării campior 
natului. In penultima săptă- 
mînă am jucat 4 meciuri în 
5 zile, cu deplasări lungi, pe 
călduri, mari. Turneul ar fi 
avut o eficiență mai mare 
dacă echipa se stabilea în 
2—3 orașe, unde să se dispu
te meciuri, sub forma tur
neului de, la Santiago"*,

Inițiativa ziarului SPORTUL 
de a aduce — în urmă cu cît- 
va timp — handbalul sub 
reflector a fost bine venită. 
Ea poate preveni căderea lui, 
poate ajuta la ridicarea din 
nou a acestui frumos și popu
lar sport în fruntea ierarhiei 
mondiale.

Această acțiune nu poate de
cît să trezească interesul opi
niei publice, să stimuleze pe 
specialiști (profesori, antre
nori), în căutarea unor noi 
forme de muncă în măsură 
să cpntribtiie la un progres 
continuu.

în același timp, ea atrage 
atenția jucătorilor din tînăra 
generație că nu se ajunge cu 
ușurință în vîrful piramidei, 
că pentru câștigarea titlurilor 
de campioni mondiali în 1970 
și de campioni olimpici în 
i97-2 este nevoie de o ferma 
disciplină a muncii, de o via
ță extrem de organizată, dusă 
pînă la sacrificarea unor sa
tisfacții de moment; în sfîr- 
șit, că este nevoie de o muncă 
titanică nu numai la club 
sau în lotul național ci — mai 
ales — individuală.

Jucători ca Ivănescu, No-
dea, Bulgaru, Hnat, Telman, 
Covaci, Redl au muncit enorm 
la antrenamente pentru a se 
forma ca jucători, ca valori 
recunoscute pe plan mondial. 
Alături de aceștia mai putem 
aminti pe Mozer, Oțelea, Ia-
cob, Costache II, jucători încă 
activi, care prin pasiunea lor 
față de acest sport oferă, un 
bun exemplu tinerei genera
ții. L-am amintit pe Mo?er 
în această categorie deoarece 
eu consider că mai are încă su- 
ficente resursg fizico pentru a 
practica acest sport la o' va
loare ridicată, chiar la nive
lul echipei naționale. Mozer

mai poate fi „’.nare", dacă își 
schimbă stilul de joc, din rea
lizator el urmînd să devină 
coordonator. Avînd o tehnică 
foarte fină și o vastă expe
riență competițională, Mozer 
ar putea să ne ofere satis
facții și în viitor. în felul a- 
cesta ar fi soluționată mai 
ușor problema conducătorului 
da joc, atît de acută acum la 
noi, pentru rezolvarea căreia 
de multe ori antrenorii tre
bui? șă scoată jucătorii de se
micerc pentru a găsi soluția.

Tînăra generație de jucă
tori are și ea. autentice' va
lori, unele de clasă interna
țională ca Gruia, Gațu, Guneș, 
Lieu, I. Popescu,. Goran etc. 
Aeeștia joacă în echip3 na- 

. țipnală și în, multe rinduri au 
fcțsț lăudătî- Uneeri însă ș-a 
exa,șerat cu laudele, uitîn- 
du-se că ei mai au încă se
rios de munc-iț, că trebuie să 
lichideze o serie de lipsuri de 
ordin fizic, tehnic, tactic pen
tru a deveni jucători compleți.

Gruia, de pildă, folosește 
puține procedee tehnice de 
aruncare la poartă, colaborea
ză încă slab cu pivoți! și ex
tremele, @ neformat în jocul 
de apărare. Ggțu manifestă 
lipsuri în acțiunile de finali
zare. La Guneș, calitățile fi
zice, 
sînt 
Licu 
nică 
cedeelor, ;
doar pentru, a rezolva sarci
nile d.e extremă stînga. Penu 
trebui? să lucreze intens pen
tru a menține și depăși va
loarea de care a dat dovadă în 
linele jocuri E vulnerabil 
încă pe jos ș.i în spepia' pe 
extremă.

Handbalul a progresat pe 
plan internațional. Numai

tehnice, intuiția tactică 
încă slab dezvoltate, 
este lipsit de finețe teh- 
în execuția țuțuror pro- 

