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IONEL DRlMBA
INVITAT LA „CUPA

MARTINI4
Campionul olimpic la flo

retă băieți, sierimerul ro
mân Ionel Drîmbă, a fost in
vitat Ia tradiționalul con
curs internațional dotat cu 
„Cupa Martini", care va 
avea loc în ultima decadă 
a lunii ianuarie, anul vi
itor, Ia Paris.

O hotărîre 
privință va fi 
dința Biroului 
20 decembrie.

în această 
luată în șe- 
federal din

CAMPIOANA EUROPEI
ILONA VOSTOVA 

EVOLUEAZĂ
IA BUCUREȘTI

cum am mai scris,
21 decembrie (de

După 
sîmbătă 
la ora 17,30), sala Floreasca 
Va găzdui întîlnlrea interna
țională de tenis de masă 
România-Cehoslovacia. Par
tida contează în cadrul „Li
gii europene”. Federația de 
specialitate de la Praga a 
anunțat următorul lot care 
va face deplasarea la Bu
curești : Ilona Vostova-cam- 

oană europeană, Jaroslav 
Stanek, Stefan Kolarovics, 
Benda.

Corespondență specială pentru „SPORTUL

încă nu se stinseseră acor
durile imnului care vestea în
chiderea Jocurilor Olimpice 
de la Grenoble și în diverse 
tabere naționale ale schiului 
alpin se țeseau planurile acti- ' 
vității viitoare, al căror punct 
de plecare deriva din situațiile 
complexe care se iviseră.

Franța, copleșită de satis
facția atîtor victorii, nu putea 
alunga, totuși, îngrijorarea 
pentru golul pe care-l lăsau 
în urma lor Jean-Claude Killy 
și Marielle Goitschel. deciși să 
părăsească arena schiului pen
tru diverse „reprofilări". Pe 
de altă parte, cu tot palmare
sul — de altfel impresionant 
•— LSo Lacroix, Guy Perilled, 
Cristine Beranger aveau să 
facă față din ce în ce mai 
greu avîntului ce caracterizea
ză generațiile mai tinere și, 
poate, tentației oferite de tre
cerea la profesionism.

Austria, obișnuită să guste 
numai din cupa oferită învin
gătorilor, se împăca greu cu 
ideea de outsider în schi al 
Franței, eterna sa rivală. Re
fluxul alpinilor, marcat încă 
de la Portillo, se confirma la 
Chamrousse. Schranz, Ken
ning, Zimmermann, Messner,

BOXERII DINAMOVIȘTI ÎN ITALIA

Haas, „ultimii mohicani" ai 
aceleiași redute — generația de 
aur — vor mai încerca să re
ziste asalturilor. Dar cit timv 
încă ?

Italia — victimă a propriu
lui său paradox: condiții na
turale și tehnice excelente, dar 
fără un sistem național unic 
de pregătire a tineretului și o 
slabă preocupare pentru vir- 
furi — se vede in imposibili
tate de a lansa pe Mussner, 
Mahlknecht sau Demetz.

La rlndul lor, canadienii, a- 
mericanii sau elvețienii aveau 
ce regreta — ca și întreg schiul 
mondial — absența unor 
Nancy Greene, Kidd sau Favre 
de la startul viitoarelor com
petiții.

Așadar, trebuiau luate din 
timp măsuri energice.

Deschiderea apropiatului se
zon de schi este în măsură să 
ne risipească unele incertitu
dini și să ne dezvăluie în mare 
parte faimoasele planuri, care 
par a avea o trăsătură comu
nă : preocuparea pentru creș
terea și lansarea unor noi ge
nerații de competitori, eforturi 
materiale pentru pregătire și 
participarea la toate marile 
competiții.

Joi dimineața echipa de 
box Dinamo București va 

, pleca din nou peste hotare. 
■■ Elevii antrenorului emerit 

Constantin Nour vor evolua

aceasta pe ringurile 
la 16 decembrie la 
iar la 19 decem-

TRANSFERĂRILE

JEAN VUARNET!
ZENO COLO? NU!
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Pirlia Passo Costalunga, din munții Dolomiți, unde s-au antrenat schiorii noștri

CUVÎNTUL
MEDICULUI

anun-

în Ba-
Cl. Cru-

LA CAIAC - CANOE
j Biroul federal z hotărît 

cererile de transfer pot fi îna
intate federației de specialitate 
pînă la 31 decembrie 1968,

că

de data 
italiene: 
Bologna, 
brie într-o altă localitate care, 
deocamdată, n-a fost 
țață de organizatori.

Vor face deplasarea 
lia : P. Ganea, P. Iuga,
du, S. Mihalcea, N. Păpălău, 
C. Stanei, M. Dumitrescu, 
C. Ghiță, I, Olteanu și M. 
Constantinescu. Echipa Dina
mo va fi însoțită de arbitrii 
A.I.B.A., Virgil Cazacu și Pe
tre Epureanu.

S-a mers și mai departe. 
Federația italiană, renunțînd 
la orgoliu, l-a angajat pe 
francezul Jean Vuarnet (și nu 
pe Zeno Colo...) ca director 
tehnic al „Squadrei azzurra", 
remaniind întreaga conducere

prof. Ion MATEI
Gervinia — decembrie 1968

(Continuare in pag. a 4-a)

ROMÂNIA (juniori) - CHEMIE HALLE 3-2 LA POLO
Continuîndu-și turneul în țara noastră echipa Chemie Halle a întîlnit 

aseară la bazinul Floreasca echipa de juniori a țării noastre. Tinerii poloiști 
români au obținut o meritată victorie, după un joc viu disputat cu scorul de 
3—2 (0—0, 1—0, 1—1, 1—1). Autorii punctelor Frîncu (3) pentru români și 
Sâwert și Holan pentru oaspeți. (Aurel PĂPĂDIE, Gh. SANDU — coresp.)

1 ”RtSPORTIVUL AMATOR
Comisia (.1.0. pentru amatorism

și eligibilitate arc președinte un român
0 mare dezbatere publică în jurul 

condiției sociale a sportului modern
Ultima sesiune, de la

dad de Mexico, a Comitetu
lui Internațional Olimpic a 

. onorat întreaga mișcare o- 
limpică românească încredin- 

: țînd Iui Alexandru Șiperco, 
membru al C.I.O.
România, președinția 
comisii nou instituită 
cini dintre cele mai 
tante pentru viitorul 
pismului. (Menționăm

Ciu-

pentru 
unei 

cu sar- 
impor- 

olim- 
că A-

Șiperco mai 
membru, din

face 
Co-

lexandru
parte, ca 
misia pentru Academia O- 
limpică și din Comisia ide 
anchetă asupra Jocurilor O- 
limpice de iarnă, precum și 
dintr-un
Consiliul
C.I.O.).

Recent
sub conducerea reprezentan
tului român, Comisia de a-

nou for director: 
de coordonare al

înființată și pusă

în plonjon, Cernea aruncă la coș

raatorism și eligibilitate, nu
mără în componența sa pe 
membrii C.I.O. : Boris Bakrac 
(Iugoslavia), marchizul de 
Exeter (Marea Britanie), șei- 
cul Gabriel Gemayel (Liban), 
sir Ade Ademola (Nigeria), 
Eduardo Dibos (Peru) și pe 
reprezentanții unor Comitete 
naționale olimpice: Howard 
Radford (Canada), Jorgen 
Jahre (Norvegia), P. Carroll 
(Irlanda), J. Kress (Luxem
burg), Luc Silance (Belgia) și 
Epaminonda Petralios (Gre
cia).

MIȘCAREA OLIMPICĂ ARE 
NEVOIE DE O CONCEPȚIE 

MODERNĂ

Noua comisie are o dublă 
sarcină.

Pe de o parte: a stabili 
regulile pentru admiterea 
sportivilor la Jocurile Olim
pice, la jocurile regionale și 
la orice jocuri patronate de 
C.I.O., inclusiv . cele 'univer
sitare. Aceste reguli vor a- 
vea implicații importante, 
chiar hotărîțoare în ceea ce 
privește admiterea sportivilor 
la campionatele mondiale și 
europene. Federațiile care nu 
le vor respecta în activita
tea lor internă vor fi exclu
se de la Jocurile Olimpice.

Pe ' 
ciza 
pice 
rale 
care 
sportivi din lumea întreagă, 
— a stabili căile și mîjloa-

de altă parte; a pre
concepția mișcării oiim- 
— obiectivele ei gene- 
pe plan etic, spiritul în 
să fie educați tinerii

cele de realizare a țelurilor § 
olimpismului.

O asemenea operă vastă, 
direcțională, atotcuprinzătoa
re, nu a mai fost întreprinsă 
de pe vremea fondatorului 
mișcării olimpice, Pierre de 
Coubertin. Ea presupune o 
desfășurare de mare amploa
re, implicînd : consultarea tu
turor celor 129 Comitete na
ționale olimpice, tratative cu 
cele 26 federații internațio
nale pe sporturi, lansarea u- 
nei anchete sociologice pe 
plan mondial cu privire la 
condiția sportivului în lumea 
de azi și la conceptul mo
dern de sportiv amator, con
sultarea unor pedagogi, eti- 
cieni, sociologi, juriști de re
nume, mobilizarea presei la 
dezbaterea acestor probleme.
PROFILUL SPORTIVULUI 

ZILELOR NOASTRE
Ziarul „Sportul" consideră 

că instalarea președinției a- 
cestei importante comisii o- 
limpice pe solul patriei noas
tre ne dă prilejul să pornim 
o largă dezbatere în proble
ma atît de controversată a 
sportivului amator, a condi
ției sale sociale. Iată de ce 
lansăm un apel călduros ac
tiviștilor în domeniul spor
tului, ziariștilor sportivi, an
trenorilor, sportivilor, tuturor 
persoanelor care prin pre
ocupările lor au contingență 
cu sportul (pedagogi, etici- 
eni, sociologi, psihologi etc): 
spuneți-vă părerea, trasați ja
loanele care pot conduce la 
conturarea profilului sporti
vului adevărat al zilelor noas
tre ! Prin prezența la Bucu
rești a secretariatului Comi
siei C.I.O. pentru amatorism 
și eligibilitate, avem posibi
litatea să contribuim esențial 
la elaborarea unui punct de 
vedere, să influențăm f“ 
rea unei noi concepții ■ 
pentru marea mișcare 
neretului sportiv care 
mișcarea olimpică.

Coloanele ziarului vă 
la dispoziție I

făuri- 
vitaie 
a ti- 

este

stau

FINALA ȘAHIȘTILOR

SE AȘTEAPTĂ 
CLARIFICĂRI IMPORTANTE
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Azi dimineață, 
important eșalon partide întrerupte 
aduce, probabil,

de 14 ori campioni ai 
vaciei, oaspeții apar, 
văr, ca deosebit de 
Bobrovsky, Konvicks,

Cehoslo- 
într-ade- 
valoroși, 
Pistelak

Dinamo-Spartak Brno în „C.C.E." la baschet (m)

un 
de 

vor 
____ T , clari
ficările care încă lip- de 

înseau după runda 
aseară. Intr-adevăr, 
timp ce actualul lider 
Ungureanu cîștiga con
vingător la Zara (în 25 
de mutări)-, alt posibil 
laureat al întrecerii, 
mereu redutabilul dr. 
Troianescu, a întrerupt 
cu avantaj o partidă 
quasi-decisivă cu Drimer. încă două între
rupte pot acum să-1 
promoveze pe „vetera- 
nul“ întrecerii pe pri-

mul loc, înaintea ulti
melor trei runde. Vom 
vedea...

Deocamdată, alte re
zultate din runda a 
16-a: Szabo — Segal
J/.,—Va, Reicher — Mititeii! V9—’A, Urzică — 
Voiculescu 1/9—Vs, Vais- 
man — Pavlov Vo—Vj, 
Ghizdavu — Botez 
Vi—l/s. Restul — între
rupte.

Conduce Ungureanu 
cu 10V2 puncte, urmat 
de Mititelu O1/?., Troia- 
nescu 8V2 (3), Stanciu
și Drimer 81/? (2), Buza 
8V2 (1) etc. (Rd. V.).
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-a vorbit mult (și s-a scris 
e efectele no- 
matului la spor- 
als unor spe

cialiști de reputație mon
dială au demonstrat pînă 

evidență că practica fumatului di
minuează capacitatea de efort a unui 
sportiv (indiferent de. disciplina căreia 
i s-a consacrat) uneori în proporții de-a 
dreptul alarmante. Dacă, spre exemplu, 
un conducător auto, fumător, care ră- 
mîne la volan mai mult de 4 ore, poate 
pierde 50 la sută din reflexe, unui 
sportiv atlet, canotor (în probe de vi
teză), gimnast sau scrimer, solicitat in
tens pe o durată de timp scurtă — 
10—15 minute — vitalitatea organis
mului său poate scădea pînă îa 75 
la sută.

Medicii atrag necontenit atenția asu
pra consecințelor nefaste ale practicii 
fumatului, antrenorii, la rîndu-!e, fac, 
tot mai mult, cauză comună cu. medicii.. 
Numai sportivii — cei direct interesați 
— dovedesc o inexplicabilă, lipsă de 
receptivitate la recomandările ce li 
se adresează, de a renunța la țigară.

lată un exemplu, de dată recentă, 
evidențiat la Campionatul balcanic de 
scrimă. In pofida unor repetate apeluri 
ale personalului de serviciu al sălii 
Dinamo (desigur, din motive de secu
ritate și curățenie) concurenții, în frun
te chiar cu marii noștri mușchetari, sor
beau cu nesaț din țigară, după asal
turi sau între asalturi.

