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Sala Floreasca, ora 19:

MEQUL ROMANIA-R. D. GERMANĂ
Se pot întilni aceste paralele?
. .....................................................................................................................................MIM....

Învingînd cu 5-0 pe Polizei Viena

UN „RENDEZ-VOUS" DE LA CARE 
NU VOR LIPSI IUBITORII HANDBALULUI

Selecționata de handbal a R. D, Germane la cîteva clipe după sosirea pe aeroportul Băneasa
Foto : V. BAGEAC

ÎNVĂȚĂTURA
Ăl SPORTUL
In finalul unei anchete universitare recent publicate, privind 

„Compatibilitatea celor două activități ale sportivului univer
sitar ■— învățătură și sport — în sensul condiționării lor re
ciproce și direcționării către un punct superior pe verticala 

rezultatelor", solicitam părerile Și opiniile diferitelor cadre univer
sitare — profesori, studenți, absolvenți, conducători de club — asupra 
problemei amintite, problemă a cărei rezolvare constituie, de altfel, 
cheia de boltă pentru activitatea sportivilor cluburilor universitare. 

Prezentăm astăzi cuvîntul profesorului dr. docent Ion Curea, 
rectorul Universității Timișoara, președintele clubului sportiv „Uni
versitatea”, lectorului universitar Dumitru Stanciu, vicepreședinte 
al CJEFS Galați și ing. Matei Riihring, component al echipei de
baschet „U“ Cluj.

PROF. DR. ION CUREA: 
„Deși succesul sau performanța 
unul sportiv de-al nostru mă 
emoționează, ceea ce mă inte
resează in primul rînd și con
stituie un obiectiv pentru care 
militez în universitatea timișo
reană, ESTE SPORTUL DE 
MASĂ. Desigur, ceea ce re
comandă un club și face glo
ria lui sînt rezultatele valoroa
se pe care sportivii săi le în
registrează. NU CONCEP ÎN
SĂ. CA DEPISTAREA ȘI LAN
SAREA ClTORVA VIRFURI 
SĂ CONSTITUIE SINGURA 
PREOCUPARE A UNUI CLUB 
STUDENȚESC, organizație ce 
trebuie să se preocupe în e-

gală măsură de educația fizică 
a tuturor tinerilor care studiază 
în aceste cetăți, care sînt uni
versitățile.

Misiunea noastră este de a 
da societății, pe lingă tineri 
formați profesional, oameni să
nătoși, fortificați. Or, DACĂ IN 
ANII STUDENȚIEI — care co
respund pe plan biologic cu 
perioada consolidării depline a 
organismului — TINERETUL 
ESTE ȚINUT DEPARTE DE 
SPORT, NE DEZICEM DE ÎN
SUȘI SCOPUL PE CARE NI 
L-AM PROPUS.

Cît privește raportul dintre

(Continuare în pag. a 2-a)

VOINȚA ARAD S A CALIFICAT
ÎN SEMIFINALELE „C. C. E.“
ARAD, 6 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). înaintea întîl- 
nirii feminine de tenis de masă 
Voința Arad — Polizei Viena, 
din 'sferturile de finală ale 
„C.C.E.”, făcînd un sondaj ful
ger privind cîștigătoarea acestui 
meci — am primit următoarele 
răspunsuri :

Rudolf Schiel, un tînăr și foar
te simpatic factor poștal vienez, 
conducătorul formației oaspe : 
„în orice caz, vom pierde. Poate 
chiar și cu 5—0...“ ;

Emil’ Procopeț, antrenorul echi
pei Voința Arad : „Cred că vom 
cîștiga cu 5—0 sau 5—1“.

Otto Holtzman, cunoscut și a- 
preciat tehnician bucureștean, pre
zent și el la Arad : „Gazdele nu 
vor pierde nici un set !

Ce} mai exact s-a dovedit Otto 
Holtzman. într-adevăr, în numai 
58 de minute, campioana Româ
niei, Voința Arad, a eliminat cu 
5—0 (10—0 la seturi) pe cam
pioana Austriei, Polizei Viena. 
întîlnirea n-a avut istoric, su
perioritatea elevelor lui Procopeț 
fiind netă. Eleonora Mihalca, 
Magdalena Lesai și ludit Crejec 
s-au impus prin mai multă 
siguranță și decizie în atac.

Din rîndul jucătoarelor vieneze 
a ieșit în evidență campioana 
Austriei, Elisabeth Willinger, o 
tînără cu lovituri rapide și va
riate, Celelalte două colege de 
echipă — Lucia Kaiser și Elisa
beth Bacher — sînt sportive cu 
reale calități, dar lipsite de ex
periență.

Iată rezultatele : Magdalena Le
sai — Lucia Kaiser 2—0 (7, 11) ; 
Eleonora Mihalca — Elisabeth 
Bacher 2—0 (5, 7) ; Iudith Crejec 
— Elisabeth Willinger 2—0 (19,
19) ; Eleonora Mihalca — Lucia 
Kaiser 2—0 (8, 3) ; Magdalena

Lesai — Elisabeth VZillinger 2—0 
(16, 17).

Prin victoria obținută, Voința 
Arad s-a calificat în semifinalele 
competiției, unde va avea ca ad
versară puternica formație Auss- 
enhandel din R. D. Germană — 
actuala deținătoare a trofeului 
„C.C.E.“ — în care joacă Ga
briele Geisler, Doris Hovestadt și 
Anelise Beninghaus. Meciul se 
va juca la Berlin pînă la 8 fe
bruarie 1969.

C. COMARNIȘCHI

MECI 
INTERNAȚIONAL 

DE POLO
în primul joc din cadrul 

turneului pe care îl între
prinde în țara noastră, echipa 
de polo Chemie Halle 
(R.D.G.) a întîlnit în bazi
nul Floreasca formația bucu- 
reșteană Rapid. După un joc 
de un bun nivel tehnic și 
spectacular, bucureștenii au 
obținut o frumoasă victorie 
cu scorul de 5—4,

Astăzi, de la ora 17, tot 
la bazinul Floreasca, Chemie 
Halle va întîlni o selecțio
nată de tineret.

AUREL PĂPĂDIE, coresp.

Astă-seară, echipa reprezen
tativă de handbal a Roniâniei 
se află în fața unul nou exa
men : întîlnirea cu selecționa
ta Republicii Democrate Ger
mane.

Pentru a afla vești despre

O RUNDĂ

A REMIZELOR
Aseară, o rundă a remizelor 

n-a făcut să avanseze decît prea 
puțin pe viitorul campion de șah 
al României (rămas încă „incog
nito"), spre victoria care îi va 
aduce titlul. Deocamdată, notăm 
doar o promovare în plutonul 
fruntaș — Tr. Stanciu (cîștigă la 
Varabiescu). Deci întoarcere la 
vechiul loc. Și o retrogradare — 
A Buza, oprit printr-o înfrângere 
la Ghizdavu, în iureșul unei cri
ze de timp reciproce și teribile.

Iată alte rezultate înregistrate 
ieri : Drimer — Szabo Vi—-V2, Bo
tez — Ungureanu Vz—Vz, Pavlov
— Reicher Vi—Va, Voiculescu — 
Teodorescu Vi—Vz, Zara — Segal 
’/»—Vs, Mozes — Urzică 1—0, Mi- 
titelu — Șuta Vz—Vs, Troianescu
— Vaisman într. (runda 13) ; Voi
culescu — Șuta 1—0, Teodorescu
— Mozes 1—0, Teodorescu — 
Botez Va—Vi (partide întrerupte).

în clasament : Drimer, Stanciu 
$i Ungureanu 8, Troianescu 7Vi 
(1), Buza și Mititelu 7Va, Reicher, 
Szabo și Voiculescu 7, Ghizdavu, 
Pavlov și Teodorescu 6V« etc.

Azi este zi liberă. Finala se 
reia duminică după-amiază cu 
runda a 14-a. (rd. v.).

jucători și despre partida care 
le stă în față, am făcut ieri, 
în jurul prînzului, o vizită în 
tabăra română.

Desigur, partida cu echipa 
R. D. Germane este dificilă ,- 
selecționata oaspe a constituit 
totdeauna un partener preten
țios, dar jucătorii noștri au 
căpătat încredere, fiind hotă- 
rîți să reediteze și în acest 
joc performanța din întîlnirile 
cu campioana lumii. Referin- 
du-se la pregătiri, antrenorii 
lotului ne-au declarat: „Pen
tru că am vrut să întreținem 
echipei un tonus ridicat, nu 
am întrerupt nici o clipă pre
gătirile. Capitolele la care am 
insistat, în special, au fost 
perfecționarea . apărării și eli
minarea unor deficiențe în a- 
tac sesizate în jocurile cu e- 
chipe care prezintă apărări 
avansate. Partida de astă-seară 
o vom juca în aceeași forma
ție care a învins Cehoslova
cia”.

Aseară, Ia ora 18, cursa 
TAROM 202 a adus la Bucu
rești echipa Republicii Demo
crate Germane.

în timp ce jucătorii s-au 
încredințat fotoreporterului 
nostru pentru primele imagini, 
antrenorul oaspeților, Heinz 
Seiler ne-a oferit cele dinții 
relații:

„AM VENIT LA BUCU-

REȘTI CU O ECHIPA TINA- 
RA, AFLATA ÎN PLIN PRO
CES DE TRANSFORMARE SI 
OMOGENIZARE.

în componența ei se află ju
cători de la 7 cluburi din 
tară, cei mai multi apartinînd 
lui Empor Rostock (4) DHfK 
și Dynamo Berlin {cîte 3).

Jocul cu românii corespunde 
primei verificări a echipei 
noastre în actualul sezon. VA 
FI DIFICIL, pentru că jucăm 
acest prim test în deplasare 
și, ÎN PRIMUL RÎND, PEN
TRU CA JUCĂM CU REPRE
ZENTATIVA ROMÂNĂ, UNA 
DINTRE CELE MAI BUNE DIN 
LUME".

„DINAMOVIADA“ LA VOLEI

CÎȘTIGĂTORII SE DECID ASTAZI

N. MȘ.

Așa cum bănuiam, cea 
de-a zecea ediție a „Di- 
namoviadei" la volei își 
va hotărî cîștigătorii, atît 
la băieți cît și la fete, în 
urma duelurilor de astăzi 
dintre formațiile bucureș
tene și moscovite. Prima 
șansă la fete este de par
tea sportivelor românce, 
care pot intra în posesia 
titlului chiar cu o înfrîn- 
gere la scorul de 2—3. Dar, 
judecind după nivelul va-

fel primul succes în „Di- 
namoviadă".

Băieții au o misiune 
și mai ușoară dat fiind fap
tul că jucătorii sovietici 
au capotat surprinzător în 
fața sportivilor de la Dy
namo Berlin. Chiar pier- 
zînd în fața moscoviților, 
jucătorii români pot cuceri 
primul Ioc printr-o victo
rie — teoretic sigură — 
asupra formației maghiare

Pretendentele la primul 
loc în competiția feminină 
au înregistrat ieri 
neață victorii ușoare, 
namo București a 
taț“ pe Ujpesti 
dapesta în 4.5 
cu 3—0 (4, 7, 
se întrebuința 
Maghiarele, 
ultimului loc, n-au putut 
face față jocului superior 
al învingătoarelor. Ele

dirni- 
Oi- 

„execu- 
Dozsa Bu
de minute. 
3), fără a 
prea mult, 

deținătoarele

I
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NU DOAR MICE

Șl STATISTICI!

i
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i
I

POPICARI OE VALOARE MONDIALĂ 
EVOLUEAZĂ AZI Șl MlINE IN BUCUREȘTI

Arena Voința din Capitală 
găzduiește, azi și mîine, în
trecerile celei de-a Il-a edi
ții a competiției internațio
nale dotată cu „Cupa Bucu
rești", la care participă po
picari din R. D. Germană, 
Cehoslovacia, Ungaria și, fi
rește, di.n țara noastră. Con
fruntările vor fi deosebit de 
interesante, țînînd seama de 
valoarea ridicată a partici- 
panților. în acest sens ple
dează faptul că printre oas
peți, cît și în rîndul concu
rent ilor români se află o se
rie. de sportivi care în ulti
mii ani și-au înscris numele 
pe lista de onoare a' cam
pionatelor mondiale, ca de 
exemplu, Astrid W1 ok a 
(R.D.G.) campioană mondia
lă la dublu pe 1966, Miro
slav Kocarek (R.S.C.) locul II 
la C.M. din acest an, Eber
hard Luther (R.D.G.) fost 
campion mondial, Elena

Trandafir, Margareta Sze- 
manyi, Cornelia Moldoveanu, 
Crista Szocs, Florica Negu- 
țoiu componente ale echipei 
României, campioană mon
dială Ia Linz — 1968, Ion 
Micoroiu (fost campion mon
dial) și alții.

Față de anul trecut, nu
mărul probelor din „Cupa 
București" s-a mărit cu încă 
două, și anume cu cele de 
juniori — băieți și fete.

Reamintim cîștigătorii pri
mei ediții a competiției : la 
individual — seniori — Ion 
Micoroiu (962 p.d), senioare
— Margareta Szemanyi (460 
p.d.), perechi mixt — Elena 
Trandafir + Ion Micoroiu 
(412 + 968 p.d.).

Programul : ' sîmbătă de Ia 
ora 8 — întrecerile de ju
niori, de la ora 15 — proba 
Individuală seniori și se
nioare, duminică de Ia ora 8
— proba de perechi mixt.