joacă pe semicerc

50 EXCURSII IN U.R.S.S. 
(continuare)

21. Gelu Pătrățcanu — Galați,
22. Ilie B. Constantin — Brăila,
23. Constantin Volnescu — Bucu
rești, 24. Ion Necula — Ploiești, 
251 Bovin Pădureanu — Brașov, 
26. vasile Neacșu — Sibiu, 27. 
Vas Frîncu — Pitești, 28. Gheor
ghe Rădulescu — Ploiești, 29. 
Teodor Lavric — Beiuș, 30. Vasi
le Sâmpălean — Blaj, 31. Victor 
Abrunachi — Huși, 32. Iosif Eck 
— Sibiu, 33. loan Pucea — Arad, 
34. Saulo Lukacs — Toplița, 35. 
Dumitru Spulber — Bîrlad, 36. 
Ovidiu Chită — Craiova, 37. Ioan 
Draganucaa -r- Reșița, 38. Augus
tin Fabian — București, 39. Cons
tantin Dtțmitru — Timișoara, 40. 
Mariana Serbacov — București, 
41. Florica Mălin — Lugoj, 42. 
Vasile Dumltru-Caracostea — 
Constanța, 43. Trandafir Itcuș — 
Brașov, 44. Ilie Niculcea — Bucu
rești, 45. Nicolae Diacono — Vă
lenii de Munte, 46. loan Boroș — 
Tg. Mureș, 47. Ion Selaru — Plo
iești, 48. Alexandru Clumas — Tg. 
Mureș, 49. Gheorghe Apostol — 
București, 50. Dimitrle Tocacz — 
București.

50 EXCURSII IN ITALIA 
(continuare)

21. Gheorghe Pneniță — Abrud, 
22. Natalia Dimitriu — Iași, 23. 
Ion Barbu — comuna Motru, 24, 
Ion Bunescu — București, 25. A- 
lexaridru Nagy — Cluj, 26. Cos- 
tache Stîțpu — Bacău, 27. Ecate- 
rina scharer — Făgăraș, 28. Tra
ian Bărbulescu — București, 29. 
Augustin Roman — Reghin, 30. 
Gheorghe Georgescu — București, 
31. loan Catîrla — Timișoara, 32. 
Iosif Tuzeș — Sf. Gheorghe, 33.

Martin Varga — Cluj, 34. Gheor- 
g-he Radu — Tr. Severin, 35. Tu- 
liana Puhala — Cluj, 36. Cons
tantin Vieriuc — București, 37. 
Ioana Cîrlugea — București, 38. 
loan Pâtraș — Cluj, 39. Ludmila 
Jaloba — București, 40. loan Col- 
ceriu — Sinaia, 41. Gheorghe Ghi- 
nea — București, 42. Gheorghe 
Coman Varlaș — Sînnicolaul 
Mare, 43. Ioan Popescu — Medgi
dia, 44. Costan Motica — Reși
ța, 45. Romulus Rusu — Petroșeni,
46. Ion Parvanescu — Tr. Severin,
47. Ion Buiculescu — București, 

Ion Co?ma — Bîrnova-Iași, 
Ana Alexandru —. Focșani, 
Laios Dobal — Odorhei.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES NR. 7 DIN 14.11.1968

Extragerea I:
Categoria I : 3 variante a 22 292 

lei ; a II-a : 15 a 4 830 lei: a III-a:
66.5 a 1173 lei; a IV-a : 392 a 
255 lei ; a V-a : 1 223 a 82 lei ; a 
Vl-a : 5 656,5 a 24 lei.

Extragerea a, II-a ;
Categoria I : 0,5 variante a 

48 603 lei ; a II-a : 5 a 10 530 lei ; 
a III-a : 68 a 833 lei ; a IV-a :
302.5 a 241 1£1 ; a V-a : 1 220,5 a 
59 lei : a Vl-a : 4 475 a 22 lei.

48.
49.
50.

Echipa Școlii sportive nr. 1 
București (antrenor — V. Go- 
giltan), cîștigătoarea actualei 
ediții a „Cupei ziarului Spor
tul" la handbal, încheiată 
duminică, seara în sala Flo- 

reasca din Capitală

PRONOEXPRES NR. 8 PIN 21 
FEBRUARIE 1968

EXTRAGEREA I :
18. 48 25 2 39 27 — 20 10
Fond de premii : 548 562 
EXTRAGEREA A II-A : 
36 43 1 48 9 27 — 49 42 
Fond de premii : 403 383 
Tragerea următoare va 

loc miercuri, 28 februarie 1968, 
la București.

PREMIILE INTREGI ȘI SFER
TURI DE LA TRAGEREA LOTO 

DIN 16 FEBRUARIE 1968
Categoria I : 2 varianțe a 49. 603 

lei și 1 a 12 400 lei '; a ll-ă : 10 a 
13 130 Iei și 11 a 3 2S2 lei : a III a: 
171 a 1021 lei și 190 a 255, lei ; a 
IV-a • 670 a 326 lei și 73'7 a 81 
lei ; a V-a i 1 571 a 165 lei și' 1 788 
a 41 lei.

lei.