Este ușor de imaginat cum a arătat 
sala din șoseaua Ștefan cel .Mare . în 
cele patru zile ale competiției, cînd 
zeci de scrimeri și, împreună cu ei, 
oficiali, arbitri și antrenori, au trans; 
format-o într-un veritabil fumoar!?. Și 
tot așa de ușor de imaginat este cine 
a avut de suferit, în primul rînd.

Dacă astfel stau lucrurile cu sportivi 
consacrati, pentru care o pledoarie ta 

___ ___nu 
mai este necesară, atunci pentru ce să 
mai surprindă că această plagă, cu o 
mare forță de contaminare, s-a trans
mis vertiginos și scrimerilor mai tineri 
sau chiar foarte tineri ? Juniorii mici, 
copii sub 16 ani, au ajuns să fumeze 
și ei, cot la cot, cu consacrații... Pu
terea exemplului celor mari nu cu
noaște nici în acest caz bariere..

O statistică, neoficială, întocmită in 
ultimii ani atestă, de pildă, .că aproape 
jumătate din scrimerii activi sînt fumă
tori. Aceasta, în timp ce reprezentanții 
forului de specialitate nu fac decît sâ. 
privească lucrurile cu resemnare și 
deci, tacit, să încurajeze această prac
tică nefastă în loc să o combată. Este,, 
oare, firesc?

Singur medicul continuă să facă opi
nie separată. El este de admirat pen
tru perseverența cu care se străduiește 
să convingă pe sportivi că foarte multe 
din așa-zisele „surprize" petrecute pe 
planșă nu trebuie puse, în exclusivitate, 
pe seama unor greșeli de .metodica sau 
de nerespectare a unor indicații tac
tice. Dimpotrivă, medicul susține —- ști
ințific, documentat —. că și fumatul, 
reducînd masiv potențialul unui trăgă
tor, se poate înscrie între cauzele pars 
au provocat „căderile" unora dintre 
cei mai cunoscuți sportivi, scoțîndu-l 
din competiții în care porneau cel ma: 
adesea cu șanse de succes.

Cuvîntul medicului (omul aflat la tel 
de aproape de sportiv ca și antreno
rul) nu poate fi minimalizat sau, cum 
se mai întîmplă, chiar ignorat. Dacă 
prezența acestuia este apreciată drept 
indispensabilă, atunci cînd este vorba 
de efectuarea unui tratament curativ, 
cu atît mai mult se impune, respectul 
față de cuvîntul medicului în acțiuni 
cu caracter profilactic, indiferent de 
natura lor.

vederea menținerii sănătății nici

Tiberiu STAMA

COEXISTENTA PRECARA
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TALENTUL SI IMORALITATEA
Subiectul. DOBRIN

Din nou, sala Floreasca va 
fi neîncăpătoare. Prilejul este 
oferit chiar astăzi de întilnirea 
internațională de baschet mas
culin dintre echipele campioane 
ale României și Cehoslovaciei: 
Dinamo București și Spartak 
Brno. Acestea vor susține, de 
la ora 18,30, prima lor întîlnire 
din cadrul celui de al doilea 
tur al ,,C.C.E.“, competiție tra
dițională care reunește toate 
valorile continentale.

După E.K.E. Viena, pe care 
au eliminat-o, dinamoviștii au 
acum un adversar evident mai

redutabil. De aceea și pregăti
rile au fost mai intense, iar 
conștiinciozitatea jucătorilor 
sporită. Convinși că trebuie să 
evolueze la maximumul valorii 
lor, campionii români sînt ho- 
tărîți să facă tot posibilul pen
tru a avea o comportare cit 
mai bună și în consecință, să 

" obțină victoria. Acest lucru este 
posibil, deși baschetbaliștii ce
hoslovaci, antrenați de celebrul 
Ivan Mrazek au o carte de vi
zită impresionantă. Finaliști ai 
ediției precedente a „C.C.E.”,

sînt primele valori, dar desigur 
că nici Novicky și Pospisil, 
două speranțe autentice ale 
baschetului cehoslovac, nu pot 
fi neglijați. în perspectivă, o 
dispută pe care o dorim nu 
numai pasionantă, așa cum sînt 
meciurile din „C.C.E.“, ci și 
spectaculoasă, spre satisfacția 
publicului.

Formații: DINAMO BUCU
REȘTI (antrenor Dan Nicules- 
cu) : Albu (1,86 m), Giurgiu 
(1,92 m), Novac (1,96 m). Visner 
(1,90 m), Cernea (1,96 m), Ma-

zilu (2,04 m), Andreescu
(1,86 m), Diaconescu (1,86 m), 
Dragomirescu (1,89 m), Bradu 
(1,91 m); SPARTAK BRNO (an
trenor Ivan Mrazek): Novicky 
(2,03 m), Bobrovsky (2,02 m), 
Bily (2,01 m), Pospisil (1,96 m), 
Vitek (1,95 m), Konvicka (1,92 
m), Koyârik (1,92 m), Pistelak 
(1,91 m), Vrba (1,87 m), Zanaska 
(1,85 m), Vlk (1,81 m), Arbitri: 
A. Kokorev (U.R.S.S.) și C. Di- 
mou (Grecia).

în deschidere, la ora 17, s« 
va desfășura derby-ul diviziei 
A feminine între echipele Po
litehnica București și Rapid 
București.

Repriza a Il-a a meciului 
Dinamo—Spartak Brno va fi 
transmisă în direct de Studioul 
de Televiziune cu începere de 
la ora 19,30.

în după-amiaza zilei de vi
neri, 6 decembrie, a avut loc la 
Pitești ședința de analiză a 
clubului F.C. Argeș, cu referiri 
la comportarea din turul cam
pionatului. La această manifes
tare ziarul nostru a fost repre
zentat de unul din redactorii săi 
de specialitate care, puțin îna
inte de ora 18, se îndrepta îm
preună cu tov. Florea Tânăses- 
cu, secretar general adjunct al 
F.Pl. Fotbal, spre locul consfă
tuirii. în plină stradă, fotba
listul Dobrin de la F.C. Argeș 
a insultat și injuriat grav tri
misul nostru (fiindcă îi notase 
cu 7 comportarea în partida 
disputată cu o zi înainte), a- 
menințîndu-1, în final, că va 
da un telefon „undeva” ca re
dactorul să nu mai poată părăsi 
orașul. Cu toate că la compor
tarea iui de periferie fusese 
martor secretarul adjunct al 
F.R. Fotbal, ulterior, în fața 
conducătorilor secției Și clubu
lui, Dobrin a negat că ar fi 
avut amintita atitudine, pentru 
care atributul de huliganism 
pare insuficient.

întîmplări, a- 
o lungă suită 
fond similar,

în fața acestei 
șezată alături de 
de secvențe cu 
este firesc să ne întrebăm :
Ce tare de educație, ce malfor
mații de caracter, ce trăsături 
antisociale s-au adunat în acest 
tînăr care sfidează normele de 
comportare civilizată. încalcă o- 
bligațiile derivate din codul re
lațiilor sociale, își permite să 
discrediteze clubul și forul său 
tutelar numai pentru faptul că 
știe să lovească o minge de 
fotbal ? Calitatea de sportiv i-s 
viciat într-atît lui Dobrin op
tica despre viață, incit funcția 
discernămîntului i s-a 
cu totul, făcînd din el 
sor de periferie ? Se 
da. Și acest proces a 
centuat, mai ales, de
manifestată față de repetatele 
lui răbufniri greu de calificat. 
Cel desemnat întîiul fotbalist al 
țării își îngăduie să insulte pe 
reprezentantul unui organ de 
presă, pentru motivul că nu i-a 
acordat cîndva decît nota șap
te. Ce s-ar fi întîmplat dacă 
Dobrin ar fi primit o notă și

mai slabă ? Dar, jucătorul din 
Pitești își îngăduie și fapte cu 
mult mai grave. Ce virtuți u-

I. MITROFAN
(Continuare tn pag. a 3 a)

PATINATOARELE
NOASTRE, -

LA MOSCOVA I
atrofiat 

un agre- 
pare că 
fost ac- 

toleranța

La sfîrșitul acestei săp- 
tăinîni are loc la Palatul 
Sporturilor din 
un important 
ternațional de 
fistic. Printre 
se vor număra 
patinatoare 
țării
și Beatrice Huștiu. 
face deplasarea și 
Mlnculescu — arbitră in
ternațională și Al. Păcu- 
rariu, membru al biroului 
F.R.P.

Moscova 
concurs in- 
patinaj ar- 
participante 
și cele 

fruntașe 
noastre Elena

două
ale |

Moiș j
Vor 

Irina j
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PERIPLUL
IMAGINAR

£ vremea poveștilor l
Chiar dacă am lăsat 

copilăria dincolo de 
zăplazul tot mai înalt al li
nilor. Chiar daci jocul flă
cărilor din gura sobei s-a 
mistuit în rigiditatea geo
metrică a caloriferului.

E vremea poveștilor șl am 
pășit în lumea, lor de vrajă 
avînd în mină o carte cu 
scoarțe policrome și cu un 
titlu ademenitor pentru ori
care iubitor al drumeției : 
„ALMANAH TURISTIC — 
1969”.

Ce găsești sub coperta lui, 
care a prins în delicata gri
lă albă, ca într-un vitraliu, 
culorile și diversitatea pei
sajului românesc 7

In primele pagini, prelu
diul. unui vibrant omagiu ri
ctus frumuseților țării de 
acad. Al. Baltici șt evocarea 
pe care acad. G, DaicovtciU 
o face — cu maximă compe
tență și căldură — unul e- 
v.eniment de seamă din isto
ria poporului nostru: ma
rea adunare populară de la 
l decembrie 1918 de pe 
„Cimpul lui floria", la Alba 
Iulia.

Cobori, apoi, trepte in 
timp pînă la anii în care 
Bucureșțiul ajunge oraș, te 
lași conclus de acad. G. O- 
prescu prin cartierul Cotro- 
ceni sau pășești — cu acad. 
V. Eftimiu — pragul cafene
lelor literare ale Capitalei, 
de la începutul, veacului 
nostru.

Părăsind Bucureșțiul, în
cepi o lungă călătorie pe fi
lele cărții. Poposești în Del
tă ca să asculți vorba do- 
moalâ a lui Sadoveanu, lău- 
dînd. bucatele lipovenilor, te 
îndrepți apoi, spre Țara Ha
țegului, leagăn de istorie 
scump nouă, și îi străbați 
așezările bogate în tradiții 
sau urci spre frumusețile as-’ 
pre ale Retezatului.

Dtică ești un pasionat al 
potecilor de munte vei trece 
mai grăbit peste capitolul 
destinat turiștilor pe patru 
roți și vei începe urcușul pe 
Buila — Vînturarițq, această 
uriașă spinare de piatră așe
zată de-a curmezișul mun
ților Căpăținii, vei urma cu 
plăcere drumul sinuos al 
văilor carpatice, fie pe Cer
na. Igsindu-te ispitit de peș
tera Vomogledulut, fie pe 
Topolog, prin cheile sălba
tice ale Sălătrucului, fie in 
caniognele pe care Tiștta 
le-a croit in tărîmul de pia
tră și de legende al X'rancei.

Dar cite alte îndemnuri lo 
călătorie nu sînt în paginile 
acestui almanah! $i nu nu
mai la călătorie pur și sim
plu. Ci și la popasurile ce 
ne îngăduie să cunoaștem, 
de pildă, casele care păstrea
ză cu pietate amintirile lui 
Nicglae lorga la Botoșani, 
ale lui George Enescu la Do- 
rolwi și în foștii Liveni, mu
zee mai puțin vizitate ca a- 
cela din Lupșa dedicat Țării 
Moților, sau cel de istorie a 
farmaciei de la Cluj, culele 
oltenești de la Măldărești și 
Glogova, stațiuni de odihnă 
squ cu virtuți curative ca 
Sting, de Vale, Colibița, 
Singeorz, Valea Vinului și 
Geoagiu.

Mai mult decît în edițiile 
precedente, almanahul des
chide o fereastră ' largă spre 
frumusețile făurite de natu
ră și om, dincolo de hota
rele țării noastre. Se evocă 
monumentele de pe coasta 
dglmată, 
voioșia 
zingului 
Swinger 
parcul
frumusețile oglindite în 
canalelor Veneției, orașe 
giene.

Întorci ultima filă și
chei periplul imaginar cu 
tainicul îndemn de a reface 
o cit de mică parte din el 
în proximele zile ale va
canței.

W.'.'WZ-:

Prevederile calendarului competițional al anului viitorAUTOMOBILE PENTRU RALIURI
® Ce spune „Anexa J

• Citeva încercări românești

• Sint recomandabile

improvizațiile tehnice ?

Realizări ale marilor uzine

♦ Un magnetofon la bord

Aparatul „Speed-pilot"

Fără îndoială, actualmente, 
întrecerile de regularitate și 
rezistentă constituie cel mai ex
tins și cel mai aoeesibil dome
niu de manifestare al sportului 
automobilistic. Să vedem, deci, 
ce mașini sînt necesare și admi
se în aceste întreceri, care au 
inc put să se organizeze în ul
timii ani și in (ara noastră

la start se aliniază 
obișnuite, din grupa 
serie, pe care 
le procură in 
comerț și pe 

pentru nevoile

con- 
mod 
care 
coti- 
com- 
este

In general, în confruntările 
sportive mai modeste, locale sau 
regionale, 
automobile 
turism de 
curenții și 
curent din 
le folosesc
diene. Lucrurile devin mai 
plicate, însă, atunci cînd 
vorba de un raliu național de 
tradiție (Raliul Vltavei. Raliul 
Poloniei etc.), de unul interna
tional sau de marile competiții 
'.‘ontînd pentru campionatul eu
ropean. „

grupă, 
serie, 

nu ne 
că, a- 
să fie

automobilele din gru- 
numită turism, regu- 

permitc concurențelor

„Anexa J” a Codului sportiv 
internațional, elaborat de fede
rația de specialitate, precizea
ză că în raliuri sînt admise 
mașini din categoria A, grupele 
1, 2 și 3. Despre prima 
rezervată turismelor de 
am amintit mai sus și 
ramine să spunem decît 
ceste automobile trebuie
identice cu cele ce se găsesc în 
magazine și să se fabrice in cel 
puțin 5 000 de exemplare anual. 
O mașină bine cunoscută din 
categoria turismelor de serie 
este Renaujt 8, cu motor Gor
dins de 1 255 cmc. intrată de a- 
nul trecut și în dotarea lotului 
național.

