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Ciobănel (mi mingea), protejat de unul din numeroasele „loose-maul'’ pe care le-a efectuat „XV"-le României, se pregătește 
să paseze spre Florescti (in stingă) sub privirile îngrijorate ale ruabyștilor francezi Foto : A. NEAGU

DUPĂ SPLENDIDA VICTORIE 1 PlOtlYȘIIlOIl ROMÂNI

Justețea și buna aplicare ideii tactice

Meciul de luni dintre Dy
namo Berlin și Dinamo Mos
cova (f) ne-a reamintit de 
binecunoscuta legendă bibli
că a luptei dintre David și 
Goliat. De fapt, la începutul 
jocului nimeni nu acorda cre
dit echipei din R.D.G. decît 
poate pentru cîștigarea unui 
set. Și argumentele erau co- 
vîrșitoare : moscovitele, cu 
titlul de cea mai bună for
mație de club de pe conti
nent recent trecut; pe cartea 
lor de vizită, cu cîteva inter
naționale în formație și cu 
o talie net superioară adver
sarelor, n-aveau temeri în 
privința rezultatului. Berli- 
nezele însă și-au dat seama 
că jocul în forță al sovietice
lor poate fi contracarat numai 
prin subtilitate și exploatarea 
judicioasă a reflexelor. Și au 
procedat ca atare. atacînd tac
tic și parînd cu siguranță 
loviturile fortissime ale im
pozantului lor adversar, uluit 
de riposta neașteptată pe care 
o primea. Conduse cu 2—1 la 
seturi și 11—2 în cel de-al 
patrulea, sovieticele au reve
nit si cu un plus de resurse

PROGRAMUL 
DE

De la
AZI

ora 9 :

MoscovaDinamo
Spartak Sofia (f) ; Com
binata Gwardia-Wisla — 
Dozsa Budapesta (f).

De la ora 15 :

Spartak Sofia — Di~ 
namo București (m); 
Dynamo Berlin — Ruda 
Hvezda Praga (m); Di
namo 
namo 
binata 
Dozsa

București — Dy- 
Berlin (f) ; Com- 
G'v.ardia-Wisla — 
budapesta (m).

fizice au cîștigat într-un fi
nal de mare tensiune. Jucă
toarele berlineze, istovite de 
efortul cu care trebuiau să 
compenseze statura mai joasă, 
păreau că vor înclina fruntea 
în 
de

setul decisiv ! Dar minutele 
pauză le-au redat poten-

Fără îndoiaiâ, pe măsură 
ce timpul se scurge, impre
siile lăsate de marile eveni
mente sportive se decantea
ză, sentimentele cedează lo
cul analizei lucide, poate reci, 
clar oricum mai utile. Este 
și cazul excepționalei perfor
manțe pe care au obținut-o 
duminică, pe stadionul „23 
August" din Capitală, cei 16 
rugbyști care îmbrăcaseră tri
courile „naționalei".

Nu vom relua tema impor
tanței pe care o prezintă 
anualul examen (cît de exact 
(s-a dovedit acest termen du
minică I).

Primul lucru care trebuie 
spus, este acela eă „XV"-!e 
României a constituit, în me
dul cu Franța, un colectiv 
unit, monolitic din punct de 
vedere moral, o echipă ani
mată de cea mai pură do
rință de victorie, concretizată 
prin dîrzenie, concentrare per
manentă la joc și disciplină 
tactică.

Aprecieri pozitive se mai 
cuvin însă și altora, nu nu
mai jucătorilor, și greu ar fi 
de stabilit proporțiile exacte 
pentru fiecare dintre ei. în 
primul rînd, ne gîndim însă 
la cei doi antrenori ai lotu
lui, prof. Alexandru Teofi- 
lovici și maestrul emerit al 
sportului Dumitru lonescu, a 
căror muncă este răsplătită 
de însuși frumosul ei rod.

Să încercăm a analiza mai 
detaliat felul în care s-a ob
ținut victoria. Ideea tactică 
fixată s-a dovedit justă și ju
cătorii au respeefat-o cu sfin
țenie. Ea a fost evident rea
listă, a ținut cont atît de po
sibilitățile exacte 
aveau ei, cît și_ __ __ __
adversarilor, 
samblu al 
de joc este 
discuții, iar 
foarte mare 
ficărilor regulamentului, 
stituie o altă parte pozitivă.

e pe care le 
;i de cele ale 

Progresul de an- 
manierei noastre 
deasupra oricărei 
însușirea, într-o 
măsură, a modi- 

con-

Pachetul de înaintași a ac
ționat, în cîmp, exact așa cum 
trebuia să o facă, degrevînd 
astfel liniile dinapoi de o 
parte din sarcinile defensive, 
altă dată obsedante și dîn- 
du-le, astfel, și posibilitatea 
de a ataca curat. Desigur, me
ritele de șuteur ale 
mescu sînt evidente, 
comite o nedreptate 
s-ar arăta că, spre 
faza din care el a 
drop-goalul a fost creată ca 
la carte de întreaga echipă.

Sub imperiul incredibilei 
evoluții a scorului și al 
fășurării partidei, ; s-au 
voci, Ia un moment dat, 
cereau I 
sferturi 
cezi, sâ 
spunem 
noastră, 
nu s-a încercat 
mare dovadă 
n-ar fi putut da jucătorii și

antrenorii ascultînd astfel de 
„sfaturi" I Poate părea ciu
dată afirmația,, pentru unii .

G. RUSSU-ȘIRIANU 
(Continuare în pag. a -a) 
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cele. mai bune lucitoare moscovite
(Fazi

LUDMILA KOSOVCIUK, una dintre
în meciul de ieri, încearcă din nou blocajul echipei maghiare, 

din partida Dinamo Moscova- — Dozsa Budapesta) 
Foto : V. BAGEAC

țialul obișnuit, datorită că
ruia au dominat și au cîșli- 
gat clar. A fost meciul cel 
mai frumos' văzut frr Capi
tală în ultimii ani, un adevă
rat „duel lung“ (a durat 3 
ore și 25 de minute), in care 
învingătoarele au etalat cali
tăți nebănuite în apărare (au 
transformat imposibilul în 
posibil), o mobilitate rar vă
zută și o mare jucătoare : 
Kristin Schrade, inteligentă 
coordonatoare a echipei sale.

Sub imperiul dramaticului 
joc cu care s-a încheiat pri
ma zi, meciurile dimineții de 
ieri au pălit oarecum, deși 
s-au desfășurat la un nivel 
bun. Primul a opus echipele 
masculine Dozsa Budapesta și 
Dynamo Berlin și a consem
nat victoria oarecum surprin
zătoare a voleibaliștilor ma
ghiari cu 3—1 (15, 10, —4, 6), 
datorită siguranței lor în a- 
părare și percuției în atac, în 
timp ce jucătorii berlinezi au 
greșit mult în atac, unde 
și-au conceput acțiunile cu 
mingi înalte care sfîrșeau de 
regulă în afara terenului de 
joc.

în continuare, voleibaliste
le de la Dinamo Moscova, a- 
fectate de înfrângerea din 
seara precedentă, s-au răzbu
nat pe Dozsa, de care au dis-

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag. a 4 a)
lui Iri- 

dar s-ar 
dacă nu 
exemplu, 

realizat

liniei noastre de 
să-i imite pe 
încerce 
clasice.

, a fost

des- 
auzit 
care 
trei- 

fran-imite
atacuri, să le 
După părerea 
o fericire că 

așa ceva. Mai 
de nerealism

Echilibru între pregătirea intelectuală 
și instruirea sportivă a elevilor

Obiectiv fundamenta! pentru 
toate liceele cu program de edu
cație fizică — de fapt, principala 
rațiune de existență — permanen
tul echilibru între pregătirea inte
lectuală și instruirea sportivă a 
elevilor, a constituit o preocupare 
principală a cadrelor didactice din 
școala noastră. (Liceul nr. 35 cu 
program de educație fizică din 
București, care a fost înființat în 
1957).

Pe parcursul anilor, datorită 
tocmai înțelegerii sarcinilor carac
teristice școlii noastre, competen
ței și pasiunii manifestate de ca
drele didactice, ca și eforturilor 
depuse de mulți elevi talentați, au 
fost obținute rezultate apreciabile. 
O constatare de ordin general 

arată că elevilor din școala noas
tră li s-a asigurat, treptat — și 
dorim ca în viitor acest lucru să 
fie făcut și mai bine — o pregătire 
de cultură generală identică cu 
aceea din celelalte licee și, totoda
tă, s-a realizat creșterea unor in
dici de dezvoltare fizică, mărin- 
du-se evident capacitatea de lucru, 
de învățătură a acestora.

Ne-am propus, desigur, și selec
ționarea unor elevi buni și foarte 
buni la învățătură, care •— în gene
rai —• își organizează excelent și 
bugetul de timp liber și care, poa
te mai mult decît ceilalți, își pot 
valorifica mai eficient calitățile 
fizice, aptitudinile pentru sportul

Un« nou lider 
in finala șahiștilor: 

0. Troianescu
Din compactul pluton de 

fruntași aflat ieri după amia
ză la startul celei de a 10-a 
runde, unul singur a reușit 
să înscrie un punct întreg în 
dreptul numelui său. Este 
dr. O. Troianescu, care a reu
șit o prețioasă victorie în 
fața lui Em. Reicher. I.a a- 
ceasta contribuind jumătățile 
de punct pierdute de ceilalți 
pretendenți la șefie, acum 
clasamentul are din nou un 
singur lider. Conduce O. Tro
ianescu cu li1/- P, urmat de 
Gh. Mititeii! 6 p, D. Drimer 
5% (2) p, Tr. Stanciu și Em. 
Ungureanu 5‘/2(l) p-, Em. 
Reicher, D Ghizdavu, I. Szabo 
și A. Buza 5'/2 P-

Rezultatele rundei : Reicher
— Troianescu 0—1, Mititelu
— Voiculescu >/j—V2, Vais- 
man—Drimer V2—V2, Ghizda-

i—Stanciu >/,—V2, Ungurea- 
Duza 1—0, Szabo—Zara 

-0, Șuta—Pavlov ‘A—V2, 
-gal —Botez 0—1, Urzică — 

Șrabiescu 1—0, Teoclorescu 
-- Mozes într.

de performanță. în legătură cu 
mult comentata și atît de contro
versata problemă a timpului li
ber al elevilor cred că ar trebui

illilinilIIIIIIIIIilIHIUIIIHlIlllillimilIlh’llli.
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făcută precizarea că, în școala 
noastră, cursurile pentru toate 
clasele au loc numai dimineața și 
prin aceasta au fost eliminate di
ficultățile de planificare a timpu
lui, atît pentru învățătură, cit fi 
pentru antrenament.

> W..... rur—

Cum se realizează în cadrul Li
ceului nr. 35, acest echilibru rațio
nal între activitatea intelectuală și 
cea sportivă (liceul este profilat 
pe patru ramuri : atletism, bas
chet, gimnastică sportivă și gim
nastică artistică) ?

Hotărîtoare au fost, în această 
direcție, colaborarea și sprijinul 
tuturor profesorilor de cultură ge
nerală. Aș vrea să amintesc doar 
că, printre altele, sînt organizate 
în liceul nostru o serie de activi
tăți menite să ajute la îndeplini
rea dezideratului amintit. Este vor-

prof. Gheorghe BENONE

(Continuare în pag. a 3-a)

ECHIPA DE FOTBAL (juniori)
A ROMÂNIEI-ÎN GRECIA

între 17 și 29 de
cembrie, echipa de 
juniori se va depla
sa în Grecia, unde a 
fost invitată, pentru 
un turneu de patru 
jocuri, cu adversari 
nedesemnați încă, in
terval în care va e- 
fectua și cîteva an
trenamente.

Turneul are exclu

siv obiective de pre
gătire. Vor face de
plasarea 17 jucători, 
printre care lordache, 
Broșovschi, Beldea- 
nu, Naom, lonescu, 
Ștefănescu, Petreanu, 
Simionaș, Alodiresei, 
Lotul va fi condus 
de antrenorul Gh. 
Ola.

DECEMBRIE-LUNA BASCHETULUI!
- «ste .Politehnica Bucu

rești. calificată (în da- 
- Radnicki

belgrad) .1» ,.&U*£loilea 
tur al „C.C.E." la fete. 
Adversarele studentelor 
vor fi sportivele de la 
C.R.E.F.F. Madrid (ca
lificate la rîndul lor în 
urma victoriei asupra 
campioanelor Portuga
liei). Deocamdată, se 
știe doar că prima par
tidă Politehnica — 
C.R.E.F.F., va avea loc 
în jurul datei de 15 
decembrie, la Madrid. 
Pentru retur nu a 
fost stabilită încă nici 
o dată.

Selecționata masculi
nă a țării ne va. repre
zenta între 25—29 ale 
lunii la tradiționalele 
campionate balcanice 
care vor fi găzduite de 
orașul Izmir. Pînă a- 
tunci, sportivii români 
vor susține două întîl- 
niri de verificare, la 
Belgrad, în compania 
puternicei echipe a Iu
goslaviei, medaliată cu 
argint la J. O. din 
Mexic.

Reprezentativei femi

nine îi este rezervat un 
interesant turneu inter
național, la care vor 
mai participa echipele 
Iugoslaviei și Bulgariei. 
Turneul se va desfășu
ra la Timișoara. între 
27—29 decembrie.

Pe plan intern, sînt 
de menționat ultimele 
etape ale diviziei A fe
minine, al căror pro
gram a fost modificat 
(etapa din 22 decem
brie va avea loc la 11 
decembrie, cea din 15 
decembrie desfășurîn- 
du-se la data stabilită 
inițial). Cu acest prilej 
se va consuma și mult 
așteptatul derby poli
tehnica — Rapid. Nu 
putem încheia șirul 
manifestațiilor baschet- 
balistice ale lunii de
cembrie înainte de a 
aminti de • turneele fi
nale ale „Cupei Fede
rației" la minibaschet, 
competiție care va reu
ni, în sala Floreasca, 
pe cei mai valoroși 
dintre micuții practi- 
canți ai acestui joc 
sportiv.
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Șl AMENDĂ

POLIGON DE BIATION
LA CIMPU1UNG MOLDOVENESC

Anca Demetrescu s-a 
strecurat printre Kale- 
nici și Ciurici și aruncă 
la coș. (Fază din me
ciul Politehnica — Racl- 
nicki, al cărui rezultat 
a fost favorabil bas
chetbalistelor bucu- 

reștence)

Numeroasele în
treceri interna
ționale de am

ploare la care vor lua 
parte e’chipele româ
nești reprezentative și 
de club, precum și 
competițiile interne cu 
caracter republican, fac 
ca luna decembrie să 
capete, pe bună drep
tate, denumirea de 
„Luna baschetului" !