Iei. 
avea

Foto: N. AUREL
A apărut

nr. 2 al revistei

SPORT
§1

IThM
SUB REFLECTOR"

printr-o muncă titanică și prin 
colaborarea temeinică dintre 
jucători și antrenori vom pu
tea să ajungem din nou pri
mii în lume. Performanța ju
cătorilor de la Steaua, în 
„C.C.E." este un bun start în 
această acțiune.

prof. Mihai PINTEA
antrenor

DIN SUMAR:

schițe, date teh-

și sănătate 
cu fuzee de de-

— RENAULT 8 MAJOR (fo
tografii, 
nice)

— Turism
— Avioane 

cotare
— campionate și campioni de 

motociclism-viteză
— Automobilul „de ocazie"
— Cine sînt așii volanului
— Noi alinieri la startul cos

mic
— Radiotehnica pentru înce

pători : Tuburi electro
nice.

Numeroase reportaje, știri, 
noutăți, magazin etc.

32 pagini bogat ilustrate
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DIN GRIU
Un produs ideal, indicat în alimentația sugarilor, fiind plăcută 

la gust și ușoj asimiUbilă



CALEIDOSCOP
i de la ViareggioRECLAMĂ AMERICANA

și duminică se va 
la Praga un im-

KILLY

LA „CUPA

CHAMONIX. — Celebrul 
schior francez Jean Clauds 
Killy, care a ciștigat trei meda
lii de aur la J.O. de la Greno
ble, a declarat că este incertă 
participarea sa la marele con
curs pentru premiul „Kanda
har". Campionul olimpic a mo
tivat că are nevoie de o scurtă 
odihnă pentru a se reface în 
urma eforturilor depuse în con
cursurile de Ia Chamrousse. 
„Cupa Kandahar" începe la 23 
februarie. La startul diferitelor 
probe vor fi prezenți, printre 
alții, Schranz, Messner (Aus
tria), Kidd (S.U.A.) etc. In a- 
cest sezon, Killy va evolua în 
S.U.A.

Managerii de fot
bal din S.U.A., în 
dorința de a face 
mereu mai popular 
jocul cu balonul ro
tund, născocesc fel 
de fel de reclame 
pentru atragerea 
spectatorilor în tri
bune. Intrg ulti
mele „realizări" în 
acest domeniu, a- 
mintim de cele de 
Ia Pittsburg, unde, 
timp de o lună, 
sîmbătă a fost de-

clarată y,Ziua fe
meilor", ia,r miercu
rea — „Ziua maieu- 
rilor”. în consecin
ță, sîmbătă de sîm
bătă femeile aveau 
acces pe stadioanele 
de fotbal plătind un 
bilet ce valora 2 
dolari, doar cu 50 
de cenți, iar mier
curea băieții care 
vizionau meciurile 
de fotbal primeau 
cadou cîte un ma
ieu, cu autografele

jucătorilor și 
culorile clubului. 
Această acțiune a 
fost încheiată cu o 
„Zi a familiei", în 
care întreaga fami
lie (indiferent din 
cîte persoane era 
formată) avea acces 
în teren pe baza u- 
nui singur bilet. 
Soții Albertosi, emi- 
granți italieni, au 
folosit ocazia, vizio- 
nînd un meci de 
fotbal împreună cu 
cei 7 copii ai lor.

RIVALITATEA INTER — MILAN

se 
pla- 
cele

Rivalitatea din
tre* cluburile mila
neze Internazionale 
și A. C. Milan 
manifestă pe 
nuri dintre
mal variate. Astfel 
aflăm că unul din
tre cei mai aprigi 
suporteri al lideru
lui campionatului 
italian, Milan, a

CHIMIA

dat măgarului său 
nou născut numele 
de Herrera. Cunos
cutul și atît de 
mult discutatul an
trenor al lui Inter
nazionale nu s-a su
părat cîtuși de 
țin de jignirea 
care i-a adus-o 
versarul său.
tr-o discuție cu

CUCEREȘTE TERENURILE
material 
Terenul 

nu 
în- 
atît 
ac- 
ex-

pu
pe 

ad- 
în- 
un

Aflat la cea de-a treia ediție, Campionatul european de fotbal a ajuns în faza sferturilor de finală, perechile 
trase la sorți . of erind în perspectivă cîteva partide care se anunță de pe acum de mare interes și de mare atracție. 
Intre acestea și meciul dintre reprezentativele Uniunii Sovietice și Ungariei, echipe cotate foarte bine la 
încheierea sezonului competițional trecut și clasate . pe primele locuri de revista „France Football", pentru compor
tarea meritorie avută în anul 1967.

lată-i pe fotbaliștii sovietici în acțiune în unul din numeroasele meciuri internaționale pe care le-au susținut 
anul trecut, cel de la Paris, cu selecționata Franței.