„CUPA DE IARNA" 
PENTRU MUȘCHETARI

Clubul sportiv Universi
tatea București organizează 
o competiție de scrimă 
dotată cu „Cupa de iarnă". 
Întrecerea (deschisă tuturor 
probelor) este rezervată 
trăgătorilor de categoria a 
lll-a și celor neclasificati. 
Locul de desfășurare : sala 
de sport a Facultății de 
drept, sîmbătă de la ora 
16,30 si duminică de la 
ora 8,30.
Citiți în numărul de mîine 

al ziarului nostru :
O PREZENTARE A EXCELEN
TEI GIMNASTE CEHOSLOVACE

VERA CEASLAVSKA

Mozr și Cermak (Ruda Hvezda Fraga) plonjează pentru a salva o minge

arătat de adversa- 
lor, dinamovistele 

pot

loric 
rele 
bucureștene pot spera 
chiar la o victorie în fața 
actualelor deținătoare ale 
„,C.C.E.“. Cu mai multă 
concentrare și hotărîre în 
joc, ele ar putea realiza 
această performanță și ăst

peste blocaj de jucătorii polonezi
Dozsa Budapesta, în ultima 
zi.

In orice caz, Dinamo 
București este mai aproape 
ca oricînd de al patrulea 
succes în competiție (din 
8 participări), și acest suc
ces poate fi obținut chiar 
astăzi.

n-au opus rezistență decît 
la 
doi 
fel, 
(TI)

începuturile seturilor 
și trei în oare, de alt- 
au și condus cu 5-—0 
și 2—0 (III).

Aurelian BREBEANU

((Sontinuare tn pag. a 4-a)

z .

Astăzi, de la ora 17,30, la Floreasca

încep concursurile atletice de sală
Astăzi se va 

startul în noul 
zon atletic 
sală. Prima com
petiție va fi orga
nizată de comisia 
municipală de a- 
tletism București 
(sîmbătă de la

da 
se- 
de

ora 17,30 și dumi
nică de Ia ora 
8,30) în sala Flo
reasca II. In a- 
ceeași organizare 
se va disputa și 
o competiție în 
sala Viitorul (du
minică, de la ora

8,30). în ambele 
cazuri, concursu
rile sînt deschise 
tuturor atleților 
din Capitală, în 
vederea realizării 
standardurilor de 
participare Ia 
campionatele re
publicane de sală.

I
Sîntem infor- 

mâți că la Rm. I 
Vîlcea a fost ter- I 
minată sala de a- ■ 
tletism de sub tri- I 
buna stadionului ’ 
1 Mai, iar mîine | 
se va disputa con- | 
cursul inaugural.

ntr-o ședință de birou, la 
CJ.E.F.S. Arad s-a anali
zat cu cîtva timp în urmă ac
tivitatea ce se desfășoară în 
codrul județului la o disci
plina sportivă cu tradiții pe 

aceste meleaguri : gimnastica.
Este știut, mai ales de cei mai în 

vîrstă, câ la Lipova, leagănul gimnas
ticii noastre, ca și la Arad, acest sport 
al curajului, forței și îndemînării a 
găsit. de-a lungul anilor multi adepți. 
De aici s-au ridicat maeștri ca Mihai 
Botez, Stela Perim, C. Cernușca, spor
tivi care au reprezentat cu succes țara 
în competiții internaționale de am
ploare.

Dar, de la o vreme (sînt ani buni- 
șori) gimnastica arădeană bate pasul 
pe loc. Antrenori competenți și cu 
multă experiență există : Gh. berna, 
Barbara Frenkel, M. Botez, Maria Oze, 
Gh. Veinert. Copii destui ; mii de elevi 
învață ia Arad. Si totuși, rezultatele 
întîrzie. în fiecare an se începe lucrul 
cu copiii, dar la categoriile superioare 
performanțele sînt în continuare mi
nore.

Acum cîțiva ani, rămînerea în urmă 
se explica prin lipsa condițiilor de pre; 
gătire. Azi, acest argument nu mai 
rezistă. Din 1965, la „Vagonul" — 
unde s-a constituit un centru de gim
nastică — a fost dată în folosință, în 
exclusivitate pentru acest sport, o sală 
excelentă. Azi, alți factori influențează 
negativ afirmarea gimnasticii arâdene. 
Printre aceștia și. redusa contribuție a 
comisiei de specialitate.

Se știe că, în comisiile județene, 
organisme cu rol major în mișcarea 
noastră sportivă, au fost, cuprinse, în 
cea mai mare . ' , ’ . ‘ ,
gătite. La Arad, de pildă, în comisia 
de gimnastică, din 9 membri 7 
profesori și antrenori. Scopul a! „ 
lor a fost acela de a se asigura sec
țiilor de gimnastică din județ și ai 
trenoriior acestora o îndrumare cal 
ficată. Dar, în

i, au tost cupr 
parte, cadre bine pre-

7 sînț | 
legerii |

in- |
li- I

primele trei luni de la 
alegeri, de pildă, membrii . comisiei | 
n-au reușit să se deplaseze nici măcar g

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Fotbalul dețire (încă) prioritatea in săptămina ce urmează! 
In fotografi», fază din meciul Queens Park Rangers — 
Nottingham Forest (2—1), din campionatul britanic. De altfel, 
întrecerea fotbaliștilor insulari nu se întrerupe in timpul 
iernii. Nn non-stop cart exclude hibernarea ți, se pare, 

sporește calitatea...

(Citiți în pagina a 4-a, panoramicul sportiv extern)

CEA MAI BUNA SPORTIVA 
A ANULUI 1968 

Locui întîi în ancheta inter
națională I.S.K.
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PATINATORII ROMÂNI OBȚIN NOTE BUNE

o dată în secțiile de performanță. Iar 
în județul Arad există doar trei secții 
(Vagonul, Școala sportivă și Mureșul 
Lipova). Mai mult decît atît, nici me

I
Plecați tn stoluri tot mai dese 

peste hotare, pentru a fi prezenți 
la primele ridicări de cortină ale 
sezonului gheții, patinatorii noștri 
încep să revină în țară.

Primii sosiți ne-au adus și pri
mele vești bune. Sînt patinatorii 
de la I.E.F.S., particlpanți la în
tîlnirea amicală cu Olimpja Lju
bljana, desfășurată în orașul-gaz- 
da a „europenelor" de acum un 
an. tn această confruntare a două 
team-uri studențești, reprezen- 
tînd România șl Iugoslavia, so
lii patinajului românesc au avut 
o frumoasă comportare, cîștlgînd 
un Ioc întîl, precum șl alte două 
locuri S șl >, în probele indivi
duale.

Lauri a 
tor Eugen 
întrecerea
El s-a clasat înaintea Iul Silvo 
Svajger, una din speranțele pati
najului iugoslav, care a totalizat 
453,6 p. Tăujan a fost superior 
atît în proba figurilor impuse, cît 
și la cea de libere, obținînd pri
mul loc la toți cel trei arbitri al 
concursului.

O bună evoluție sub cupola să
lii sporturilor de la Ljubljana 
au avut și cele două patinatoare 
bucureștene prezent» în consursi 
Rodie» Didă șl Adina Calnaean.

cucerlt tînărul patina- 
Tăujan, învingător în 
masculină cu 487,8 p.

Prima s-a clasat la mică distanță 
de cîștigătoarea întrecerii, iar 
cea de a doua a avut o foarte 
aplaudată apariție în proba libe
relor. Iată clasamentul locurilor 
fruntașe : 1. Andrejtea Drnovsek 
545,1 p ; 2. Rodica Dîdă 542,6 p ; 
3. Adina Caimacan 513,1 p : 4. He
lena Gazdova 484,9 p. întrecerea 
a cuprins șl o probă de perechi 
— în care I.E.F.S.-ul nu a fost 
reprezentat — cîștlgată de Iugo
slavii Gazdova - Svajger.

Intr-un alt concurs, de mai 
mare anvergură, desfășurat la 
Lodz (Polonia), au evoluat alți 
tineri patinatori români. Gheor- 
ghe Fazekas — bine notat Ia exer
cițiile impuse (medie l 3,29) s-a 
clasat pe locul 11, intr-un lot pu
ternic de concurenți,- dintre care 
s-a detașat învingător sovieticul 
S. Volkov. La fete. Doina Ghi- 
șerel a fost a T-a, remarcindu-se 
printr-o bună execuție • progra
mului de figuri libere (media de 
note: 4,39). întrecerea feminină 
a fost cîștlgată de patlnatoarea 
poloneză Ziellnska.

Au fost reprezentatei pe ghea
ța patinoarului acoperit din Lodz, 
șase țări s Anglia; R. D. Germa
nă, Polonia, România,- Ungaria șl 
U.R.3.S.

I

todistul de la CJ.E.F.S. nu făcuse acest 
lucru. Și atunci, să mai mire faptul 
că antrenamentele nu se desfășoară 
întotdeauna la nivelul cerințelor, că 
volumul și intensitatea lor nu cores
pund etapei respective, că unii antre
nori lucrează încă după ureche, din 
ceea ce au învățat cu multi ani în 
urmă ? Cît despre rezultatul muncii din 
birou a unor activiști sportivi — vor
besc elocvent rezultatele mediocre, iar 
o ședință de lucru a comisiei județene 
nu îndreaptă cu prea mult situația.

Comisiile locale pe ramuri de sport 
au datoria sâ desfășoare o muncă 
concretă de îndrumare și control în 
secțiile din cadru! cluburilor și aso
ciațiilor. Membrii comisiilor județene 
trebuie să răspundă de una sau de 
două secții (după caz),, să fie colabo
ratori permanent! ai. antrenorilor. 
Aceeași cerință există și față de. me- 
todiștii organelor sportive municipale 
și județene.

Tovarăși metodiști, nu lăsați să cadă 
accentul pe statistici și grafice, hîrtii 
si hîrtiuțe, ci mergeți în asociații, acolo 
unde cresc viitorii sportivi, unde se 
plămădesc performanțele. Coborîți pe 
terenuri și în săli, acolo unde, trebuie 
sâ se desfășoare o muncă migăloasă 
de pregătire. Acolo e multă nevoie 
de sfatul și priceperea dv. O ședință 
de analiză ținută la 6 luni, sau chiar 
o dată pe trimestru; nu rezolvă aproa
pe nimic. Cu această ocazie, cel mult, 
se constată lipsurile. Așa cum s-a în- 
tîmplaf la Arad.

Constantin ALEXE

Rd. V.
Rodica Dîdă, clasată pe locul doi la concursul de 

la Ljubljana
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Asalt din finala floretiștilor

ÎN MECIUL CU STEAUA,

Nr. 388 (5822)

Hapoel Tel Aviv prezintă o echipă
întărită cu jucători americani

SATISFACȚII PE PLANȘĂ
...dar nu și în jurul ei

Campionatul de scrima al juniorilor mari, o suita de promisiuni

Camplonatul republican de scrimă pentru juniorii mari este 
principalul examen anual care verifică potențialul tehnic și 
tactic al generației tinere de trăgători și conferă galoanele 
unei prime consacrări celor ce urmează să primenească lotul 

fruntașilor planșei.
Era firesc ca unei asemenea competiții să 1 se asigure un cadru 

corespunzător de desfășurare, dar — lucru de neînchipuit — capitala 
noastră nti a fost în stare să se achite în mod onorabil de oficiul 
de gazdă. Lamele celor ce ne vor oferi pe succesorii și succesoarele 
lui Ionel Drîmbă, Olga Szabo și altora s-au încrucișat în două 
modeste săli (sub tribunele stadionului Republicii) care nici măcar 
n-au fost încăzite cum se cuvinte, duminică după masă.

întrecerile au oferit, în schimb, numeroase satisfacții. Au fost 
ca un film cu o distribuție tînără dar de mari promisiuni prezentat, 
din păcate, într-un cinematograf sordid. Să mai subliniem că această 
situație trebuie să fie curmată dacă ținem Ia prestigiul scrimei noastre?

o evșn- 
ce-1 prl-

Joi seară, în sala Floreasca, 
baschetbaliștii de Ia Steaua 
vor întîlni, , în cadrul primu
lui tur al „Gupei cupelor", 
formația Hapoel din Tel Aviv.

Echipa masculină de bas
chet Hapoel Tel Aviv, repre
zentanta celui mai mare 
club sportiv din Izrael, a cu
cerit de patru ori campiona
tul țării : în anii 1960, 1961, 
1965 și 1966. în toți ceilalți 
ani, baschețbaliștii de la Ha
poel s-au clasat pe locul se
cund, după formația Maeeabi, 
actuala deținătoare a titlului. 
In momentul de față, a mai 
rămas de disputat o singură 
etapă înaintea încheierii pri
mului tur al campionatului 
național în care conduce Ha
poel, învingătoare asupra lui 
Maccabi cu 78—70.

La începutul acestui sezon, 
Hapoel a fost întărită cu pa
tru jucători, americani stabi
liți în Izrael, Probabil, însă, 
că numai doi vor putea parti
cipa la „Gupa cupelor" : Mark 
Torenshein (1,98 m) și Larry 
Zolot (1,99 m). Ceilalți doi

63 de ori în naționala Izrae- 
lului, David Kaminsky (1,88 
m) — ' 
țional,
m) — 
țional.
tul Internațional Ami Shelef 
(1,93 m), în vîrstă de 32 de 
ani, Dan Barzelay (1,75 m), 
Dan Meiorovits (1,88 m),
Yehoshua Weingarten ('1,90 
m) și doi tineri care au fă-

de 75 de ori intema- 
Gershon Dekel (1,87 

de 39 de ori interna- 
în lot se mai află fos-

repre- 
Arie 

Mali-

cut parte din echipa 
zentativă de juniori :
Albo (1,96 m) șl Arie 
niak (1,87 m). Antrenorul
baschetbaliștilor de la Ha
poel Tel Aviv este Shimon 
Shelaeh, care pregătește și 
selecționata Jzraelului.