în ordine cronolo
gică, prima confrun

tare o va susține cam
pioana masculină a tă
rii, Dinamo București, 
în compania campioa
nei Cehoslovaciei. Spar
tak Brno, în cadrul ce
lui de al doilea tur al 
„C.C.E.Evenimentul 
va avea loc miercuri 
11 decembrie, în sala 
Floreasca. urmînd ca 
returul să se desfășoa
re la începutul lunii 
ianuarie, la Brno. Apoi, 
va veni rîndul baschet-

baliștilor de la Steaua 
să ne reprezinte, de 
astă-dată în cadrul 
„Cupei cupelor". Fil
mul meci Steaua — 
Hapoel Tel Aviv se va 
disputa joi 12 decem
brie, în sala Floreasca, 
iar cel de al doilea în 
ziua de 6 ianuarie, la 
Tel Aviv. în sfîrșit, a 
treia formație de club, 
reprezentantă a Româ
niei într-o competiție 
oficială internațională,

De curînd, tinerilor biatloniști din Cimpulung Mol
dovenesc le-a fost pus la dispoziție un modern po
ligon, cu 18 standuri. Plasat ia liziera pădurii de pe 
Muntele Bodea, poligonul va permite atît desfășu
rarea antrenamentelor in condiții optime, cit și orga
nizarea unor concursuri de amploare. Deocamdată, 
sportivii asociației Constructorul au folosit poligonul 
numai in cursul pregătirilor pe uscat. De menționat 
că lingă poligon a fost amenajată și o cabană pentru 
concurenți și oficiali.

Amenajarea acestui poligon constituie o impor 
tantă realizare pentru biatlon și va contribui la 
dezvoltarea acestei ramuri a schiului în rîndul lo
calnicilor. De remarcat că din mijlocul lor s-au 
ridicat, datorită activității harnicului antrenor Orest 
Frățianu, o serie de sportivi valoroși ca Vasile Pa
puc (campion național de juniori), Ilie Sâvu, Ivan 
Sfardiu, Gheorghe Macovei, Nicolae Andrei ș.a. 
Desigur, menționînd aceste realizări, nu putem omi
te sprijinul conducerii Școlii profesionale de con
strucții pe lingă care activează asociația sportivă 
Constructorul.

I
I invidiez pe colegul Mihai. ’ 
Stoian („România libera") care, 
primul, a pus piciorul în prag 
pentru a delimita datoriile I 
primordiale ale agentului de 
circulație, teoretic colaborato

rul și sfetnicul cel mai apropiat al I 
automobilistului. Aș fi vrut sâ scriu 
prietenul apropiat al omului c'e la 
volan, dar agentul de circulație, cel I 
care politicos duce mina la caschetă, 
are o particularitate distinctivă : nu ] 
este nevoie să te cunoască personal 
(și încă cu buletin I) pe tine șofer, 
pentru a-și îndeplini misiunea în nu- | 
mele unui comandament social : fluidi- I 
talea traficului rutier.

Dar, ce să vezi ? Pe bulevardul I 
Mihoi Bravu, într-o zi, se schimbă i 
regula și porțiunile înălțate de pavaj 
nu mai șînt considerate refugii de pie
toni în stafiile de tramvai. Neștiutor, 
treci cu mașina prin stație, socotin- 
du-te îndreptățit legal, iar dincolo de 
intersecție (unde nu mai există stație), 
de după un copac, apare agentul de 
circulație care te amendează. în loc 
sâ te fi prevenit. în loc să-și fi folosit 
fluierul pentru a asigura fluiditatea 
circulației.

Dar, ce să vezi ? Pe o stradă îngustă 
ca Vasile Conta, cu sens unic de cir
culație, plină de vehicule staționate pe 
ambele părți, oprești mașina o clipă 
pe partea stingă (singura unde, gă
sești un loc), cit să predai un plic la 
poarta C.N.E.F.S., iar agentul de circu
lație care bate cu precădere această 
străduță, se uită la tine de peste 
drum, așteaptă să stingi motorul și, 
cînd sâ cobori, vine și te amendează, 
în loc să te fi prevenit, în loc să-ți 
facă semn cu mina să continui pere- 
grinatul în căutarea unui parcaj legal 
(dar asta-i altă poveste, asupra căreia 
vom reveni).

Ce să mai vezi ? De puțină vreme, 
de pe str. Dorobanți la ștînga spre 
Piața Romană, nu mai e voie de virat. 
Obișnuit de ani de zile să faci ma
nevra, nu observi seara semnul de 
interdicție proaspăt plantat, _ semnali
zezi ocolirea la stingă, deci intenție 
vădită și vizibilă, iar agentul din 
cușca de sticlă nu te previne pe tine, 
șofer, ci își previne colegul din Piața 
Romană să te oprească și să te 
amendeze.

Nu cerem clemență față de infrac
țiunile comise de automobiliști.. Dar 
sîntem îndreptățiți să sugerăm risipirea 
faimei proaste — și adesea nemeritată 
— de „vînători de amenzi" de care 
(nu) se bucură colaboratorii și sfetnicii 
noștri apropiați, agenții de circulație. 
Dacă în diverse domenii este îngă
duită si recomandată sugestia „trimi
terii pe teren" a lucrătorilor, de ce 
nu ne-am putea permite să solicitam 
aaentilor de circulație să vină mai 
aproape de automobiliști, mai în mie
zul itinerarelor lor, să-i îndrume, să-i 
descurce, să-i ferească de greșeli. Vă 
asigur că sarcina aceasta e mult mai 
nobilă decît aceea de a vîna de după 
copac.

Victor BANCIULESCU
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Juniorii dinomoviști neînvinși 
în turul campionatului Capitalei

Printre cele mai însemnate 
competiții t ce vor fi găzduite 
dă- țăria' noăstfiâ în Ultimă 
lună a anului, se înscrie și 
întrecerea celor mai mici 
baschetbaliști, „Cupa Fede
rației'. Aflată la a doua edi
ție (prima a avut Ioc în 1967 
și s-a încheiat cu victoria 
echipelor Școlii sportive Con
stanța la băieți și Școlii spor
tive nr. 1 București la fete), 
disputa minibaschetbaliștilor 
cunoaște, de astă-dată, o am
ploare evident mai mare.

F.R.B. a stabilit ca turnfeele 
finale (programate între 
26—ȘO decembrie; lă Bucu
rești) să aibă loc pe două ca
tegorii de 
băieți, cît 
născuți în 
născuți în 
La finale 
echipe de

vîrstă, atît pentru 
Și 

1956 
1958
vor

fete din prima ca
tegorie (1956) și cîte 8 formații 
de băieți și fete difi a doua 
categorie (1958).

Băieții născuți în 1956 be
neficiază de o situație spe-

pentru fete ! 
și mai mici, 
și mai mici, 
participa 10

ciălă. Din cauza numărului 
foarte mare, echipele înscrise 
au fost împărțite îfi trei zofie; 
urmînd ca primele două din 
fiecare zonă să ia parte la 
turneul final, alături de alte 
două formații care se vor ca
lifica din Capitală. Iată și 
participantele la zone (6—8 
decembrie) : la Suceava:
Școala sportivă Suceava, Li
ceul nr. 1 Rădăuți; Școală 
generală Iacobenl, Centrul de 
copii Botoșani, Școala spor
tivă Bacău ; la Galați i Po-

litehnica Galați, C.S.M. Iași, 
Liceul nr. 1 Tulcea, Școala 
gfeherală Pucioasă; la Timi
șoara : Școala sportivă Timi
șoara, Școala sportivă Rm. 
Vîlcea, Liceul nr. 2 Caran
sebeș, Șcbaîă sportivă Brașov; 
Școala Sportivă Tîistf-ițn.

Tinerii boizhel.ști bucureș- 
teni și-au disputat întîietatea 
îh cadrul, ftirultii eămpidhă- 
tului de juniori al Capitalei, 
Întrecerile celdr cinci echipe 
fiind punctate de o serie de 
surprize. Una dintre ele a 
fost aceea că formația Olim
pia (anțrenpr Gero Flfireâ) â 
itermihăt învingătoare îri tfie- 
citil ctl actuala campioană a 
țării, Constructorul. Scor îi-

CLASAMENT LA A‘“i

nai : 4—3 (2—1, 1—1, 1—1).
Prezentîndu-se mult mai 

bifid decît anul trecut, Dihâ- 
mo București (antrenor G. 
Cosvah), tiu jubățofl. bfiibgefii 
valoric, mai combativi și su
periori în tehnica patinajului, 
a dominat prima parte a com
petiției, cîștigîrid tbate îiltîl- 
nirile. îâtă rezilltâteie înfe- 
giălrâtb de hbchbiștii diiitimo- 
ViȘti : biflătfid — tiSfisti-Ublo- 
rul 8—1 (5—0, 1—0; 2—1); 
Dinamo — Steaua 14—2 (7—2, 
5—0, 2—0); Dinâmo —olifi 
plâ 14—2 (1—2, 4—0< 9—0)

Dinamo — Școâlâ sportivă 
fir. § 6—3 (2—1, 2—1, 2—1).

Cîteva rezultate . din ceie- 
lâltt
Steaua 
Școala 
Steaua 
Cdfistri 
țifeâ fife 
1—2); ^tbfiuâ 
riil 3—8 (1—4,

(jiăSâtngfiitil țtifiilUi 
namo 8 p; 2. Oiirripia S pi 3- 
Constriictorul 4 p, 4. Stdâua 

5. Șbbâla Sportivă fir. 2

Olimpia — 
2—2, 2—1) ;
nr. 2 —•

1—1, 1—4);

meciuri:
5—4 (1—1, 

sportivă
4—7(2—2, ,.
teWtll — Șcbâlâ ișp'dr- 

2 5—4 (3—1. ... .-..Ar-A• COristnitito- 
1—2, 1—2).

1. Di-

PENICILINA IAȘI - 

IN TURNEUL DE

LOCUL III

LA LODZ
Cu prilejul sărbătoririi a 

15 ani de activitate, clubul 
polonez Start din Lodz a 
organizat un turneu feminin 
te votei, la care au fost 

Invitate să participe, alături 
de formațiile Start din lo
calitate (campioana Polo
niei), Wisla Cracovia, Legia 
Varșovia, Start Gdynia și 
L.S.K. Lodz, două echipe 
Străine i Șpartak Sofia și Pe
nicilina IâȘi. Cele 7 partici
pante au fost împărțite în 
dopă. .serii. .Penicilina a fă
cut parte din prima serie, 
îr: care a avut ca adversare 
fotimațiiTe poloneze Wisla 
Cracovia (locul III în cam
pionatul primei ligi) și Start 
Gdynia. Meciul cel mâi im
portant al seriei I . pen
tru calificarea în finală S-a 
disȘputât chiar în prima zi, 
între Wisla și Penicilina, și 
s-a terminat cu victoria po
lonezelor, cu 3—2 (8, —16, 
—3, 14, 7). Jocul a fost foar
te disputat, cu multe fa e 
spectaculoase, gust ale de cei 
prezenți; feșencele puteau 
obține victoria dacă în setul 
IV, cînd conduceau cu 14—10, 
nu comiteau o serie de gre
șeli, în special la blocaj, 
care le-au făcut să piardă 
setul și apoi partida.

învingînd în ziua a doua 
pe Start Gdynia cu 3—0, 
ieșeneele au ocupat locul II 
în .serie și dreptul de a con
cura la; locul III în clasa
mentul final.

In seria a 11-â S-au în
registrat următoarele rezul
tate : Start Lodz — Spartâk 
Sofia 3—0, Start Lodz — 
L.S.K. Lodz 3—0, Start Lodz 
— Legia Varșovia 3—0, Spar
tak Sofia — Legia Varșovia 
3—1, Legia Varșovia — L.S.K. 
Lodz 3—0.

Pentru locurile 1—2: Start 
Lodz — Wisla Cracovia 3—2, 
iar pentru locurile, 2—4 : pe
nicilina — Spartak Sofia 3—1. 
în felul acesta, echipa ieșea
nă ă ocupat locul III. îh'cia-

samentul final al turneului, 
clasament care se prezintă 
astfel : 1. Start Lodz, 2. Wisla 
Cracovia, 3. Penicilina, 4. 
Spartak Sbfia, 5. Legia Var
șovia, 6. Start Gdynia, 7. 
L.S.K. Lodz.

Specialiștii au avut apre
cieri favorabile, pentru jocul 
spectaculos practicat de ie- 
șence, opinînd eă valoarea 
acestei echipe îi dădea drep
tul să evolueze în finala 
pentru locurile 1—2. Cea mai 
bună jucătoare a .Penicilinei 
a fost Aurelia Căunei, care 
a dat satisfacție în toate par
tidele. S-au mâi evidential 
Florentina Demetriu și Ana 
ChirițeSCu.

D. DJÂCONESCU

BiVlziÂ A (FEMÎNÎN)

i.„ppil. .filife
2. itapîd

și yoințâ Bv:
.41 jtifirFiSi
3; SHsttl;

6—7,. yti" ciuj
6—7. Progr. Btic;

8: Viit'oriii B6r'rihtii
9. A.S.A. Cluj

10. Const. Buc.

642 381-347 
633 316-355 
633 307-338 
624 302-337 
624 238-285

-1 , . ..
624 331-SS0 
624 27J-379 
615 27Î-286

DIVIZIA B

MASCULIN SfifiiA 1 : ,,U“ Cfâ- 
lovâ — fidliteiinică Cluj §1—55 
(10—29); Cbrherțui ^g. Miibeș — 
Cohsti-lietBriil Ai-âd 81—47 (38—16), 
CdriștfiietdrUl ' Htihedoafâ — b- 
11 tripla âatii Male 55—42 (23—16);
Mediciiiâ, Tinilșbârâ — Șflimâ Pe- 
trdșdhl 70—46 (2'7—82); Ci-ișui b- 
radcă — Șc. ăp; Mcdiilș §6—50

„Centura Moldovei", competiție 
de box organizată de clubul spor
tiv Nicolina și de ziarUi „Flacăra 
lașului", a constituit b reușită 
deplină. In cele trei zile de între-

8
8
7

tești 47—44 (28—2.4)
Constailță — tfef’S II 55—68 (23— 
26), Șc. ăp: PialeȘti — Rafilfi fi 
Biieilfe^fi Jt—iii