'ENIGMA
i Tragerea la. sorți a sferturilor 

de finală afe CampionatuluiIae irnaxa are v-axiipiuiiaiuiui
European pe națiuni la fotbal, 
sau Cupa Națiunilor, cum îi

I

„SFERTURILOR

I LUPTĂTORI 
ROMÂNI 

CONCUREAZĂ 
LA PRAGA

Sîmbătă 
desfășura 
portant turneu internațional 
de lupte greco-romane (pe 
echipe), la care vor fi pre
zente puternice formații din. 
U.R.S.S., Bulgaria, R. D. Ger
mană, România, Ungaria și 
Cehoslovacia. Țara noastră va 
fi reprezentată la întrecerile 
din capitala cehoslovacă de 
către Dinamo București întă
rită cu cîțiva luptători de la 
Steaua și Electroputere Craio
va. Delegația luptătorilor ro. 
mâni, care pleacă azi dimi
neață la Praga, este compusă 
din următorii sportivi: Gh.
Stoiciu (categ. 52 kg), I. Baciu, 
I, Alionescu (57 kg), Gh. Gheor- 
ghe (63 kg), I. Enache (70 kg), 
I. Țăranu (78 kg), Gh. Po- 
povici (87 kg), N. Martinescu 
(97 kg), C. Bușoiu (+97 kg), 
I. Corneanu, D. Cuc (antre
nori) și Al. Ruji (arbitru).

I Juniorii de la Steaua
I eliminați din turneul

I
I

Industria produ
cătoare de mase 
plastice sprijină tot 
mai mult eforturile 
sportivilor spre per
formanțe ridicate. 
Atleții sînt catapul
tați cu prăjini din 
fibre de sticlă pes
te ștachete ridica
te mereu mal siis ; 
bărci, canoe și 
caiacurl din mate
rial plastic se im
pun din ce în ce 
mal mult. Amatorii 
de sporturi de iar
nă pot sări cu schi
uri din material 
plastic tot timpul 
anului pe trambu
line acoperite cu 
saltele din material 
plastic. Pînă șl ma
șini de curse, ca 
de pildă „Porche", 
obțin recorduri cu 
caroserii din mate
rial plastic. Iată că 
la acestea se adau
gă, de dată recen
tă, o nouă realiza
re, care va cu
noaște cu siguranță 
o rapidă răspîndire 
în lumea sportului. 
După ce americanii 
au construit piste 
de alergări din ma
terial plastic, în 
R. F. a Germaniei 
s-a mers și mal de
parte : mal întîl 
chimiștix au ameste
cat pămîntul cu 
material plastic 
spongios pentru a 
obține gazoane mai 
bune pe stadioane ; 
s-au aplicat apoi 
plăci din material 
plastic pe piste, 
mai ales pentru să
riturile în lungime 
și înălțime. Nu de 
mult, specialiștii ce
lui mai mare con
cern producător de 
material plastic, 
B.A.S.F., au acope
rit un întreg teren 
de sport (al 
echipe de 
din orașul

ziarist, Herrera a 
declarat : „De mic 
copil am admirat 
măgarii. Sînt re- 
zistenți, înțelepți, 
încăpățînațl, con- 
știenți, și au simțul 
umorului. Acestea 
sînt calități pe care 
ar trebui să le aibă 
orice antrenor de 
fotbal. Mulțumesc 
pentru distincție!"

DE SPORT

I
I
Î
I

unei 
handbal 
Goppin-

gen) cu 
plastic.
este rezistent, 
necesită nici o 
grijire și este 
de elastic îneît 
cidentările sînt 
cluse. Materialul 
rezistă atît la căi-

dură cît și la 
și nu poate fl 
cat nici de substan
țe chimice. în pers
pectivă, se preconi
zează construirea 
Unor terenuri mo
derne de tenis din 
material plastic.

frig 
ata- I

I
!

oftate sos»®

admiratorii Hannei Maskova 
pen- 

pian

Prietenii și 
îi împărtășesc, desigur, amărăciunea 
tru înfrîngerea suferită la J.O. de la Gre
noble, unde a cedat întîietatea, pe 
continental, marii sale rivale Gabriele Sey- 
fert. O -
cățeluș 
brațele

DOAR TREI

I

spor-Suporterii 
tivi din orașul bra
zilian Bello Hori
zonte sînt renumiti 
pentru sîngele 
fierbinte. Din 
ceasta cauză, 
de puține ori 
timpul meciurilor 
de fotbal se ajungea 
la certuri și încăie
rări. Preocupată să

A FOST

consolează parcă și drăgălașul ei 
„Pepico“, pe care-1 vedem aci în 
stăpînei sale.