MICHAEL KARNON 
redactor al ziarului „Yedioth 

Ahronoth" din Tel Aviv

UN CAMPION... 
PREA CALM

Satisfacții au oferit, în primul 
rînd, floretiștii. Gabriel Ursovici 
a demonstrat, net, calități de mare 
trăgță'or în devenire. Gabaritului 
său impozant el îi adaugă o teh
nică bine însușită și, remarcabil, 
multă maturitate. De notat faptul 
că acest floretist nici nu a îm
plinit 17 ani. Ce-i lipsește ? Ceva 
mai mult temperament. Este prea 
liniștit, prea calm; îi trebuie pu
țină explozie. Așa cum are Drîmbă, 
de pildă.

Nereșpectînd ordinea clasamen
tului, pe locul II îl vom trece pe 
Tudor Petruș. • A crescut mult în 
acest an. Și-a îmbunătățit tehnica,

adus Ia jumătatea inferioară a cla
samentului finallștilor. Studentul 
ieșean a demonstrat, însă, eă are 
posibilități mai mari.

Nu ne putem pronunța încă asu
pra lui Ștefan Alexiu. El va trebui 
să confirme actualul succes (loaul 
II) la nivelul juniorilor mari. Unii 
antrenori sînt sceptici, datorită sti
lului său defectuos. Dar s-au mai 
văzut cazuri asemănătoare chiar 
și pe marile planșe ale lumii.

Mal departe, semne de întrebare, 
în cazul lui Gheorghe Burlea, Mi
hai Bănică și Aurel Ștefan, tot 
atitea mici decepții.

...Șl O CAMPIOANA 
EXPLOZIVA

iese din discuție pentru 
tuală folosire în lot. în . 
vește pe Duțu, considerăm că s-ar 
greși dacă i ș-ar reduce creditul, 
în pofida unor oscilații valorice 
manifestate anul acesta. Prezența 
sa în pregătire alături de trăgă
torii de la Steaua ar însemna mai 
mult decît o cerință de club ; spa
dasinul craiovean ar rezolva una 
din necunoscutele lotului național 
care se va ivi, neîndoielnic, în 
viitorii ani.

Cite o mențiune lui K. Kiss șl 
C. Bărăgan (doi spadasini diame
tral opuși — primul tactician prin 
excelență, cel de-ai doilea un ba- 
taior remarcabil) dar și cîte un 
minus în dreptul unor trăgători 
rămași datori probei îndrăgite: S. 
Ciocodeică, M. Bunea, L. Isailă 
și I. Kittinger. Să fi ținut oare 
acești spadasini să demonstreze 
cît de fluctuantă poate fi ierarhia 
valorilor la această aripă ?

A ATACA - A ÎNVINGE

Insușindu-și principiul că un sa- 
brer trebuie să mizeze, cu precă
dere, pe atac, Dan Popescu a tre-

cut, dezlănțuit, prin toate asal
turile acestui campionat și a cu
cerit titlul secondat de colegul său 
de eluh, Dan Iriițiiciuc»

Acesta nu a fost în plenitudinea 
mijloacelor fizice și bravura lui de 
a veni la planșă cu o entorsă la 
picior (în ciuda avizului medical) 
nu a avut rost. Irimiciuc trebuie 
să caute să șe refacă rapid pentru 
a se pregăti temeinic în vederea 
campionatelor mondiale de tineret.

Dintre ceilalți finaliști remarcăm 
pe Șerban Vîad (Dinamo Brașov) 
care a realizat un sensibil pro
gres. Cei doi ploieșțeni Cr. Geor
gescu (locul IV) și A. Creițaru 
(locul VI) au concurat meritoriu 
ca și elevul lui Mustață, A. An- 
drone (Steaua). Nu vom omite să 
amintim că și o parte din semi- 
finaliști au arătat un bun nivel 
tehnic : L. Varga (Sc. sp. Oradea), 
C. Zăinescu (Unlv. Buc.), G. Bîr- 
dan (I.E.F.S.), C. Daniel (C.S.M. 
Cluj).

Sebastian BONIFACIU 
Tiberiu ST AM A

inegale le punem tn principal pe 
seama unei tactici încă necristali
zate.

Celor doi le urmează Nicolae Du
mitrescu. A fost de departe re
velația finalei. Așa cum începuse, 
existau puține îndoieli că va rata 
obținerea titlului. O pregătire fi
zică insuficientă (antrenorul Nleo- 
lae Pufnel ne-a prevenit, de altfel 
chiar din preziua competiției) l-a

RULMENTUL BlRLAD
LEGIA GDANSK 20-9

LA RUGBY
într-un meci internațional 

amical de rugby, Rulmentul 
Bîrlad a dispus de Legia 
Gdansk (Polonia) cu 20—9 
(6—9), punctele fiind realiza
te de Rai nea (4 încercări), 
Ignat (încercare), Ciorici 
(drop-goal) și Țopa (transfor
mare) pentru gazde, respectiv 
de Dzierny II (un drop-goal 
și o lovitură de pedeapsă) și 
Kozakiewicz (încercare) pen
tru oaspeți, (EI. Solomon — 
coresp, princ.).

Proba de floretă-fete a fost, 
așa cum am mai arătat, bîntuită 
de toate furtunile incertitudinii : 
principalele favorite au eșuat pe 
la jumătatea drumului, iar din 
cele șase trăgătoare ajunse In fi
nală, patru au prelungit lupta pen
tru titlu într-un baraj.

Noua campioană, Maria Salai» 
o adeptă a atacului direct, s-a 
dovedit într-o formă foarte bună 
și fără „căderea de tensiune" din 
finală n-ar mai fi trebuit să treacă 
prin emoțiile barajului. Clasată pe 
locul II, Suzana Szaplonczay a 
lăsat impresia că, după trei ture, 
nu a mai avut suficiente resurse 
ca să-și valorifice cunoștințele teh
nice. Cu prețul unui efort de 
voință ea s-a impus, totuși, prin
tre protagonistele finalei. Intere
santă evoluția Măriei Pop II — 
clasată a IlI-a — care a atenuat 
handicapul staturii printr-o remar
cabilă viteză de reacție și o alter
nanță derutantă a atacurilor di
recte cu expectative prelungite.

Deși a terminat pe locul IV, Eva 
Palay se situează printre speran
țele tinerei generații. în barai, ea 
a obținut o victorie la Pon II și 
a cedat la limită campioanei Salai.

Mihaela Ștefan, pregătită în clu
bul bucureștean Viitorul de prof. 
Glișcă și T. Mureșanu, a evoluat 
mai mult decît meritoriu. In fi
nală ea a obținut, de altfel, vic
torii Ia Salai și Pop II.

încheietoare a plutonului de fi
naliste, Eva Lengyel nu s-a pre
zentat, în acest campionat, la ni
velul valorii sale.

UTILITATEA RODAJULUI

Pentru Anton Pongraț cucerirea 
titlului de campion la juniori mari 
n-a însemnat, în fapt, decît o for
malitate. Spadasin rodat într-o 
multitudine de concursuri interne 
și internaționale, el șl-a cîștigat 
locul In lotul de seniori. II secon
dează la o oarecare distanță D. 
Splrlea și C. Duțu. Dedlcîndu-se 
în principal pentatlonului, primul

VOINȚA BUCUREȘTI A CiȘTIGAT

TURNEUL ECHIPELOR DE JUNIORI

® Zokan Dobai (Tractorul
Tg. Secuiesc) — revelația

concursului
® Tenis de masă cu... muzică

Ivan
Alan

eohi-

jucători americani sînt 
Ushinsky (2,01 m) șl 
Zuckerman (1,78 m).

Din „5*-ul de bază al
pei Hapoel, trei baschetbaliști 
sînt internaționali și au parti
cipat la campionatul european 
din Finlanda și la turneul 
preolimpie de la Sofia. Ei 
sînt Abraham Gut (1,98 m) 
— căpitanul formației — de

Nicolae Ciumeti-ciclistul nr. 1 al anului 1968!

A'. C1UMETI

■ DINAMOVISTUL ȘI-A CUCERIT PUNCTELE ÎNDEOSEBI ÎN 
CURSELE DESFĂȘURATE PESTE HOTARE a C. GRIGORE SI 
W. ZIEGLER OCUPĂ CELELALTE TREPTE ALE „PODIUMULUI"
■ EMIL RUSU DOAR PE LOCUL V... H MAESTRUL SPORTULUI 

ION STOICA — ANTRENOR LA CENTRUL F. R. CICLISM !

dreapta : Zuckerman,De vorbă, la time-out. De la stingă la
Torenshein și Zolot, trei dintre americanii formației Hapoel, 

primind sfaturi din partea antrenorului Shelaeh
Foto : YOSEF ROTH — Izrael

CLASAMENTELE DIVIZIEI B (feminin)
SERIA I SERIA A n-A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

M. Tg. Mure» 
„U“ Timiș.
Șc. sp. Craiova 
Șc. sp. S. Mare 
Șc. sp. Sibiu 
Spartac Salonta 
Pol, Brașov
Sc. sp. Brașov 
Voința Tg. M, 
Foresta Arad

Ardeleanu (Steaua) — 40 p ; 
9. Gabriel Moiceanu (Dina
mo) — 35 p: 10. Gh. Mol- 
doveanu (Steaua) — 32 p ; 
11. Ion Stoica (Olimpia) — 
20 p ; 12. Al. Sofronie (Di
namo) — 12 p ; 13. Șt. Cer
nea (Steaua) — 9 p ; 14. M. 
Rîndașu (Voința Ploiești) — 
8 p ; 15. G. Negoeșcu (Steaua) 

5 p ; 16—17. C. Gonțea 
și Gh. Neagoe

— 3 p ; .18. Fr, Qera
— 2 p ; 19—22. P. 

(Steaua), M. Virgil

Timp de două zile, sala Ca
sei de cultură a sectorului 8 
din Capitală a găzduit turneul 
de tenis de masă al echipelor 
de juniori (11) pentru desem
narea celor trei formații care 
vor completa numărul de zece 
cile vor concura din anul vi
itor în campionatul republican. 
Au luat startul : Voința Bucu
rești, Constructorul București, 
Progresul București, Rapid Bu
zău, Constructorul Rm. Vîl- 
cea, . Tractorul Tg. Secuiesc. 
Mondiala Satu Mare, Construc
torul Hunedoara, C.S.M. Re
șița, Montierul Ploiești și MCFT 
București. In urma partidelor 
dispptate, s-au calificat Voința 
București, MCFT București și 
Tractorul Tg. Secuiesc, toate la 
egalitate de puncte (9), dar de
partajate prin meciaveraj (24— 
9, 21—12, 22—17). De menționat 
rezultatele înregistrate între a- 
ceste echipe : Tractorul Tg. 
Secuiesc—Voința 5—4, MCFT— 
Tractorul 5—2, Voința—MCFT 
5-1.

Concursul a fost urmărit cu 
interes șl a scos în evidență o 
serie de tineri cu frumoase 
calități. Este vorba de Zoltan 
Dobai (Tractorul Tg. Secuiesc), 
Alfred .Mureșanu (Voința Bucu
rești) și Cristian Bobonete 
(MjpFT București). în mod de
osebit vom sublinia compor
tarea tînărului Dobai, un real 
talant, care, printr-o bună pre- 
gățire; tehnică șl un calm de- 
săyîrșit, și-a adus o contribuție 
importantă la calificarea Trac-

Un aspect supărător a apă
rut in timpul desfășurării me
ciurilor decisive pentru confi
gurația clasamentului . final, 
cînd jucătorii au fost stînjeniți 
de... orchestra Casei de cul
tură, care a făcut repetiții vreo 
două ore pe scena sălii. Desigur, 
nu prin asemenea organizări 
de competiții va reuși forul de 
resort să ajute la ridicarea ca
drelor tinere.