„. . Slureif 3Î—H ’ iii—idi. 
Sătti Mare — Pbllteîiqibă

75—M (44—21), SpâHâb 
—. . âp;_ CiâiioVă 53—49

; .SfiBIA i Șfeblâ-
,:.V" iași, 48—45 (27—20),

, BucuțȘȘtt,,^- Ărfiil86ttii-â 
ivdr-

REZULTATE LA „B"i f

acțiune.Galantar 
între

in
primele repf'ezentdtive ale României și Poloniei

eciul disputat la București

(50—19) ; SERIA Â tl-A s IEFS 
ti;- Peirbiiii PipjfeȘti .53—49 (37— 
32).< auu fitîctirfești —. CdfiStEuetS- 
i-ul IaȘi 69—40 (33—18), St. roșu
Brașov — VoiHța București 65— 
59 (35-20); „tf“ IăȘl - PtogrMtii 
BlicurbȘtt '65—87 (27—31) ; FEMI
NIN SERIA î: Fbresta Arau ,— 
„U“ TiittiȘoâfa 35—49 (9—24), Șc. 
Sîij BrăȘbv — Șc. ăfi; isiWîi 51—47 
ț30—27),, Vâifită Tg: Miireș V Wi- 
reȘtll , Tg. ’ * 
Ș‘c. sp. " 
Brașov 
Sa,rdtita 
rairtă) i 
fiii — 
pilm®t  ss-......—.
București 35^-30' (22—18), Util.,. 
Șițâtgâ iBUeureȘti —. Voințâ Btitti- 
rești 47—44 (28—ăi), Pe8Hg8g&

CLASAMENTE
DIVIZIA A

1. Steaua
2. Dftiâiho
3. Bapjd
4. „Poli." Timișoara
5. „Poli." Galați
6. Tractorul Bv.
7. Petrolul Ploiești
8. Viitorul Bacău
9. Progresul 

Celuloza Brăila 
Fârul

Cluj

FEMININ

valoroși pugiliști 
juniori din țară au oferit îfitll- 
iiiri dnlgitilce, spectaculoase, de 
buh nivel teliriic. învingătorii au 
fost răsplătiți cu „Centura Moldo
vei", precum și cu numeroase 
premii, cbnstînd din materiale șt 
eehipanient spdftjV. Brigadă de 
arbitri forthată dih V: Șbliidfiiij 
L. Mișcovicl, Gh. stănescu și F. 
Teodoru șl-a făcut pe deplin 
datoria, dînd decizii j liste. Iată 
rezultatele finale, îh . ordinea ca- 
tegorilte : . iumorl II : Șt. Bâiâtu 
(I. T. Buc.) b. p. N. Stânciuc 
(Nicotină), D. .Gorea (Voința Re
ghin) b. p. N. Cordoș (Voința 
Cluj), Gh: Racoviță (Ni&bliha)

CAM MULTE BILE...
GOALE

Rapid
Dinamo

3. Penicilina
4. Fariil
5. C.S.M. Sibiu
6. C. P. Buc.
7. Ceahlăul P.

8. j,U“ Timișoara
9. Medicina

10. „U“ Cluj
11. I.E.F.S.

12. Craiova

S-au Încheiat concursurile 
de selecție rezervate juniori
lor și junioarelor. în ceea ce 
privește întrecerea feminină, 
nimic deosel.’it de remarcat. 
Pr'eluîhd tonducerea cu 405 
p d, jiu ătoarea reșițeană 11- 
diko Zsiszik nu a avut emo
ții îh obținerea primului loc, 
marea majoritate a concuren
telor înregistrînd perioade de 
nesigiiranțâ în lansarea bilei. 
La băieți, Uie Băiaș (Reșița) 
l-a depășit pe bucureșteanul 
C. Voicu cu un rezultat va
loros : 910 p d. Iată, de altfel, 
cum arată clasamentele :

Fete : 1. Ildiko Zsiszik (Re
șița) .405 pd (4), 2. Voichița 
Babuțiu (Arad) 400 (5), 3. E- 
lena Rada (Buc.) 400 (3), 4. 
Marig Kuti (Cluj) 381 (8), 5. 
Maria Fokdvi (Tg. Mureș) 377
(5) , 6. Stela Andrei (Btic.) 377
(6) ; Băieți : 1. Iile BăiaȘ (Re
șița) 910 pd (0), 2. C. Voicti 
(Buc.) 889 (8); 3. C. Constanti- 
nescu (Buc.) 888 (6), 4. P. Bo- 
țogăn (Buc.) 867 (3), 5. C. 
Dumitru (Cîmpinâj 852 (5),
6. I. Holtz (Timișoara) 852 (5). 
Cifrele difi paranteze repre
zintă „bilele goale".

Duțiă 'ciim; șe' poate Vedea, 
tinerii selecționabili au ratat 
fcarri multe lovituri, ceea ce 
denotă lipsă de precizie la 
diferitele figuri și „singura
tice". Dâr, asupra valorii a- 
cestor sportivi și a celorlalte 
Șase jiuătoare și tot atîția ju
cători reținuți în lot. ne vom 
putea da seama mai bine 
după;.; încheierea;. concursului 
international „Cupa Bucu
rești", la care vor participa 
— alăttiri de Tenumiții popi
cari din străinătate și din 
tara, nofistră, — . și juniori ro
mâni. (Tr. 1);

CURIERUL
JURULUI

ROMÂNIEI

0

8
8
7

1 23: 5
2 20:12
3 18:14
2 15:10
4 14:18
5 13 :15

6
6
6

24: 2 16

b. p. I, Coțofână (Tractbriil Bra
șov), me Radii (Nicolina) înv. 
dese. I. D. Pândiți (Dmamo Ga
lați). I. GîMea (C. S. M. Cluj) 
b. p. A. CSălkdVski (ftlcbiiha), 
V. Glurgiuc (Energia Cîmpina) 
b. p. A. Văss (C.S.O. Tg. Mureș) ; 
juniori I : ,Ule; Ștefan (CI. sp. 
Buc.) b. p,, I, Bărbosu (Tractorul), 
I. Paelil (Tractorul) b. p. N. Pa- 
rașchiv (Rapid Buc.), C. Melinte 
(Nicolina) b. p. N. Tîrioi (Ener
gia Cimpiha), P. Tănase (Nlcbll- 
na) b. p. V. Frinc (_C,S;O.B. 
Mare), V. • Clsmaru (Nicolina) 
ihv; ab. III V. Bdrbeli (Voința 
Cluj). .......,

ion ijEizfiituc — bofesp.

INTlLNIRI INTERNAȚIONALE 

ALE SELECȚiilNATELOR ȚÂRII

Confruntările internaționa
le âle hdcheișfilpr rorfiâni 
continuă. După întîlnirile cu 
reprezentativele Bulgariei și 
Poloniei, efchipele iibâstre de 
seniori și tineret susțin noi 
jociiri de Verificate îfi vede
rea marilor cdfhpetiții ale ac
tualului. sezdn. Astfel, sîfiibă- 
tă Și duminică Sportivii ro
mâni vor avea că adversari 
pe hdCheiștii din R. D. Ger
mană, card se bucură de un 
binemeritat prestigiu în arena 
interhațibnâlă. Iată fcîteVă a- 
rfiăhuiite referitoare lă apro
piatele partide.

® Ecltipa de seniori a țării 
părăsește Câpităla în cursul 
Zilfei de vineri. Ântrfenofii V. 
Novâbek și IpnCbcu.
vor fblfisi; îfi 6018 două jocuri,

NOI

care vor aVdă 186 diipă ur
mătorul program : simbfiia la 
Roștocfc; duminică lâ Berlin, 
acelâȘl iot din mdciutile an
terioare.

9 Sînlbâtă și duminică, de 
la otă 18, pe patinoarul „23 
August", dih Capitală, rhpbe- 
zeniativâ de iirietet ă țării 
hbâStre vă întîlni, echipâ si
milară a R. t>. Germane. An
trenorii G. Cdsmăîi și N. Zo- 
grafi au alcătuit următorul lbt 
pentru această dublă ihtîlni- 
fă : St.oiculescu, Poth, Pâfas- 
chivi PetrescUi Sarkany, Kol- 
iOi Consianiirl'escu; G. Vlătl, 
Cordiiban, Miliăilescu; Flores- 
cu, Cibhdiaru, V. Tilddr. Hu- 
țâiiii, P. Zgî'ncă, 1. idfdb.ii, 
Popestu, FodOrea, Bucur.

DACIA 1100“ li FI PREZENTA (SPERAM) 
Li STARTUL VIITOARELOR COMPETIȚII

Continuăm — respeetîfi- 
du-ne astfel promisiiifiea — 
discuția cu iubitorii Ciclismu
lui care și-au asurhat vbliih- 
tar răspunderea de a CPni.ri- 
bui la buna organizare a edi
ției a XVIlI-a a „Turului Ro
mâniei".

A. DOCHIȚA — Bacău. 
Am notat : optați pentru va
rianta a obua.

I. ISTVAN — Cluj. Sînteți 
nedumerit de făptui că pen
tru ediția a XVIIT-a a fost 
ales un traseu scurt. Susți
neți că îri activitatea inter
națională se manifestă ten
dința măririi nilmărului de 
kilometri’în cuusele pe etape. 
Vă rUgăttr să’ ne permiteți a 
hu fi db acord cu aprecierea 
dv. DipiP-Otrivă, forurile ci-,, 
cliste au ajuns la concluzia 
că pentru a dinamiza com
petițiile rutierilor amatori, 
pentru a pune și în acest fel 
barieră practicii dopingului Și 
pentt’U a se contribui la creș
terea mediilor Orare este bine 
să se micșoreze numărul eta
pelor și âl kilometrilor, în- 
tr-un cuvînt să se reducă du
ritatea curselor. (Exemple : 
,,Tour de l’Avenir", „Turul 
Greciei" etc.). în schimb^ fa
ceți două interesante propu
neri : includerea unui număr 
cît rtiai mare de etape de 
munte și organizarea unui

«Tur al României" 
po.teSorii de bfcirtele 
riȘfii; Voiri țilih Seăltiă

M. PANAiOTÎS — 
Preferați Văfiahtâ hr. 
doriți <:a
dtapă M peste 200 krfi și altă 
Sub 80 km. îh continuare, 
fie ătHeți • că ați îri-

pentru 
dd til
de ele 
brăila.
1, dar 

ea să ctiprifidă o

tă cdridiții optirhe pentru 
găzduită cafâVănPi; Vbm 
susțitle cu căldură propune
rea dv. îri fața comisiei teh
nice. Să sperăm 6â împre
ună vbm avea succes...

GH. BRETAN — Baia Mare. 
„Propun comisiei de organi
zare, în numele meii și al 
unui grup de muncitori de 
la Uzina Flotația Centrală, 
să fie desemnată cea de a 3-ă 
variantă, aceea în care siar- 

frumosul

COMPLETĂRI Șl PRECIZĂRI
la calendarul competițiilor sportive

republicane pe anul 1969
Deoarece după publicarea 

calendarului ednițtetițiilor in
terne au survenit unele mo
dificări de date și s-au adău
gat noi' cbrleursuri. facem cu
venitele completări și preci
zări :

LA ATLETISM

— Câthpifihatul republican in
dividual al seniorilor (m+ f) 
etapa finală va avea loc 
în zilele de 16—17 VIII;

— Concursul de probe necla- 
sipe al seniorilor care Se 
va organiza la Bacău va 
avea loc în zilele de 4-5.X;

— Concursul speranțelor olim
pice (râ-t-f) care se va orga
niza la Cîmpulung Muscel 
va avea loc în zilele de 
27—28.IX.!

— Cursa Munților — 35 km

marș — Comarnic — Pre
deal va avea loc în ziua 
de 2.XI.;

) 
LA GIMNASTICA

— Etapa județeană a Cam
pionatului republican in
dividual și pe echipe al 
școlilor generale se va des
fășura pînă la l.II.;

— Campionatul republican 
individual pe echipe ăl 
juniorilor (m-i-f) etapă fi
nală va avea loc la Cluj ;

LA POLO

— Etapa finală a campiona
tului republican al junio
rilor mari va avea loc în 
perioadă 21—27.VII.;

LA SCRIMA

— Divizia B — Tur etapa I 
— se va desfășura în zi
lele de 28—30.III.

acest lu- 
(îelicitați- 
de peste 
fi de a-

țeles de ce doresc 
cru“. Am înțeles 
ne...), dar cu etapa 
200 km nu putem
cord. Lăsați-1 pe Poulidor et 
comp, să domine „marato
nul" !

NTCHIFOR OÂRGA — 
președintele clubului sportiv 
Metalul Hunedoara. Ne face 
o deosebită plăcere să discu
tăm propunerea dv., propu
nere făcută în numele clu
bului și al unui numeros 
grup de iubitori ai sportului, 
în esență doriți ca oricare 
dintre variante va fi accep
tată să se facă modificarea 
etapei care ar urma să se 
încheie la Deva și să se pre
lungească traseul pînă la Hu
nedoara. Aduceți în spriji
nul propunerii dv argumen
tul că municipiul Hunedoara 
are un stadion foarte bun 
pentru sosiri și acela că exis-

tul se va da din 
nostru oraș."

Ne-ăr fi ifiirat §ă 
varianta cu startul 
lăți. Așa însă...

RADU DUMITRU 
Propunerea dv — „
al României" fcti ig etâpfe Și 
un kilofiibtfaj foarte t+tafb 
(2 480 fetii) — Ssifi; diti ttlfi- 
tivele pe caifi l@-atti ătâlfti 
și tbv, t. tslvaii; 
bilă.

N. MORARtl — 
.. sînteți ăl. .treilea 

scris pentru â fie 
cluderea llunedOarfii pe tra
seul „Turului României". în 
plus, fiind șofer ne sesizați 
faptul că prima variantă ar 
da posibilitatea caravanei să 
străbată meleaguri de o deo
sebită frumusețe. Vă ihulțu- 
mim și vom ține seama de 
sfaturile dv. Asigurarea că 
miile de siderurglști hunedo- 
reni vor face o entuziastă 
primire cicliștilor este, dea- 
serhenea, prețioasă.

'•.f.

propuneți 
din Gă

— Arad, 
un „Tur

iriacceptă-

Hunedoara.
care ne-a 

solicita 1H-

Hristache NAUM

; ■

Cîțiva salariati din Serviciul 
ilg eOhipetiții A.C.R. fle-au so- 
lititat Să-1 însotini înir-6 vizi
tă la noua uzină de autoturis
me Pitești. Affi pfittiit ihvita- 
ția cu plăcere din următoarele 
motive: tr) să împlineau trei 
luni de la intrarea în funcțiu
ne ă Obiectivului industrial ar- 
geșeatl și eram curioși să ve
dem cum decurge tebricarea 
primului autoturism românesc; 
b) în planul vizitei figura în
ceperea unei discuții — suge
rată de mai multe ori în coloa
nele ziarului — cu pfivife la 
participarea automobilelor „Da
cia" lă ViitbarelS < raliuri; c) 
drumul pînă la Pitești urma 
să-1 facem cu o mașină spe
cială „Renault Gordinl 1300”, 
condusă de multiplul câmpion 
automobilist Petre Cri stea (ceea 
ce constituie o ocazie ce nu se 
poate întîlni prea des).