EXPRESII „TARI"
această si-

I

lor 
a- 

nu 
în

înlăture 
tuație, poliția loca- 
.lă a dat o dispozi
ție în care se pre
vede că un micro
bist aflat în tribu
nă are dreptul în 
timpul unui meci 
la maximum 3 ex
presii „tari" șl la 
tot atîtea gesturi 
„necontrolate". se

pare că s-a omis un 
singur amănunt : 
cine va ține eviden
ta expresiilor „tari” 
și a gesturilor „ne
controlate" ale mii
lor sau chiar zeci
lor de mii de iubi
tori ai fotbalului 
din orașul 
lian.

brazi-

NEVOIE DE O SECRETARA

I
I
I
I

Tatăl cunoscutu
lui sportiv american 
Jipi Ryun lucrează 
la o întreprindere 
s cunoscutei uzine 
de. avioane Boeing, 
în urma strălucite
lor succese ale fiu
lui său, în ultimele 
luni Ryun-tatăl era 
întrerupt din lucru 
de cel puțin 50 de

ori pe zi, admirato
rii fiului său soliei- 
tîndu-i informații 
dintre cele mai va- 

triate. în această 
situație, conducerea 
firmei a instalat la 
masa de lucru a dl. 
Ryun un telefon 
special, iar o secre
tară a fost instrui
tă pentru a fi gata

să furnizeze orice 
fel de informații, a- 
tît solicitatorilor 
din S.U.A. cît și 
celor din străinăta
te, despre atletul 
Jim Ryun. Condu
cerea firmei Boeing 
a declarat că aceas
ta este o bună re
clamă pentru între
prindere.

I
I
I
I

Ipentru medaliile obținute la Grenoble 
de Annie Famose (argint Ia uriaș și bronz, la special) și Isabelle Mir 
(argint la coborîre). Cele doua schioare franceze au făcut și multe ore 

de... bicicletă, așteptînd starturile Olimpiadei albe.

Țipând t L P. .Informația’, str< Brezolana 23—25.

spunem noi, ridică o problemă 
pe eît de fascinantă pe atît de 
enigmatică. Fascinantă 
res, enigmatică în ce 
un pronostic.

Se va califica Scoția 
glia pentru a întîlni 
Vor reuși oare ungurii să se 
elibereze de complexele pe 
care le au în fața fotbaliștilor 
sovietici ? Vor fi italienii, in 
fine, capabili să-și demonstreze 
adevăratele lor calități și în 
deplasare, împotriva bulgarilor, 
dîrzi și ambițioși ? Va rezista 
oare „noul val" francez, sub 
îndrumarea noului antrenor 
Gugauguez, veșnicilor șalengeri 
care sînt iugoslavii ?

Cu toate că Anglia are un 
punct în plus față de Scoția în 
clasamentul seriei respective, 
supraviețuirea ei pe stadionul 
Hampden Park, este mai mult 
decîț problematică. In ultimii 
cincisprezece ani, prin prisma 
meciurilor disputate anual, 
Scoția s-a arătat a fi oarecum 
inferioară. Dar dacă va reuși 
acum la Glasgow, ceea ce este 
foarte posibil, atunci va deveni 
chiar foarte probabil ca tot 
scoțienii să joace și în semifi
nalele (pe care le vor organiza) 
și în finala pe care, eventual, 
o vor și cîștiga. Italienii au 
deocamdată prima opțiune; dar 
să ne gîndim serios la faptul 
că Iakimov, Kotkov și Asparu
hov vor avea un cuvînt de spus.

In cazul în care partea fina
lă a competiției se va desfășu
ra în altă parte decît în Sco
ția, nimeni nu se va bucura de 
această echipă plictisitoare și 
rătăcitoare. In Law, și Johnsto
ne, scoțienii au doi dintre cei 
mai buni atacanți din lume, ju
cători a căror strălucire in 
acțiuni ar putea foarte ușor 
arunca umbre lungi asupra 
englezilor, sîmbătă seara. Ace
eași echipă a Scoției este însă 
în deplasare mai mult sau mai 
puțin identică cu cea a Italiei 
în deplasare : o sursă de deza
măgire permanentă, alimentată 
de anti-joc. Este un lucru știut 
că ineficacitatea italienilor este 
direct proporțională cu distan
ța în kilometri la care se află 
de țară. Scoțienii au dovedit și 
ei același lucru. în cadrul cam
pionatului mondial din 1954, 
au fost învinși de Uruguayeni 
cu 7—0.

Cum stăm cu Anglia ? EngJe-

ca inte- 
privește

sau An- 
Spania ?