HORIA ALEXANDRESCD 
corespondent

Ultima competiție a anu
lui a avut loc duminică — 
tradiționalul ciclocros, orga
nizat în cinstea zilei de 13 
Decembrie. Așadar, pînă la 
primăvară, cicliștii nu ne vor 
mai delecta cu pasionantele 
lor dispute pe șosele. A so
sit însă vremea bilanțului. 
Un an competițional, cu zeci 
și zeci de curse pe itinera
rele țării, cu prezențe la star
turile marilor întreceri ru
tiere a avut, desigur, și în 
sportul nostru cu pedale, 
protagoniști și outsider!. Ca 
în fiecare an, redacția noas
tră a 
celor 
mâni, 
clasați în cursele 
în țara noastră și 
țele realizate în 
internaționale. Iată care este 
ordinea primilor clasați :

1. NICOLAE CIUMETI (Di
namo) — 69 de puncte (acu
mulate în „Turul Marocului", 
„Turul Greciei", „Cursa Pă
cii", „Turul României", „Cu
pa Voința" 
național de contratimp pe 
echipe) ; 2. Constantin Gri
gore (Dinamo) — 63 p („Tu
rul Greciei", „Bordeaux—San 
Sebastian*^„Turul României", 

,Cupa Voin- 
,Cursa Munților", cam- 

de contra
și campio- 
de fond) ; 
(Dinamo) — 
României", 

„Turul Gre
ciei", „Cupa F.R.C.", cam
pionatul național de contra
timp pe echipe); 4—5. Vasile 
Selejan (Dinamo) și Emil 
Rusu (Dinamo) — 54 p; 
6. Vasile Tudor (Dinamo) — 
49 p; 7. Constantin Ciocan 
(Dinamo) — 41 p ; 8. Ion

(Steaua) 
(Steaua) 
(Steaua) 
Soare 
(Steaua), V/, Egyed (Dezrobi
rea Brașov) și L. Zanoni (Di
namo) — 1 p,

Ciclistul nr. 1 al anului 
1968 este, deci, Nicolae Ciu- 
meti, elevul prof, Nicolae 
Voicu. Rutier tînăr, talentat, 
dinamovistul a avut — din 
punet de vedere al perfor
manțelor — un sezon bun. 
Pentru aceasta îl felicităm. 
Dar, nu putem încă uita că 
la capitolul „comportare" are 
și un grav (dacă putem spu
ne așa) minus — pentru care, 
de altfel, suportă acum o 
suspendare din lotul națio
nal. Poate că anul 1969 îi va 
aduce, pe lingă rezultate re
marcabile la sprint, un re
viriment în ceea 
atitudinea civică.

ce privește

întocmit clasamentul 
mai buni

punctînd
cicliști ro
pe primii 
desfășurate 
performan- 
în trecerile

.Turul României",
și campionatul

„Cupa_F.R.C.“, 
ța“, _ 
pionatul național 
timp pe echipe 
natul național 
3. Walter Ziegler 
62 p („Turul 
„Cursa Păcii", 
ciei"

'""iiiiiinn'i........miiiiiiiiiii.............. iiiiiiiiiiiiiiiiiinii..... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiini

I. STOICA

află doar pe locul 5, după 
minusculul, dar atît de ini
mosul Vasile Selejan. In 
primele 10 locuri — 8 dina- 
moviști și 2 steliști. Situația 
se menține, deci, și în 1968.

Finele anului 1968 mar
chează încă un fapt: maes
trul sportului Ion Stoica pă
răsește activitatea competi- 
țională. Proaspăt absolvent 
al I.E.F.S., el a îmbrățișat 
cariera de antrenor (așadar, 
nu se desparte de ciclism!), 
fiind repartizat la centrul 
federației de la C.P.B. Ion 
Stoica a fost un rutier de 
valoare. El a cîștigat o etapă 
în „Cursa Păcii" șj a făcut 
parte din echipa națională 
care a realizat performanțe 
bune în „Cursa Păcii", „Tu
rul Marocului" și în alte în
treceri de amploare. Ion 
Stoica este încă tînăr : 29 de 
ani. Am putea spune chiar 
că s-a retras prea devreme, 
dacă n-am lua în considera
ție intențiile sale. „în ciclism 
nu mai aveam nici o șansă 
să pot realiza performantele 
din anii anteriori. Ar fi în
semnat să ocup locul unui 
tînăr, să uzez materialele cu 
care s-ar putea ridica în ci
clismul românesc un nou 
talent. Am preferat să mă 
dedic În continuare creșterii 
rutierilor tineri. Le voi sta 
la dispoziție cu experiența 
Pe care am 
anii în care
ciclismul, cu toate cunoștin
țele primite în anii de stu
denție la I.E.F.S. îi aștept, 
deci, cu nerăbdare pe viito
rii mei elevi la centrul de la 
Casa Scînteii !*

îi urăm prof. Ion Stoica, 
în activitatea de antrenor, 
sueeese cel puțin tot atît de 
mari cîte a avut și în cea de 
rutier ! Așadar, un ciclist mai 
puțin, un antrenor mai mult...

dobîndit-o fn 
am practicat

Hristache NAUM

UZINA DE ANVELOPE
„Danubiana"

prelungirea jos. Olteniței nr. 181, autobuz nr. 44, 

angajează personal (bărbați) pentru calificare în meseria 
de operatori chimiști prin cursuri de scurtă durată.

Condiții de angajare :
— absolvenți ai cursului elementar
— vîrsla .între 18—40 ani
— domiciliul stabil jn București, comunele subordonate

sau localități apartinînd Județului Ilfov, situate în apro
pierea șoselelor ; București—Oltenița, București—Giurgiu și 
București—Alexandria, la distanța de maximum 50 km de 
unde să facă naveta zilnic cu autobuzul, costul fiind suportat 
de uzină.

Pe timpul școlarizării, cursanții vor fi retribuiți cu salariu 
de 948 lei lunar.

alități apartinînd Județului Ilfov, situate în ap 
șoselelor : București—Oltenița, București—Giurgiu și

posibilități, conștiin- 
tenace, ocupă locul II 
avans de numai un 
asupra cîștigătorului

C. Grigore, un ciclist cu 
mari 
cios și 
cu un 
punct
„Turului României'*, Walter 
Ziegler. Primul alergător al 
anului 1967 (Emil Rusu) se

TURISM
• Asociația sportivă „Informa

ția" organizează, cu prilejul Zilei 
tipografilor (13 decembrie) a X-a 
ediție a concursului de orientare 
turistică, început în 1958.

La concurs pot participa echipe 
de băieți și de fete, de gradul I 
sau II, din toate sectoarele Capi
talei.

Concursul se va desfășura du
minică 8 decembrie, pe un traseu 
din pădurea Pustnicul — Brănești.
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207^-101 
175—137 
178—161 
196—174 
175—187 
152-170 
156-179 
141—174 
139-175

1. Școlarul Buc. 3
Ș. Sc. sp. Ploiești 3
3. pedag. Constanța 3
4. I.E.F.S. H 3
5. Arhitectura Buc. 3
6. Voința București 3
7. „U“ Iași 3

-- - - 3
3
3

S. Olimpia Buc.
9. „U“ București

10. Rapid II Bpc.

3
2
2
2
2
X
1
1
1
0

143-120 
131—121 
179—170 
154—147 
105-1Q6 
140—138 
131—130 
112—114 
124—148
130—155

8
5
5
5
5.
4
4
4
4
3

Învățătura și sportul
tUrmare din pas H

învățătură șl sport îl consider 
unul dintre cele ideale, ACTI
VITATEA FIZICĂ STIMULÎND 
INTELECTUL, IAR CARTEA 
INTELECTUALIZÎND SPOR
TIVUL ; este o greșeală a so
coti că sportul nu cere ele
vație spirituală, înțelegere su
perioară a efortului, după cum, 
la fel de greșit este 
dera că intelectul nu 
voie de reconfortate 
activitate fizică.

Ca să împaci cele două ac
tivități — ÎNVĂȚĂTURA SI 
SPORTUL — și să le direcțio- 
nezi spre un nivel superior — 
PERFORMANȚA — trebuie să 
existe, însă, o deosebită dis
ciplinare a individului, mani
festată, in special, asupra pa
rametrului timp. Condiție esen
țială pentru realizarea căreia 
studentul trebuie dirijat, iar a- 
tunci cînd se fac simțite fluc
tuațiile, corijat".

LECTOR DUMITRU STAN- 
CIU : „Reducînd numărul de 
examene din sesiuni, noua pro
gramă universitară a venit mult 
în sprijinul sportivilor din fa
cultăți. Oricum, față de masa 
generală a studenților, sporti
vii institutelor rămîn cu un 
program destul de încărcat, 
modalitatea de a se achita o- 
norabil de toate solicitările fi
ind condiționată de conștiin
ciozitatea de care dau dovadă 
subiecții.

Din observațiile prilejuite de 
experiența mea, am ajuns la 
concluzia că rezultate superioa
re în ambele domenii — ÎNVĂ
ȚĂTURĂ ȘI SPORT — pot ob
ține, în genere, acei studenți 
care sînt dăruiți cu unul din 
cele două atribute: SAU CA
LITĂȚI INTELECTUALE DE
OSEBITE (ceea ce determină o 
acumulare rapidă a materialu
lui didactic și facilitează un 
„transplant” de timp activității 
sportive), SAU APTITUDINI 
DEOSEBITE PENTRU O ANU-

a const
are ne- 
printr-o

iii’iiiiiiiiiiifi!iiiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiuiiiiijijimiiiiiij|iiiiiiuiiiiuiniii|iiii|iiijiiiiTEATRULCIULEȘTI
ANUNȚĂ SPECTATORILOR SĂI

RELUAREA ACTIVITĂȚII

LA SEDIUL TEATRULUI,

CU URMĂTORUL REPERTORIU

Marti 10 dec.
MEȘTERUL MANOLE 

Miercuri 11 dec.
MARTORII SE SUPRIMA

Joi 12 dec.
VISUL UNE! NOPȚI DE IARNA 

Vineri 13 dec.
MARTORI! SE SUPRIMA

Sîmbâtă 14 dec.
MEȘTERUL MANOLE 

Duminică 15 dec.
MEȘTERUL MANOLE

Ora 19,30

rr

rr

rr

rr

rr

rt

rr

rr

rr

rr

MITA DISCIPLINA SPORTI
VA (talentul suplinind unele 
din „corvezile" învățării și Stă» 
pînirii unui sport), în celelalte 
cazuri, apar fisurile: sau co» 
rigențe cu escorta de reexami
nări, sau prezențe anodine în 
teren.

Referindu-mă exclusiv la per» 
formanța sportivă a universita
rilor noștri, susțin că ea nu 
poate fi (în momentul de față) 
decît de un nivel divizionar, 
pătrunderea ei în circuitul mon
dial fiind condiționată de o îm
bogățire a bazei materiale « 
cluburilor studențești ți de a 
ușurare a programelor uni
versitare".

INGINER MATEI RtJHRING: 
„Am făcut sport de performan
ță din primii ani ai studenției, 
Atît eu, cit și colegii mei de 
chipă — pe atunci, în marea le>r 
majoritate studenți — veneam 
la sală chemați de pasiunea sin* 
ceră pentru baschet. La noi n-a 
vehiculat noțiunea recompensă, 
bătălia pentru un loc in primii 
cinci n-a avut substrat pecuniar. 
Din dragostea (romantică, i-aș 
spune) pentru baschet și din 
dorința de a servi „U”-ul, au 
ieșit multiplele locuri fruntașe 
în clasamentele finale ale di
viziei și numeroase selecțio
nări ale jucătorilor clujeni în 
prima reprezentativă a țării.

Majoritatea am absolvit fa
cultatea cu note mari; OPT 
COMPONENȚI DIN ACTUA
LUL LOT AL UNIVERSITĂ
ȚII S1NT LICENȚIAȚI AI 
INSTITUTELOR SUPERIOARE 
CU REPARTIȚII DIN CELE 
MAI BUNE. Adevăratele greu
tăți în domeniul sportului abia 
acum au început: producția ne 
solicită mai mult decît progra
ma universitară, iar antrena
mentele au devenit efectiv o 
problemă. Privind retrospectiv 
anii studenției, descoperim lan
țurile de minute pe care le iro
seam și pe care, dacă le fruc
tificam, puteam obține noț țreșț 
pe epoleții noștri de perfor
meri. Avind în spate 0 expe
riență personală, sînt îndrituit 
să susțin că un student — care 
iși organizează judicios timpul 
și se respectă pe sine — poate 
obține maximalul In ambele 
activități".

Grupaj realizat de
Nușa MUȘCELEANU

CUPA F. R. BOX

SIMBATA, LA CRAIOVA
Șl CONSTANȚĂ
VOM CUNOAȘTE

FINALISTELE
Sîmbătă, la Craiova și Con

stanța, vor fi cunoscute echi
pele finaliste ale competiției 
dotate cu „Cupa F. R, Box". 
După cum ce știe, in turul 
semifinalelor Metalul Bucureș
ti • învins pa Electroputere cu 
27—16. Pe teren propriu oile- 
nil vor încerca să întoarcă re
zultatul în favoarea lor, dar 
rămîne de văzut în ce măsură 
vor accepta această alternativă 
boxerii bucureșteni. Ea Con
stanța, Farul are o misiune mai 
ușoară, deoarece a pierdut la 
Tg. Mureș meciul cu A.S.A. 
la o diferență minimă : 21—23 
și deci are toate șansele de a 
evolua în finala întrecerii de 
la București Ia 21 decembrie.
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TURNEE — DA
EXCURSII —NU!

ȘICLOVAN, secretar general al F. R. FotbalInterviu cu tov. ION

perioadă. Zilnic, pri- 
redacție vizite și te- 
din partea unor an- 
și tehnicieni ai elu- 
care ne anunță că

unde
MERGEM?

BASCHET. Sala Giulești, 
ora 17 : Rapid II — Univer
sitatea București (f B) ; sala 
Progresul, de la ora 18,30: 
Progresul — Rapid (f A),
Școlarul ,— Olimpia Bucu
rești (f B).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 19: România — 
R. D. Germană, întâlnire în
tre primele selecționate mas
culine

SCRIMA. Sala de sport a 
Facultății de Științe Juridice, 
de la ora 16,30 : „Cupa de 
iarnă" — organizată de clu
bul sportiv Universitatea 
București

HOCHEI. Patinoarul artifi
cial „23 August", de la ora 
18 : România — R.D. Germa
nă, întâlnire între selecționa
tele de tineret

MÎINE
BASCHET, Sala Construc

torul de la ora 8,30 : IEFS 
II — Șc. sp. Ploiești (f.B), 
Arhitectura — Pedagogic 
Constanța (f.B), Constructo
rul - 
sala 
8,30 : 
Iași 
AȘA 
ASA

HOCHEI. Patinoarul artifi
cial „23 August", începînd de 
la ora 18 : România —- R.D. 
Germană, întâlnire între se
lecționatele de tineret

SCRIMA. Sala de sport a 
Facultății de Științe Juridice, 
de la ora 8,30: „Cupa de 
iarnă* — organizată de clu
bul sportiv Universitatea 
București

RUGBY. Teren Parcul Co
pilului, ora 9,30 : Grivița Ro- 
ișie — Universitatea Timi
șoara ; teren Ghencea, ora 
9,30: Steaua — Farul Con
stanța ; teren „23 August" II, 
ora 11:- Dinamo — Politeh
nica Iași — toate meciuri în 
cadrul diviziei A.