Așadar, start 1 „Nici n-ani a- 
pucat să traversăm liniă d4 cen
tură a Capitalei și în față 
ne-âu apărut pritnH m'esagerl 
ai uzinei din Pitești: ăutdrhp- 
bile „Dacia" cu fiurnere de 
circulație irhprhvizâtg pfe filșig 
Șifiipie cartoane. La vtiiăfi — 
feții râdiOâse. Soliiiităm tri fugă 
cîteva ihfOfrhâții. Pbfitrii ă fi toai 
bpbfâtivă, îritfepfihdereâ de di
fuzare ă friătsfiâieîtif șpdftivd 
(I.D.M.S.) â înființai Uh centru 
lâ Pitești Și iiVfâfdâ rhâȘifiiip'f 
se face imediat după ibșifga de 

fiâfidâ dă montaj. Este o ini
țiativă bună câte îi ' fâcă ffifi- 
ciți, cu un ceas mai devreme, 
pe Viitorii pOsfesori de ăiitoid- 
risnie ;;fc)âciâ“ și care vine în 
sprijinul tinerei uzine, dâscon- 
geStidfiiridu-i halele de 
și platoul de depozitare 
dusului finit.

Sintem, îh sfîrșit, la 
uzinei și, privind-o, fie

mai moderne din Europa, de
pășind, ca linie Ufhlttcttiilibă, 
Uilitățile de 18 I liiis. ClStifi Și 
Săndouville, ale lui Renault, pe 
care le-am vizitat in septem
brie. Fără îndoială, nu trebuie 
să cădem intr-Un optimism 
gratuit. Uiiria de la Pitești 
este, deocamdată, numai o în
treprindere de . montaj, iar co
lectivul ei — tînăr, harnic, en
tuziast — știe că friâî ăre încă 
de învățat pentru a ajunge să

© IN VIZITĂ IaTÎÎnA 
DE _ AUTOTURISME PI
TEȘTI DUPĂ TREI LUNI DE 
LA INTRAREA IN FUNC
ȚIUNE © DIALOGUL 
(MULT AȘTEPTAT) SPORT 
- INDUSTRIE A ÎNCEPUT 
SUB BUNE AUSPICII ® 
UN COLECTIV tîNĂR; 
HÂRNIC, PASIONAT DE 
INRECERILE AUTOMOBI
LISTICE

îfiSă : munci
și ingihbrii 

cil rapiditate 
și snebiăliștii 

de

teiiilibierili 
îhSfișhsfc 
ftibâei-te 
fiS-âii cHriilrfflât 
âebdsta.

montaj 
a pro-

poartă 
. , . . - - încear

că uh shntirfierit dă admirație. 
Dar nu putem risca aici o des
criere, fie și sumară, a admira
bilului palat industrial difi fața 
noastră din moment ce știm ?ă 
pene de reporteri încercați au 
făcut acest luciu cu mult meș
teșug, cu prilejui intrării în 
ftificțiUrie. Ceeâ ce dfirim să 
spiiriem este faptul că tiz’ iâ 
iidâătfă se htimăfă printre t .6
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Un aspect din hala de montare

fabrice uh automobil original. 
Uri liicrti e dar.
tbi-ii 
HbȘtri iși 
tibllă îbr 
fMiice'Zi 
tfiiiite <jfi

S-au scurs trăi luni dp cînd 
tizinâ a intrat îfi funcțiune. Ce 
a rhâiizât eâ fiînă âdiirti ? în 
ziua de 20 noiembrie,- cînd am 
pătruns în balele de oțel și 
sticlă, de pe banda de montaj 
a coborît, îndreptîndu-se spre 
pista de Încercări; cel de-al 
1530-lea automobil. Deși la în
cepui, colectivul întreprinderii 
lucteăză într-uh ritm susținut ; 
el montează în jur de 45—50 
de mașini pe zi (intr-un sin
gur schimb). Munca este plină 
de răspundere. îmbinarea păr
ților componente intr-un tot 
unitar, montarea și verificarea 
motorului, fixarea și reglarea 
trenului de rulare pretind a- 
teriție și pricepere. S-a trecut 
la folosirea de materiale de 
fabricație internă (în special 
rriase plastice), la confecționa
rea în uzină a tapițeriei auto
mobilului.

Urili diiitre tehnicienii între
prinderii ne-âfi sptiS că a exis
tat ihtetlțiă dh â efchipâ „Da
cia’* cu anvelope românești, 
bar furnizbrli au fills lă dis
poziția lizifiei p'rddiise neco- 
reSpiirizăthâte, câte âti fost, pe 
buriS dreptate, ri'fuzaio. De 
âteha, piuă cînd fabricanții 
noștri de anvelope se vor ho
tărî să livreze pieței interne 
produse de acerași calitate cu 
cele destinate exportului, auto
turismul româfiesc Va fi echi
pat în continuare cu Oaueiucljri 
convenționale, 
primite de la 
cez.

Ajungem în
torului-general, Ing. 
tin MUnteanu. Reprezentanții 
A.C.R. întind pe masă o hartă 
cu traseele competițiilor auto-

mărcâ Dunlop, 
partenerul frân-

eâbinetul dltec-
Constân-

mobllistice ale anului viitor 
și-și rnanifesta dorința ca Sa
lini fibtriâniei Să Se dSsfâșbâre 
sub patronajul tiîifihi: Se IMă 
o liniște itlfcăreatâ de eriioție. 
Ce vâ Spurie ditecloful-gefih- 
râl ? Răspunsul este îfifcufăjâ- 
tor. Tovarășul Munteanu se 
declară, în princibiu, de âcord 
cu propunerea tăcută. Ea ffiai 
mult, <=1 îmbrățișează ideeâ ea 
trei âutornoliiie ..Daciâ“, cdn- 
diise de linii diitire c6i fiîai 
buni piloți-eseibri ai îritfe- 
prifiiidrii, sâ se alinieze 'â 
șțărtui competițiilor difi lte'9. 
Toate acestea. însă. Sufi fe- 
gefva âpfoharii vChite la 
fonii superior, tes;'eetiV ,n.’i- 
ri.isțSfiii CPnstrucțiilSr db Ma- 
Șitii.

Spdrtul Sutomnbilistlc este un 
subiect pasionant pentru niște 
constriictOri de autoturisme și 
discuția Se aprinde. Lâ eâ par
ticipa cu însuflețire și ăjti 
specialiști ai Uzinei, printre 
care directorul erirnCrclăl, irig. 
Ion Crăciun, prezent în anii 
trecuți la întrecerile primelor 
noastre raliuri interne. Se ăud 
apoi noi păreri. Cineva crede 
— și a făcut chiar unele calcule 
în acest sens — că s-ar putea 
â: hizitionâ cîteva mr toare Sot1- 
dini pentru a fi montate pe â<i- 
tomobili.il „Dacia". Tn acest tel, 
am dispune în țară de un mic 
lot de mașini cu performanțe 
superioare; în măsură să par
ticipi fiii șâfiSe Șporite la u- 
nele raliuri mai grele sau lâ 
întrecefile de viteză. Dâr chiar 
dacă acest ItiefU fiii Șe vâ reali
za curînd, mulți dintre auto- 
mobiliștii uzinei sînt hdtăriți 
să se înscrie lâ competițiile 
viitoare cu mașini personale. 
Pentru aceasta, în întreprin
dere ă Și luat ființă un cerc 
A.C.R.

Părăsitn uzina de autoturisme 
cu impresii dintre Cele ffiai fa
vorabile, cu bucuria că dialo
gul dintre industria speciali
zată Și sportul âutomobilisfic 
a... demarat promițători Se 
așteaptă ăcum, doar aproba
rea mirSistarului de resort, 
care să dea finalitate discuți
ilor începute. S-ar putea să se 
Ivească difi fibti cîtevâ ărgli- 
merite potrivnîbe dg tipul : au
toturismul „Dacia” hu are ne
voie de popularizare ; el este 
O mașină reușită, cu solicitatori 
mai mulți decît poate deitcărfi- 
daiă sâtisfacfe uzitlâ. Tdâte 
acestea le cunoaștem. Să nu Se 
uite, însă, că orice uzină are 
HSvoie de o publicitate de per
spectivă. Avem cdrivirigefeâ Că 
peste cîțiva ani vorri fabrică 
la Pitești autoturisme tot âtit 
de bune ca tractoarele, auto
camioanele sau instalațiile noa
stre de foraj. De aceea, noua 
uzină afgeșeână trebuie să se 
facă larg cunoscută încă de pe 
acum, spre folosul economiei 
haționale Și, tn același timp, 
al sportului automobilistic ro
mânesc.

Dumitru LAZAR

tomobili.il
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DE LA U N EPILOG TRIST.
In ziarul nostru nr. 

343, din 23 ofetdm- 
brle, a fost publicat 

artîfeblul intitiilât „Uri caz 
față de cârd, till putem 
rămîne simpli martori în
durerați în cuprinsul 
său erau descrise împreju
rările în care i decedat 
fotbalistul Stătescu, fost 
Jucător la Politehnice Ga
lați ș| fuseseră inserate 
punctele de vedere al» ce
lor veniți, in contact cu 
acest nefericit epilog; JM- 
ficultfițile legat» de Înțe
legerea aprofundată • tu
turor Implicațiilor concen
trate în acest accident; re
prezintă o circumstanță a- 
lenuantă pentru Intervalul 
la feare apare acest grupaj 
feti intenții conduziva.

Dr. Bradu FOTIADE specialist in explorări funcționale 
și tu, MMM COMSTANtiriESCltJ s* eSftfi»/#9l

„COmiUL MED1C0-SP0RTIV PREZINTĂ 
DEFICIENTE ÎN MAJORITATEA UNITĂȚILOR 

TERITORIALE"
— In ce mod considerați că 

a* frșisui fie examinați din 
punct ae vedere cardiovascit- 
lar sportivii de performanță, 
pentru aprecierea corectă a stă
rii lor de sănătate (examene, 
periodicitate etc) ?

— Frecvența cazurilor de 
sportivi fruntași care fill Sînt 
în depllhă «tare de Sănătate 
âste siirpriniător de mate, dacă 
urmărim cazuistica unităților 
medicale sportive centrale.

Pentru sportivii d» perfor
manță este necesar să se efec
tueze controale medicale perio
dice; de cel puțih două ori pe 
an, la un centrii de înaltă ca
lificare. Examenul trebuie fă
clii pe două planuri distincte, 
Unul care apreciază aptltudi- 

niife fiziologice ale sportivului 
și. un aitiil, diverăiftcât pe spe
cialități, cil ScOpUi dȘ â con
trola starea dâ sâriStăt» (iri- 
teme. chirurgiei endbcrinologle; 
neurologic, rtomatoltișie, psi
hologie, râdidldgiâ; ECG. BEG. 
laborator etbj; executat de Spe
cialiștii diil unitate, sâli în 
colaborare cu rețeâua sanita
ră teritorială.

O importanță capitală pentru 
cunoașterea evoluției stării da 
sănătate o are evlderitâ me
dicală ă fiecărui sportiv ma
terializată ltitt-Un dossr, în 
care să fîe feiijăfîHse hdhclu- 
ziile tuturor âkănieheidr pe
riodice, precum Și observațiile 
efectuate zi de zi de către me
dicul echipei sau al totului. 
Acest dosar trebuie să-l ur
mărească pe sportiv oriunde 
s-ar afla.

Credem că îndrumarea meto
dologică pe țilăn medical a î-e- 
țelei de specialitate (cu o altă 
exprimare „baremul de exa
mene") tiu trebuie făcută de 
către eotnisiiie uiedicaie de Se 
lingă federațiile de sport, ci de 
către direcțiile din Ministerul 
Sărlătății. La ora actuală Sls- 
tetriUl de cOhtroî medico-spHr- 
iiv prezintă deficieiițe în ma

joritatea unităților teritoriale, 
îti Special în domeniul exame
nelor de specialitate, atît în 
cazul sportivilor confirmați, cit 
riiâi aleâ la cei din loturile de 
juniori și începători.

— Cum apreciați apariția ți
nui caz de ateromatoză la un 
sportiv de performanță In viri
lă de 29 ani ?

— Ateroscleroza cu manifes
tări cardiace trebuie socotită 
ca fiind o excepție sub 30 de 
ani. Subliniem însă faptul că o 
ateroscleroză la tineri cores
punde unui Viciu metabolic 
care poate fi accelerat de o a- 
litnetâție exagerată in grăsimi.

PRO-RESPONSABILITATE
Iri baza datelor cuprinde îri suita de mărturii 

și de Opinii exprimate pe iiiărginea decesu
lui fotbalistului Stătescu se pot forfotită acum 

cite va idei cu caracter coheluziv.
Cauza decesului a fost infarctul foibcârdic, dar 

el s-a produs pe fondul acelei afecțiuni ateronia- 
tozite descoperită abia la necropsie și dd care, 
fără îndoială, subiecții! suferea de foai foriită 
vreiiie. Traufoatismii! de care se ariiiniește firi a 
jucat în cazul de față nici un rol, iar exafoehuî 
anatoriiOpatoiogic atestă că nici afecțiunea febrilă 
âitiintită nu a influențat starea miocardului.

Îri al doilea rind, dirt afirmațiile celor care au 
exprimat opinii la obiect se observă că există în
deobște posibilitatea de a depista afeciitinea ate- 
toniatozită, într-uhul din stadiile sale, prin examen 
cliiiic (inclusiv anamneză) și probe de laborator. 
Este posibil ca un număr de cazuri să rămîna ne- 
desooip&t-ite, dar numai efectuarea investigațiilor 
citate și obținerea unor rezultate negative dă drep
tul să se afirme că evoluția bolii a fost atît de 
insidioasă îticît s-a situat sub nivelul capacității 
de percepție de care dispune medicina. Spcrărti că 
organul de resort ai Ministerului Sănătății se va 
arăta iiiterfesat, pentru elucidare proprie, să cerce
teze carititâteă și calitatea controlului inedicâl de 
care a beiieficiat sportivul Stătescu. îri ceea ce ne 
privește, noi apreciem tă asistența medicală a fot
baliștilor de la Politehnica Galați Se efectua de 
Către dr. Mâfin stoita după 8 formulă precară 
(complexitate, periodicitate, diversificare pe spe
cialitățile eseilțidlb, evidâriță etc), în baza unei 
metode stereoiipe Care fiii poate evidenția Satisfă
cător nici starea de sănătate și nici capacitatea de 
efort (teste și prbhe neconcludente efectuate rar, 
viză medicală aplicată fără examinarea sportivilor 
de către dr. Marilena Slătineanu etc.). în acest 
punct devine firească întrebarea de referință ia 
conținutul instrucțiunilor oficiale in baza căfora se 
desfășoară asistența medico-sportivă. Âr fi nece
sar de apreciat dacă ele sînt corecte, dacă au fost 

’ elaborate în armonie cu imperativele medicale ale 
: sportului de performanță, și filai ales, dacă au 

I răzbit pînă în incinta fiecărei Unități lucrative și 
au devenit operative.