Ball, dar care din 
mod indubitabil 

acest sezon engle- 
pur și simplu no

de la Cardiff 
n.n.), 

cuminți care

? In
avut
meciul
Tării Galilor

zii au jucători excepționali de 
buni în Bobby Moore, Hurst, 
Wilson, Banks, Peters, Bobby 
Charlton și 
ei este în 
„mare" 
zii au 
roc în 
(contra
au fost pietoni 
au respectat regulile de circula
ție în meciul contra Irlandei 
și muncitori calificați în par
tida cu Uniunea Sovietica. 
Bobby Charlton își pierde ma
joritatea timpului șutind lung, 
în diagonală, spectaculos, e a- 
devărat, dar aceasta nu avan
tajează pe nimeni cu nimic. 
Hurst n-a fost decît un, instru
ment de precizie aproximativă 
în ultimele meciuri internațio
nale, iar Bobby Moore mereu

putea face, ar fi să apeleze în 
bloc la Real Madrid, care po
sedă o splendidă combativitate 
și un simț tradițional pentru ma
rile meciuri. Așa cum stau lu
crurile, Pirri va comanda la 
centrul terenului, iar Amancio 
va fi marele său aghiotant. 
Dar nu poate fi ignorat nici 
primejdiosul Uriarte, atacantul 
lui Bilbao care a marcat cinci 
goluri într-un singur , meci de 
divizie. Oricum, Spania nu 
poate fi decît un outsider 
foarte îndepărtat al acestei com
petiții.

Ungurii, după cum e lesne de 
înțeles, nu pot' fi decît furioși 
pe soarta care le-a scos în cale 
aceeași .echipă care i-a învins 
în 1966, în cadrul campionatului 
mondial. Pe hîrtie, ungurii 
(care nu de mult l-au rechemat

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiHiii'iînniiniiiiiiiifiiiiririiiriiiiiiniii!
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vulnerabil. Politica fără ex
treme este în prezent absolut 
dubioasă. Ce n-ar da Anglia 
acum să aibă un Best, un John
stone sau un Cislenko ?

Cu toate că războiul dintre 
Ramsey și criticii săi continuă 
atunci cînd e vorba de meritele 
lui Nobby Stiles, considerat (de 
el) mascota echipei, el este un 
antrenor remarcabil, cu multe 
calități, foarte multă inspira
ție și a cărui încredere în el 
însuși și, mai ales, în jucătorii 
s$i, i-ar putea ușor aduce pe 
lîngă „Cupa Mondială" și pe 
cea a Europei cu singura con
diție ca Anglia să supraviețu
iască seara de pe Hampden 
Park.

Spania, care se va afla sau 
în drumul Angliei sau în cel 
al Scoției, se poate considera 
fericită pentru simplul motiv 
că irlandezii, învingîndu-i pe 
cehi la Praga, i-au permis să 
existe în competiție. Cu excep
ția ultimei ediții a „Cupei Eu
ropei", pe care au cîștigat-o, 
spaniolii au capotat cu multă 
regularitate în marile confrun
tări. In 1964 s-au mai putut 
baza pe geniul mereu inventiv 
al lui Suarez; dar acum l-au 
cuprins și pe acesta primele 
umbre ale amurgului. Singurul 
lucru rezonabil pe care

pe Soos) se prezintă ca avînd 
echipa cea mai talentată dintre 
toți, inspirată de Florian Al
bert, carp cu numai o lună și 
jumătate în urmă a primit 
titlul de cel mai bun fotbalist 
al continentului. Printre ceilalți 
eroi ai ultimului campionat 
mondial se mai numără Janos 
Farkas, înzestrat cu o remarca
bilă putere de finalizare și 
sclipitorul Ferenc Bene. Dar nu 
se poate trece nici peste coe
chipierul lui Albert de la Fe- 
rencvaros, blondul inter Zoltan 
Varga, și nici peste Meszoly 
sau Pancsics, toți aceștia lăsînd 
urme strălucite la Liverpool.

Rușii au în prezent cea mai 
bună și inventivă echipă, cum 
n-au mai avut de mulți, de 
foarte mulți ani chiar. Eduard 
Strelțov, revenit după o absen
ță îndelungată în centrul liniei 
de atac, 
splendidă,
cele patru 
chilienilor, 
englezii și 
bine, s-a maturizat mult, deve
nind un apărător omni-compe- 
tent, in timp ce Anatoli Bîșe- 
veț, aripa lui Dinamo Kiev, va 
combina permanent cu Cislenko 
pentru a imprima ai acului o 
mare putere de pătrundere pe 
ambele extreme. E păcat,

fond, ca asemenea două echipe 
bune să fie nevoite să se în- 
tilnească atît de devreme. în
vingătorul, oricare ar fi, el, va 
trebui să treacă totuși prin 
greutăți enorme pentru a pu
tea învinge Italia pe teren pro
priu, în schimb va fi mult prea 
bun pentru Bulgaria în Anglia 
sail în Scoția.