Pentru 
pa a 2-a, 
lamentul
să înlocuiască axul cu came ori
ginal, să modifice raportul de 
compresie, șă lustruiască gale
riile de admisie și evacuare, să 
modifice sau să schimbe carbu
ratorul. Este lesne de înțeles că 
astfel de operațiuni — extinse 
in ultima vreme și la grupa I — 
măreșe substanțial puterea unei 
mașini de serie și o fac capa
bilă de performanțe superioare.

In sfîrșit., din grupa a 3-a fac 
parte automobilele G. T. (Grand, 
Turismo 
care se 
restrîns 
care au 
Porsche

sau Grand Tourisme), 
fabrică într-un număr 
de exemplare anual șl 
o construcție specială. 

911 T, la volanul căreia

TUR DE

muzeele Parisului, 
neostenită a Grin- 

vienez, celebrul 
din inima Dresdei, 
național din Tatra, 

apa 
bel-

• In cadrul Facultății de ’ 
geografie a Universității din 
Sofia a luat ființă o secție de 
„Geografia turismului". în ca
drul acestei secții urmează a fi 
formate cadre de conducere 
pentru activitatea turistică din 
această țară.

In-

0 Numărul satelor de vacan
ță de iarnă dip Franța va fi du
blat pînă în 1971. Actualmente 
funcționează în Franța 11 ase
menea centre de vacanță hiver- 
nală.

S. BONIFACIU

• începînd cu anul 1968. în 
Italia s-au pus în aplicare mă
surile de dezvoltare a infra
structurii turismului prevăzute 
in planul cincinal special ela
borat pentru acest domeniu. 
Potrivit acestui plan, statul i-

LOCURI DE POPAS

CABANA
POIANA IZVOARELOR

Una din cabanele de pe Va
lea Prahovei, ușor accesibila 
în timp de iarnă și avînd în 
vecinătate pîrtii de schi reco
mandabile începătorilor, este 
cea de la Poiana Izvoarelor.

Cabana se află la marginea 
unei păduri c)e brazi, sub vîr- 
ful Diham. la o altitudine de 
1455 m. £a este deschisă tot 
timpul anului, iarna avînd asi
gurată încălzirea cu lemne in 
sobe de teracotă Capacitatea 
acestui loc de popas, se cifrează 
la 100 locuri vara si 69 locuri 
iarna. Ele sînt repartizate în 
camere de 2—4 locuri și în 
încăperi comune. Clădirea dis
pune de instalații interioare de 
apă, sanitare și de iluminat e- 
lectric.

Un restaurant și un bufet 
asigură deservirea simultană a 
cca 80 persoane.

Accesul la cabană se face 
prin Bușteni de unda se ur
mează drumul forestier spre 
Gura Dihamului (V/a oră), iar. 
mai departe pe poteca marcată 
cu bandă roșie încă ll/a—2 ore 
pînă la cabana Poiana izvoare
lor. Din acest punct se pot

f&ce excursii la cabanele Mă- 
lăiești, Omul (vara) și iarna la 
Diham, sau în stațiunile Pîrîul 
rece și Predeal.

rahurile ultimilor

Pauli Toivonen a cîștigat anul
oacesta Raliul Dunării, este 

mașină din grupa G. T.

MODIFICĂRI ADMISE

Modificările admise de „Ane
xa J ‘, operate în vederea spo
ririi performanțelor mașinilor, 
se pot face de orice concurent 
experimentat, inițiat în meca
nică și posesor al sculelor și 
pieselor necesare. Citeva tenta
tive de acest gen au avut loc 
anul acesta și la noi, fapt pen
tru care, atît în programul Ra
liului României, cît și în cel al 
campionatului de coastă, a tre- 
buit șă se introducă, pe lîngă 
grupa turismelor de serie — și 
grupa mașinilor de turism. 
Printre cej care și-au modificat 
mașinile se numără inginerul 
bucureștean Mihai Marinescu 
care a reușit șă scoată un plus 
de .7---8 C.P. din motorul Flaiu
lui său 850. Ca să obțină acest 
spor de putere, el a înlocuit 
axul cu came, precum și car
buratorul original și a IȘeut ri
nele corecții la galeriile de eva
cuare.

Dar — trebuie subliniat a- 
cest lucru — experiențele per
sonale Și modificările „de S<?- 
raj" sînt de cele mai multe cri 
riscante și întotdeauna costiși 
toare. De aceea, cele mai mari 
uzine europene preferă să în' 
treprindă asemenea experiențe 
în secțiile lor de cercetări și să 
realizeze mașini speciale de ra
liu cu ajutorul instalațiilor uzi
nale moderne.

MAȘINILE APARUTE 
IN ULTIMII ANI

Este îndeobște cunoscut fap
tul că o competiție de anver
gură nu se poate cîștiga astăzi 
cu o improvizație tehnică, chiar 
dacă la volan se află ași ai în
trecerilor rutiere ca Zasada,

Plot, Vînatier, Elford sau Aal
tonen. Așa se explică de ce, în 
ultimii ani, la startul celor mai 
importante raliuri au apărut 
mașini ca Renault Gordini 1300, 
Opel Kadett Rallye, Cooper 
1300 S, Lancia Fulvia Rallye, 
Alfa Romeo 1300 și, .altele.

Prin ce se deosebesc aceste 
tipuri de mașini ? In raport cu 
cele obișnuite, ele au cîte două 
carburatoare, radiatoare de ulei, 
conducte de evacuare individua
le, circuite duble pentru Line, 
rezervoare de combustibil mă
rite. O atenție deosebită șe a- 
cordă raportului kg/C.P., urmă- 
rindu-se ca mașina să fie cit 
mai ușoară. Semnificative în a- 
cest sens, apare atit soluția fir
mei Lancia care a construit 
pentru mașina sa de raliu o ca
roserie din'aluminiu, cît și e- 
exemplul lui Toivonen, supus, 
în vederea ediției din acest an 
a Raliului Monte Carlo, unei 
cure de slăbire în urma căreia 
a pierdut... 9 kg.

în interior, mașinile de raliu 
sint prevăzute cu volan tip 
curse, cu scaune speciale foarte 
comode (în aceste scaune se stă 
fără întrerupere mai multe zile 
și nopți), cu centuri de sigu
ranță, . cu rezemătoare pentru 
cap (cei doi membri ai echipa
jului conduc și se odihnesc cu 
rîndul).

Cu mare atenție sînt proiec
tate și realizate, de asemenea, 
ținuta de drum a mașinii și sus
pensia, aceasta din urmă tre
buind să facă fată sutelor de 
kilometri de drumuri proaste, 
înscrise în programul unor ra
liuri.

Tot în vederea neplăcerilor 
ce s-ar putea ivi pe drumurile 
neasfaltate, mașinile de raliu au 
prevăzută o carapace protectoa
re care să le apere cutia de vi
teze, diferențialul și oaia 
ulei.

Foarte interesante sînt și 
amenajări inexistente la un 
tomobil obișnuit : farurile
iod, claxoanele puternice, șter- 
gătoarele de parbriz cu două 
viteze, anvelopele cu profil spe
cial sau cu cuie (pentru raliu- 
rile de iarnă), aparatele „Speed 
pilot". Aceste aparate n-au luat 
o extindere prea mare, probabil

de

alte
au- 
cu

saudin cauza prețului ridicat 
a altor motive, dar serviciile 
lor sînt deosebit de prețioase : 
în timpul cursei ele indică me
dia orară, întîrzierea sau avan
sul față de orele ideale din 
carnetul de bord, numărul de 
kilometri parcurși în etapă etc.

Cînd goțiește pentru a recu
pera o întîrziere sau cînd pai- 
ticipă la probele speciale, pilo
tul trebuie să ia cît mai puțin 
mîinile de pe volan. De aceea, 
la bord se montează eîte un bu
ton suplimentar pentru acționa
rea claxonului, a șteigăicarelor 
și a dispozitivului de ștrobit 
parbrizul, pe care la nevoie le 
manevrează coechipierul. Și 
tot coechipierul (în limnaj de 
specialitate se numește naviga
tor) dispune de o mică lampă 
cu tijă elastică ce il ajută noap
tea să citească harta sau car
netul de bord. In spate, pe 
banchetă (sau lîngă ca), se 
găsesc roțile de rezervă (dacă 
echipajul nu este însoțit de o 
mașină de asistență tehnică), 
căștile, proviziile alimentare, 
trusa cu sculele orînduite în 
așa fel incit să fie găsite ușor 
chiar și cu ochii închiși.

Pentru a încheia acest fugi
tiv „inventar” al unei mașini 
speciale de raliu, trebuie să mai 
amintim și magnetofonul, care 
unor concurenți — căci nu toți 
folosesc o astfel de metodă — le 
ține loc de caiet de însemnări 
mai ales în cazul antrenamente
lor în 
cedeul 
torul : 
tere a
bandă toate amănuntele drumu
lui, din punctul de start și pînă 
la sosire, specificînd sensul vi
rajelor, vitezele precise cu care 
acestea se pot aborda, elemen
tele neobișnuite, eventualele 
puncte periculoase etc. Cînd im
primarea este gata, el își în
cepe antrenamentul, ascultînd în 
căști comenzile propriei sale 
voci sau ale vocii coechipieru
lui, care îl conduc spre unicul 
țel într-o astfel de împrejurare 
— obținerea unei viteze cît mai 
mari.

probele de viteză. Pro
aste aproximativ urmă- 
pilotul face o recunoaș- 
traseului și imprimă pe

ORIZONT
talian va învesti în turism în
tre anii 1968 și 1972 sume de 
peste 600 milioane dolari. Ur
mează să fie sprijinită con
struirea unor hoteluri mici și 
să se creeze noi centre turis
tice, în. regiuni mai puțin dez
voltate din punct de vedere 
economic. Se pune de asemenea 
accentul pe lărgirea bazei ma
teriale necesară turismului 
ci al.

Dumitru LAZAR

so-

ga- 
din

• Acțiunea „bicicleta la 
ră” inițiată de căile ferate 
R. F. a Germaniei a fost primi
tă cu interes atît de turiștii au
tohtoni cit și de cei veniți din 
alte țări, 
din sudul 
bicicletele
gări peste 1000 
Precizăm că în gările din zo
nele 
torii 
rată 
unei 
ceste
la oricare din cele 55 de gări 
cuprinse în acest experiment 
turistic. Se preconizează ca 
în 1969 să se extindă și in alte 
regiuni ale R. F. a Germaniei 
acțiunea „bicicleta la gară".

Numai în localitățile 
țării au făcut uz de 
puse la dispoziție în 

de călători.

de interes turistic, călă- 
pot închiria pe orice du- 
o bicicletă-turist contra 
sume de trei mărci. A- 
biciclete pot fi restituite

Itinerare de sezon

PE CUPOLA ÎNZĂPEZITĂ
A MOHORULUI

punctul

ușor de 
muchia 
vestică, 

se des- 
acci-

Vf. MOHORUL (2 335 m), 
unul din cele mai impor
tante din cuprinsul mun

ților Parîngului, este de obicei 
ocolit de turiștii care parcurg 
traseele de creastă deși traseul 
marcat, cîndva, cu triunghi roșu 
de la cabana Rinca pînă la șaua 
Piatra Tăiată (ramificație a 
traseului principal al Parîngu
lui) trece chiar peste 
său culminant.

Acest vîrf este mai 
urcat pe două laturi: 
nord-estică și culmea 
Spre sud-est și sud
prind povîrnișuri foarte 
dentate, mai ales la limita in
ferioară, la contactul cu bazi
nul văii Române. Pentru tra
seul nostru am ales un itinerar 
pornind de la cabana Rînca 
(1 600 m), situată la coaiele 
muntelui Păpușa. Accesul la 
cabană se face de obicei in 
lungul șoselei alpine Novaci - 
Sebeș (18 km). Distanța Tg. Jiu 
— Novaci (45 km) este străbă
tută de autobuzele D.R.T.A. zil
nic.

Pentru ascensiune vom lua cu 
noi alimente pentru o zi și., 
schiurile. Părăsim' cabana Rînca 
îndreptîndu-ne inițial spre nord 
in lungul șoselei alpine (mar
caj de vară : triunghi roșu). De. 
pășim ultimele pilcuri de pă
dure, ocolind pe la vest vf. Cor- 
neșui Mare (1 686 m). Fără să 
părăsim versantul apusean al 
muntelui, urcăm panta directă 
a Păpușii (nord), pînă la vîrful 
său piramidal (2134 m). Ca să 
evităm pantele înzăpezite și ex
puse în care se înscrie șoseaua, 
vom menține la urcuș mijlocul 
muchiei. Timp de mers pînă 
la acest vîrf : 2 ore 15 min. Din 
streașină Păpușii se desfășoară 
o frumoasă priveliște. în egală 
măsură spre Mohorul cît și spre 
„valurile" de munți din zona 
centrală a Parîngului. La răsă
rit, privirea zboară pînă spre

fruntariile munților Căpățînei 
și Lotrului.