Considerăm că în cazul de față nu a fost res
pectat nici un principiu diriguitor. De altfel, dr. 
Stoica afirmă că ri-a primit sub niei o formă vrei» 

i' îndrumare din partea comisiei medicale a F.R. Fot- 
| bai; absentă, de asemenea, și din postură de orgăti 
I de control.
s E dificil să înțelegem și să calificăm atitudinea 
H comisiei de anchetă a L.R. Foibal, care după efe 
P nici nu a stabilit vreo legătură cU medicul legist, 
| ei doar eu o persoană care auzise despre acest caz,- - - - - —- - - - - - - - —_

a prezentat un raport final unde nu se amintește 
nimic despre maladia pe fondul căreia a survenit 
infarctul, în schimb; se afirmă că Stătescu aveâ 
viza medicală legală la zi (reamintim că viza a 
fost aplicată fără ca Stătescu și ceilalți fotbaliști 
să fie examinâțl).

t>ar, pentru că nu ne aflăm în fața primului 
evenifoent trist, se CtțVin Citeta referiri la adresa 
concepției despre medicină sportivă, de care Sînt 
călăuzite Ministerul Sănătății și CNEFS-ul, cele 
dduă departamente vital interesate. Pe fundalul a- 
cestei Concepții există o motivație obiectivă pen
tru plasarea tuturor nefericitelor iniîmplări de 
pîriă acum. Ctifil âu reacționat aceste foruri în fața 
unor atari deznodăminte ? Ce măsuri âu fost adop
tate pentru corectarea și ameliorarea continuă â 
răspunsului medicinii față de evoluția rapidă a fe
nomenului Sportiv din țara noastră ? Ministerul 
Sănătății manifestă o atitudine vitregă față de 
această specializare medicală, fapt atestat de exis
tența a numai 124 de medici sportivi, față-ri față 
cu peste 200 00d de sportivi legitimați. Din 39 de 
județe, în 21 nu există nici măcâr un singur me
dic cu această specializare. Iar în prezent. S-a pro
pus în cadrul ministerului de resort ca această 
specializare să fie desființată. După cum arâtă 
to<\ Teodor Oprică (președintele CJEFS Galați), 
precum și din alte niimeroase mărturii, asistența 
medicală a sportivilor este slab, sau de loc îndru
mată și cbritrbiălă de către Miniăie’rdl Sănătății 
(responsabilul problemei : dr. Ion Stănescu) și de 
căthâ CNEFS (ătșlâși reSPonsâbil), iar dotarea 
câbirieteloi- săti dispehsafelbr de medicină spor
tivă se situează la distanță apreciabilă de pragul 
necesar obținerii unor concluzii cu prestanță 
științifică.

Medicina sportivă este Simbolul profilaxiei, ea 
are datoria să vegheze, în primul rind, asupra stă
rii de sănătate a praeticanților și, apoi, avînd a- 
ceastă certitudine să contribuie la dirijarea pro
cesului de antrenament, pentru creșterea tapaei- 
Hții de performanță a organismului, tn contrast 
cu aceste adevăruri axiomatice iiumetoși antrenori, 
conducători de echipe și chiar mediei deformează 
conceptul de Stare de sănătate la sportivi, redu- 
cîndu-I la recuperarea dUpa eritorse, întinderi mus
culare, stări gripale etc. sâ trateze Și să vindece 
trâumatismefe și afecțiunile intercurente este Sin
gura lor prclieupare. Astfel se fexplică invazia de 
ortopezi, răd.b'liigi, ginecologi, Oreliști etc. în re
țeaua medicală a Cluburilor Și asociațiilor sportive, 
oameni calificați îh specialitatea lor, dar care nu 
au competența necesară în probleme cârdio-respi- 
râlbi-ii, primordiale îti Sfera fnediciriii sportive, 
ortopetiia și aite specialități nu pot deține deeît

un rol anex în asistența medicală a sportivului, 
iar un ciirs de inițiere de 6 itifiâ-două; efeetUat 
eu mulți ani în tirrhă; tiu poâte Stea exigențele 
unei adevărate specializări. In fondul ei, aceasta 
trebuie rezolvată de către medici cu o solidă pre
gătire de fiziologie, fiziopatologie, biochimie și me
todologie â antrenamentului sportiv. O atare for
mație nu poate fi dobîndită decit în cadrul unbi 
proces de învățămînt modelat ți perfecționat pfe 
direcții adecvate. Cu toate acestea, majoritatea me- 
dicilot încadrați lâ echipele de fotbal au Speciali
zări cu minimă tangență, sau fără vreo legătură 
Cii problematica de ordin biologic â spbritiltii. 
Comisia medicală â federației este dih acelâșl ffib- 
tiv defectuos structurată și condusă. O dovedește 
fictiva ei âctivitâfe d# îndt’tirriâre, cbordbfiâte și 
control, ptocUfo și totala ei lipâă de âutdritâte 
Științifică, de âni de zile nefiiiid âltceva decît un 
cerc îngust în care 2—3 oameni manevrează pos
turile de ffiedici âi loțtirilof. O certifică ojptfca ptfi- 
ședintelui comisiei (dn D. Tomescii); căruia i se 
pare Complicat să Sâ efectueze electrocardiograme 
fdtbâiiștîlof- friihtăȘi ți costiSitoatfe instftifitâtoă 
medicilor responsabili cu asistența iriedicală a echi
pelor intr-o viitoare fbrmtilă îmbunătățită. După 
cum S-â văziit îh cazul Politehnicii Galați, nici 
triăCâf făță de această eetiipă nil â existat vreo 
urnlă de interes din parted feomisifei thedicale ă 
F.R.F.; deși eă a âctivât doi âfti îri divizia A.

Trebuie precizat că deznodiimîntul în cazul fot
balistului Stătescu, n-ă âvut nici 6‘ legătură 
de cauzalitate cu practicarea și fefeetele spor
tului. fii S-a datotât unei âfecțiuni pe
poate fi contractată tte cătrfe Oricirie, indi
ferent dacă e sportiv sau nU. Regretabil ră-
mîfie faptul că starea patologică nii n fost depis
tată Ia timpul cuvenit, lăf SubieCtui tratai iri con
secință și oprit să mai joace fotbal, deși Sfioriivti 
Sifit iilcluși, teoretic măfcaf, întt-iifl regim de âsiS- 
fență medicală specială. Este criiicâbiL mai ales, 
că fiu S-au efectuat (Și nu se efectuează) acel mi
nimum de examinări care Oferă șanse p'entrii elu
cidarea unor astfel de cazuri. Cel de la Galați a 
proiectat o liihiihă intensă asupra concepției și sta
diului actual de fiincționare a rețelei de medicină 
sportivă existehiă. Inadvertențele citate, precum și 
altele ce pot fi sintetizate într-un necesar studiu 
pentru aprecierea integrală a situației; invită lâ 
o f fie de măsuri care să restabilească echilibrul 
îritre dezvoltat i Sportului din țara noastră și su
portul științific al acestuia, între esența biologică 
a sportului și profilul științific âl irifedifeiilui câre 
veghează. Romulu» BALABAN

AMtemiMe» jîFehW tî t. ILIESCU — director dl Ăi^ĂR:

CERCETAREA EREDITĂȚII, EXAMINĂRI APROFUNDATE, 
MEDICI CU PROFIL DE CARDIOLOGIE

— Arh dori si cunoaștem 
punctul dv di Uedefi pe măr
ginea ăceitut 'căi. ae ătbroma- 
tozi, la un sportiv de perfor
manță tn oîrsti dă 29 de ahi.

— Cazul se îneâdreâză lritr-b 
iitOblemft actuală, cu implicații 
din ce în ce mai serioase. Le- 
ilUnl precoce de ateromatoză 

așa cuitî deseori o găsim la 
sportivi.

Ateromatoza este un proces 
degenerativ metabolic care poa
te începe chiar de la vîrâță 
copilăriei. Forniărea plăcilor de 
âterom (depunere de grăsimi îh 
peretele arterelor mari) iîu îtl- 
scamnă întotdeauna boală ; 
pînă la un punct, ateromatoza 
poate fi concepută ca un pro
ces de uzură, fiii neapărat în 
sens mecanic ci mai mult în 
sens metabolic. Procesul de 
ateromatoză devine „boală" (a- 
teroscleroză) atunci clnd pro
duce manifestări decelabile, le
gate în special de stînjenlreâ 
fluxului arterial într-un anu
mit teritoriu (ischemie).

— Cum apreciați cazul în 
speță și cum ar putea fi de
pistate leziunile aterdmatozice 
intr-un stadiu precoce ?

— Este foarte greu și destul 
de hazardat să încercăm o apre
ciere retrospectivă (în ce con
diții și cu ce metode s-ar fi 
putut depista ateroscleroza co
ronariană la sportivul în cau
ză). Avînd în Vedere că atero- 
scieroza îâ Un tînăr se însoțește 
de vicii metabolice importante, 
această situație âr fi putut fi 
eventual sugerată de un exa
men ăl lipidelor difi singe (li
pidele totale, colesterol, elec- 
iroforfeză etc). Dacă ateroscife- 
roza cororiariană este destul de 
avansată, apar atunci alterări 
electrocardiografice in repaus, 
dar mai ales în efort. în acest 
sens, socotim că este necesar 
și obligator, să se efectueze lâ 
toți sportivii în cadrul investi
gațiilor periodice de speciali
tate un examen clinic ăl apa
ratului cardiovascular, electro
cardiograma în repaus și efort, 
siisarhintitele examene de labo
rator, precum și examenul de 
fund de ochi, oscilorhetria etc. 
Natural pentru efectuarea lor, 
trebuie să Se apeleze la o uni
tate medicală dotată în acest 
sens.

Ekâmeriul nâcropsic' care ni 
s-a comunicat lasă însă filai 
greu să se înțeleagă cum a fost 
posibil ca o tromboză veche, 
cbrbhâriană să nu se manifesto 
clinic îri iritefvâltil de timp 
dintre momentul producerii el 
și clipa decesului (interval ce 
trebuie să fi măsurat cel pu
țin 4 șăptămîni). Nu trebuie 
Uitat că în zilele premergătoa
re nieciulul sportivUl StătfeseU 
a prezentat o afecțiune febrilă, 
care, dacă a fost produsă de 

ale vaselor inimii apar tot mal 
frecvent ți descoperirea lor in
tr-d fâză , incipientă 8® rdâli- 
zieâZă 6ii. âfesttill dificUitâie. E- 
xisterițâ iot fiu ară nici o legă
tură cti jpfătiicâreâ sfiofțuîUi.

Chestiunea ne frămîntă foarte 
ffitiit; Instituția noastră și-a 
propria să examineze preventiv 

âriumiți agenți Infecțloși, ar 
putea explica trombozâ arte
rei coronare firifi alt mecanism 
decit ateromatoza.

Pe de altă parte, la spor
tivii care deSfaȘdâtă eforturi 
mari, afecțiunile iritercurfefite, 
așa zisele „gripe”, „răceli" etc. 
dimurfiiri câre âscund de fapt 
0 lipsă de preciziune, nu tre
buie privite cu ușurință și 
accesul la efort al sportivului 
nu trebuie permis, decit âtUficf 
cînd aceăstă afecțiune â fost 
defiiin clârificâtă.

Dr. Miron GEORGESCU: 

„CAWl STĂTESCE - FOCAR
— In catul descris, asistenta 

medicală era corectă din punct 
de Uederg metodologic ?

— Aspectele metodologice 
ale asistenței medicale â fot
baliștilor nu pot fi izolate de 
restul activităților din fotbalul 
nostru. Ele reprezintă doar o 
reflectare într-un domeniu par
ticular, â unui fenomen gene
ral. De aceea, nu e surprinză
tor că difi materialul publicat 
în ziarul „Sportul" apar lipsu
rile pe care presa și specialiștii 
le subliniază ori de cite ori se 
discută despre fotbal. Cînd e- 
xistă astfel de deficiențe pri
vind concepția, selecționarea și 
promovarea badrelbr, îndruma
rea și controlul inuncli la toate 
nivelele este greu de admis că 
în fotbalul românesc medicul 
își poate aduce contribuția op
timă la ridicarea performan
țelor, concomitent cU întărirea 
sănătății jucătorilor.

Sper că, de data această, fo
rurile In drfept vor studiâ în 
mod aprofundat problema me
dicinii sportive în general (dfe 
e'ă este legată Și activitatea 
medico-sportivă în fotbal) că ea 
vâ elăbofa un plan de măsuri 
realist și se va trece la apli
carea lut în practică dfe către 
bâmefiț calificați și competenți;

Aș fi fericit dacă efeea ce sâ 
vă hotărî nU va rămîtto în do
sarele federației, ci vâ căpăta 
viață, pentru Că moartea unui 
om este infinit mai gravă dfe- 
cît o înffîhgere lâ scor;

— Care considerați că a fost 
caăia infarctului miocardic șt 
dacă leziunile găsite la exame
nul necropsie puteau fi depis- 
tăte Intf-un Stadiu precoct i

— Examenul anatomopato
logii? a pus îri evid^tĂ leȘiirii 
importanta și vechi ale arte- 

un mâțe număr de copii. In
teresează și contează, în serioa
să rriăsiiră, ereditatea, bolile de 
Câre au suferit părinții, buni
cii sau rudele colaterale. AcOlo 
unde există o ereditate încăr
cată (hipfertfefiăitlhe arterială, 
diabet etc.). Urmașii pbt âjUhge 
ebronarieni; pbt suferi de ltfi- 
bolnăvirea arterelor inimii. A- 
ceastă eventualitate, țceăstă 
primejdie virtuală trebuie adu
să lâ cunoștihțâ tinerilor, efei 
in cauză trebuie învățâțl ce 
mod d€ viăță Rî de alimentație 
să Urmeze pefitni prevenirea 
ei. Subiecții la care mă refer 
âu nevoie și de Uri atent cdhtrol 
medicâl.

— Vă rtigihi să transferați 
datele acestei entități de pa
tologie generală la cazul spe
cial ăl sportivilor de perfor
manță. Ce atitudine preventivă 
propuneți 7

— Sifit valabile aceleași idei, 
doar cU un accent suplimentar. 
Medicii âu datoria să cunoască 
fbărte bine antecedentele pa
tologice familiale ale copiilor, 
tinerilor său ââWților sportivi. 
Dacă Se Va descoperi o eredi
tate ca cea am ii: t it ă, subiectul 
firi va fi bprit âl prăȘtlcfe 
âfibrtul dăr va fi examinat de 
zece ori mâl atent, fiindcă, în 
cazul său, există posibilități 
mâi mâri de îmbolnăvire.