Pe de altă parte, nu va fi și 
Bulgaria prea bună pentru Ita
lia ? In tot cursul anului tre
cut, echipa a avut o formă ex
celentă și a . știut să joace des
tul de confortabil și fără re
numitele vedete ca Iakimov, 
un foarte inteligent inter stin
gă, Asparuhov, centrul înaintaș 
a cărui fotografie a fost vîridu- 
tă pînă acum în peste două 
milioane de. exemplare într-o 
țară care .numără doar puțin 
peste opt milioane de locuitori, 
și Șalamanov, unul dintre cei 
mai buni fundași, pe care i-a 
văzut campionatul mondial. A- 
ceștia, împreună cu Kotkov și 
Dermendjiev, două excelente 
aripi, au eliminat Portugalia. 
Dar și italienii îl au pe Gianni 
Rivera, e adevărat, într-o for
mă cam nebuloasă, dar un 
splendid jongler cu mingea și 
un excelent distribuitor. Riva, 
extrema stingă de la Cagliari, 
refăcut după o fractură, a de
venit după 
mai bun 
lume.

Francezii 
slavi de a
campionatul mondial și nu se 
poate spune că n-ar avea șanse 
cu echipa lor refăcută, în care 
Michel în centrul liniei de mij
loc și Loubet și Beretta pe 
margine, ar putea realiza lu
cruri frumoase. Mitici, antreno
rul iugoslav, a declarat că nu 
va rechema pe nici -una dintre 
vedetele echipei care joacă ac
tualmente la cluburi străine. El 
se simte încurajat de faptul că 
Osim, care la turneul olimpic 
de la Tokio a jucat extrem de 
prudent în centrul
atac, a devenit între timp „fot
balistul anului" și speră ca el 
să tragă și pe ceilalți după el.

Anglia sau Scoția ar putea 
învinge pe oricare din aceste 
două echipe. Dar
rind trebuie să-și rezolve pro
pria lor rivalitate tradițională. 
Sîmbătă după-amiază vom ști 
mai mult.

spusele lui Foni, cel 
„pătrunzător" din

i-au oprit pe iugo- 
merge în Anglia la

I
I
I
I
I
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ROMA, 21. în cadrul turneu
lui internațional de fotbal de 
la Viareggio, rezervat echi
pelor de juniori, echipa Steaua 
București a jucat la Monte- 
catini returul cu formația ita
liană Fiorentina. Intîlnirea s-a 
încheiat la egalitate : 0—0. In 
primul joc victoria revenise 
tinerilor fotbaliști italieni cu 
scorul de 2—0. Alte rezul
tate: Dukla Praga.— Sampdo- 
ria Genova 2—0 (în tur 1—0); 
Internazionale Milano — Stade 
de Reims 1—0 (în tur 1—0) ; 
Napoli — Benfica Lisabona 
2—1 (în tur 2—0).

în urma acestor rezultate, 
în turneul final al competi
ției s-au calificat echipele 
Dukla Praga, Fiorentina, Na
poli și Internazionale Milano, 
care, alături de formațiile Ju
ventus Torino, Burevestnik 
(U.R.S.S.), Eintrachț (R. f. a 
Germaniei) și Vojvodina (Iu
goslavia) — calificate ante
rior — își vor disputa trofeul.

I •
I Drysdale—clasat primul

I
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I

printre profesioniști
la New Orleans

se află într-o formă 
marcind trei din 

goluri împotriva 
Hurtilava, așa cum 
scoțienii o știu prea

liniei de

în primul

I
I
I
I
i

I
I
I
I
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Turneul internațional de 
tenis de la New Orleans (re
zervat jucătorilor profesioniști) 
a fost ciștigat de Cliff Drys
dale (Republica Sud-Africană). 
Acesta este primul turneu pe 
care îl cîștigă Drysdale de 
cînd a trecut la profesionism. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine: John New
combe (Australia), Denis Ral
ston (S.U.A.), Pierre Barthes 
(Franța), Roger Taylor (An
glia), Nikola Pilici (Iugosla
via) și Tony Roche (Austra
lia).

In ultima zi a turneului, 
Drysdale I-a întrecut cu 30—31, 
31—24, ,r " 
Ralston a 
31—15 de

5—2 pe 
dispus 

Roche.