începînd de la această înălți
me ne îndreptăm spre nord- 
vest, eoborînd pe schiuri (dife
rența de nivel de circa 100 m) 
pînă în șaua estică a muntelui 
Dengheru, aflată în apropierea 
șoselei. Pînă lîngă muntele 
Urdele (alt. max. 2 280 m) tra
versăm pantele cu zăpadă întă
rită pe versantul sudic al m, 
Dengheru (2 060 m), apoi urcăm 
pe serpentinele șoselei alpine în 
șaua vestică Dengheru. înainte 
de a ajunge la pasul Urdele 
(2180 m) vom părăsi firul șose
lei ureînd direct la vîrful Urde
le, de pe care putem fotografia 
în bune condițiuni Vf. Mohorul 
(timp de mers 3 ore 15 min.).

Dincol de vîrf urmează o co
borîre plăcută, pe schiuri, de 
circa 200 m diferență 
pînă la șaua Urdele. 
de la jumătatea pantei 
rîre, vom menține cu 
serpentinele șoselei, 
parapetul înalt și mai ales mar
ginea crestei aflată în stingă 
devin periculoase pentru schi
ori. Abia la ultima serpentină, 
înainte ca șoseaua să vireze la 
dreapta spre izvorul Urdelor, 
vom părăsi cu grijă bordul ac
cidentat al șoselei, evitînd cor
nișele și stîncile de pe versan
tul sudic (unde se află căldarea 
glaciară Mohorul), și coborim. 
în mici serpentine, pînă în șa

In fața noastră spre 
se ridică pantele obositoare 
Vf. Iezerul (alt. max. 2 210 
spre care ne 
urcuș, pîrție 
obicei mare,

După circa 
la cabană (timp socotit numai 
pentru mersul pe jos) atingem 
culmea muntelui Iezerul, 
spre vest 
imaculate 
lui.

In spre 
crenelurile

TREI CAMPIONATE NAȚIONALE
DE AUTOMOBILISM ÎN 1969

Biroul Comisiei naționale sportive auto a aprobat calen
darul competițional al anului viitor. întrecerile internațio
nale rezervate automobiliștilor noștri sint cele pe care 
le-am publicat in ziarul din 13 noiembrie a.c. Cit privește 
competițiile interne, ele au fost grupate in trei campio
nate naționale după cum urmează :

CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RALIURI în care intră 
Raliul României (27—29 iunie), 
Raliul 
Raliul 
Raliul narciselor 
liul mănăstirilor 
să obțină titlul 
sau pentru a figura în clasa
mentul final, un echipaj este 
obligat să ia parte la Raliul 
României și la două din cele 
patru raliuri regionale.

în afară de campionat, fi
liala A.C.R. Cluj va organiza 
la 5 octombrie Raliul recoltei.

nord-vest 
sud-vest

(23 martie),
(27 aprilie), 

(25 mai), Ra- 
(15 iunie). Ca

de campion

CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE VITEZA ÎN COASTĂ 
este compus din patru etape : 
Hula Mediașului 
Măgura Bacăului 
Mateiaș-Muscel (4 
leac (5 octombrie), 
samentul final vor 
punctele obținute 
participant în trei din cele pa
tru etape. Interesant de subli
niat este faptul că două din 
aceste etape figurează ca pro
be speciale în cadrul raliuri- 
lor regionale. Astfel, proba de

(6 aprilie), 
(25 mai), 
iunie), Fe- 
Pentru cla- 
fi reținute 

de fiecare

FUMATUL
De cîțiva ani oamenii de 

știință au lansat campania îm
potriva fumatului. Nocivitatea 
fumului de țigară — atît pentru 
cei ce-1 inhalează direct cît și 
pentru cei din jur — a fost de
monstrată științific și a însem
nat un avertisment serios.

In rîndurile ce urmează vrem 
să ne oprim, foarte pe scurt, a- 
supra efectelor negative rezul
tate din asociația șofer-fumător, 
cit și asupra unor urmări ne
plăcute ale unei asemenea sim
bioze.

Cercetătorii au demonstrat că 
abuzul de tutun duce la dimi
nuarea reflexelor, la o lungire 
în timp a reacțiilor. Chiar și 
pentru nespecialiști este clar 
că, la un bun conducător de au
tomobil, reacțiile corecte, re
flexele, reprezintă baza sigu
ranței circulației. Factorii aju
tători, cum ar fi respectarea in
dicatoarelor rutiere, a vitezelor 
de deplasare, starea tehnică ire
proșabilă a automobilului etc., 
nu reprezintă un „strict nece- 
Sgr" ci o suprastructură clădită 
pe calitățile de perfectă stăpî- 
nire a automobilului de către, 
fiecare conducător. Din păcate, 
mulți din conducătorii auto fu
mează. Interogați, ei răspund 
invariabil, „nu mă influențează, 
nu simt nimic”, sau dau alte 
răspunsuri asemănătoare A- 
eeasta, deoarece fumatul nu 
produce imediat „crize acute" ci

la Măgura face parte din Ra
liul narciselor, iar cea de la 
Feleac figurează în programul 
Raliului recoltei. Deci un con
curent care participă la cele 
două raliuri își. trece în același 
timp și probele pentru cam
pionatul de coastă.

CIRCUIT
13 con-

CAMPIONATUL 
CAN DE VITEZA PE 
în care sînt înscrise 
cursuri : Brașov (4 mai), Bucu
rești (II mai), Bacău (8 iunie), 
Pitești (29 iunie), Suceava (13 
iulie), Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej (20 iulie), Baia Mare (27 
iulie), Sibiu (10 august), Tg. 
Mureș (24 august), Arad (7 
septembrie), Timișoara (14 sep
tembrie), Cluj (28 septembrie), ■ 
Ploiești (26 octombrie).

La toate cele trei campio
nate se vor acorda titlurile de : 
campion absolut și de cam
pion pe clase. Festivitățile de 
decernare a titlurilor vor avea 
loc la Pitești (29 iunie) pen
tru campionatul de raliuri, la 
Cluj (5 octombrie) pentru cam
pionatul de coastă și la Ploiești i- 
(26 octombrie) penlru campio
natul de viteză pe circuit

LA VOLAN

direcției volanului 
în mină sînt făt...te 

greu și nu cu destulă

unii oameni care

sapă încet, dar sigur, la baza 
calităților abăolut necesare u- 
nui automobilist.

Un alt aspect, de loc neglija- - 
bil, este pericolul generat de fu
matul la volan. Scuturînd scru
mul țigării prin geam, acesta 
revine în mașină intrînd in ti
chii conducătorului (șau ai pa
sagerilor), iar mișcările pentru 
schimbarea vitezelor sau pentru 
schimbarea 
cu țigara 
destul de 
siguranță.

Există
sînt sigur — nu vor mai fuma 
la volan niciodată și nici nu 
vor permite acest lucru pasa
gerilor lor. Am putut vedea la 
unitatea unde lucrez —- Autome- 
canica — mașini aduse la recon
diționat, mașini care păx.;au 
scăpate (și este un mod eufe
mistic de exprimare) dintr-un 
puternic incendiu. De fapt, nu a 
fost vorba decît de „o inofen
sivă țigară”, scăpată sau uitată 
nestinsă complet în automobil. 
Astfel de exemple sînt : Tre.- 
bântui proprietatea dr. Almaș 
de pe Magistrala Nord-Sud, un 
Fiat 850 proprietatea ing. lo- 
nescu Teodor din str. Schitu 
Măgureanu și încă multe altele.

Cam scump plătită plăcerea 
de a fuma la volan 1

Marin DUMITRESCU

de nivel 
începînd 
de cobo- 
strictețe 

deoarece

vom deschide, 
prin zăpada

apus 
ale 
m) 
în 
de

4 ore de mers de

In 
se dezvăluie cutele 
ale căldării Iezeru-

apus șe profilează 
ferăstruite ale Coas-

care se for- 
pe marginea 
Asaltul Mo- 
mai înaltă a

tei lui Rus și Vf-ului Pietrele, 
de după care „mijesc” preludiile 
Parîngului Mare.

De pe culmea Iezerului facem 
o coborîre prelungă spre sud 
pînă in curmătura Mohorului, 
evitînd cornișele 
mează de obicei 
povârnișului (est), 
borului, ținta cea
traseului nostru, se desfășoară 
acum pe o diferență de nivel do 
200 m ; muchia limitată la est 
și la vest d.e povîrnișurile căl
dărilor glaciare se îndulcește și 
se lățește abia după 2 300 m al
titudine, cînd putem merge în 
voie pînă la cota maximă: 
2 335 m. Timp necesar: 5 ore. 
Priveliștea foarte largă și sur
prinzător de bogată ne dezvă
luie toate „tainele" Olteniei 
subcarpatice : văi șerpuite, 
sate risipite pe pînza albă de 
nea, coamele dealurilor amor
țite de frig. Mai sus, Olteuia 
montană strălucește în soare cu 
reflexe de argint pe tîmplele

munților : culmile Parîngului a- 
vîntate pînă la 2 518 m, căușul 
văii Lotrului înveșmîntat în 
chiciura molizilor seculari, cul
mile Latoriței cu serpentinele 
șoselei alpine, geana zimțată a 
munților Făgărașului, ne fac "să 
uităm de asprimea gerului. 
Abia cînd nasul și vîrfurile de
getelor încep să înțepe ne vom 
desprinde din această reverie 
luminoasă ca să ne pregătim de 
întoarcere.

Urmează coborîrea pe același 
itinerar folosind pe mari por
țiuni schiurile (atenție, viteza de 
coborîre trebuie să fie redusă 
pentru a observa din timp 
„scindările" și crustele de ghea
ță). în afară de urcușurile 
scurte de pe Urdele și Păpușa 
coborirea este continuă pînă la 
cabana Rînca. Timp de mers, 
fără 
ore.
ore.

schiuri U întoarcere : 3—4
Timp total de mers : 8—9

.«<■

ing. Nae POPESCU
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DE LA EGAI LA EGAL!
Acum cîtva timp, la Nico

sia. în preliminariile campio
natului mondial de fotbal, 
reprezentativa R. F. a Ger
maniei reușea cu mare chin 
să învingă selecționata Ci
prului, printr-un gol înscris 
cu numai un minut înainte 
de fluierul final.

Pe mulți iubitori ai fotba
lului i-a surprins, probabil, 
acest rezultat. O echipă în
vinsă pînă mai ieri cu sco
ruri astronomice în deplasa
re ' (0—7 eu România, la 
București) și chiar „acasă1' 
(1—5, tot. cu România) a 
ajuns acum să joace de la 
egal la egal cu vicecampionii 
lumii ! Obișnuiți numai cu 
știri negative despre calita
tea fotbalului cipriot, iată-ne 
puți, dintr-o dată, în situa
ția de a consemna puterjiica 
replică pe care reprezentati
va Ciprului a dat-o redutabi

COEXISTENTA PRECARĂ
(Urmare din pag. 1)

mane și sportive pot li întrevă
zute în acest tînăr. care se 
îmbată periodic (ultima oară, 
luni 2 decembrie, cu două zile 
înaintea ultimei partide cu Di
namo București, cînd a fugit 
din mijlocul echipei), care a 
făptuit scandaluri publice și ac
te imorale, care joacă barbut 
pe sume incredibile 1 Dar mai 
ales, de cîtă josnicie poate fi 
atins tînărul în stare să-și bata 
mama ? Toate aceste acte în
jositoare pentru condiția umană 
fac parte de multă vreme din 
biografia lui Dobrin, iar cle
mența sădită pe slăbiciunea 
forurilor responsabile, manifes
tată prin sancțiuni serafice, au 
accentuat treptat credința a- 
cestui fotbalist că lui i-ar fi 
îngăduit orice, coborindu-1 tot 
mai mult în zone de unde e 
foarte greu de recuperat. în 
fond, și ncii sîntem, într-un fel, 
vinovați de faptul că am aștep
tat umplerea paharului deoa
rece cunoșteam multiplele de
vieri ale lui Dobrin, dar spe
ram că vor veni măsuri fără 
intervenție publică.

Pe Dobrin îl separă o distan
ță din ce în ce mai mare de 
profilul moral al adevăraților 
noștri sportivi, de alcătuirea 
spirituală' a tineretului din țara 
noastră, angajat ferm într-o 
operă care zidește conștiințe, 
ințelectualizează și deschide su
fletele spre înalte și oneste as
pirații. Notorietatea și toleran. 
ța l-au adus aici. Dar mai poa
te fi apreciat Dobrin pentru 
fente și pentru șuturi, cînd re
versul său uman s-a veștejit 
într-atîta ? Ne poate mulțumi 
să-1 vedem chiar un foarte di
baci jucător, dar deplorabil pe 
dinăuntru ? însuși talentul său 
are și va avea de suferit, atins 
in permanență de mentalități 
vecine cu teritoriul infracțiunii.

Sportivul și ziaristul sînt doi 
oameni a căror activitate se 
desfășoară în fața opiniei pu
blice. Ei se supun judecăților 
de valoare, angajîndu-și de fie
care dată priceperea și probita
tea în fața unui for neiertător, 
singurul menit să aprecieze, să 
discearnă, să aprobe sau să 
respingă. Orice încercare de a 
roti pe deasupra capetelor to
iagul grosolăniei și invec.ivei 
are un aer de primitivism și 
trebuie barată pentru totdea
una.

Nu scriem cu mlnie, ci din 
grijă și compasiune pentru via
ța unui tînăr, din care e po
sibil să nu se obțină, miine, 
decît un ratat social. Dreptul 
la această previziune ni-1 dă 
caftii atîtor alți fotbaliști ieșiți 
sau prezenți încă în actualita
te, care au repetat sau repetă, 
in date puțin deosebite, același 
fenomen de alienare. în pofida

PENICILINA-FARUL 
3-0, LA VOLEI

Ieri, in sala Voința din Iași, s-a 
disputat meciul de volei restanță 
dintre echipele feminine Penici
lina și Farul Constanța din ca
drul diviziei naționale A. Partida 
s-a încheiat cu victoria gazdelor 
la scorul de 3—0 (3, 1, 13). Con- 
ștănțencele au opus rezistență 
numai în setul ultim, pe care 
erau pe punctul de a-1 cîștiga.