— Vă invităm să treceți de 
la aceste esențiale principii la 
cttevă elemente concrete pe 
care ar trebui să le includă

Al MULTOR
relor coronariene. în astfel de 
cazuri âstlipateâ arterelor sfe 
poate producă prin mâi multe 
mecanisme, dintre care cele mâi 
frecvente sînt: ruptura intimei 
Și a plaCardelOr cbnjuctive câre 
acoperă leziunile ârterOsclero- 
tice, hematoame in peretele va
selor lâ nivelul plăcilor atero- 
matoase sau edeme ale ihti- 
rfiel îri focărelfi dfe âterOmato- 
ză. La acești factori obstruc- 
tivi, se pot adăuga și elemente 
adjuvante: creșterea coagula- 
bilității sîngelui ca urmare a 
efortului și acumularea ami
nelor Simpatico-mimetice îh 
mibeârd (cti consecințele ei ne
favorabile), datorită stressului 
fizic și emoțional din timpul 
competiției. Dacă artera obs- 
truată eSte de calibru mai ma
to, porțiunea de mibeârd com
promisă fiind întifisă; pbâte 
duce lâ moarte ăețită, așa cum 
s-a întîmplât și îh cazul ju
cătorului Stătescu.

Leziunile ateroscleroticfe in
tense și vechi pot fi de obi
cei pusă în evidență printr-uh 
exâtofen ellfiic și de laborâiOr 
bine și atent efectuat. Traseul 
electrocardiografie în repaus 
și, mâi ales, câl din iiffifitii 
efortului îri trepte, prezintă as
pecte corosteristice, câre per
mit de regulă dâp'îsțatoâ , iă- 
ziurillor miocardic». Sînt des
crise Șl cazuri in câre exame
nul E.K.G. âste negativ dfeși 
ieziufiife Aînț. .ptozȘfife; ÂStfel 
de eventualități strit rare și elâ 
pot fi luate în discuție nUmâi 
dăcă trâ«ăete E.K.G. eklătft Șî 
sint corect înregistrate.

— Cum apreciați că ar tre- 

coPitrOlul hiâdicll «I iportivllbr 
di performanți.
- Mâi întîl necesar ca 

medicii investiți cti această 
responsabilitate să aibă un pro
nunțat profil de cardiologie. 
In căzui Sportivilor este in- 
compârâbll mâi Important să 
știi dacă are inima sănătoasă, 
decit cum să-l fie tratată o en- 
tbHR m o tezliine faiisculâră. 
o ifivâstigâțte coffițjfetă pe ii- 
tile tâtdibvâsciilară, fâclude o- 
biigâtofiii feîfectrocărdlbgrâriia 
in repaos și ÎH efort, exâtoefitii 
de fund de Ochi, dozarea de 
iȘldg și de colesterol etc. sifit 
necesare trei-patru examinări 
complexe pe âfi. îri același 
timp, ttobute ikjpiicât Sporti
vilor de ce eâte hCcSSâr să fiu 
âvitfe contactul cu. riifedicil și 
convinși să âdete îâ uri regim 
de Viață și de alimentație co
recte. CAZUL AFLAT ÎN DEZ
BATERE MAI RIDICA ÎNSĂ 
O CHESTÎUkE Î3E PRINCI
PIU : ATENȚIA DEOSEBITA 
CE TREBUIE ACORDATĂ VI
ROZELOR PULMONARE ȘI 
GRIPEI. IN UNELE ȚARI ORI
CE BdLNA’îr de 6rî?â STA 
OBLIGATORIU LA PAT Cî- 
TEVÂ ZILE. O stere de gripă 
nil înseâmfiă că arde teâsa; dar 
s-â declanșat un incendiu. ÎN 
CAZUL SPORTIVILOR, EFOR
TUL NU TREBUIE RELUAT 
DECÎT ATUNCI CÎND URMĂ
RILE aț-EțîȚiiȚini virotice 
AU POST TOTĂfc AMStf- 
datî. .

DiriCIENTE
bui apărată sănătatea sportivi
lor de performanță) cum ar pu
tea fi prevenite și depistate 
precoce eventuale afecțiuni fă
ră legătură cu activitatea spor
tivă; dar profund dăunătoare 
(atunci cind făriiîn fiectmoScu- 
ie), petilfu cil ce hfeciueăză e- 
fOrturi fizice mări ?

Experiența medicinii spor
tive difi țâră noașțfă și difi alte 
țări permită stabilirea unei me- 
todoîogii cârd Să asigiire înde
plinirea celor două roluri priri- 
cipale ale medicinii Sportive — 
întărirea sănătății și creșterea 
petibrrnâritefoh.

PRINCIPALUL CONSTA NU 
ÎN CÂUTÂREA UNOR METO
DE ȘI MIJLOACE NOI, CI ÎN 
APLICAREA CONSECVENTA 
A CEEA CE SE ȘTIE. Pentru 
âcââsță este, înte, nfecâsâi să 
se âtbi'de âtefițiâ cuvenită prO- 
blerftOi mediciiiii sportive nu în 
ftiOd SOciârâtiV ci concret, prih 
fapte. Numâi astfel SO Vbt crea 
premisele organizatoric® nbce- 
âăre angrenării în muncă a in
stituțiilor și Săritelor âdecVăiO, 
Stabilirii rapotturiiOr corespun
zătoare între diferitele verigi 
âle râțâlej Miriiâieruiui SĂHa- 
tății 0 blgânete C:N.E.F.S:; e- 
xâffiifiătii prin metode și mij
loace eficlănte a Sportiviibr 
etc.

DMlcifințete serioase în mun
ca câlor cârâ răspund dâ âctl- 
vitatbâ medico-șportîvă lâ ioățâ 
tîivfteie, fe’tiăă fe fevipefiță, de 
ânchâia făcută lâ Galați, im
pun, după părerea mea. mă
suri urgente din partea con
ducerii Ministerului Sănătății 
Și Șt.. fefTl&f.S;

UN ARBITRU CURAJOS
La Oradea s-a întîmplât 

duihihlcâ, Uh fapt aproape 
neobișnuit i arbitrul a acor
dat o lovitură de la 11 rriȘtri 
SfâvbârPâ Pâspfețildr! Și a 

fetii acest iucrtl nu la 6—0 
pentru gazde, cînd suporte
rii acestora devin mai milos
tivi, ci la scorul de 1—1 (în 
repriza a II-a!), cînd este 
suficientă o singură scînteie 
pentru Că toată lumea Să ia 
foc.

Citind ziarul nostru de 
luni, n-ați reținut, poa
te, acest amănunt și anume 
că, în meciul Crișul—Vago- 
ntil, conducătorul jocului, 
N. Mihăilescu, luîndu-și țoa
le riscurile (începînd cu obiș
nuitele proiectile care au în
ceput să cadă pe teren), a 
acordat un „11 metri" în fa
voarea arădenilor la un fault 
în careu comis ăsupra lui 
Adam. Lovi tufa a fost trans
formată și Vagonul a luat 
conducerea cu 2—1.

Fostul arbitru . Mircea Cru- 
țescu; care a asistat lă meci 
în calitate de observator fe
deral, i-a acordat lui N; Mi
hăilescu nota 10, consemnînd

Gol ! Centrarea lut Pircăîab a fost reluată impecabil de
Dumitracile... și Dinamo conduce cti 4—0 in meciul cit 

Universitatea Craiova
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OPINII
(Urinare din pag. 1)

ba de meditații, consultații, cercuri 
de specialitate, simpozioane, repe
tiții ș.â, programate la bre și th 
zile convenabile eieviior, ceea ce 
înlesnește tocmai realizarea acelui 
echilibru între pregătirea intelec
tuală și inâtrUirea sportiva. Este, 
desigur, greșită părerea unora că 
în liceele cu program de educație 
fizică elevii capătă o specializare 
Unilaterală. AHallziiid una din re
centele promoții, găsim că din 35 
de absolvenți, 25 și-au continuat 
studiile iii invățămintul superior 
astfel : 8 la I.E.F.S. și ceilalți la 
facultățile sau institutele de medi
cină, arhitectură, politehnică, agro
nomie etc. In aceste realizări ale 
elevilor pe plan intelectual se re
flectă, fără îndoială, și strădaniile 
cadrelor didactice de a le lărgi 
continuu orizontul ciiltuțâi-știtoți- 
fic, in paralel cu desăvîrșirea apti- 
îiidinllof lor fizice. De mare efi- 
fcibhță s-au dovedit difbriteie 
cercuri cu câracter științific, teh
nic, artistic, de lucru manual și 
gospodăresc,, ca și nuthefdâseie 
concursuri orgânizâte lă diferite 
obiecte : literatură, matematică, 
fizică etc. O valoare educativă 
deosebită Șu avut Vizitele făcute 
hi întreprinderi; la muzee, vizio
narea, colectivă â unor spectacole, 
excursii în cele mai frumoase 
colțuri ale țării — elemente impor
tante în reallzăfeâ echilibrului în
tre pregătirea Intelectuală și in- 
Struifeâ Sportivă, în totalitatea lor 
contribuind la formarea multilate
rală a elevilor.

Este, oare, posibilă — tn condi
țiile preocupărilor îndreptate, In 
primiil rînd, spre aceste două la
turi dfc pregătire — si obținerea 
unor rezultate remarcabile în spor
tul de performanță ? Fără îndoială 
că da ! Mai ales în ultimii ani, 
elevii liceului nostru s-au clasat 
pe locuri fruntașe sau au cîștigat 
diferite ediții aie campionatelor 
liceelor cu progrâtri de educație 
fizică, ale campionatelor republi
cane școlare, ale campionatelor 

republicane de juniori (l sau II) 
Șl chiăr de sehiorl, înfeglstrînd 
— Ofc asexnfcneâ — victorii și com
portări meritorii în înttlniri inter
naționale — individuale sau pe 
echipe. Pentru liceul nostru, peh- 
tfu foaie feâdrele didactic-, este 
o mîndrie faptul că aii) această 
școală s-au afirmat sportivi de Va- 
lbarc, tihil dintre ei astăzi cu un 
gălinâțes strălucit : Mihaela l’etieș, 

heorghe Costaclie, Galjriela Ră- 
dulescu, Petre Mihaiuc, Lucia Chl- 
riță, Oltea Chelaru ș.a. Același 
prilej de mtndrle ni-1 oferă elevii

LOTO-PRONOSPORT
4 ZILE PÎNA DA ÎNCHIDEREA V1NZARII BILETELOR 

LA CONCURSUL EXCEPTIONAL PRONOEXPRES 
DIN 8 DECEMBRIE

Numai pînă sîmb’ătă 7 de
cembrie 1968 vă friâi puteți 
procura biletele la ultimul 
concurs excepțional Prono- 

■expres dirt acest an. Ca și cel 
precedent, el se desfășoară 
după formula ;,5 din 45“, mo
tiv pentru care anticipăm 
premii multe și valoroase.

Concursul excepțional Pro- 
noexpres din 8 decembrie, a- 
iribuie autoturisme „VOLGA", 
„DACIA „MOSKViCl
418" cu 4 faruri și radio și 
„SKQDA 1000 M.B.“ în nu
măr NELIMITAT, precum și 
alte 10 autoturisme prin tra
gere la sorți, dintre cară 5 la 
categoria a V-a și 5 la ca
tegoria a Vl-a. Deci, și nu
mâi cu 4 numere cîștigătoare 
se poate obține tlfi autotu
rism.

Iri afara ăUtdtWKnteief; se 
mâi afebrdă premii în nume
rar de valoare variabilă și 
premii fixe în bani.

Pentru âffibtliteâ tutUfâf 

făptui că arbitrajul a fost 
excelent sub toate aspectele.

Ne bucură. Orice ,10“ a- 
cordat cți teniei arbitrilor 
reflectă, în ultimă instanță, 
cdfitfibuțiă âcCstb'fa lâ pib- 
gresul fotbalului nostru. 
(-». »).

NUMĂRUL 2 
Dl PE SPATELE LUI SOO

Duminică, Înaintea meciului da 
fotbal dintre Dinatho Bâcău ?i 
Steaua, ia anunțarea forttiățiilbr 
s-a,produs o oarecare rumoare pe 
stadion. Consacrat pe postul de 
vîrt de atac, bueUFețțeafiul Sbo 
urniâ să figureze; de aătă-daiă, in 
echipa militarilor, ca... .funȘaș ! 
Surpriză era cu attt mai măre, cu 
cit Șod flU măi jticăse nlțiodăia cu 
tricoul cu tir. 2... Explicația am 
primit-o de la unui dintre antre
norii echipei campioane : „La sus
pendați! cără-i âVem — i>. P&- 
pescu șl s. Avram; lă accittentații 
mal vechi — Hălmăgeă’nu și D. 
Nlcolae, »-ă adăugat, th piti mill 
moment, fundașul dreaptă Rotaru, 
internat In spital. In aceste condi
ții, a trebuit să apelăm Ia Soo.. .“

Cu atit mai meritorie este com
portarea lui Soo, care s-a achitat 
onorabil de greăuâ șl Inedită ml- 
alUne.:,

de astăzi ai liceului, dintre care 
aminteic doar cîțlva, de pe ătum 
cunoscuți iubitori de Sport > Cor
nelia Popescu, M. Tatar, V. Geor
gian, A.. Bălan, G. Dumitrăn, D. 
Vintllâ, D. Dleulescu, A. Mâriniis- 
cti, T. Dan; fcare s-âu afirmai că 
autentice speranțe în diferite dis
cipline.

Se poate, deci ! Și aceasta nicio
dată pfin concesii tactile pregă
tirii intelectuale. Niciodată prin 
ignorarea echilibrului dintre ^aceas
tă pregătire și instruirea Sportivă 
a elevilor.

• DR. EUGEN SERBA- 
NESCU : „Fetița mea, Sabina, 
urmează, acum cursurile . cla- 
sei d X-a. A venit la Liceul 
fir. 35 cu cinci ani în urmă. 
De utiznet, dorința bl ae a 
practica gimnastica la un ni
vel superior s-a împlinit, reu
șind chiar mat mult: cuceri
rea diferitelor medalii la 
concursurile organizate in a- 
(țeastă ramură sportivă. Dar 
învățătura ? In fiecare an, 
Sabină i fost premihnid.. ."

• prof, cf.ougeta no- 
lilS : „Cftstini 'ești de pilțihd 
vreme elevă a unui liceu cu 
program de .educație jizlcțl. 
Ce pot. spune t Sînt fericită 
că a obținut premiul I la in- 
vățăiură șl că â fost promo
vată th echipa de baschet".
• AL. DUMtTRAN, merceo

log : „Am trei copii pe care 
i-dm înscris la liceul cu. pro
gram de Hăiicație fizică din 
dorința de a le asigura pb-‘ 
șlbUitafea .dezvoltării ,țar . fi
zice, pe Ungă pregătirea in
telectuală. Tdți au îndrăgit 
baschetul șt au obținut rezul
tate foarte bune în diferite 
competiții. In același timp, să 
•amintesc că ftthâi șt ' Itbiihă 
au absolvit clasele respective 
pe loturi fruntașe, iar Ga- 
brieia a terminat clasa pe lo
cul i“.
• ING. A. POPA : „In fie

care din cei patru 'ani de cînd 
este elev la acest liceu, fiul 
meu a obținut medii de peste 
9,50. SUceseie la învățătură au 
urmat un drum paralel cu 
cele realizate ih sport ; nu
meroase medalii și diplome. 
Sînt convins că, tn continuare, 
fiul meu se va putea, pregăti 
așa cum trebuie pentru a 
urma în viitor cursurile unei 
facultăți, electrotehnice Șt tn 
același, timp, va reuși noi a- 
flrmări și în sport".

cîștigurilor se efectuează 10 
extrageri de cîte 10 numere 
din 45 fiecare în 4 faze, în 
total, se vor extrage 100 de 
numere.