- Viitorul Dorohoi (f.A); 
Progresul, de la ora 
Voința — Universitatea 
(m.B), Politehnica — 
Cluj (f.A), Progresul — 
Bacău (m.B).

SPORT LA TELEVIZIUNE
MÎINE

17 — transmisie ai
de Ia Sofia: con- 

internațional de
Ora 

rectă 
cursul 
gimnastică artistică.

Ora 19,30 — emisiunea 
„Telesport". Din cuprins: 
agendă competițională in
ternă, rubrica „Amintiri — 
Mexico 68’* și reportaje 
filmate din țară și de 
peste hotare.

BĂIEȚI! NOI PUTEM MAI MULT

După terminarea tuturor 
jocurilor de campionat, o pro
blemă care revine în discuție 
este aceea a pregătirii de 
iarnă, implicit a turneelor 
pe care o serie de echipe in
tenționează să le efectueze în 
această 
mim la 
lefoane 
trenori 
burilor, 
echipa x sau y pleacă peste 
hotare în țări calde' sau mai.. 
reci.

Se știe, F. R. Fotbal a dat 
cluburilor și asociațiilor lati
tudinea de 
de contacte 
străinătate 
sării unor 
odată, a răspunde unor in
vitații. Se pare, însă, eă lu
crurile nu au fost bine înțe
lese, unele cluburi manifes- 
tîndu-și după cum se poate 
constata, dorința de a pleca 
în turnee de... dragul turnee
lor, nesocotind o serie de as
pecte legate de pregătirea ju
cătorilor în această perioadă, 
de posibilitățile reale de re
prezentare a fotbalului româ
nesc și, în final, de condițiile 
materiale implicate de ase
menea deplasări.

Iată de ce am considerat 
necesar să adresăm tovarășu
lui Ion Șiclovan, secretar ge
neral al F.R.F., cîteva între
bări, în dorința de a afla mo
dul în care o echipă sau alta 
poate efectua un turneu, cît 
șl eficiența acestuia în peri
oada în care ne aflăm.

— Desigur, perioada de 
nă este una dintre cele 
propice pentru efectuarea 
neelor peste hotare — 
spus tov. Ion Șiclovan —, În
deosebi îți țări cu o climă 
mai blîndă ca la noi. Dato
rită unor contaete directe 
existente între unele cluburi

românești și jele din străi
nătate, cît și solicitărilor pri
mite direct din partea unor 
cluburi și manageri străini, 
s-a creat posibilitatea plecării 
peste hotare a cîtorva forma
ții. din prima noastră divi
zie.

a stabili o serie 
cu cluburile din 
în vederea lan- 
invitații și, tor-

iar- 
mai 
tur- 
ne-a

fost 
Ar

am
F. 0.
Rapid in- 
asemenea.

tendință de a susține jocuri 
cu echipe străine indiferent 
de dată, nu corespunde unei 
pregătiri minuțioase, ci poate 
fi confundată mai mult cu 
o ... excursie. Or, numai de 
excursioniști nu are acum ne
voie fotbalul nostru!

— Totuși, cum explicați 
dorința unor antrenori și 
conduceri de secții de a 
permite deplasările echi
pelor în orice condiții ?

— Din capul locului, nese
rioasă, deoarece nu ține sea
ma de o serie de indicații 
existente, peste care nu 
poate 
tul că 
ciație 
jocuri 
cestea 
deri tehnice, calendaristice și 
economice în concordanță cu 
obligațiile acestora față de 
C.N.E.F.S. și F. R. Fotbal. 
Ap vrea să adaug că multe 
echipe românești preferă, to
tuși, să se pregătească acasă 
în toată această perioadă. De 
pildă, U.T.A., liderul campio
natului, n-a solicitat federa
ției nici o deplasare, deși ar 
fi fost îndreptățită s-o facă.

—■ In ultima vreme, to
tuși, s-au făcut o serie de 
angajamente sau șîrjt pe 
cale să. se realizeze altele 
direct de cățre cluburi. 
Cine, deci, are această îm
puternicire 7

— In asemenea împreju
rări, clubul poate fi angajat 
numai de către persoane din 
conducerea lui, cu aproba
rea C.N.Ș.F.S. a F.R. Fot
bal. Repet, este bine ca clu
burile ?i asociațiile să între
țină relații directe, respectînd, 
însă, normele în vigoare pen
tru a evita, printre altețe, 
pierderile materiale pe care 
le incumbă aducerea unei 
echipe din străinătate la noi 
în țară sau plecarea forma
țiilor noastre pește hotare in 
condiții neavantajoase.

— In concluzie, F.R. Fot
bal este pentru organiza
rea unor turnee eficiente 
din toate punctele de ve
dere și evitarea unor plim
bări nefolositoare.

— Evident. Avem destulă 
experiență să putem evita a- 

. semenea lucruri, considerînd 
că o facem în interesul echi
pelor, al fotbalului nostru.

Cristian MANTU

se 
trece. Este știut fap- 
nici un club sau aso- 
nu poate organiza 

peste hotare dacă a- 
încalcă unele preve-

Deși venim din divizia B, noi 
pe eare-1 ocupăm actualmente în clasament" 
Crișului, Anton Ferenczi. Și băieții, numai 
de antrenor la una dintre ședințele de 

De la stingă la dreapta : Cociș, Popovici, 
Sueiu, Tomeș, Sărac.

.Băieți !

•r

putem mai mult decît... demonstrează locul 
— pare să spună elevilor săi, antrenorul 
ochi și urechi, ascultă indicațiile tehnice date 
pregătire.
Harsani, E. Naghi, Balogh (în spate), Buiuc, 

Foto ; ȘTEFAN VI1.1DAK — Oradea

— Ne puteți spune exact 
ce echipe au fost solici
tate și unde ar urma să 
plece 7
.S-au primit oferte pen

tru echipele Steaua în An
glia, Dinamo București în A- 
merica de Sud, Petrolul în 
Algeria și Progresul în Tu
nisia și Liban.

—- După cîte 
informați, Farul, 
geș, A.S.A. ca și 
tenționează, de
să plece peste hotare.

—- Ați spus bine. Intențio
nează. Dar pină acum nu 
există nimic concret in a- 
ceastă privință. Federației nu 
i-au fost aduse la cunoștință 
nici datele și nipi condițiile 
in care aceste echipe ar urma 
să-și continue pregătirile în 
asemenea turnee.

— Pentru că ați adus în 
discuție problema pregă
tirilor de iarnă, care este 
punctul de vedere al fe
derației legat de efectua
rea turneelor peste ho
tare 7

— Federația, tehnicienii ei 
privesc favorabil aceste de
plasări dacă ele întrunesc, 
bineînțeles, și o serie de con
diții. Desigur, ne interesează 
ca echipele noastre să susțină 
o serie de jocuri cu formații 
din țări cu fotbal avansat. 
Asta, în primul rînd. Apoi, 
din punct de vedere tehnic, 
este de dorit ca turneele să 
se desfășoare la date cores
punzătoare, spre a nu avea 
repercusiuni asupra stadiului 
de pregătire a jucătorilor la 
reluarea campionatului. Ple
cările unor echipe trebuie 
făcute în concordanță cu o- 
bligațiile pe care acestea le 
au de îndeplinit. Ținînd sea
ma de faptul că jucătorii și 
antrenorii trebuie să benefi
cieze de un concediu de 
10,—15 zile, noi considerăm că 
cele mai, indicate perioade 
pentru efectuarea unui tur
neu sînt fie pînă la sfîrșitul 
lunii decembrie, fie cu trei- 
patru săptămîni înaintea re
luării

DE CE UNII
AU
sectorului

C.N.E.F.S.- 
de cu-

ANTRENORI DE FOTBAL 
FOBIA STUDIULUI?

Din inițiativa 
pregătire-cadre al 
ului s-a desfășurat, 
rînd, o sesiune specială de 
examene pentru avansarea 
antrenorilor la toate disci
plinele sportive, inclusiv fot
bal.

Această confruntare a ofe
rit, mai mult decîț prece
dentele, posibilitatea aprecie
rii nivelului profesional al 
celor înscriși. Dacă la cele
lalte sesiuni, concluziile au 
fost oarecum satisfăcătoare, 
de data aceasta ele au fost 
aproape dezolante. Din cei 

de antrenori prezenți, 14 
au promovat la materia 
bază (ne referim la cei 
specializarea fotbal), iar 8 
au reușit la disciplinele

campionatului. Orice

0-2

JJillI i ■■■ I ft

Irina Sărăcuț (C.S.M Cluj) va evolua la categoria maestre^ 
Ea speră ca ultimul concurs oficial al anului să-t aducă 

satisfacția unei comportări meritorii

EPILOG ÎN ACTIVITATEA
COMPETIȚIOMMÂ A ANULUI

CAMPIONATUL CAPITALEI
LA „ARTISTICA"

• Se știe că ANTRENORUL 
TRAIAN IONESCU este „al 
doilea părinte" sau, dacă vreți, 
părintele în ale fotbalului al 
Iul Florea Dumitrache. între- 
bîndu-1 ce părere are despre 
ultimele evoluții ale favoritului 
său, antrenorul dinamovist ne-a 
declarat următoarele: „Din 
1962, cînd l-am reperat 
T.U.G., și cînd Florică avea 
ani, băiatul a progresat ca 
legendă 7 ce puneau alții 
trei-patru ani, el a cîștigat 
tr-unul singur. Cînd mi 
spus să-l scot din echipă, 
răspuns cf, o dată cu Dumitra
che, plec și eu de lg Dinamo. 
Din fericire pentru toți, eu am 
avut dreptate, iar Dumitrache 
a avut ciștig de cauză, ajungtnd 
la locul pe care i l-gm prevă
zut. Despre ultimele lui evo
luții ? Atît in meciul 
glia, cit și în cel cu 
Dumitrache n-a jucat 
loarea sa. Poate realiza 
se convingă toată lumea 
mai mult".

• TRADIȚIA A FOST RES
PECTATĂ. .. După eșecul Oțe-

la
14 
în 
în 
în- 
s-a 
am

cu An- 
Elveția, 
la va- 
— o să 

si

„FESTIVALUL GIMNASTICII"
i

Oficialitățile sportive din 
Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej pregătesc intens eveni
mentul 
cheierea 
ționale 
anul 1968. Este vorba 
„Cupa Federației", întrecere 
la care, din inițiativa foru
lui de specialitate, au fost 
invitați cei mai buni spor
tivi cîe Ja toate categoriile 
de clasificare. își vor da în
tâlnire în eleganta sală de 
gimnastică din orașul moldo- 

în zilele de 20—22 
cei mai buni 

gimnaste

care marchează In
activității competi- 

de gimnastică pa 
1968. Este vorba de

Sală de la ștrandul Tine
retului din București a găz
duit campionatul de gimnas
tică artistică al Capitalei, 
care a desemnat sportivele 
ce, vor fi prezente la finala 
de la Sibiu. Dacă privitor 
la nivelul tehnic al compe
tiției se pot spune numai 
lucruri bune (s-au remarcat 
Ana Moțet, Victoria Vîlcu, 
Iulia Zaharia, Livia Grama 
— categoria maestre, Mari- 
lena Niculescu, Ileana Nico- 
lae și Pery Davidson — cat. I, 
Sabina Șerbănescu, Maria 
Preda, Anca Hie — cat. a 
Il-a), nu același lucru se 
poate spune despre compor
tarea disciplinară, unele 
sportive refuzînd să parti
cipe la festivitatea de pre
miere.

DE LA FOTBAL
LA... ATLETISM
Cu toate că sezonul fotba

listic de toamnă a luat sfîr- 
șit, arbitrii lotului republican 
din București nu au intrat în 
vacanță. Duminică, ei vor fi 
prezenți pe stadionul Dina
mo, cu începere de la ora 
8,15, pentru trecerea norme
lor de control la atletism.

lului Galați la București, con
ducerea secției de fotbal a ajuns 
la concluzia că antrenorul Gh. 
Drăghiescu nu mai este... co
respunzător, retrogradîndu-I ca 
„secund". Gîndindu-ne cît de 
des s-au schimbat — cu mo
tiv sau fără — antrenorii la 
Galați, nu putem decît reflecta 
că tradiția a fost iarăși respec
tată. ..

56 
nu 
de 
eu 
nu 
auxiliare (fiziologie, psiholo
gie, bazele antrenamentului 
etc.). Așadar, 56 prezenți și 
doar 34 promovați. Cu unele 
excepții, nici chiar cei omo
logați la o categorie supe
rioară nu s-au prezentat ono
rabil.