D. DIACONESCU 
coresp. principal

CINE VOR FI ECHIPELE CAMPIOANE?
© Noile promovate în prima categorie
© Rezultatele obținute de Voința Arad

la Budapesta si Praga
După suita de concursuri in

ternaționale din ultimul timp, 
jucătorii noștri de tenis de masă 
vor fi prezenți și la o impor
tantă competiție internă : retu
rul campionatului republican pe 
echipe. întrecerile vor avea loc 
la Arad, în zilele de 12—15 de
cembrie. Așadar, duminică vor 
fi cunoscute echipele campioa
ne ale țării.

înaintea meciurilor care în
cep joi, iată care este înfățișa
rea clasamentelor : bărbați: 1. 
C.S.M, 1 Cluj 18 p, 2. Voința 
București 16 p, 3. Politehnica 
București 16 p, 4. Voința Arad 
15 p, 5. Comerțul Tg. Mureș 
13 p, 6. Politehnica Timișoara 
12 p, 7. Constructorul București 
12 p, 8. C.S.M. II Cluj 11 p, 9. 
Progresul București 8 p, 10. 
A.S.A. București 0 p. Formației 
Progresul i s-au dat cinci me
ciuri pierdute cu zero puncte 
din cauza folosirii neregulamen- 
iare a jucătorului Ionescu Soa
re. De asemenea, în același mod 
a pierdut partidele și echipa 
A.S.A. — pentru utilizarea unui 
jucător nelegitimat.

Femei : 1. Voința Arad 14 p, 
2. Progresul București 13 p, 3. 
Rapid Brașov 12 p, 4. Spartac 
București 11 p, 5. Dinamo Cra
iova 10 p, 6. Comerțul Tg. Mu
reș 9 p, 7. C.Ș.O. Iași 4 p, 3. 
Sinteza Oradea 1 p. Ultima cla

lei echipe a lui Helmuth 
Schon.

Adevărul este însă că nu 
dintr-o dată a apărut acest 
rezultat. El nu este de loc 
întîmplător, ci a fost anun
țat de alte performanțe în
registrate în ultima vreme de 
fotbaliștii din Cipru. Astfel, 
imediat după victoria asupra 
echipei României (acel neuitat 
7—1 de la Zurich), Elveția a 
fost învinsă la Nicosia cui—0. 
Iar Italia s-a considerat fe
ricită cu acel 2—0 smuls în 
repriza a doua, în fața ace
leiași echipe a Ciprului. Un 
1—1 cu Arsenal vorbește, de 
asemenea, despre progresele 
fotbalului din Cipru, o țară 
cu 600 000 de locuitori (mai 
puțin de jumătate din popu
lația Bucureștiului).

Revista „France Football" 
ne dezvăluie secretul acestor 
rezultate, referind u-se, pe 

atîtor intervenții lucide care au 
demonstrat că în fotbalul nos
tru domnește o atmosferă ne
sănătoasă, aflată in corespon
dență cu precara sa capacitate 
competitivă, generată de admi
terea Și permanentizarea unor 
relații echivoce, nesincere, 
strîmbe, în ciuda atîtor semnale 
și argumente nu s-au adoptat 
decît măsuri paleative, acolo 
unde ar fi fost necesară o con
secventă și eficace ofensivă 
pentru asanarea unui mediu, 
care, deseori, mutilează conști
ințe, producînd tipuri umane 
derizorii.

In legătură cu ultima atitu
dine lamentabilă a fotbalistu
lui Dobrin se cuvine a relata și 
o scenă edificatoare pentru re
flexul de toleranță instaurat 
in conștiința tehnicienilor noș
tri. La sfîrșitul ședinței de a- 
naliză, tovarășul Paul Costan- 
dache, președintele clubului 
F. C. Argeș, i-a întrebat pe 
antrenorii Ion Bălănescu și 
Eugen Mladin, precum și pe 
medicul echipei, dr. P. Tomescu, 
cum îl apreciază pe Dobrin 
pentru conduita relatată și pen
tru ce măsuri opirează. Vom 
relata cu fidelitate cele trei 
răspunsuri. Ion Bălănescu : 
„Comportare incalificabilă ; e- 
chipa poate funcționa și fără 
Dobrin, dar, dacă l-am scoate 
din lot am intra în conflict cu 
publicul, fiindcă spectatorii îl 
cer, ei necunoscînd decît fot
balistul, nu și omul". Eugen 
Mladin : „Incredibil ! Dar tre
buie să ne gîndim că Dobrin a 
foșt proclamat doi ani la rînd 
drept cel mai bun fotbalist din 
țară, fapt care l-a făcut să-și 
piardă capul*1. Dr. P. Tomescu : 
„Condamnabilă purtare, dar să 
ne amintim de mediul în care 
a crescut Dobrin”.

Deci, o unanimă etichetare 
aspră, dar, recul în momentul 
deciziei. Argumentele par des
tul de puțin consistente. Publi
cul nu cere ca pe stadioanele 
noastre și în echipa națională 
șă apară jucători care ascund 
în ei oameni capabili de acte 
antisociale, ba este saturat și 
indignat de apariția și proli
ferarea unor țipi, străini de 
bunul simț, de cinstea, de hăr
nicia și modestia cetățenilor a- 
cestei țări. Dobrin nu s-a viciat 
după ce a fost proclamat întîiul 
jucător al țării, dovedindu-și 
cu mult înainte apucăturile rele 
și înclinațiile nefaste (e regre
tabil, totuși, că cei ce l-au de
semnat n-au reflectat și asu
pra conduitei lui sociale).

Să ne amintim de Petschov- 
schi sau de Constantin consi
derați, la vremea lor, cei mai 
buni fotbaliști ai țării. Cîtă so
brietate, ardoare, ce travaliu în 
decurs de 90 de minute, cum 
își ofereau echipei toate ener
giile personalității, cită pres
tanță și onestitate în viața par
ticulară, cîtă grijă pentru fie
care act săvîrșit în public I

Toate încercările de recupe
rare ale lui Dobrin de extir
pare a deprinderilor sale huli
ganice au fost pînă acum in
fructuoase în pofida numărului 
acestora, fiindcă întotdeauna, 
n-au avut profunzime, severitate 
și durată, așa cum ar fi impus 
un elementar simț pedagogic. 
Tocmai fiindcă a pornit în via
ță și în activitatea sportivă de 

sată își datorează locul intro
ducerii în formație (de șase ori), 
fără drept de joc, a Verei Weis. 
în legătură cu toate aceste aba
teri, am vrea să știm dacă an
trenorii vinovați (sau aite per
soane în culpă) au fost sanc
ționați ?

Zilele trecute, la București 
s-a desfășurat campionatul de 
calificare la probele pe echipe. 
Clasamente: fete (formații de 
trei jucătoare, sistem „Cupa 
Swaythling) : 1. Voința Bucu
rești (Mihaela Lunțeanu, Cor
nelia Alexandrescu, Mariana 
Stoian, Liliana Panait, antrenori 
Ion Pop și Vicențiu Tulcea) 
12 p, 2. Tehnolemn Timișoara 
(Ecaterina Bugarschi. Ildico I- 
ran, Eleonora Sabău, instructor 
voluntar Gheorghe Finkl) 11 p,
3. C.S.M. Cluj 10 p, 4. CSO Pi
tești 9 p, 5. MCFT București 
8 p, 6. Rapid Buzău 7 p, 7. 
Voința Satu Mare 6 p. Băieți 
(formații de patru jucători, 17 
meciuri : 16 de simplu+unul de 

de o parte, la antrenorii care 
îi instruiesc acum pe ciprioți 
(englezul Franklin, maghiarul 
Szengeller și sovieticul Net- 
to), iar pe de altă parte la 
seriozitatea în pregătire, la 
munca sistematică, la disci
plina de care dau dovadă ju
cătorii din Cipru, în ciuda 
temperamentului lor medite- 
raneean.

Așadar, numai o pregătire 
începută de la eșalonul clu
burilor, de către oameni cu 
mare competență și autorita
te, a putut crea acel climat 
de încredere în puterile pro
prii, de care are nevoie ori
ce formație și cu atît mai 
mult cele naționale.

Oare nu este cazul să re
flectăm puțin ?

Virgil ECONOMU

performanță cu un mare defi
cit de educație, față de el și în 
favoarea lui ar fi trebuit să fie 
utilizat un arsenal pedagogic 
complet și nu măsuri fruste, 
care i-au accentuat deformările 
firii. Argumentele în numele 
cărora antrenorii și medicul iui 
Dobrin, aceleași utilizate în 
decursul timpului și de către 
foștii săi antrenori și conducă
tori, cerînd indirect o sancțiu
ne mai blîndă, reprezintă, dim
potrivă, un substrat necesar de 
combătut cu severă luciditate. 
Cei ce nu înțeleg că atunci 
cînd omul e în primejdie 
și fotbalistul din el este profund 
afectat, cei ce nu consimt că 
trebuie salvgardat cu orice preț 
omul, indiferent de nume și de 
valoare sportivă, comit o gre
șeală cu implicații sociale și 
merg pe același drum, presă
rat, la noi, și cu alte cazuri 
dezolante.

Cunoscînd, probabil, aceste 
triste istorioare din care — pă
cat ! — nu s-a extras nici o 
morală, tovarășul Paul Cos- 
tandache, președintele clubului 
F. C. Argeș a conchis, după 
ascultarea celor 3 puncte de 
vedere: „îl cunosc .pe Dobrin 
de cînd avea 10 ani. Mi-a pro
vocat într-una numai bătaie de 
cap, făcînd nenumărate boa
căne, una mai ceva decît alta. 
Părerea mea este că trebuie ex
clus din viața sportivă și, chiar 
dacă opiniile dumneavoastră

CARNET STATISTIC
© Primul gol al campiona

tului a fost înscris de Lupu- 
lescu (Politehnica Iași) în min. 6 
al partidei Politehnica Iași-Pro- 
gresul.

• Primul autogol al campio
natului a fost marcat de Boc 
(Dinamo București) în min. 15 
al partidei A.S.A. Tg. Mureș— 
Dinamo București.

9 în turul acestui campio
nat s-au înscris 7 autogoluri. 
„Realizatorii" lor sînt: Boc (Di
namo Buc.), pentru A.S.A. Tg. 
Mureș ; Georgevici (Jiul), pen
tru „U“ Craiova ; Neacșu (Pro
gresul), pentru Vagonul ; Mul- 
roth (Vagonul), pentru Rapid ; 
Olteanu (F. C. Argeș) pentru 
Farul; Ghergheli (Dinamo 
Buc.), pentru Progresul; Mus- 
tețea („U“ Cluj) pentru Jiul.

® în turul campionatului di
vizionar A s-au acordat 29 lo
vituri de pedeapsă. Au reușit 
să transforme: Cîrciumărescu 
(,,U“ Craiova), Oprea („U“ Cluj) 
de 3 ori, Petescu (U.T.A.), Oble- 
menco („U“ Craiova) de 2 ori, 
Adam (Vagonul Arad) de 3 ori, 
Codreanu (Rapid), Deleanu (Po
litehnica Iași) de 2 ori, Oaidă 
(Progresul) de 2 ori, Siko 
(A.S.A. Tg. Mureș), Dumitrache 
(Dinamo Buc.), Badea (Farul).

• 11 jucători ar trebui să 
roșească la gîndul că nu au 
reușit să transforme cîte un 
„11 metri”. E vorba de Tăta- 
ru II (Steaua), Melenco (Farul), 
D. Ene (Dinamo Bacău), N. A- 
lexandru (Crișul), Dobrin (F.C. 
Argeș), Petescu (U.T.A.), Balog 
(Crișul), Codreanu (Rapid), O- 
prea („U“ Cluj), Dinu (Rapid), 
Matei (Progresul).

dublu) : 1. CSO Iași (Cornel
Macovei, Dan Apostu_ Vasile 
Domnaru, Mihai Șumulea, Do- 
ru Andrieș, antrenor ing. Ga
briel Simionescu) 9 p (44—38),
2. Dinamo Craiova (Cătălin Co
jocarii, Marin Roncea, Mihai 
Bobocică, Dumitru Arjoca, an
trenor Virgil Bălan) 9 p (41— 
34), 3. Voința Brașov 9 p (44— 
27), 4. Bere Grivița București 
7 p, 5. Voința București 6 p, 6. 
Universitatea Cluj 4 p.

Voința București, Tehnolemn 
Timișoara la fete și CSO Iași, 
Dinamo Craiova la băieți vor 
juca, în anul viitor, în campio
natul național, în locul ultime
lor două clasate (fete și băieți) 
la competiția de săptămîna a- 
ceasta de la Arad.

★
Așa cum s-a anunțat, echipa 

feminină a clubului Voința din 
Arad a întreprins de curînd un 
turneu în Ungaria și Cehoslo
vacia. Rezultate înregistrate : 
Budapesta : Statistica-Voința
13—3 și 8—8. într-unul din me
ciuri, Kishazi a întrecut-o pe 
Eleonora Mihalca cu 2—0. Vo- 
ința-Vașutterv 6—3 și 11—5. 
Praga : Voința-Start 5—4 : Le- 
sai-Kotikova 2—0, Crejec-Vos- 
tova 0—2, Mihalca-Kettnerova 
2—0, Leșâi-Vostova 0—2, Mi- 
halca-Kotikova 2—0, Crejec- 
Kettnerova 0—2, Mihalca-Vos- 
tova 0—2, Lesai-Kettnerova 2-0, 
Crejec-Kotikova 2—0.