Cu biletele seria „N“ de 
30 lei puteți participa lâ toâte 
cele 16 extrageri.

Tragerea Pronoexpreș de 
astăzi va avea loc la Bucu
rești, în sală din strada 
Doamnei nr. f, cu începere de 
la ora 18.30.

Tragerea va fi radiodifuzată 
cu începere de lâ Pra l».4ă.

PRONOSPORT

Premiile concursului nr. 48 
din 1 decembrie 1968

Categoria I (13 rezultate) 5 
539 variante a 229 lei ; Ca
tegoria a II-a (12 rezultate) f’ 
10.188,5 variante a 28 iei.

Intrucît premiile de cate
goria a IlI-a au fost sub 
plafonul minim, acestea nâ 
Să p'IăteSc.



- Interviu cu antrenoarea ELENA STEPANENKO (U.R.S.S.)

— La problemele de meto
dică, planurile lor de instrui-

folosi în viitor patinatorilor 
români.

— La ce capitol consi
derați că sînt încă defi
citari antrenorii și instruc
torii cu care ați lucrat la 
București ?

contextul condițiilor 
facilitează progresul

să construim noi pa- 
artificiale și, în plus, 
foarte atenți la res- 

de antie- 
marilor

PREGĂTIREA PE USCAT -
TRAMBULINA PERFORMANȚELOR IN PATINAJ

în
care 
tehnic într-un sport sau altul, 
un loc de seamă îl ocupă 
contactul între specialiștii 
din diferite țări. Pe această 
linie s-a înscris și vizita de 
10 zile în Capitală a Elenei 
Petrovna Stepanenko, docent 
universitar la Institutul 
Central de Educație Fizică 
din: Moscova, care ’ a condus 
cursul de perfecționare cu 
antrenorii ai instructorii de 
patinaj viteză din România. 
Am profitat de acest prilej 
pentru a sta de vorbă. cu

• această reprezentantă auto
rizată a unei țâri cu tradi
ție „în patinaj, aflînd o serie 

; întreagă de lucruri intere
sante, printre care și unele 
păreri despre patinajul nos
tru.

— N-ar corespunde reali
tății, ne-a spus interlocu
toarea noastră la începutul 
discuției, să se creadă că în 

, cele 10 zile de schimb de 
experiență cu specialiștii dv. 
am dezbătut toate elemente
le de tehnică și tactică ale 
sportului pe care îl îndră
gim. Totuși, sper că am reu
șit să transmit cite ceva din 
experiența școlii sovietice de 
patinaj, învățăminte ce vor

re sînt, după părerea mea, 
defectuos alcătuite. Nu mă 
refer la conținutuli lecțiilor, 
ci la faptul că ei se rezumă 
in pregătire la o perioadă 
redusă de timp, motiv pen
tru care sportivii nu pot 
atinge performanțe maxime. 
Am căutat să explic cole
gilor români necesitatea de a 
exersa în mod organizat 11 
din cele 12 luni ale anului. 
La noi, in U.R.S.S., activita
tea competițională se încheie 
în martie, iar in luna mai 
încep pregătirile in 
următorului sezon.

— Pregătirea 
lor noștri se află 
discreția

vederea

viteziști- 
încă la... 

anotimpurilor.

Justețea și buna aplicare a
(Urmare din pag. 1)

chiar supărătoare, dar, 
dem, sentimentalismul nu 
ce căuta aici. Proverbul 
întinderea în limita propriei 

.plăpumi este de rigoare și 
poate doar obișnuința de a 
lăuda doar după succese ne-ar 
fi putut îndemna să ne ra- 
liem, prin tăcere, la astfel 
de idei. Este aproape sigur 
■că dacă echipa ar fi încercat 
șarje clasice ar fi părăsit te- 
renul învinsă. O înfrîngere 
onorabilă, în fața XV-lui fran- 

ifcez este poate un punct pre
țios într-un palmares, dar cu 
mult mai frumoasă apare o 
victorie așteptată de multă 
vreme și ae care rugbyul ro
mânesc avea atîta nevoie.

Sîn) foarte greu de făcut 
diferențieri de merite după 
această memorabilă partidă. 
Nu din punct de vedere teh- 
nieo-factic, ci moral trebuie 
cîntările de această dată me
ritele. Iar ele au încetat de 
a fi, duminică, individuale : 
cei 16 au fost ca unul ! Chiar 
și pe plan tehnic s-a reflectat 
acest adevăr, prin aceea că 
în preajma balonului se aflau, 
permanent, mai multi jucători 
români decît francezi și rare
ori a avut formidabila (teh- 
tic) linie de treisferturi fran
cezo ocazia de a-și face jo
cul. Iar cît de periculoasă 
poate fi o asemenea ocazie 
ne-a dovedit-o splendida în
cercare a lui Bonal I

Credem că se pot înlocui 
obișnuitei a evidențieri prin

cre
are 

cu

amintirea doar a unora din
tre laturile pozitive ale acti
vității jucătorilor, luați în con
siderare individual. Astfel, 
apreciem— și tehnicienii fran
cezi au fost unanimi în a- 
ceastă privință — că înain
tarea română s-a dovedit deo
sebit de puternică în grăme
zile ordonate. Talonajul a fost 
la egalitate, întrucît nu s-au 
prea cîștigat mingi pe intro
ducerea adversarului. Iar dacă 
francezii au beneficiat de mei 
multe, baloane din grămezile 
ordonate, aceasta e o con
secință a numărului mai mare 
de împrejurări in care „XV"-le 
românesc_ era cel în culpă 
tehnică. în tușe, ca niciodată 
pînă acum, nerestabilirea lui 
Demian le-a prilejuit oaspe
ților o dominare categorică. 
Reiese clar, că francezii au 
beneficiat de majoritatea ba- 
loanelor după momentele fixe 
ale jocului. Și totuși... nu s-a 
petrecut nici o minune : gră
mezile spontane, „loose-maul"- 
urile gazdelor, alături de per
manentul dublaj în apărare, 
au anihilat, practic, aceste 
atu-uri ale francezilor. Mobi
litatea înaintașilor români, 
incisivitatea și promptitudinea 
aripilor din linia a lil-a, ca 
și a mijlocașilor la grămadă, 
au contribuit, și ele, în mare 
măsură la înclinarea spre ro
mâni a balanței victoriei.

De ani de zile s-a consta
tat, și apoi s-a acceptat ca 
o realitate aproape de neîn
lăturat, slăbiciunea de ordin 
general a liniilor noastre

PE PLANȘELE DE SCRIMĂ

Cum apreciați dv. că poa
te fi suplinită lipsa antre
namentului pe gheață ?

— Singurul exercițiu care 
prelungește evoluția pe ghea
ță este antrenamentul pe 
patine cu role. Dacă pînă 
în a doua jumătate a verii 
se pune accent pe dezvolta
rea rezistenței generale — 
crosul și alergările pe bici-

cletă constituind elementele 
de bază ale programului — 
de atunci încolo sportivii 
trebuie să exerseze cu pati
ne cu role pînă la luarea 
contactului cu gheața. Fără 
îndoială că o pistă artificială 
ar favoriza considerabil pro
cesul de instruire din pe
rioada precompetițională și 
că in maximum 2—3 ani pa
tinatorii români s-ar putea 
impune pe pistele internațio
nale. In lipsa însă a gheții 
artificiale, antrenamentul pe 
uscat, constituie garanția ob
ținerii unor rezultate valo
roase în concursuri.

ta patinatorilor sovietici 
cu viteziștii olandezi și 
norvegieni pentru supre
mație în arena mondială.

— în primul rînd, condi
țiile atmosferice îi favorizea
ză pe patinatorii nordici care, 
în plus, au la dispoziție mai 
multe piste artificiale decît 
cei sovietici. Apoi, erorile de 
antrenament și concursurile 
prea multe și obositoare sus
ținute de viteziștii noștri în 
preajma principalelor con
fruntări ale sezonului trecut, 
ne-au fost, fatale. Ce facem 
acum ? Am amenajat și con
tinuăm 
tinoare 
șîntem 
pectarea graficului 
narnent in vederea 
concursuri.

In încheiere aș dori, prin 
intermediul ziarului dv., să-mi 
manifest recunoștința , pentru 
amabila invitație, pentru tim
pul petrecut în București, 
oraș frumos și modern, unde 
am putut aprecia proverbiala 
ospitalitate românească.

PALMA DE MALLORCA: Larsen remizează
cu Spasski-pe primul loc trece Korcinoi

— Cititorii ar dori să 
afle cum evoluează dispu-

ideii tactice

Vrînd să-i mulțumim pen
tru minutele acordate, Elena 
Stepanenko ne-a întrerupt, 
cerîndu-ne să așteptăm vii
toarea reîntîlnire, fiindcă 
dînsa va reveni în Capitală 
peste un an, însoțind pe 
Burevestnik. Atunci se. va 
putea vedea 
actuală a dat

Interviu
Tr.

• La Deurne (Belgia), în 
organizarea cercului de scri
mă „Cyrano“, trăgătorul fran
cez Gilles Berolatti (învingă
tor, la J.O., al campionului 
mondial Putiatin, în proba pe 
echipe), a cîștigat pentru a 
3-a oară competiția „Floreta 
de aur a Flandrei". Clasament 
final: 1. Berolatti (Franța) 4 
v ; 2. Sens Gorius (R.F.G.) 3 
v ; 3. Hulin (Belgia) 
Schwarz (Fr.) 1 v ; 
garten (R.F.G.) 0 v. 
(Belgia) a abandonat 
za unei răniri.
• Bruxelles se pregătește 

să găzduiască cea de-a 5-a 
ediție a „Cupei Martini" la 
sabie, la care și au anunțat

2 v ; 4.
5. Wolf- 
Delhem 

din cau-

participarea cei mai buni tră
gători din Polonia, Ungaria, 
Franța, Italia, R. F. a Ger
maniei, Anglia, Olanda, Lu
xemburg, Elveția și Belgia. 
Federația de res-ort a U.R.S.S. 
a răspuns că studiază posibi
litatea participării la această 
competiție, care va avea loo 
în zilele de 18 și 19 ianua
rie 1969, în arena marelui 
circ din Bruxelles.

PATINAIOfili NOfiVEGIENI
AO DOMINAT IA INZEll

UN MARE TURNEU
INTERNAȚIONAL

LA MOSCOVA
în urma amînării campio

natului mondial feminin, a 
cărui organizare revenea fe
derației sovietice, pentru că 
s-au făcut pregătiri în vede
rea acestui eveniment, con
ducerea forului sovietic a 
luat inițiativa de a organiza 
la Moscova un turneu inter
national. Intre 17 și 22 de
cembrie la acest turneu vot 
lua parte șase reprezentative 
de handbal și anunțe t 
U.R.S.S., Bulgaria, Ungaria, 
R. D. Germană, România și 
Polonia. Programul turneului 
a fost alcătuit și comunicat 
federațiilor interesate:

17 decembrie: Bulgaria — 
Polonia. R. D Germană — 
Ungaria și U.R.S.S. — Ro
mânia.

18 decembrie: Bulgaria — 
R. D. Germană, U.R.S.S. — 
Polonia, România — Ungaria.

19 decembrie: România — 
Bulgaria, R. D Germană — 
Polonia, UR.SS. — Ungaria.

21 decembrie: U.R.S.S. — 
Bulgaria, România — R. D. 
Germană, Ungaria — Polonia

22 decembrie: Ungaria — 
Bulgaria, U.R.S.S. — R D 
Germană, România — Polo
nia.

Toate meciurile sn vor dis
puta la Moscova, în sala 
Lujniki de 14.000 de locuri.

Concursul internațional mas
culin de patinaj viteză de la 
Inzell (R.F.G.) a fost domi
nat de patinatorii norvegieni, 
care s-au clasat pe primele 
trei locuri la multiatlon. în
vingător a terminat Roar 
Groenwald cu 170,850 puncte, 
urmat de Bjoern 
171,817 p si Fred 
ier — 171,883 p.

Proba de 3 000 
nit lui Fred Anton 
cronometrat cu 
4:23, iar cea de 1 000 m lui 
Roar Groenwald în 1:22,5.

în concursul feminin, în 
proba de 1 000 m pe primul 
loc s-a clasat sportiva vest- 
germană Paula Dufter cu 
1:39,8.

Tveter — 
Anton Ma-

m a reve- 
Maier, 

timpul de

HOCHEiȘTII CANADIENI
N-AU PUTUT ÎNVINGE

FINLANDA!
MOSCOVA, 3. — In cadrul 

turneului internațional de ho
chei pe gheață de la Moscova 
s-au întîlnit selecționatele 
Canadei și Finlandei. ~ 
un meci echilibrat cele 
echipe au terminat la 
tate : 2—2 (2—1, 0—1, 
Au marcat : Bayes (min. 11) 
și Hargreavs (min. 16) și res
pectiv Oxanen (min. 2 și 40)

în clasamentul turneului, pe 
primul loc se află prima echi
pă a U.R.S.S cu 2 p (5—1), 
urmată de U.R.S.S. II cu 3 p 
(4—3), Canada cu 1 p (5—6) 
și Finlanda cu 1 p (4—7).

După 
două 

egali- 
0—0).

dinapoi în atac. Dar iată că 
se poate, am văzut cu ochii 
noștri, tocmai în focul decisi
vei încleștări, cum treisfertu- 
rile românești, dacă abando
nează tracul, pot ataca peri
culos. Evident, mai este cale 
lungă pînă la atingerea echi
librului valoric, la" 
ternaționa'ă, între 
și „spiriduși". Dar
speranță au apărut și aci. Tn 
orice caz, succesul n-ar fi 
fost posibil fără bunul com.- 
porfament al liniilor dinapoi, 
care și-au făcut, într-adevăr, 
datoria, mai ales dacă se ține 
seama că au respectat deplin 
și indicațiile tactice date.

scară in- 
înaintare 
raze de

an, însoțind
Atunci se 
dacă discuția 
roadele dorite.
consemnat de
IOANIȚESCU

Real Madrid întilnește azi, 
pe teren propriu, în ultimul 
meci al optimilor de finală 

pe Rapid Viena
căreia a cedat cu 

primul meci. In foto, 
din primul joc: De

Felipo (stingă) în luptă 
austriacul Skocik

ale C.C.E. 
în fața 
l—0, în 
o fază

cu

MADRID, 3 (Agerpres). — 
In runda a 8-a a turneului 
internațional de șah de la 
Palma de Mallorca, marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu (cu albele) l-a învins pe 
spaniolul Riqardo Câlvo.