O altă constatare : din cei 
120 de candidați, numai 56 
au venit la examen, For- 
fait-ul a peste 50 la sută 
din totalul celor înscriși nu 
este întâmplător. Poate unii 
să fi avut motive obiective, 
dar cauzele principale tre
buie căutate în altă parte. 
Unii antrenori afirmă că au 
teamă de examen, dar ei se 
tem în special de exigență 
(mai ales atunci cînd exa
menele se desfășoară la 
I.E.F.Ș.), Din experiența de 
cadru didactic am putut con
stata că teama de examen 
nu este generată de exigen
ța examinatorilor, ci de sla
bul njvel de pregătire, de 
existența unui bagaj de cu
noștințe redus. Necunoașterea 
problemelor de pură specia
litate nu poate fi admisă. 
Și nu poște fi admisă, pen
tru că fără asimilarea pro
blemelor de bază, procesul 
de pregătire a echipei și im
plicit calitatea jocului vor fi 
serios afectate. Este trist să 
constați că unii antrenori, 
ca, de pildă, cei ce s-au în
scris pentru avansare la ca
tegoria a Il-a (deci teoretic, 
apți pentru echipe de divi-

VITROMETAN MEDIAȘ - RAPID BUCUREȘTI
(0-1)

trometan Mediaș. La capătul 
unui joc disputat, presărat 
cu faze de poartă apreciate 
de un numeros public, bucu- 
reștenii și-au adjudecat — 
după eum era de așteptat — 
victoria cu 2—0 (1—0), prin 
golurile înscrise, în min. 21 
și 47, de cel mai nou jucă
tor al echipei, 
care a activat 
cesta la C.F.R.

De remarcat
teptată a gazdelor, care au 
practicat un joc în forță, o- 
punînd o dîrză rezistență foș
tilor campioni șl fiind foarte 
aproape de o înfrîngere la 
limită ! în min. 89, însă, 
dieșanul Matei a ratat 
penalty acordat pentru 
fault comis în careul 
peților.

ziile A și B), nu au răspuns 
satisfăcător nici măcar la 
chestiuni elementare despre 
teoria și practica fotbalului, 
după eum la fel de grav ni 
se pare faptul că antrenorii 
angajați -a centrele de co
pii și juniori n-au știut să 
trateze, măcar la nivel ele
mentar, subiecte specifice 
muncii lor, referitoare la 
metodica de pregătire a co
piilor și juniorilor. Am dat 
doar două exemple, dar ele 
sînt mulț maj numeroase.

Orice antrenor profesionist 
este obligat să-și amplifice 
necontenit bagajul cunoștin
țelor de specialitate, să ana
lizeze toată literatura de spe
cialitate nou apărută, să re
capituleze toate lucrările mai 
vechi, dar rezistente timpu
lui. Or, cum stăm cu acest 
deziderat cînd numeroși teh
nicieni dintre cei examinați 
n-au auzit despre lucrări im
portante publicate în ultimii 
doi ani decît Cu ocazia exa
menului ? Ca o dovadă a igno
rării obligativității studiului, 
ca o mostră de superficialita
te și semidoctism cităm șl 
atitudinea acelor antrenori 
care au solicitat material 
bibliografic numai cu o zi 
înainte de începerea exame
nului.

La actuala sesiune au par
ticipat și tehnicieni absol
venți ai școlii de antrenori 
cu o durată de 3 luni, or
ganizată în anul 1965. Cu 
toate că de la absolvire au 
trecut mai bine de 3 ani, un 
timp suficient pentru apro
fundarea specialității, o par
te dintre ei s-au prezentat 
cu noțiuni mai puține decît 
la terminarea cursului. Co
mentariile sînt de prisos.

Exigențele și
față de calitatea fotbalului 
nostru sînt din ce în ce mai 
mari. Or. dacă nivelul pro
fesional al unor tehnicieni 
este cel demonstrat la recen
ta verificare, nu e cazul oare 
să se facă o legătură între 
competența lor și nivelul de 
pregătire a echipelor pe care 
le conduc. Ar trebui ca unii 
antrenori să înțeleagă eă 
examinarea nu este o simplă 
formalitate, că simpla pre
zență sau numai faptul că 
poartă un „nume* de fost 
mare jucător nu pot da drept 
de promovare. Notarea se 
face în funcție de pregătire

pur»

pretențiile

și cel ce o efectuează nu cu
nosc alte considerente.

După opinia noastră, exa
menele de avansare ar tre
bui să reprezinte un prilej 
de reîmprospătare a noțiu
nilor, de extindere și apro
fundare a cunoștințelor, de 
verificare a capacității pro
fesionale. Dar, modul
sînt organizate aceste exa
mene de promovare qij poate 
trece în revistă totalitatea 
antrenorilor. Participarea la 
examene nefiind obligatorie, 
înscriere® este lăsată la lati
tudinea fiecăruia : cine vrea 
participă, cine nu, rămîne cu 
aceeași calificare, dar... și 
cu același nivel de cunoștin
țe. Antrenorul vegetează un
deva la o echipă și acțio
nează în numele rutinei și a 
ceea ce mai ține minte, după 
ani de practică, consumați 
fără nici o preocupare de 
studiu, dar se consideră spe
cialist. De aceea, conside
răm că participarea la exa
menele de avansare trebuie 
$ă devină obligatorie, bine
înțeles după ce antrenorul 
efectuează ștșgiul legal sta
bilit pentț-ți fiecare treaptă 
de clasificare. In acest fel, 
antrenorii vor fi obligați să 
se pregătească fără întreru
pere (în unele țări cu fotbal 
avansat, verificarea cunoștin
țelor antrenorilor se face 
anual). Calitatea de antrenor 
trebuie obținută după o pre
gătire multilaterală și este 
necesar să i se aplice pe
riodic un altoi de compe
tență prin obligativitatea stu
diului individual cu ocazia 
unor verificări oficiale.

N. ROȘCULEȚ 
conf. univ. la I.E.F'.Ș.

MEDIAȘ (prin telefon). — 
După „amicalul* disputat zi
lele trecute la Copșa Mică, 
Rapid București a întîlnit în 
localitate divizionara C,

CONSFĂTUIRE

Vi-

CU RESPONSABILII

Juniorii din lotul repu
blican, domiciliat) în Bucu
rești, vor participa Ia an
trenamente comune in zi
lele de 8, 10, 12 și 15 de
cembrie, în cadrul pregăti
rilor pentru apropiatul tur
neu pe care naționala de 
juniori îl va face în Gre
cia.

OBNTRELOR

DE JUNIORI Șl COPII
Comisia centrală de juniori 

a Federației române de fot
bal va organiza în zilele de 
15 și 16 decembrie, la Bucu
rești, o consfătuire cu respon
sabilii centrelor de juniori și 
copii. Cu acest prilej, se va 
analiza activitatea celor 23 
de centre desfășurată anul a- 
cesta. De asemenea, se vor 
dezbate diferite aspecte ale 
muncii cu copiii și juniorii 
pentru a se stabili normele de 
lucru în activitatea viitoare. 
La consfătuire vor fi invitați 
antrenori și instructori spor
tivi de la cluburi și asociații.

Mazurachis. 
în sezonul a- 
Cluj.
replica neaș-

Plenara arbitrilor 
tareșteni

Zilele trecute, în sala Di
namo, a avut loe plenara ar
bitrilor bucureșteni, eare a a- 
nalizat modul eum au fost 
conduse meciurile din cam
pionatul de fotbal al Muni
cipiului București. În darea 
de seamă a Colegiului arbi
trilor, prezentată de C. PE- 
TREA — președintele cole
giului, s-a evidențiat aportul 
adus de „cavalerii fluierului" 
la buna desfășurare a parti
delor. Au fost criticate, de 
asemenea, unele aspecte ne
gative reieșite din maniera de
fectuoasă de aplicare a regu
lamentului de fotbal.

în cadrul discuțiilor, nume
roși arbitri au făcut propu
neri concrete de îmbunătă
țire a activității Colegiului, 
precum și în vederea ridicării 
nivelului teoretic al arbitri
lor.

LOTO-PRONOSPORT
V-AȚI PROCURAT BILETE PENTRU CONCURSUL 

EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES ? AZI, ULTIMA ZI!

me- 
un 
un 

oas-

Z. RÎȘNOVEANU,
coresp.

LA SFÎRȘITUL TURULUI IN DIVIZIA A

vean 
decembrie 
copii, gimnaști și 
dp categoria ă 111-a, a Il-a, 
I și, bineînțeles, maeștri și 
maestre. Deci, un .adevărat 
„Festival al gimnasticii". Este 
pentru prima oară cînd în 
țara noastră are loc un ase
menea concurs', amplă tre
cere în revistă a celor mai 
bune forțe de care dispune 
în prezent gimnastica de 
performanță. De remarcat că 
m; vor lipsi nici reprezen
tantele gimnasticii artistice, 
ele sosind în Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej după ce-și 
vor fi disputat campionatul 
național la Sibiu (14—15 de
cembrie).

„CUPA BANATUL"

Din inițiativa Comisiei de 
gimnastică a județului Timiș, 
astăzi și mîine orașul Timi
șoara găzduiește un concurs 
dotat cu „Cupa Banatul". Au 
răspuns incitației organiza
torilor gimnaști din Oradea, 
Bistrița, Arad, Reșița, Cluj 
etc. Dinamoviștii buctireș- 
teni au motivat refuzul prin... 
lipsa de fonduri ! întrecerea 
se va desfășura la toate ca
tegoriile de clasificare.

• Tot azi și mîine, la Ti
mișoara se desfășoară me
ciul amical de juniori dintre 
selecționatele orașelor Timi
șoara și Offenburg (R. F. a 
Germaniei),

O în turul campionatului 
diviziei naționale A s-au mar
cat 334 de goluri. Iată nu
mărul de goluri realizate în 
fiecare etapă i 23 — etapa I,
21 — a Il-a. 15 — a IlI-a,
22 
29 
31 
27 
19 
21

— a IV-a, 16 — a V-a,
— a Vl-a, 30 — a VII-a, 
—- a VIII-a, 15 — a IX-a,
— a X-a. 19 — a Xl-a,
— a XII-a, 22 — a XIII-a,
— a XIV-a și 24 — a 

XV-a.
• Cele mai eficace înain

tări; „U“ Craiova 30 de go
luri, Dinamo București 28 de 
goluri, Steaua 26 de goluri, 
U.T.A. și Vagonul cîte 25 de 
goluri

• Cele mai slabe apărări i 
Vagonul 38 de goluri primi
te, „U“ Cluj 26 de goluri, 
„E“ Craiova și F. C. Argeș 
cîte 25 de goluri.

au 
de

9 în etapa a XV-a 
fost acordate două lovituri 
la 11 m. Unul a fost trans
format (autor i Adam — Va-

Mfrd'Statistieă

gonul), iar celălalt ratat (Ma
tei — Progresul).

9 în turul campionatului 
au fost dictate 11 eliminări. 
Iată numele celor trimiși pe 
tușă: Moldoveanu (Petrolul) 
în meciul cu Rapid (etapa I). 
Popa (Dinamo București) — 
cu F. C. Argeș (etapa a IlI-a, 
restanța), Kraus (F. C. Argeș) 
— cu Dinamo București (eta
pa a IlI-a, restanța), Mustă- 
țea („U“ Cluj) — eu F. C.

Argeș (etapa a Vil-a), Mari
nescu (Progresul) — cu Steaua 
(etapa a VIII-a), Daraban 
(Crișul) — cu Petrolul (etapa 
a Xl-a). S. Avram (Steaua) 
— cu Rapid (etapa a XH-a), 
Mustățea („U“ Cluj) — eu 
Dinamo București (etapa a 
XIII-a), Dinu (Rapid) — cu 
Crișul (etapa a XIII-a), Pîr- 
călab (Dinamo București) — 
cu „U“ Cluj (etapa a XIII-a), 
Oprea („U“ Cluj) — cu Jiul 
(etapa a XIV-a).

• în clasamentul golgeteri- 
lor conduc Dumitrache (Dina
mo București) și Oblemenco 
(„U“ Craiova) cu cîte 10 go
luri, urmați de Oprea („U" 
Cluj) și Tufan (Farul) cu cîte 
9 goluri, Voinea (Steaua) și 
Grozea (Petrolul) cu cîte 8 
goluri, Oaidă (Progresul) cu 
7 goluri.

Concursul excepțional Pronoex- 
pres din 8 decembrie se închide 
astă-seară. La acest concurs, care 
se desfășoară după noua formulă 
5 din 45, se atribuie în număr ne
limitat autoturisme „Volga", 
„Dacia 1100“, „Moslțvici 408“ cu 4 
faruri și radio și „Skoda 1000 

Sg mai atribuie premii în 
numerar de valoare variabilă, 
premii fixe în bani șl 10 autotu
risme, prin țragere la sorți.

Se extrag 100 numere In 4 faze 
- 10 extrageri. Biletele seria N 
de 30 lei asigură participarea la 
toate extragerile.

Tragerea are loc mîine la ora 
17,30 in Capitală, în sala din strada 
Doamnei nr. a. Tragerea va fi ra
diodifuzată.

Amintim că la concursul ante
rior din 10 noiembrie 1968, un nu
măr de 20 participant! au ctștigat 
autoturisme. Rețineți ! Azi este 
ultima zi cînd mai puteți să vă 
procurați bilete.

Azi este ultima zi și pentru de
punerea buletinelor la concursul 
Pronosport. Nr. 49 din 8 decembrie 
1908. Pentru partieipanțil la con
cursurile Pronosport, dăm și pro
gramul eoncursulul următor Nr. 50 
din 15 decembrie 1969 :

I Bologna — sampdoria, H Ca
gliari — pisa, III Inter — Atalan- 
ta, IV Napoli — Varese, V Paler
mo — Lanerossi, VI Roma — 
Milan. VII Torino — Florentina, 
VIII Verona — Juventus, IX Bari 
— Foggia, X Brescia — Como, 
XI Genoa — Spăl, XII Padova — 
Monza, XIII Catanzaro — Reggina.