Lotul Voința a fost alcătuit 
din Eleonora Mihalca, Magda
lena Lesai, Iudit Crejec, Lidia 
Sălăgeanu, Emil Procopeț-an- 
trenor.

Sezonul competi- 
țional oficial a lu- 
at sfirșit. Fotba
liștii de la Progre
sul nu și-au agățat 
încă ghetele în cui, 
urmînd să plece 
zilele acestea in
tr-un turneu peste 
hotare. In imagi
ne, un „flash" de 
la ultimul lor an
trenament desfășu
rat în „familie", 
pe terenul din dr. 
Staicovici.
Foto : V. BAGEAC

vor fi altele, eu n-am să-mi 
schimb punctul de vedere".

Considerăm că fotbaliștilor 
nu li se mai pot tolera apte și 
comportări antisociale, că me
diul fotbalistic trebuie purificat 
prin eliminarea neînduplecată 
a tuturor celor ce sfidează fon
dul și formele de conviețuire 
ale societății noastre. Era tim
pul să conteze mai întîi omul 
și numai în al doilea rind cel 
ce știe să lovească oricît 
de perfect mingea. Trebuie în
țeles și acceptat o dată, cu gîn
dul la toată coloana de nume 
care s-au ratat, că din oameni 
imorali nu pot ieși decît vre
melnice și false valori sportive. 
O concepție superioară, bazată 
pe rațiuni sociale, asupra țelu
rilor sportului nu trebuie să 
admită compromisuri, acceptînd 
imoralitatea în schimbul unui 
șut tras la păianjen. Din dra
goste față de viitorul fotbalu
lui românesc, din respect față 
da onoarea tineretului nostru 
care se dezvoltă într-un climat 
înnobilat de prezența adevăru
lui, libertății, demnității și 
muncii, din sincer interes pen
tru viitorul social al lui Do
brin, cerem ca acesta să fie 
sancționat exemplar.

Trebuie începută cu fervoare 
(cît timp s-a pierdut in acest 
sens!) o luptă decisivă pentru 
curmarea promiscuității. Altfel, 
fotbalul nostru își poate pier
de una din rațiunile de a exista.

îmi face deosebită plăcere să 
reamintesc jucătorii care, în 
unele partide, au obținut nota 
maximă, 10. Să-i amintim, cu 
speranța că în retur și alții 
vor face ca ei, oferindu-ne un 
spectacol fotbalistic de cea mai 
înaltă calitate : Coman, Nun- 
welller VI (de 2 ori),.. Pîrcălab 
(toți de la Dinamo Buc.), Ră- 
mureanu, Angelescu (ambii de 
la Rapid), Strîmbeanu (de 3 cri), 
Popa (ambii de la „Li” Craiova), 
Dembrovschi, Nunweiller IV, 
Ghiță (toți de la Dinamo Ba
cău), Ionescu, Stan (ambii ju
cători la Jiul), Pojoni (de la 
U.T.A.), Mureșan (A.S.A. Tg. 
Mureș), Dincuță (Petrolul).

CUPA IINEBhOS

...așa s-a intitulat competi
ția găzduită zilele trecute de 
sala de sport a liceului cu 
program de educație fizică 
din Cluj. Au participat echi
pe de la școlile sportive din 
Arad, Cluj, Reșița, Timișoara, 
precum și gimnaști ai clubu
rilor Vagonul Arad, C.S.M. 
Cluj, C.S.M. Reșița și C.F.R. 
Arad. Cel mai bine s-au com
portat Tldiko Țuzhani (C.S M. 
Cluj), clasată pe primul loc 
la individual compus, Ecate
rina Patache (C.S.M. Cluj) și 
Iuta Falscser (C.S.M. Reșița).

De remarcat frumoasa ini-

Primele trei clasate \ 
la individual compus . 
— pe podium; ,

® Cea mai eficace înaintare: 
,,U“ Craiova, cu 30 de goluri 
marcate. în medie, 2 goluri de 
fiecare meci.

® Cea mai bună apărare a 
fost a U.T.A.-ei, cu 13 goluri 
primite. Media : 0,9 goluri pri
mite în fiecare partidă.

® Cele mai ineficace înain
tări lezau avut Progresul și 
Crișul. Au marcat numai cîte 
14 goluri fiecare. Media : 0,93 
goluri marcate în fiecare meci.

• Cea mai slabă apărare a 
avut-o Vagonul, cy 33 de go
luri primite. Media : în fiecare 
partidă cite 2,53 goluri.

PETRE FALCOȘ 
com. Chimogeni, Constanța

ÎNTRECERI AMICALE, LA CLUJ
țiativă a antrenorilor Fran- 
cisc Covaci, Franci se Darvai 
și Alfred Molnar, precum și 
a comisiei municipale de gim
nastică : statuetele, medaliile 
și plachetele ce au răsplătit 
pe primii clasați au fost con
fecționate pe plan local.

Prof. N. POSTOLACHE

„Cupa Banatul44
Gimnaști din județele Timiș, 

Bihor, Caraș-Severin, Cluj și 
Hunedoara și-au dat întilnire la 
Timișoara, în cadrul competiției 
amicale dotată cu „Cupa 
Banatul”. Pe echipe, între
cerea a fost cîștigată de se
lecționata Timiș (126 p), ur
inata de cele ale județelor Cluj 
și Caraș-Severin. La individual 
reprezentantele județului Timiș 
au obținut un succes net : ca
tegoria maestre — Alina Go- 
reac (37,85 p) ; cat. I — Maria 
Novăcescu (35,75 p) ; cat. a Il-a

Statuetele și medali
ile, gata de a fi înmî- 
nate celor merituoși.

4 RECORDURI
La ultimul concurs desfășurat 

în bazinul Floreasca, tinerii îno tători clinamoviști au înregistrat 
o serie de rezultate meritorii, 
printre care și 4 noi recorduri 
ale țării în piscină acoperită. Cea 
mai ’ bună performanță șparține 
lui Liviu Copcealău, cronometrat 
pe distanța de 200 m spate în 
2:26,5. Rezultate tehnice : '

Ad. Adam 61,1 și Gabriel Po- 
pavici (12 ani) 66,3 (rec. copii 
categ. B) ia 100 m liber ; Z. Giu- 
rasa 65,5 la 100. m delfin ; Gh. 
Pop 2:53,5 și G. Popovici 2:55,6 
la 200 m bras ; Georgeta Cerbea- 
nu 1:14,9 și Angela Anton 1:15,3 
la 100 m delfin ; Anca Mihăescu 
2:58,4 Ia 200 m bras (rec. copii 
categ. A) ; L. Copcealău 2:26,5 
(rec. copii categ. A) și M. Mova- 
nu 2:28,7 la 200 m spate ; Anca

— Vanda Ispravnicu (35,05 p) ; 
cat. a III-a — Ana Trauer 
(36,05 p) ; cat. a IV-a — Lumi
nița Boieru (35,55 p). La
băieți, victoriile au fost 
împărțite între gimnaștii din 
județele Timiș și Cluj. Iată 
primii clasați: cat. maeștri — 
V. Coșariu (T) 56,45 p ; cat. I — 
Gh. Iușan (C) 53,20 p ; cat. a 
Il-a — Liviu Morovan (T) 55,85 
p ; cat. a III-a — M. Ciurdar

LOTO © PRONOSPORT
SERIA MARILOR CÎȘTIGĂTORI CONTINUĂ
Săptămîna de săptămîna la 

sistemele Loto—Pronosport se 
înregistrează noi mari câști
gători. Dăm mai jos cițiva din 
marii cîștigători din ultimul 
timp.

La tragerea Loto din 29 no
iembrie un număr de trei par- 
ticipanți au obținut la catego
ria I cîte un premiu de 59.692 
lei jucînd bilete sfert.

La concursul Pronoexpres din 
27 noiembrie participantul Bo- 
tiță Dumitru din București a 
cîștigat 157.077 lei la extrage
rea I, categoria I. La concursul 
următor, la extragerea a Il-e 
cat. A s-a înregistrat un pre
miu de 111.344 lei. Acest pre
miu a fost obținut de Năstase 
Ștefan din Ploiești.

La Pronosport, la concursul 
din 24 noiembrie Vasile Crai
nic din Cluj a obținut cu un 
buletin 50% un premiu de cat. I 
(13 rezultate) în valoare de 
93.950 lei.

Numărul cîștigătorilor de 
autoturisme din acest an a 
crescut la 840. Numai în ziua 
de luni 9 decembrie și-au ri
dicat autoturismele de la se

LA NATAȚIE
Mihăescu 3:55,2 la 400 iu mixt (rec. 
copii categ. A) ; L, Copcealău 
5:26,9 la 400 m mixt.

© A fost perfectată întîlnirea 
de înot dintre reprezentativele 
României și Cehoslovaciei. Ea va 
avea loc în zilele 10, 11 și 12 apri
lie 1969 la Praga. O săptămînă 
mal tirziu, la Ostrava, este pro
gramată întrecerea dintre selec
ționatele de juniori ale celor două țări.

Șl TIMIȘOARA
(T) 54,55 p ; cat. a IV-a — Lu
cian Popa (C) 54,40 p.

Concomitent cu „Cupa Bana
tul" s-a desfășurat meciul inter
național de juniori dintre echi
pele orașelor Timișoara și 
Offenburg (R.F.G.). Victoria a 
revenit, atît la feminin cit și la 
masculin, echipelor gazdă: 
masculin : 258,50 — 249,80 ; fe
minin : 184,25 — 170,50.

P. ARCAN și
C. CREȚU — coresp.

diul Centralei Administrației 
de Stat Loto-Pronosport ur
mătorii 7 cîștigători : Solcan 
Constantin — Cislău — Mosk- 
vici 408 (Loto), Popa Aurel — 
Buzău — Warșzawa (Loz plic), 
Pepa loan — jud. Hunedoara — 
Volga (Loto), Zavette Maria — 
jud. Hunedoara — Skoda (Loz 
plic), Potioc Ludovic — jud. 
Bihor — Moskvici (Loto), Ks- 
roly Alexandru — Tîrnăveni — 
Volga (Pronoexpres) și Krauss 
Kurt — Sibiu — Volga (Loto).

Oricine poate cîștiga aseme
nea premii jucînd în mod re
gulat la sistemele Loto-Prono
sport. Azi și mîine sînt ulti
mele zile cînd mai puteți să vă 
procurați bilete pentru tragerea 
Loto de vineri.

Tragerea Pronoexpres de azi 
are loc la ora 18,30 în București 
în sala din str. Doamnei nr. 2. 
Tragerea va fi radiodifuzată, 

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 49
DIN 8 DECEMBRIE

Categoria I : (12 rezultate) 2.5 variante a 31 236 lei, cat. a 11-a : 
(11 rez.) 25.5 v. a 3 674 lei, cat. a 
III-a ; (10 rez.) 287,5 v. a 488 lei.
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Continuăm prezentările celor mai buni sportivi ai lumii pe 
smul 1968, în ordinea rezultatelor anchetei organizate de a- 
genția I.S.K. l-a venit rîndul unui super-campion, atletul ame
rican At Oerter, cel mai bun discobol el J.O. moderne, figu
rină pe locul al doilea în acest clasament mondial „omnium".

In noianul de performanțe ex
traordinare, de surprize realmen
te de proporții, de nașteri ale 
unor noi idoli sportivi si de pră
bușiri- ale altora vechi, în s acest 
vălmășag de senzațional al celei 
de a XIN-a Olimpiade moderne, 
se, disting, totuși, cîteva nume de legendă.

Avantajați sînt atleții. Mai întîi, 
pentru că întrecerea lor a domi
nat autoritar mărețul spectacol 
din Mexic ; apoi, pentru că per
formanța exprimată precis este 
ușor de apreciat din prini'a clipă ; .in sfirșit. în al treilea' rînd. pen
tru eă atletismul, chintesență atr'u că atletismul, chinteseirtă celoi’ mai naturale mișcări 
alergarea, ■ aruncarea, săritura 
reflectă posibilitățile maxime -ale organismului. Ku va surprinde, 
deci, pe nimeni faptul că majo
ritatea specialiștilor care au scris 
despre „omul Jocurilor Olimpice- 
au optat pentru doi dintre învin
gătorii din atletism : Bob Beamon 
și Alfred Oerter.

Desigur, Beamon a realizat un 
rezultat uluitor, pe care, probabil, 
că numai după ani și ani. șl tot 
în condiții avantajoase ca cele de la Ciudad de Mexico, le va întrece 
cineva. Candidatura sa a fost, insă, 
serios concurată de „omul cu brațul de aur“, cum 1-ău numit unii, 
care-și înscrie numele pentru a 
patrs oară consecutiv in fruntea 
listei discobolilor Al. Oerter !
■Nu vom comite repetare su

părătoare înfățișîndu-vă datele sale personale : născut la 10 sep
tembrie 1936 tn localitatea Asto
ria : 1,93 m și 130 kg : a studiat 
la Universitatea din Kansas ; in
giner (electronică) la Gumman 
Aircraft din West Babiion (statul New York) : evoluția performan
telor pe ani : 1955 — 52.77 ; 1956 -- 
56,36 : 1957 — 56.48 : 1958 — 57.35 : 
19S» — 58.12 ; I960 —■ 59.18 ; 1961 — 
58.(15 ; 1962 — 62.44 ; 1963 — 62,62 : 
1964 — 62,18 ; 1965 — nu a' concu
rat ; 1966 — 63,22 ; 1967 — 62,03 ; 
1968 — 64,70. Cu excepția anului 
1064, toate aruncările maxime din 
anii olimpici au fost cele realizate 
în întrecerea pentru medalia de. 
aur. El a stabilit; în afara recor
durilor olimpice, unul neoficial :

TOKIO 10. — Gimnastele ce
hoslovace în frunte cu multi
pla campioană olimpică Vera 
Cec.s1avska-Odloz.il și-au în
ceput turneul în Japonia. Un 
măre număr de spectatori au 
urmărit la Tokio demonstrația 
oaspetelor. Cu mare succes a 
evoluat Vera Ceaslavska. E- 
chipa gimnastelor cehoslovace 
urmează să participe la o serie 
de concursuri demonstrative 
programate și în alte orașe ja
poneze.

acela al victoriilor consecutive 
într-o probă. Existau trei core- 
eordmani, și toți trei din S.U.A. : 
Kay Ewry, campion olimpie la să
ritura în lungime în 1900. 1904 și 1908 ; John Flanagan, medaliat cu 
aur la aruncarea ciocanului in 
aceleași- ediții ale J.O. și Frank Wykoff, . tot de trei ori consecutiv 
deținător al medaliei de aur cu ștafeta de 4x100 m. De la 15 oc
tombrie 1968. Alfred Oerter a de
venit „monarhul .Tocurilor’''. ..