Partida centrală a rundei, 
disputată între marii maeștri 
Bent Larsen (Danemarca) și 
Boris Spasski (U.R.S.S.), s-a 
încheiat remiză. Korcinoi 
(U.R.S.S.) a cîștigat la Diaz 
del Corral (Spania) și Medina

(Spania) l-a învins pe Ves-. 
terinen (Finlanda). A fost 
consemnată remiza în partida 
Matanovici — Byrne. Campio
nul mondial, marele maestru 
sovietic Tigran Petrosian, a 
întrerupt cu francezul Visier.

în clasament, pe primul loc 
se află acum singur Viktor 
Korcinoi cu 7 puncte, urmat 
de Larsen — 6'/2 p. Florin 
Gheorghiu are 4 puncte și 
ocupă locul 10.

• fotbal pe glob • fotbal
TURNEELE 

ECHIPELOR EUROPENE
St Reprezentativa de fotbal a Iu

goslaviei va pleca la 10 decembrie 
în America de Sud. unde va sus
ține mai multe jocuri : la Rio de 
Janeiro (17 decembrie) și Porto 
Allegre (10 decembrie) în .compa
nia puternicei selecționate a Bra
ziliei. în continuare, ea va juca 
la 22 decembrie cu echipa Argen
tinei, la Buenos Aires.0 Două dintre echipele sovietice 
fruntașe, Torpedo Moscova Și 
Spartak Moscova, vor evolua în 
R.F. a Germaniei și, respectiv, Ita
lia. Formația Dinamo Minsk va 
susține 7 meciuri în India, Dinamo

Tbilisi va juca în Cambodgia și 
Singapore, Șahtlor Donețk va ple
ca în Africa, urmînd să viziteze 
Uganda, Sudanul și Libia. Echipa 
pteftianik Baku a fost invitată în 
Iran și Siria.

0 Astăzi își începe turneul in 
țările Amerieii Latine reprezenta
tiva de fotbal a Poloniei. Fotbaliș
tii polonezi vor întîlnj la Bogota 
selecționata Columbiei, apoi ei vor 
juca în Chile, Uruguay, Argentina 
și Mexic.

ÎN „CUPA AFRICII"...

Echipa Australiei pentru 
„Challenge-round"

ciclism au fost stabilite dede
Kurmann, la interval de numai

Două recorduri mondiale 
pistardul elvețian Never 
trei zile. După 5 000 m parcurși în 6:06,0, el a ameliorat și 
recordul pe 10 000 m — 12:26,2. In clișeu: noul recordman 
mondial în plină cursă, pe velodromul acoperit din Zurich 
' Telefoto : A.P.—AGERPRESDINAMOVIADA DE VOLEI

(Urmare din pag. 1)

ac- 
de

Și
ce 

lor

pus fără dificultate cu 3—9 
(9, 9, 6).

MECIUL ÎNCEPE 
CU PRIMUL SET !

Deschizînd seria jocurilor 
de după-amlazâ, dinamoviste- 
le bucureștence nu s-au con
centrat îndeajuns la începutul. , 
partidei cu Spartak Sofia, în 
fața căreia au pierdut primul 
set. La reluare, blocajul și 
țiunile de atac inițiate 
Bogdan, Constantinescu 
Iliescu au fost din ce în 
mai organizate iar efectul
— prompt oglindit de tabela 
de marcaj i 3—0, 8—3, 11—6, 
15—7. în setul al treilea di- 
namovistele au comis cîteva 
greșeli și Spartak a luat con
ducerea cu 3—0, dar elevele 
lui Gh. Constantinescu pun 
din nou stăpînire pe joc și de 
la 2—4 „defilează" pe lîngă 
adversare pînă la 13—4 și 
15—5. Ultima parte a meciului 
a fost doar o formalitate pen
tru bucureștence : 3—0, 3—2, 
8—2, 8—3, 15—3 și dinamo- 
vistele, fără a juca la valoa
rea lor, au cîștigat meciul cu 
3—1 (—12, 7, 5, 3). Au arbi
trat bine K. Kiss (Ungaria) și 
Z. Zwierjanski (Polonia). 
(L D.)

O
A

decît bucuria unei victorii : 
combinații spectaculoase la fi
leu, salturi acrobatice, mingi 
căzînd lin în terenul advers. 
Iată formația aliniată de Di
namo : Tîrlici, Cozonici, Sme- 
recinschi, Corbeanu, Schreiber, 
Stoian, învingătoare cu 3—0 
(6, 9, 6). Arbitraj foarte bun 
prestat de D. Țiba (U.R.S.S.) 
și H. Karschewski (R.D.G.).

în totală discordanță cu e- 
voluția din ziua precedentă, 
voleibalistele de la Dynamo 
Berlin au pierdut partida cu 
Gwardia4- IVisla cu 0—3 (10, 
8, 8). Ele s-au resimțit evi
dent după epuizantul meci 
cu Dinamo Moscova. Foarte 
disputată a fost întîlnirea 
dintre Dinamo Moscova și 
Ruda Hvezda Praga (m). So
vieticii au cîștigat cu 3—1 
(7, —14, 12, 8).

într-un careu de asi
5

europeană de 
a programat 

zilele de 18—22 
1969 un turneu

La Lome (Togo), în meci retur 
pentru „Cupa Africii", echipa loca
lă „l'Etoile" a învins, cu scorul de 
4—0. formația ,,Abaluhya" (Kenya), 
în primul joc, fotbaliștii kenyeni 
cîștigaseră cu 2—0, astfel că for
mația din Togo s-a calificat pen
tru finala competiției.

...Șl ÎN PRELIMINARIILE C.M.
La Port-au-Prince (Haiti) s-a 

desfășurat returul meciului dintre 
selecționatele Haiti și Trinidad, 
contînd pentru preliminariile cam» 
pionatului mondial. Victoria a re
venit. cu scorul de 3—2 (2—1),
echipei Trinidad. în primul joc. 
disputat la Port-au-Prince, Haiti 
cîștigase cu 4—0 (1—0).

BELGIA : TREI LIDERI
După 12 etape, în campionat 

conduc echipele Sporting Charle
roi, Standard și S.C. Anderlecht 
cu cîte 16 puncte. în etapa a 12-a. 
Anderlecht a întrecut cu 2—1 pe 
Daring, Standard a terminat la 
egalitate, 0—0, cu La Gantoise, iar 
Charleroi a pierdut cu 1—3 la F.C. 
Liege. Alte rezultate : Racing 
White — F.C. Malines 2—1 ; Wa
regem — Beeringen 4—0 ; St. 
Trond — Beveren 1—0.

AUSTRIA: LUPTĂ STRÎNSA
Etapa a 12-a : Wacker Innsbruck

— Austria Viena 0—1 ; A.K. Graz
— Austria Salzburg 1—0 ; Admira
Viena — V’- ”• - - -
pid Viena __________ „ ,
A.S.K. Linz — Sturm Graz 2—1 ; 
Wiener Sport ’ 
6—1 ; Austria 
nawitz 4—0.
1. Rapid
2. Austria

MELBOURNE, 3. — Harry 
Hopman, conducătorul tehnic 
al reprezentativei de tenis a 
Australiei, a anunțat oficial 
lotul de jucători care 
pregătirea în vederea apro
piatei finale a „Cupei Davis". 
Au fost selecționați următorii : 
Bill Bowrey, Ray Ruffels, 
Dick Crealy, John Alexander, 
Phil Dent, Allan Stone, Barry 
Phillips-Moore.

Numărul mare de jucători re
ținuți pentru echipa care va 
susține „châllenge-roundul" a 
părut surprinzător specialiști
lor și Hopman a dat următoa
rele explicații : Lotul este
mai mare decît se putea aș
tepta, dat fiind valoarea apro
piată a celor susceptibili de a 
juca în finala împotriva 
S.U.A. Sînt mai multe formu
le de echipă posibile, dar in 
nici un caz nu cred că voi a- 
pela doar la doi jucători, res
pectiv la Bowrey și Ruffels, 
care par a fi cei mai în for
mă.

• In 
ropene 
Geneva, selecționata Olandei 

a întrecut cu 3—2 pe cea a 
Elveției, calificindu-se pentru 
semifinale. In foto : Tom Ok- 
Ker, primul jucător al olan
dezilor.

încep

cadrul competiției eu- 
pe teren acoperit, Ia

Wacker Viena 2—2 ; Ra- 
•a — Eisenstadt 2—1 ;

Wattens
— Do-

Club —
Klagenfurt

OLANDA : AJAX NU SE AFLA 
PRINTRE FRUNTAȘE

După 13 etape, conduc
Twente și Feijenoord, cu cite 24 
de puncte fiecare, urmate de Go 
Ahead, 21 de puncte etc. In etapa 
a 13-a, F.C. Twente a terminat la 
egalitate, 0—0, cu Holland Sport, 
iar Feijenoord a întrecut, cu scorul 
de 5—2, pe Volendam. Alte rezulta
te : DOS — MW 2—2, Fortuna — 
Sittardia 1—3 : nac — ado o—1 • 
Telstar — NEC 1—0. Partida din
tre Ajax și DWS a fost amînată.

LA ST. FIORITZ

F. c.

DUMENG GIOVANOLI
LA A DOUA VICTORIE
Proba de slalom uriaș din 

cadrul concursului internațio
nal de schi de la Saint Mo
ritz a revenit sportivului el
vețian Dumeng Giovanoli, 
care pe o pîrtie în lungime de 
1 200 m, cu 50 porți, a rea
lizat timpul de 1:06,53. L-au 
urmat în clasament Tischhau- 
ser (Elveția) — 1:07,90 si 
Pfrinzing (F.R.G) — 1:07,99.'

Proba
(1 000 m, 42 de porți) a fost 
cîștigată ’ 
chatay (Elveția) — 1:09,74, ur
mată de Anneroesli Zryd 
(Elveția) — 1:11,01 și Burgl 
Farebinger (R.F.G.) — 1:11,87.

similară feminină

de Fernande Bo-

La Atena a început turneul 
internațional de șah „Acro
pole", la care participă și 
maestrul român Victor Cio- 
cîltea. După două runde, con
duce Kavalek (Cehoslovacia) 
cu 2 p, urmat de Cirici (Iu
goslavia) și Hort (Cehoslova
cia) l1/- p. Ciocîltea a amî- 
nat partida . din prima rundă i...i----- 1 ,-,-1—,.-.. -n

(cu

via o nouă întîlnire cu re
prezentativa țării 
Handbaliștii polonezi au 
tinut victoria cu scorul 
i4—12 (4—7).

gazdă, 
ob- 

de

s-a

cu bulgarul Boboțov, iar 
runda a doua a pierdut 
albele) la Kavalet

La Soelvesborg (Suedia) 
dintre 

și Sla- 
pentru 

la tenis 
(ediția

deîntîlnirea internațională 
box dintre reprezentativele 
Finlandei și Suediei, dispu
tată la Helsinki, a revenit 
pugiliștilor suedezi cu 6—4

Primul meci dintre echipele 
H.C. Chaux de Foods și 
Ujpest Dozsa Budapesta, con
tînd pentru turul II al C.C.E. 
la hochei pe gheață, a fost 
cîștigat de echipa elvețiană 
cu scorul de 10—4 (4—0, 
0—3. 6—1).

întîlnirea internațională ami
cală de handbal Cehoslova
cia — Iugoslavia, disputată 
la Praga, s-a încheiat cu 
scorul de 19—18. (11—10). în 
favoarea handbaliștilor iugo
slavi. Cel mai bun jucător 
al învingătorilor a fost, cu
noscutul internațional '. 
metsar, care a marcat 6 
luri.

Zag- 
i go-

Selecționata masculină 
handbal a Franței, care 
treprinde un turneu în 
lonia, a susținut la Varșo

de 
în- 
Po-

NOUÂ VICTORIE 
DIN AMOVISTILOR 
BUCUREȘTENI

A urmat meciul Dinamo 
București — selecționata 
Gwardia - Wisla (Polonia). 
Spectatorii prezenți în sală au 
apreciat străduințele jucători
lor din șos. Ștefan cel Mare 
de a Ie oferi ceva mai mult

Liga 
natație 
pentru 
aprilie 
de polo la Nisa cu par
ticiparea următoarelor 
reorezentative naționa
le : Italia, ROMÂNIA, 
U.R.S.S. și Iugoslavia. 
Cu prilejul acestui tur
neu vor fi puse in apli
care noile modificări 
ale regulamentului de 
joc.

disputat întîlnirea 
echipele Soelvesborg 
via Praga, contînd 
returul finalei C.C.E. 
de masă masculin 
1967—68). Victoria a reve
nit la limită oaspeților cu 
5—4. In meciul decisiv, Ko- 
larovitz l-a învins cu 14—21, 
21—7, 21—15 pe Persson. Te 
nismanii cehoslovaci au 
trat, astfel, în posesia 
feului.

in- 
tro-

Concursul internațional 
automobilism, desfășurat pe 
circuit la Buenos Aires, a 
fost cîștigat de italianul Er
nesto Brambilla. învingăto
rul, care a concurat pe o 
mașină „Ferrari", a acoperit 
70 de ture (238,950 km) în 
1 h 35;20,6.

B
A luat sfîrșit concursul inter
național de scrimă de la 
Viena. Ultima probă — spa
dă — a fost cîștigată de 
sportivul austriac Roland 
Losert, clasat pe primul loc 
cu 4 victorii (după baraj). 
Losert i-a întrecut în ordine 
pe Polzhuber (Austria) —. 
4 v, Kulcsar (Ungaria) — 
4 v, Battig (Austria), Balczo 
(Ungaria) și Torok (Ungaria) 
— toți trei cu 1 v.

Programul sferturilor de finală 
in „C.C.E." și „Cupa cupelor"

La Geneva, a fost tras la 
sorți programul întâlnirilor din 
cadrul sferturilor de finale 
ale competițiilor europene de 
fotbal inter-cluburi. lată me
ciurile din „Cupa campionilor 
europeni" : AJAX AMSTER- 
DAM-—BENFICA LISABONA ; 
A.C. MILAN—CELTIC GLAS
GOW ; MANCHESTER UNI
TED-REAL MADRID sau RA
PID VIENA; SPARTAK TRNA- 
VA—A.E.K. ATENA.

în „Cupa cupelor", se întîl- 
nesc : LYN OSLO-—F.C. BAR
CELONA ; F.C. KOLN—FRtJA 
COPENHAGA ; F.C. TORINO—

SLOVAN BRATISLAVA; DUN
FERMLINE ATLETIC — WEST 
BROMWICH ALBION.

Politehnica iași — Legia Varșovia 27-14 la rugby
IAȘI, 3 (prin telefon). — în- 

tîlnirea internațională amica
lă de rugby, desfășurată ieri 
între echipa locală Politehnica

și Legia Varșovia, s-a încheiat 
cu scorul'de 27—14 (11—3) în 
favoarea formației gazdă.