LOTO

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 6 DECEMBRIE 1968

22 15 60 72 35 7 8 32 4 19 69 43

Fond de premii : 873 743 lei.

AUTOMOBILIȘTI
folosiți ȘAMPONUL „AUTOSCLIP" care spală, de- 

gresează, curăță și lustruiește autoturismul dv.

Prețul unei canistre AUTOSCLIP lei 10. Cantitatea 

corespunde pentru 3-4 spălări.

Se găsește la magazinele metalo-chimice din țară.
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O inițiativă a F.S.G.T. pentru copiii salariaților : „joia sportivă' — în care aceștia fac primii 
pași in baschet, handbal, volei etc.

Insensibili (în aparență, cel puțin) la frumusețile decorului 
străbătut pe panglica asfaltată, piloții automobilelor de curse 
îți dispută cununile de lauri ale marilor competiții. De altfel, 
calendarul internațional al sportului pe patru roți este printre 
puținele care debutează în prima zi a anului ți se încheie 

în ultima

Frigul ne îndreaptă tot 
mai insistent spre gura 
sobei și, în. curînd, po

veștile de rigoare, recte a- 
mintirile și comparațiile, vor 
intra în depline drepturi. 
Dar, fotbalul nu va hiberna 
complet și nenumăratele mi
lioane de „tifosi" de pe tot 
globul, desigur și din țara 
noastră, vor avea, în conti
nuare, prilejul de a comen
ta. Săptămîna ce urmează 
nu face excepție. Prelimina
riile campionatului mondial 
din 1970 programează cîteva 
întilniri de larg interes pe 
bătrînul continent I la Ma
drid, Spania — Belgia; la 
Atena, Grecia — Portugalia 
(să mai amintim interesul 
pe care-1 prezintă, pentru 
r>oi, această confruntare ?); 
la Ankara, Turcia — Olan
da ; Ia Nicosia, Cipru — Sco
ția. Asta să fie tot? Bine
înțeles că nu I Amicalul An
glia — Bulgaria de la Lon
dra rivalizează cu orice meci 
oficia], iar confruntarea sud- 
americană Racing Buenos 
Aires — Penarol Montevideo, 
în cadrul „supercupei", va 
face să explodeze multe pe
tarde.

Automobilismului îi re
vine astăzi rolul de 
„secund" al sportului- 

rege. La Bombay, curajoșii 
care s-au încumetat să ia 
parte la supermaratonul ce-

■fotbal pe jWbBfotbal p& giobifotbalpe jlbbi
PRIVIND TABLOUL SFERTURILOR DE FINALĂ ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI 

ALE C. C. E. LA FOTBAL
® Real Madrid cu prestigiul știrbit ® întilniri atractive ® De

ce ne interesează
Sferturile de finală ale su

premei competiții continen
tale rezervată formațiilor de 
club vor fi lipsite de prezen
ța renumitei echipe Real Ma
drid, cea care a cucerit de 
șase ori Cupa campionilor eu
ropeni. Imediat după trage
rea la sorți a partidelor din 
sferturi, ziarele occidentale 
și, în special, cele spaniole 
s-au și grăbit să prevadă un 
nou meci, Manchester United 
— Real Madrid. Dar prover
bul de largă circulație „bu
turuga mică răstoarnă carul 
mare" și-a dovedit și acum 
^valabilitatea. Rapid Viena, 
învingătoare cu 1—0 în pri
mul meci, a rezistat foarte 
bine la Madrid, fiind învinsă 
numai cu 2—1. Cum în a- 
ceastă etapă a competiției, în 
cazul unui scor general egal, 
golurile marcate în deplasare 
se socotesc dublu, vienezii au 
obținut calificarea.

S-a confirmat cu acest pri
lej faptul că fotbalul spaniol 
trece printr-un acut declin 
de formă. Deși Real Madrid 
este socotită la ora actuală 
cea mai bună echipă din în
treaga peninsulă iberică. (în 
campionatul spaniol nu a 
pierdut nici un meci), ea a 
ieșit din C.C.E. datorită unei 

Un duel între „teribilul" Nobby Stiles ți masivul fotbalist belgian Hanon, în memora
bilul meci-retur S.G. Anderlecht—Manchester United, care a adus calificarea la limită a 

englezilor

lor 16 000 de kilometri ai 
raliului Londra — Sydney 
s-au îmbarcat (adică cei ce 
au mai rămas în cursă...) pe 
pachebotul Chusan, îndrep- 
tîndu-se spre portul austra
lian Freemantle, situat în sud-

SPORTIV EXTERN
vestul continentului canguri
lor. La bord, automobilele 
vor fi considerate ca stînd 
într-un parc închis. Deci, fără 
revizii... E greu de presupus 
că odihna forțată le va face 
mare bine mașinilor, dar pi- 
loților le va fi deosebit de 
uitlă pauza forțată : în Aus
tralia îi așteaptă un adevărat 
calvar. De la Perth, punctul 
oficia] de start, ei vor avea 
de străbătut încă 4 800 km 
de brusă, deșert și coaste 
muntoase. Porțiunea cea mai 
critică a traseului este con
siderată deșertul Nullarbor 
Plain, o etuvă... prăfoasă, în 
care cei ce au fost în recu
noaștere au parcurs, printre 
altele, o porțiune de 1 000 km 
de-a lungul căreia n-au în
tâlnit nici un oraș, nici un

Benfica și A.E.K.
accentuate scăderi de formă, 
pe care o manifestă unii din
tre așii săi, în frunte cu A- 
mancio, Gento, Pirri, Grosso.

Cu toată eliminarea Rea
lului, sferturile de finală ale 
C.C.E. ne oferă, în continu
are, un program atractiv, 
bucurîndu-se de prezența a 
trei echipe care și-au înscris 
numele printre cîștigătoarele 
competiției : Manchester Uni
ted, Celtic Glasgow și Milan.

Din punctul de vedere al 
reprezentativei de fotbal a 
țării noastre, va fi interesant 
să urmărim comportarea echi
pelor care reprezintă în a- 
ceastă competiție Portugalia 
și Grecia: Benfica Lisabona 
și A.E.K., ambele avînd în 
componența lor majoritatea 
jucătorilor din respectivele 
echipe naționale. Rămîne de 
văzut dacă echipa campioană 
a Greciei va fi sau nu sto
pată de Spartak Trnava, după 
ce a eliminat doi adversari 
comozi : Jeunesse Luxem
burg și A.B. Copenhaga. Mi
siunea echipei lui Eusebio ni 
se pare destul de dificilă în 
fața formației olandeze Ajax 
Amsterdam, dacă, bineînțe
les, nu-și revine la valoarea 
ei de acum ațiva ani. 

sat, nici o stație de benzină, 
nici un om1 Doar cîțiva 
canguri pe ici, pe colo. în 
clasament, la întrerupere, 
primele locuri sînt ocupate 
de echipajele Roger Clarck- 
Ove Anderson pe „Ford-Lo- 
tus Cortina" cu numai 11 
puncte penalizare, G. Staepe- 
laers-M. Latnpinen pe „Ford- 
Matra“, 20 p, L. Bîanchi- 
J.-CI. Augier pe „Citroen", 
21 p. A rămas în cursă și 
echipajul feminin Rosemary 
Smith-Lucette Pointet pe 
„Ford-Lotus Cortina". Cine 
spunea că femeile n-au răb
dare ?

înt însă alți automobi- 
liști de raliu care nu 
au dreptul a se plînge. 

Anume, partlcipanții la raliul 
„Costa del Sol", pentru care 
decorul litoralului spaniol 
poate fi socotit periculos 
doar prin faptul că ar dis
trage atenția. Mai puțin sen
sibili, justificat, se vor do
vedi și piloții bolizilor de 
formula I, care-și vor dis
puta, în Italia, Marele Pre
miu al orașului Siracusa.

De la patru roți— la două, 
și încă fără motoare cu ex
plozie j serialul curselor de 
șase zile programează epi
sodul Amsterdam.

aschetul este, însă, mai 
activ. Marile competi
ții europene rezervate 

echipelor de club continuă, 
iar la Paris selecționata ca
pitalei franceze va primi re
plica maeștrilor americani 
grupați în „AII Stars". Tot 
la Paris, Marele Premiu al 
orașului-lumină la lupte li

bere, participanții fiind doar 
francezi și elvețieni, îi va 
prilejui valorosului Daniel 
Robin (două medalii de ar
gint la Ciudad de Mexico 1 
una la greco-romane, alta la 
libere !) ovațiile compatrioți- 
lor. Pugiliștii amatori fran
cezi, în schimb, scontează pe 
aplauze... asiatice: ei boxea- 
zâ tocmai pe îndepărtatele 
meleaguri ale Cambodgiei în 
compania sportivilor din re
prezentativa gazdelor.

Am. fi vrut să comentăm, 
în ultimele rînduri ale pa
noramicului nostru, meciul 
de schi alpin S.U.A.—Franța, 
dar chiar și la Aspen iarna 
se dovedește uneori capri
cioasă : s-a amînat meciul cu 
două zile...

G. RUSSU-ȘIRIANU

© Ca urmate a incidente
lor petrecute în cursul me
ciului dintre echipele Na
poli — Juventus (2—1) con- 
tînd pentru campionatul ita
lian, federația de specialitate 
a luat o serie de măsuri: 
jucătorii Sivori (Napoli) și 
Salvadore (Juventus) au fost 
suspendați pe diferite terme
ne, iar antrenorul echipei din 
Napoli, Giusseppe Chiappella 
a fost suspendat pe două 
luni.

• In campionatul Franței, 
St. Etienne a învins cu 2—0 
pe Ajaccio. în clasament 
conduc acum Bordeaux și 
St. Etienne cu cîte 23 puncte.

© La Teplice, în cadrul 
„Cupei Europei Centrale" la 
fotbal, echipa Union din lo
calitate a învins cu 3—0 
(2—0) echipa Tatabanya (Un
garia). în primul meci ■> 3—3.

• La 26 martie, selecțio
nata de fotbal a R.F. a Ger
maniei va susține la Frank
furt pe Main un meci de 
verificare cu echipa Țării 
Galilor.

• A fost alcătuit lotul lăr
git al reprezentativei Ceho
slovaciei pentru prelimina
riile C.M. Printre cei 30 de 
jucători selecționați figurează

CASSIUS CLAY REVINE ?
ADVERSAR îl VA FI

FRAZIER SAU BONAVENA
NEW YORK, 6. — La 10 de

cembrie, la Philadelphia, cam
pionul mondial de box la cate
goria grea, Joe Frazier, recu
noscut de forurile sportive a 
5 state americane, îșl Va pune 
în joc centura în fața argen
tinianului Oscar „Ringo“ Bona- 
vena.

Cei doi boxeri s-au mai întîl- 
nit acum doi ani, la New York, 
victoria revenind la puncte lui 
Frazier. Cu toate că a cîștigat, 
Frazier a trecut prin clipe 
grele, fiind expediat și la po
dea.

Managerul lui Frazier speră 
ca elevul său să-1 întîlnească 
anul viitor pe Cassius Clay. 
Este foarte posibil ca acesta să 
primească, din nou, licența de 
boxer. Acest lucru va fi hotărît 
peste scurt timp, deoarece fos
tul campion mondial a înaintat 
un apel la Curtea supremă.

La rîndul său, Bonavena a 
declarat că el urmează să-l în
tîlnească pe Clay, deoarece Fra
zier nu-i va rezista decît cîteva 
reprize... Bonavena se antre
nează de zor, avînd ca princi
pal sfătuitor pe fostul campion 
mondial al greilor, Rocky Mar
ciano, care s-a retras neînvins 
din ring.

Viktor, Schmucker, Dobias, 
Horvath, Kvasnak, Hagara, 
Geleta, Vesely, Adamec, Pol
lak etc.

„DINAMOVIADA" LA VOLEI ÎN TURNEUL DE LA MALLORCA
(Urmare din pag. 1)

Dinamo a utilizat formația : 
M. Popescu, N. Bogdan, A. 
Constantinescu, L. Iliescu, M. 
Ștefănescu și L. Zeteș.

Dinamo Moscova a dispus 
neașteptat de ușor, cu ace
lași scor : 3—0 (10, 5, 3), de 
Combinata Gwardia Varșo-

PROGRAMVL DE AZI :

ORA 9 : Gwardia+Wisla —
Spartak Soția (f) ; Dynamo Ber
lin — Dozsa Budapesta (f) j ORA 
15 : Spartak Sofia — Dynamo Ber
lin (m) ; Dozsa Budapesta — 
Ruda Hvezda Fraga (m) ; Dina
mo București — Dinamo Mosco
va (m) ; Dinamo Moscova — Di
namo București (f).