Indiscutabil, pentru a deveni 
. campion olimpic, mai ales la atle
tism, se cer astăzi calități de su- 
praclasă. Dar — și este poate cel 
măi însemnat lucru pe care ni-1 
arată victoriile m-arelui Al — cu 
etît mai mari trebuie să fie ca
litățile -morale ale unui sportiv 
pentru a putea ține pasul, în con
dițiile vertiginosului progres general, cu ambițioșii și puternicii 
aspiranți la titlul olimpic. Apoi, 
să nu uităm,, fiecare victorie 
olimpică a lui Oerter a curmat, 
cariera unui recordman... în 1956. 
învins pentru a -treia oară, deși 
se prezentase la startul australian 
al J.O. ca recordman al lumii. Fortune Gordien a plîns, dîndu-și 
seama că nu-și va mai putea în
cerca- șansa și a patra oară, și, 
cît de autoritar dominase Gordien 
proba ! în 1948 Consolini, în 1952 
Iness și în 1956 Oerter i-su stopat, 
însă, în ultima clipă, aspirațiile. 
In 1960. la Roma. Sink Babka 
(născut cu 4 zile mai țîrziu decît 
Oerter), o adevărată forță a na
turii, recordman mondial și fa
vorit cert, a trebuit să plece stea
gul. La Tokio, .patru ani mal tîr- 
ziu, Sylvester- și Danek păreau a avea, de „discutat4* în doi, dar 
iarăși Oerter s-a dovedit „om de 
concurs".

Da, expresia e cea mai adecvată. 
Exemplul în sens invers ni l-a 
oferit australianul Clarke, de 
record**, dar nu de concurs. Oerter, în schimb, este prototipul, 
campionului. I se atribuie nervi 
de oțel : stăpînirea de. sine în mo-: 

■ mentele decisive uimește pe ori
cine o în preajma cercului de 
aruncare. Un ziarist francez de 
mare prestigiu, Robert Pariente, 
prezent la victoriile lui Al, scrie 
in „l’Equipe** ; Intr-adevăr, e 
ceva magic în siguranța acestui 
ccilos pașnic și blind, poate chiar 
nonșalant, care se transformă 
într-î? formidabilă mașină de arun
cat de îndată ce intră în cerc. 
Nu are alt secret decît forța sa 
colosală și o tehnică atit de per
fectă, incit albia dacă Iasă să se 
întrevadă efortul pe care-I depu- 

Dar forță mai mare și teh- 
au
în 
că de 
și

ne.‘ 
nică aproape' la fel de bună demonstrat și învinșii săi — Sy 
vestei, Danek et Comp, 
schimb, nu și-au dat seama 
.-.bătrînul** Al vizează medalia 
aur, nu recordurile, fie ele 
mondiale. Iată ce declară chiar \ contra 

Ja antrenament și am 
că puteam atunci să 

•5 metri față de cele mai 
de

et
și-au dai

recordurile, 
Iată ce . . .el i „Am aruncat, deseori,, 

vintului remarcat 
cîștig 4—.' 
bune performanțe aîe mele 
pină atunci. Dar n-am vrut nici
odată să țin seama de acest avantaj. Dimpotrivă, am preferat, tot
deauna să arunc cu vîntul în 
spate, ca să-mi apreciez valoarea 
reală în cele mai grele condiții*’.

Tot anul, înaintea confruntă
rii din Mexic, Oerter fusese stă- 
pînit de aceleași gînduri, neîncer-

POLOISTII DINAMOVISTI
CONTINUĂ CURSA ÎN „C.C.E.“

0 INDISPONIBILITATE - GRINJESCU - iN LOTUL BUCUREȘTEAN
Campionii țării noastre la 

polo, jucătorii de la Dinamo 
București, pleacă astăzi, dimi
neață, la Moscova, pentru a con
tinua cursa în cea de a Vl-a 
ediție a „Cupei campionilor eu
ropeni". Vineri după-arpi’ază, in 
bazinul acoperit de la Lujniki, 
sînt programate primele meciuri 
ale turneului semifint'I, care 
reunește — alături de formația 
bucureșteană — pe Dinamo 
Moscova, Dynamo Magdeburg 
și N. C. Barcelona.

Târne,ul de la Moscova 'se a- 
nunță extrem de echilibrat, fie
care din cele 4 participante 
avînd șanse de calificare în me
ciurile semifinale directe (vor 
continua întrecerea primele 
două clasate). Dinamo Moscova, 
cu Sidlovski, Barkalov, Cikva- 
naia, a fost finalistă în prima e- 
diție a competiției. Dynamo 
Magdeburg, care are în compo
nența lotului pe olimpicii Fehn, 
Ballerstedt și Kluge a ajuns de 
două ori in finala Cupei, iar 
N. C. Barcelona oferă 6 jucători 
naționalei spaniole, anul acesta 
in mare progres. în sfirșit. să 
nu uităm eă și bucureșțenii au 
fost, în ediția trecută, la un pas

de cucerirea trofeului, ei fiind 
intrecuți doar în finală de că
tre Mladost Zagreb. Iată de ce 
considerăm destul de dificilă 
misiunea reprezentanților po
lcului românesc în confruntările 
de la Lujniki. Cu atît mai mult, 
cu cît, este aproape sigur, ei nu* 
vor putea beneficia de aportul 
lui G'firițescu (un stilp al apă
rării). accidentat la ultimele an
trenamente.

• Programul meciurilor de la 
Moscova este următorul: VI
NERI : N. C. Barcelona — Di
namo București și Dynamo 
Magdeburg ■— Dinamo Moscova; 
SlMBATA : Dynamo Magde
burg — N. C. Barcelona și Di
namo Moscova — Dinamo Bucu
rești ; DUMINICA: Dinamo 
Moscova — N. C. Barcelona și 
Dinamo București — Dynamo 
Magdeburg.

• In al doilea turneu semi
final. programat in noul bazin 
(50 m) acoperit de la Belgrad, 
își vor disputa calificarea Mla
dost Zagreb, actuala deținătoare 
a trofeului, Pârtizan Belgrad, 
Ferencvaros Budapesta și N. C. 
Marseille.

r
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Fostul portar al reprezen
tativei de fotbal a Mexicu
lui, Antonio Carbajal, face 
parte în prezent din condu
cerea tehnică a lotului ce se 
pregătește pentru „mondiale
le11 din 1970. Cu 5 prezențe, 
Carbajal deține recordul par
ticipărilor la turneele finale 
ale campionatelor mondiale. 
Iată lista jucătorilor partici
pant! la trei sau mai multe 
turnee finale.
— CARBAJAL (Mexic)
— U. SANTOS (Brazilia)
— BELFOUK (Franța)
— MATTLER (Franța)
— NIC. COVACI (România)
— FINNEY (Anglia)
— WRIGHT (Anglia)— DIDI (Brazilia)
— N. SANTOS (Brazilia)
— NOVAK (Cehoslovacia)
— PLUSKAL (Cehoslovacia)— SCHAEFFER (R.F.G.)
— GROSICS (Ungaria)
— CARDENAS (Mexic)
— IAȘIN (U.R.S.S.)— GARRINCHA (Brazilia)— GILMAR (Brazilia)
— PELE (Brazilia)
— SCHNELLINGER (R.F.G.)— SEELER (R.F.G.)
— MATRAI (Ungaria)
— SIPOS (Ungaria)
— DEL MUZO alexie)

REYES (Mexic)

Alfred Certer, de patru, ori consecutiv campion olimpic 
la aruncarea discului

cînd nici măcar o dată să profite 
de circumstanțe' ca să-și adauge 
un coeficient de ameliorare arti
ficial. In schimb, știa eă este ca
pabil să arunce, indiferent unde, 
indiferent cînd, peste 64 m ! Syl
vester, al cărui potențial real era. 
fără discuție, superior celui al 
rivalului său, știuse să profite 
de rafalele violente de vînt care 
il ajutaseră, la Ileno, să pulve
rizeze recordul mondial (a cărui

valoare, de altfel, era relativă). 
La Ciudad de Mexico s-a chinuit, 
in schimb, ca să arunce 60 de 
metri, iar apoi, . vâzînd că Oerter 
a reușit 64,78 m, și-a dat seama 
câ nu-1 va . mai putea învinge. 
L-a felicitat, pe loc, și nu cu ini
ma strtnsă : fusese bătut de un 
„monument1 al atletismului !

G. RUSSU-ȘIRIANU

Pentru a doborî prestigio- 
il record

pretendentul 
îndeplinească 
sențiale :

— Să facă parte dintr-o e- 
chipă puternică și care să 
participe de șase ori conse
cutiv la turneul final al cam
pionatelor mondiale ; acestea 
sînt, însă, 
mari șanse 
lia. Mexic, 
Ungaria și R. 
niei.

— Jucătorul 
reprezentativă 
să nu o părăsească timp de 
20 de ani (!) : de exemplu, 
de la 18 la 38 de ani. 
gtezul Matthews 
în „națională" 
19 ani, și a jucat ultima oară 
in 1957 în „ll“le insularilor, 
deci ar fi putut avea 6 par
ticipări la turneele finale, 
dacă echipa sa ar fi partici
pat de fiecare dată la cam
pionatul mondial și dacă d.es-

al . mexicanului, 
trebui să 
condiții e-

va 
două

puține, cele mai 
avîndu-le Brazi- 
Anglia, U.R.S.S.,

F. a Germa-

să debuteze în 
foarte tînăr și

En-
a debutat 

în 1934, Ja

(Urmare din pag. 1)

care mai face 
un f rancez, li

Favre) și a revizuit întregul 
sistem de învățămînt și de cla
sificare, avînd răbdare să aș
tepte 4 ani. Puțin a lipsit, de 
altfel, ca Schranz să treacă în 
tabăra japonezilor ca antrenor, 
făc.îndu-ne, poate, să înregis
trăm o afirmare indirectă 
triacă în ..Țara Soarelui 
sare".

„Noul val" de schiori, în 
francezii își 
Orcel, Russel,
J. P. Auger (dacă va renunța 
să mai dea. autografe în nu
mele lui Killy...), Mir, Steurer, 
Maki sau Jacot; austriecii: 
Matt, Trischert. Bleiner, Olga 
Pali. Julia Spelt sau Untermo- 
ser: italienii: Demetz, De Ni
colo. Mussner, Mahlknecht, 
Naggler ; germanii: Fdrbin- 
ger, Printzing, Lesch; elveție
nii Zryd, Daetwyler, Giova- 
noli etc. Vor reuși aceștia să 
ne facă să uităm absența de 
la start a unor Nancy Greene, 
Goitschel. Killy 1

tehnică (din 
parte încă

aus-
Rd-

care
pun speranțe. : 

Penis, poale

preocupările schiului alpin ro
mânesc. După prelungirea se
zonului '■ — -
stagiile'de schi nautic și pre
gătirea specifică efectuată la 
Predeal, șapte schiori și-au 
continuat pregătirile în Italia, 
in regiunea Bolzano, pe pan
tele atît de variate ale Dclo- 
m iți lor. Grație condițiilor ex
celente oferite de gazde (or
ganizația locală a U.I.S.P.), ză
pezii de cea mai bună calitate, 
mijloacelor mecanice și varia
ției pîrtiilor, Cristea, Brenci, 
Tăbăraș. Munteanu, Vulpe și 
ceilalți au avut posibilitatea de 
a se pregăti în condiții simi-

de schi în Valea Albă,

tare cu celelalte echipe națio
nale aflate în vecinătate : ale 
Italiei, Austriei, lugoslai iei 
(Cerviniai etc.

Perioada scurtă de întreru
pere a lucrului pe schi și ni
velul atins de pregătirea fizi
că generală și specifică le-au 
dat posibilitatea să treacă cu 
ușurință peste etapa, de aco
modare pe zăpadă. Ei. au efec
tuat zilnic peste 1.5 km cobo- 
rîre-pe pîrtii diferite, iar în 
ultimele zile și-au mărit vo
lumul la 20—25 km zilnic. Ei. 
s-au antrenat în toate cele trei 
specialități și au fost printre 
primii schiori care au parcurs

n-ar fi 
războiul

fășurarea acestora 
fost întreruptă de 
mondial.

Există, totuși, doi 
care au șanse să egaleze re
cordul lui Carbajal:

— Pele, care a debutat în 
reprezentativa Braziliei în 
1958, la vîrsta de 17 ani, și 
a participat la C.M. pentru 
a treia oară în 1966. în 1974 
va avea vîrsta de 33 de ani.

— Schnellinger, actualul fi

jucători

— 3
— 3
— 3— 3
— 3
— 3
— 3
— 3

1958,
1962.1962,
1962,
1962,1962,

1938) 
1938) 
1938) 
1958) 
1958) 
1966) 
1962) 
1962) 
1962) 
1962) 
1962) 
1962) 
1966) 
1966) 
1966) 
1966) 1966) 
1966) 
1966)
1966)
1966)

chipier al lui A. C. Milan, 
care a debutat tot în 1958, 
la 19 ani, a participat la 3 
ediții ale C.M. și va avea 35 
de ani în 1974.