„Cupa Mării

Taylor, iar 
cu 31—-23,

Negre"
la box

Competiția internațională da 
box „Cupa Mării Negre" va 
avea loc la Constanța. In 
cursul zilei de ieri s-a stabilit 
ca întrecerile să se desfășoare 
între 20 și 26 iulie. La compe
tiție participă selecționatele o- 
rașelor Odessa, Constanța, Is
tanbul și Varna.Herb AUDREY

iugoslavă Steaua Roșie

ma-
cu

Politehnica Galați a în- 
cu scorul de 3—1 (15—5, 
11—15, 15—13). o selecțio- 
locală.

echipa de fotbal Pro- 
București a jucat cu e- 
Szeged. Fotbaliștii 
au obținut victoria 
de 4—0 (3—0).

tefer ■ rarim-teiem-,
Intr-un meci amical disputat ăa 
Marsilia, echipa masculină de 
volei 
vins
15-3, 
nată

IS
In cadrul turneuoui pe care il 
întreprinde în prezent in Un
garia, 
greșul 
chipa 
ghiari 
scorul

Echipa
Belgrad a obținut cea de-a doua 
victorie în turneul hexagonal 
de fotbal de la Ciudad de Me
xico. Fotbaliștii iugoslavi au 
întîlnit formația Ferehcvaros 
Budapesta, pe care au învins-o 
cu scorul de 2—0 (1—0) prin go
lurile marcate 
Dzajic.

La Anvers s-a 
meciului dintre
Malines și Spartak Brno, con- 
tînd pentru grupa sferturilor 
de finală ale „C.C.E." la baschet 
masculin. La capătul unui joc 
echilibrat, baschetbaliștii bel
gieni au terminat învingători la 
limită : 80—79 (37—34).

de Ostoici și

disputat returul 
echipele Racing

Campionatul de cros al Maro
cului, desfășurat la Rabat, s-a 
încheiat cu victoria lui El Ghazi 
cronometrat pe distanța de 
10 000 m cu timpul de 30:24,2-

S
Au luat sfîrșit întrecerile tra
diționalului turneu de scrimă 
de la Duren (R.F. a Germaniei). 
Proba de spadă a revenit spor
tivului vest-german Max Geue- 
ter,. care în finală l-a învins cu 

3—5, 5—3, 5—4 pe compatriotul 
său May Geuter. Pe remarcat 
că fostul campion mondial, 
austriacul Losert, ă părăsit în
trecerea din tururile prelimi
narii. La floretă femei, pe pri
mul Ioc s-a clasat scrimera o- 
landeză Thiry, învingătoare cu 
scorul pategoric de 4—0, 4—0 
asupra vest-germancei Monika 
Rei. In finala probei de sabie 
s-au întîlnit Panizza (Franța) și 

a

de 
au

Martinelli (Italia). Primul 
ciștigat cu 5—3, 5—1.

H
Cu prilejul unui concurs 
natație desfășurat ia Dinard
fost înregistrate cîteva rezultate 
de valoare. în proba de 200 m 
liber (masculin), Rousseau l-a 
învins pe Luyce, realizînd 2:02,0. 
Proba feminină de 100 m spa
te a revenit lui Duprez crono
metrată în 1:12,4.

La bazinul acoperit „Crystal Palace" din Londra funcționează acest sistem de arbitraj (start 
și sosire) prin intermediul mașinii electronice ESTA. La stingă — singurul oficial care urmă
rește datele transmise de mașină, iar la dreapta — concurența așteptînd comanda de 

start prin megafon

Derbiul etapei a 15-a a campio
natului masculin de baschet al 
Italiei s-a disputat la Milano 
între formația locală Simment
hal și echipa Candy. Baschet
baliștii milanezi au obținut 
victoria cu scorul de 73—66. In 
clasament 
cu 26 de 
Candy și 
cu cîte 24

■
Disputată

conduce . Oransody 
puncte, urmată de 
Simmenthal Milano 
puncte fiecare.

la Hanovra, întilni-

rea internațională de voCei din
tre selecționatele masculine ale 
R.F. a Germaniei ,și Franței s-a 
încheiat cu victoria sportivilor 
vest-germani cu scorul de 3—0 
(15-7, 15-7, 15-10).

B
Cu prilejul unui concurs inter
național de atletism pe teren a- 
eoperit, desfășurat la New 
York, Dick Fosbury (S.U.A.) a 
ciștigat proba de săritură in 
înălțime cu performanța de

Foto : KEYSTONE
2,18 m. Ralph Boston s-a cla
sat pe primul loc la lungime 
8,01 m, iar Lennox Miller 
realizat 6.1 pe distanța de 
yarzi.

E
In cadrul turneufui pe care 
întreprinde în Snanin 
țională de .rugby din K 
Sud-Africană a jucat la Ma
drid cu formația locală „Canoe 
Club". Oaspeții au obținut vic
toria cu scorul de 24—9 (21—0).

cu 
a

60

îl