CLASAMENT
București 
Moscova

O ANIVERSARE GLORIOASĂ

F.S.G.T. DUPĂ 60 DE ANI DE ACTIVITATE

înainte de a păși în secolul 
XX, într-o epocă în care luau 
ființă primele cluburi sporțive

Un nou „suspens“ hipic 
în sezonul curselor de 
obstacole din Anglia... 
Jocheul Ian Cocks ateri
zează forțat la un obsta
col, împreună cu calul său 
„Indian Phoenix** 1 2 3 4 5 6, in timp 
ce „Bandar**, încălecat de

via-Wisla Cracovia. Deși jo
cul învingătoarelor nu a fost 
nici de această dată convin
gător, polonezele nu s-au stră
duit aproape de loc lăsînd 
impresia, după ce au pier
dut primul set, că nu vor să 
știrbească cu nimic din im
portanța meciului decisiv din
tre Dinamo București și Di
namo Moscova. Nivelul jocu
lui a fost scăzut în prima 
parte, situație agravată în ul
timele două seturi de renun
țarea completă a polonezelor 
la luptă. Din cele 30 de 
puncte realizate de sovietice 
în această perioadă, circa 
două treimi au fost obținute... 
direct din serviciu !

In prima partidă a după-amie- 
zii s-au Intîlnit echipele feminine 
Dynamo Berlin și Spartak So
fia. Jucînd din nou excelent în 
apărare șl exploatînd greșelile 
la blocaj ale adversarelor, ber- 
linezele au obținut victoria în 3 
seturi (8, 14, 10). Voleibalistele 
bulgare au evoluat sub nivelul 
arătat în zilele precedente. Și a- 
cest lucru poate fi pus pe seama 
jocului slab al ridicătoarei An
tonova, care ieri nu a fost inspi
rată. De cealaltă parte, Kristin 
Schrade a făcpt încă o dată proba 
realelor sale calități. Alături de 
ea, s-au remarcat Anetta Heller 
și Brigitte Vogt. Au arbitrat bine 
V. Voicu și J. Jelinek.

1. Dinamo
2. Dinamo
3. Dynamo Berlin
4. Gwardla—Wisla
5. Spartak Sofia
6. Dozsa Budapesta

Prima partidă masculină a o- 
pus formațiile Ruda Hvezda Fra
ga și combinata Gwardia—Wisla. 
Deși au luptat din răsputeri, în- 
cerctnd prima lor victorie, polo
nezii nu au reușit acest lucru 
datorită carențelor manifestate a- 
tît In atac, cit și tn apărare. Pra- 
ghezii, avînd in Mozr un bun 
coordonator șl in Groessl un sub
til Analizator, s-au Impus !«

T. Nicholson, continuă 
cursa în învingător

Telefoto :
A.P.—AGERPRES

sfîrșitul primului și celui de al 
treilea set (foarte disputate), 
cîștigînd pe merit cu 3—0 
(14, 8, 15). Au arbitrat co
rect Z. Pătru și D. Rădulescu.

Cel mai frumos meci al șerll 
l-au oferit Dinamo Moscova și 
Dynamo Berlin. Berlinezii au in
trat deciși să furnizeze surpriza 
turneului masculin. Ca urmare, 
după ce au fost conduși cu 6—0, 
7—4, 8—5, 9—7, au acționat în 
continuare cu mult succes în a- 
tac și cu siguranță în apărarea 
din linia a doua șl la blocaj, 
reușind 7 puncte consecutive. O 
serie de greșeli (de altfel ber
linezii au irosit mult© servicii) 
le-au adus înfrîngerea. Setul ur
mător a fost echilibrat, numai 
în prima sa parte, după care Dy
namo Berlin, cu un blocaj care 
a parat torul, s-a desprins și a 
cîștigat clar. ?ntîmplare ? Nu. 
Berlinezii au cîștigat și celelalte 
două seturi, spre uimirea gene
rală, dar absolut meritat. încer
cările sovieticilor de a străpunge 
blocajul advers — excelent pe 
tot parcursul partidei — au e- 
șuat de fiecare dată. Și căutînd 
cheia desfacerii lui, moscoviții 
au‘ comis greșeli copilărești în 
atac, irosindu-și șansele și ce- 
dînd noi puncte. Prin urmare, 
3—1 (—15, 11, 12, 4) pentru Dyna
mo Berlin. De la învingători au 
excelat Weber, A. Effler,.. Kessel 
și Kielgus. La învinși, internațio
nalul V. Kaciarava s-a agitat de 
unul singur, cedînd pînă la urmă 
fizic. Arbitraj bun : V. Arhire 
— N, Mateescu.

în ultimul meci al serii : Dozsa 
Budapesta — Spartak Sofia (m) 
3—2 (—14, —13, 12, 8, 10).

CLASAMENT

1. Dinamo București 4 4012: OS
2. Dinamo Moscova 4 3 1 10: 5 7
3. Dozsa Budapesta 4 3 1 10: 7 7
4. Dynamo Berlin
5. Ruda Hvezda

5 2 3 7:10 7

Fraga 4 2 2 7: 6 fi
6. Spartak Sofia 4 13 5:10 5
7. Gwardla — Wisla 5 0 5 2:15 8

DUBLU EXAMEN AL HOCHEIȘTILOR NOȘTRI

România -R.D. Germană Ia seniori și tineret
După un riguros program de 

antrenament pe uscat șl ghea
ță, hocheiștii noștri au trecut, 
de cîteva săptămîni, la verifica
rea stadiului pregătirii lor în 
jocuri internaționale. Pe această 
linie se înscriu și meciurile cu 
reprezentativele de seniori și 
tineret ale R.D. Germane, ac
tualii noștri adversari posedînd 
o carte de vizită cu rezonanță 
în arena mondială. întrecerile 
hocheiștilor români și germani 
se vor desfășura după Următo
rul program : sîmbătă, la Ros
tock, și duminică, la Berlin : 
R.D. GERMANĂ A — ROMA
NIA A; sîmbătă și duminică, 
la București, pe patinoarul „23 
August”, de la ora 18 : ROMA
NIA (tineret) — R.D. GERMA

Adversități, lupta fi satisfacții

Această ultimă lună a 
anului 1968 marchează In
trarea mișcării sportive 
muncitorești din Franța în 
col de-al șaptelea deceniu 
de existență. începuturile ei 
s-au conturat în condiții 
vitrege, iar cunoașterea lor 
este plină de învățăminte 
pentru oricare dintre spor
tivii noilor generații.

ele Franței: Racing șl Stade 
Franța!», Iar părintele olim
piadelor moderne, Pierre de 
Coubertin îndemna tineretul să 
facă sport, un vechi luptător 
de pe baricadele Comunei pa
riziene, Paschal Grousset, A 
ÎNCEPUT SA MILITEZE PEN
TRU IDEEA CA ÎNTREG TI
NERETUL — ȘI MAI ALES A- 
CELA PROVENIT DIN ME
DIUL MUNCITORESC — SĂ 
SE BUCURE DE BINEFACE
RILE EDUCAȚIEI FIZICE.

liga națională fle 
educație ilzlcă

Cu ajutorul unor emlnențl 
Intelectuali progresiști, Grous
set a Pus piatra de temelie Li
gii naționale de educație fi
zică. Inițiativa Iui a întîlnit 
ostilitatea, ironia și neîncrede
rea unor adversari ai noii idei, 
în care vedeau posibilitatea de 
fortificare și unire a tineretului 
muncitoresc.

Federația sportivă atletică so
cialistă, înființată la 6 decem
brie, acum 60 ani, avea să în
cununeze lupta dusă de Paschal 
Grousset. O dată Înființat forul 
de conducere a mișcării spor
tive muncitorești franceze, suc
cesele nu s-au lăsat așteptate.

V. KORCINOI LIDER

MADRID, 6 (Agerpres). — 
După zece runde, în turneul 
internațional de șah de la Pal
ma de Mallorca conduce marele 
maestru sovietic Viktor Kor
cinoi cu 8Va P, urmat de Lar
sen (Danemarca) 7*/2 (1) p,
Spasski (U.R.S.S.) 7 (1) p, Pe
trosian (U.R.S.S.) 7 p. Florin 
Gheorghiu (România) ocupă lo
cul 10, cu 4*/j puncte.

f&tetex-radio-telefm^
In cadrul Ligii Europene la tenis 
de masă, la Norwich, selecționata 
Suediei a Învins cu scorul de 4—3 
reprezentativa Angliei. Iată cîteva 
rezultate : Neale (A) — Johansson , 
(S) 21—13, 21—17 ; Barnes (A) — 
Alser (S) 21—7 ; 15—21 ; 18—21 ;
Barnes (A) — Johansson (S) 10— 
21, 8—21 ; Neale — Alser 16—21, 
21—10, 13—21.

Sprinterul japonez Hldeo Lljima, 
cronometrat pe 100 m plat cu 
timpul de 10,1 a anunțat că aban
donează atletismul. El a semnat 
contractele cu o echipă profesio
nistă de baschet din Tokio.

In campionatul de hochei pe 
gheață al Cehoslovaciei continuă să 
conducă echipa Dukla Jihlava cu 
34 de puncte urmată de ZKL 
Brno cu 28 de puncte. In ultima 
etapă, Dukla Jihlava cu toate că 
a jucat In deplasare a învins cu 
scorul de 11—2 (1—2, 4—0, 6—0) 
echipa TJ Gottwaldov.

Cu prilejul unei gale pugllistice 
care a avut loc la Bilbao, cam

NA (tineret). Prima noastră re
prezentativă a părăsit Capitala 
cu avionul în cursul zilei de vi
neri. |

Pînă în prezent, hocheiștii 
noștri au avut ca parteneri în 
confruntările internaționale pe 
sportivii din Bulgaria și Polo
nia. Partidele au prilejuit sa
tisfacții, dar și unele nemulțu
miri. La prima garnitură s-a 
observat, de fiecare dată, o ac
centuată scădere de capacitate 
fizică, ceea ce a permis adver
sarilor să asalteze poarta apă
rată, nesperat de bine, de tînă- 
rul Iordan. De asemenea, și 
echipa de tineret, care a sus
ținut două meciuri în Polonia, 
a manifestat carențe, de altă 
natură însă, în ultima repriză

Un început năvalnic
Un militant din acele timpuri 

Înfățișa astfel situația din a- 
ceastă organizație. „Chiar de la 
început, ea s-a dezvoltat năval
nic. Și una dintre condițiile 
care au favorizat-o, a fost des
centralizarea asociațiilor și în
trajutorarea reciprocă.

Așa, bunăoară, la Paris, clu
bul muncitoresc din arondis- 
mentul al XIV-lea contribuia, 
sub toate aspectele, la forma
rea unei asociații similare in 
al XV-le a, iar toate cluburile 
erau, la rîndul lor, susținute 
de cooperativele muncitorești 
de la Bellevilloise, Saint Cloud, 
Meudon ți alte centre. Acest 
ajutor permitea cluburilor spor
tive să dispună de un minim, 
dar esențial, capital".

Șl sportul muncitoresc fran
cez a pășit, luptînd cu preju
decățile și adversitățile, din 
succes în succes, cunoscînd o 
dezvoltare pe care puțini o pu
teau Intrfezări la începutul seco
lului.

Cltcva date 

importante
Iată cîteva date importante 

din decursul existenței sale 5 
In iunie 1919 ia ființă Fede
rația Sportivă Muncitorească 
(F.S.T.) ; în 1936 victo
ria Frontului Popular dă un 
imbold și mai mare mișcării 
sportive muncitorești; în anii 
care au urmat celui de al doi
lea război mondial, F.S.G.T, 
(Federația Sportivă și de Gim
nastică a Muncii) a preluat șta
feta și a dat un larg caracter 
de mase sportului muncitoresc 
francez.

Niki Mihail BURILEANU

în runda a 10-a, Gheorghiu 
a remizat cu Lehmann (R.F. a 
Germaniei), Korcinoi a cîștigat 
la Gligorici, iar Larsen l-a în
vins pe Calvo. Partidele Petro
sian — Benko și Ivkov — Byrne 
s-au încheiat remiză.

în partida întreruptă din run
da anterioară, Fl. Gheorghiu 
a fost învins de campionul mon
dial, T. Petrosian.

pionul Spaniei la categoria mij
locie, Luis Folledo, l-a învins prin 
abandon în repriza a 10-a pe șa- 
langerul său, Jose Maria Madrazo.

Etapa a 11-a a Turului ciclist al 
Mexicului (Guadalajara — Zamora, 
210 km), a fost cîștlgată de me
xicanul Alcantara, cu timpul de 
Shll. In clasamentul general indi
vidual continuă să conducă rutie
rul sovietic Vladimir Sokolov, ur
mat la 4:19 de mexicanul Jesus 
Sarabia și la 5:27 de mexicanul 
Jesus Lozano.

într-un meci amical de handbal 
masculin, disputat la Estoril (Por
tugalia), echipa cehoslovacă Vik
toria Zizkov a terminat le egali
tate : 19—19 (8—6) cu formația
Benfica Lisabona.

La Sao Paulo s-a disputat meciul 
profesionist de box la cat. semi- 
mljlocle dintre brazilianul Joao 
Henrique și americanul Leroy Ro
berts. Pugilistul brazilian a obținut 
victoria prin ko în repriza a doua.

a partidelor. Astfel, după Ce în 
jocul de la Cracovia echipa 
noastră a condus cu 3—1, liniile 
de apărare au comis grave erori, 
permițînd gazdelor să înscrie 
(uneori, este adevărat, cu lar
gul concurs al arbitrilor) și, în 
final, să cîștige cu 4—3. în me
ciul revanșă, tinerii hocheiști 
români au jucat mai prudent, 
și-au dozat mai bine efortul 
și, în consecință, la Sosnowiecz 
au înving cu 4—3.

Trăgînd învățămintele cuve
nite, reprezentativele noastre 
de seniori și tineret s-au pre
gătit intens în vederea între
cerilor cu valoroșii hocheiști 
din R.D. Germană.