Este mai greu de crezut că, 
la 37 de ani, Pele va mai 
face parte din. reprezentati
va Braziliei, mai ales că el 
și-a exprimat dorința de a 
nu mai juca în turneul final 
al C.M.

Dintre ceilalți jucători a- 
mințiți în lista de mai sus, 
majoritatea sînt la o vîrsta 
care nu le permite să mai 
aibă vreo șansă ; unii dintre 
ei au și părăsit chiar respec
tivele echipe naționale sau 
au abandonat activitatea 
competițională (D. Santos, la
șin, Garrincha etc.).

Mai există un record : cel 
al numărului de meciuri la 
care a participat un jucă
tor în turneul final al cam
pionatului mondial. Iată care 
este situația actuală :

Cite 15 jocuri — Didi și

N. Santos (Brazilia), Schaef
fer și Seeler (R.F.G.);

14 jocuri — Gilmar (Bra
zilia) ;

13 jocuri — lașin. (U.R.S.S^:
12 jocuri

Santos 
Matrai 
Novak 
linger

11 jocuri 
xic), Grosics 
Svensson (Suedia);

10 jocuri — Bobby Charl
ton, Moore, Wilson și Wright 
(Anglia), Masopust (Cehoslo
vacia), Rahn, Szymaniak si 
Fr. Walter (R.F.G.), Skoglund 
(Suedia), Vava și Zito (Bra
zilia).

Dintre primii (cei cu 15, 
14 și 13 jocuri) nici unul nu 
are șanse să mai joace. Prin
cipalii pretendenți par a fi 
Schnellinger și, eventual, 
Matrai și Sipos (deocamdată 
nu mai fac parte din lotul re
prezentativ). Cît despre en
glezii Charlton, Moore și Wil
son, aceștia vor trebui să 
joace toate cele 6 meciuri po
sibile în turneul final din 
Mexic, pentru a totaliza M> 
jocuri.

După cum se vede, va fi 
foarte greu de trecut de ci
fra de 24 de meciuri la ae- 
tivul unui jucător. Acest nu
măr l-ar putea realiza 
Schnellinger, cu rezervele 
menționate.

Garrincha, D. 
și Zagalo (Brazilia), 
și Sipos (Ungaria), 

(Cehoslovacia), Schnel- 
(R.F.G.);

Carbajal (Me- 
(Ungaria),

(După „Fotbal"-Moscova)

CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA

fCHIPE DE VALOARE
EA STARTUL

ii
?î

EA HOCHEI

celebra pîrtie ele la Val Garde
na. locul campionatelor mon
diale din anul 1970. După 
efectuarea unor controale teh
nice, sportivii români se vor 
deplasa în Franța, pentru a 
concura la Val d’Isere. Serio
zitatea cu care se pregătesc și 
forma bună manifestată pînă 
în prezent ne fac să privim 
cu optimism evoluția lor în se
zonul 1969.

Ei transmit eu această oca
zie colegilor lor Gc’nn, Focșe- 
neanu, Crețoi, Moldoveanu, 
Ivănescu și celorlalți îndemnul 
de a se pregăti cu toată dă
ruirea, ca împreună să repre
zinte cu cinste culorile patriei.

în
sosit 
peții 
hocheistice dotate cu „Cupa 
Dunării”. Ca o coincidență, în 
aceeași zi mercurul termome- 
trului a coborît rapid, arătînd 
că la Sofia poposește iarna ade
vărată, cu ger și fulgi de nea 
cernuți din înalt. Ceea ca nu 
pare a descuraja pe obișnuiții 
tribunelor în aer liber ale sta
dionului „Drujba", care au luat 
cu asalt biletele puse în vînzare 
pentru cele cinci zile de între
ceri pe gheață.

Motivul principal de atracție 
este prezența unor echipe pu
ternice, unele dintre, acestea 
fiind sinonime cu reprezentati
vele naționale. Este cazul se
lecționatei Sofiei, a Budapestei, 
ca și — în bună măsură — ce
lei a Belgradului, întărită cu 
jucători de la Jesenice. Pentru 
echipa Kievului, principala fa
vorită, forța recunoscută a ho- 
cheiștilor sovietici este o carte 
de vizită de la începui conclu
dentă.

Cît privește selecționata 
Bucureștiului, deși este vorba 
de o formație de tineret, im
portanța care se acordă aces
teia în cercurile hocheistice ro
mânești constituie o garanție a 
potențialului său. Hocheiștii 
bucureșteni vor ieși pe gheața 
patinoarului artificial de
„Drujba" în dimineața 
miercuri (n.r. azi) pentru 
antrenament de acomodare, 
vînd avantajul unei zile libere 
înaintea primului joc oficial.

După cum am anunțat în pre
cedenta corespondență, echipele 
participante au fost împărțite 
în două grupe, de forță relativ 
apropiată, urmînd ea inlîlnirile 
finale, în ordinea locului ocu
pat în grupă, să stabilească cla
samentul competiției.

Iată, de altfel, programul 
jocurilor: miercuri — Sofia — 
Belgrad, Kiev — Sofia (tineret); 
joi — București — Belgrad, 
Kiev — Budapesta; vineri — 
București — Sofia, Budapesta 
— Sofia (tineret) ; sîmbăfă — 
meci pentru locurile 5—6 ; du
minică — meciurile pentru 
locurile 1—2 și 3—4.

cursul zilei de marți au 
în capitala Bulgariei oas- 
interesantei confruntări 

dotate cu

Val d’lsere, „pre- 
de la. Val Garde- 

Ilio Celli“, Vipite- 
Monte Cavallo,

NOȘTRI

Schiorii români 
forțează (ca și alții) 

afirmarea I
Aparent, sezonul care 

mează este lipsit de curse de 
mare anvergură, dar competi
țiile de la 
mondialele" 
na, „Coppa 
no, „3-tre“, 
campionatele balcanice de la 
Poiana Brașov — pentru a a- 
minti numai cîteva programate 
în lunile decembrie, ianuarie, 
februarie și martie — sînt pie
tre de încercare pentru orice 
schior alpin.

tn acest context se înscriu si

NOI INTILNIRI INTERNAȚIONALE
PENTRU HANDBALIȘTII

■ Răspunzând unei invitații a 
federației suedeze de specia
litate, echipa de handbal Di
namo Bacău întreprinde un 
turneu de cîteva jocuri in 
această țară. în program fi-_ 
gurează întâlniri cu selecția-’ 
nata orașului Stockolm și. cu. 

de club din Orebro, 
Goteborg și Kris- 
Printre jucătorii 

făcut deplasarea se 
Bogolea, Paraschiv,

echipe 
Waste ras, 
tianstadt. 
care au 
numără 
Horobăț, Cervenca, Gheorghe 
viei.

Din 
rului 
plasa 
ticipa 
țional 
acestui an, în orașul

Suedia, echipa antreno- 
Lascăr Pană se va de- 
în R.D.G. pentru a par
Ia un turneu 
programat la

După cum am mai anunțat, 
între' 17 și 22 decembrie va 
avea loc la Moscova un mare 
turneu internațional de hand
bal feminin.

Antrenorii reprezentativei 
noastre, Francisc Spier și Va
lerin Gogîltan, ne-au comu
nicat lotul care va pleca du
minică în U.R.S.S., pentru a 
participa la această impor
tantă întrecere internațională 
Iată-1: Naghi — Climovschi, 
Buzaș, Băicoianu,’ Arghir. 
Ilie, Neghină, Micloș, Sramko 
Soos, Costandache, Matache 
Maghiari, Munteanu, Cordoș.

prime etape : Rapid — Elec
tronica (m) 28—20 ; Recolta
— Metalul (m) 18—15 ; Caii 
clacul Jilava — P.T.T.R. (m) 
17—16 ; Bere Grivița — 
T.U.G. ,(m) 33—24 ; Voința

— Constructorul (f) 7—4*
I.S.E.M. — Spartac (f) 10—9 ; 
Cauciucul Jilava — Flacăra 
roșie (f) 16—7.

★

La. capătul a 1 935 kilometri, 
rutierul sovietic Vladimir So
kolov, învingător în cel. de al 
XV-lea „Tur ciclist al Mexicu
lui", este purtat. în triumf de 
tinerii săi admiratori. Este cea 
mai frumoasă răsplată pentru 
o victorie sportivă...

Telefoto : A. P. — . Agerpres

telex

★

interna- 
sfîrșitul 

Rostock.

★

la 
de 
un
a-

Toma HRISTOV

După cele două meciuri cu 
selecționata R.F.G., programa
te la Bremen și Kiel în 13 
și 15 decembrie, jucătorii din 
reprezentativa noastră care 
aparțin clubului STEAUA vor 
face „joncțiunea" 
de club 
17.X11, își 
Republica 
maniei.

cu echipa 
care, în ziua 
începe turneul în 
Federală a Ger-

Sîmbâtă și duminică s-au 
disputat la București întrece
rile primei etape a tradițio
nalei competiții „Cupa de 
iarnă". Spectatorii prezenți în 
sala Floreasca au fost mar
torii nu numai ai unor în
treceri atractive și de un huo 
nivel tehnic, ci și a unei 
inovații în jocul de handbal 
fiecare partidă fiind condusă 
de doi arbitri de centru.

Corespondentul nostru. 
GHEORGHE DINU, ne-a eo- 
municat,.și rezultatele acestei

In aceeași zi, in Sala Ar
matei din Brașov, 10 echipe 
masculine și 8 feminine au 
luat startul în „Cupa de iar
nă" a județului Brașov

Iată și rezultatele transmise 
de corespondentul ziarului, 
V. Popovici: FEMININ : Rul
mentul- Brașov — Măgura 
Codlea 15—5, Chimia Făgăraș
— Voința Bv. 23—12, Chimia 
Or. Victoria — Șc. sp. Bra
șov 13—15, Liceul 2 Brașov
— Șc. sp. S'f. Gheorghe 24—8 : 
MASCULIN : Liceul 2 Brașov
— Precizia Săcele 30—25, Re
colta Hălchiu — Voința Bra
șov 35—16, Chimia Făgăraș
— Tractorul Bv. 20—20, 
litehnica Bv. — Șc. sp. 
23—23, Dinamo Bv. — 
loroin Codlea 29—20.

Po-
Bv.

■Co-
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MAHORCĂ GHEORGHIU
REMIZA CH BYRNE

Intr-un concurs de sărituri cu 
schiurile desfășurat la Kuopio 
(Finlanda), primul loc a re
venit finlandezului Juhani 
Ruotsalainen cu 222,8 p (cele 
mai bune sărituri — 87 și
89.5 m), urmat de Manfred 
Queck (R.D.G.) 216,4 p (88 m 
și 88 m) și Keijo Laiho (Fin
landa) 206,5 p (84 m și
88.5 m).

Primui concurs al sezonului 
a 

de 
de 
de 
în 

s-a 
în

de schi-fond din Suedia 
avut loc la Dorotea. Proba 
15 km a fost cîștigată 
suedezul Risberg, în vîrsta 
39 de 
44:12.
clasat 

44:31.

Cunoscutul specialist în ciclo- 
cros, vest-germanul Rolf 
Wolfshol, a cîștigat competi
ția de la Bazeilles (Franța), 
fiind cronometrat pe 20 km 
cu timpul de 47:20.

10. a
internațional
In rundaMADRID, 

13-a a turneului 
de șah de la Palma de Mal
lorca, Florin Gheorghiu a re
mizat cu Byrne (S.U.A.). A 
mai fost consemnată remiza 
în partidele : Petrosian 
Pomar, Lehmann 
Matanovici — 
Diez del Corral — ivkrv. 
clasament : Korcinoi 1073 
p, Spasski 10 p, Larsen 9 
'p, Petrosian 9 p, etc. 
Gheorghiu ocupă locul 11. 
5'A p.

După 8 runde, în
șah de la Atena conduce Ka- 
valek cu 6’/2 p, urmat de Par-

6 p, Triiigov 5 (.1) p, 
Ciocîlt.ea ocupă locul 12 
2Va p.

ma 
V.
CU

turneul de

s

ani, cronometrat 
Pe locul secund 
italianul Stutferi

Concursul internațional 
automobilism, desfășurat

de
la

lat/io

La Budapesta s-a disputat 
returul meciului Ujpest Dozsa 
— Chaux de Fonds (Elveția), 
contînd pentru C.C.E. la ho
chei. Oaspeții au repurtat 
victoria cu scorul de 3—2 
(0—1, 0—1, 3—0). învingători 
și în primul joc, hocheiștii 
elvețieni s-au calificat pentru 
turul următor.

— Spasski, 
Gligorici și 

In
(1)
(1) 
FI
cu

ig

Meciul Haiti — Guatemala 
din > cadrul preliminariilor
C.M. de fotbal (grupa a 13-a), 
desfășurat la Port au Prince 
(Haiti) a revenit'gazdelor cu 
2—0

Cordoba (zlrgentina), a fost 
cîștigat de italianul Andrea 
de Acjamich 
„Ferrari" cu 
de 190,349 
următoare : 
(Austria) pe 
ri Pes'carolo
tra", J. C. Regazzoni (Elveția) 
pe „Tecno" și J. P. 
(Franța) pe „Matra".

pe o mașină 
o medie orară 

km. Pe locurile 
Jochen Hindi 

„Brabham", Hen- 
(Franța) pe „Ma-

Bel toi se

Echipa de fotbal Lokomotiv 
Moscova a jucat la Sofia cu 
formația locală Lokomotiv. 
Victoria a revenit fotbaliștilor 
sovietici cu scorul de 2—-1 
(0—0).
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