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Clubul

ÎN „CUPA CUPELOR" LA BASCHET

după
1 al

_____________ ... . pe
troliștii n-au reușit sa le 
țină piept "fiind conduși 

' ’ 10—3

DINAMO — PETROLUL 
(m) 3—0 (9, 8, 9). Voleiba
liștii dinamoviști au dis
pus de cei ploieștenl în 
numai 50 min. de joc. Deșii 
bucureștenii veneau f*—* 
obositorul „maraton® 
Dinamoviadei totuși

țină piept “ fiind 
cu 11—0 (I), 7—2 și 
(IO și 8—2 (HI).

DINAMO — MEDICINA

olimpicilor

TOTUL
IN ULTIMA

RUNDA! K RETURULUI CAMPIONATULUI

De 72 de ani lumea olim
pică moderna își com
pletează, sîrguincioasă 

și mîndră, palmaresele de 
medaliați. Mii de sportivi, 
cu numele lor patronimice, 
cu țările din care provin, cu 
performanțele lor, îngroașă 
constant tomurile statistice. 
Pe toți aceștia, compatrioții 
lor i-au alintat, i-au însoțit 
spre glanțul colanelor olim
pice, i-au purtat o vretme în 
triumf după victorie. Și apoi, 
adesea, i-au uitat.

Sie transit gloria mundi! 
Există o posibilitate de a în
vinge aparența implacabilă a 
acestui avertisment. Ea con
stă în cultivarea tradiției, în 
onorarea perenă a gloriilor 
fțportive, nu numai pentru 
circumstanțele formale ce pot 
deriva, ci mai ales pentru 
beneficiul de experiență ce 
rezultă.

Viața publică scurtă a me
daliaților olimpici — retrași 
in sihăstria tabelelor de o- 
noare — merită un corectiv 
și un complement. Se cunosc, 
de altfel, cîteva antecedente 
onorabile șl încurajatoare. In 
Mexic, Statele Unite, Bulga
ria, Izrael, au fost constituite 
asociații ale olimpicilor, clu- 
bu ale campionilor sau me
daliaților olimpici. La Phila
delphia s-a născut, cu 20 
ani în urmă, un organism 
ternațional reunind aceste 
milii olimpice naționale, 
prilejul ultimelor ediții 
Jocurilor Olimpice, fostele 
glorii ale arenei olimpice au 
primit onoruri. La Tokio, în 
1964, japonezii au oferit me
daliaților olimpici din 33 de 
țări un banchet cu 400 de 
tacîmuri! Patru ani mai tîr- 
ziu, la Ciudad de Mexico, 
printre invitații de marcă ai 
organizatorilor au figurat 
Jesse Owens, Johnny Weiss
muller, Emil Zatopek și alțl 
eroi ai olimpiadelor (inclusiv 
lolanda Balaș, a cărei ab
sență din capitala mexicană 
rămine încă un mister nedez
legat).

Țara noastră numără la 
ora actuală aproximativ 60 
de medaliați olimpici, 
toate generațiile, răsfirați pe 
un registru temporal de peste 
40 de ani (1924—1968) și tot 
așa răsfirați spațial prin toate 
-egiunile țării. Ideea de a-i 
reuni este în primul rînd un 
act de datorie. Cine-și mai 
amintește de Iosif Nemeș, 
medaliat cu bronz în compe
tiția olimpică de rugby din 
1924 ? Ce mai face astăzi 
multiplul campion olimpic de 
canoe din 1956, Leon Rot- 
man ? Ce vînturi și încotro 
au îndreptat pașii pleiadei de 
gimnaste „bronzate" din 1956 
și 1960 ? Ați mai auzit de Si- 
mion Cuciuc, caiacist meda
liat cu bronz, nu mai departe 
de cît acum patru ani ? Pe 
unde se află luptătorul Dumi
tru Pîrvulescu, în a cărui pa
noplie sînt atîrnate o meda
lie de aur și una de bronz ?

Iată întrebări care ne în
deamnă să propunem înfiin
țarea Clubului olimpicilor 
români, ziarul „Sportul" fiind 
gata să preia tutela acestui 
club, să-l afilieze la organis
mul internațional de resort și 
să-i asigure un cadru de des
fășurare a activității. Clubul 
olimpicilor, cu reuniuni cel 
puțin anuale, va fl chemat 
să sprijine mișcarea olimpică, 
să expună rodul experiențelor 
acumulate, să contribuie la 
crearea unui muzeu al spor

tulul, să organizeze sărbăto
rirea noilor membri ai fami
liei medaliaților olimpici, să 
pledeze pentru perpetuarea 
memoriei campionilor olimpici 
români (prin gravarea nume
lor lor pe o placă de mar
moră Ia un mare stadion cen
tral ori la toate), să cins
tească amintirea olimpicilor 
dispăruți (Iosif Sîrbu, Henri 
Rang, rugbyștii generației din 
1924), să stimuleze rîvna și 
ambiția olimpică a tineretu
lui (prin conferințe, seri de 
povestiri etc), să întrețină 
relații amicale cu olimpicii 
străini care le-au fost adver
sari de întrecere etc.

Bine dirijat In activitatea 
sa (chiar sporadică), clubul 
medaliaților olimpici români 
nu va rămlne o asociație de 
paradă, de fațadă, d poate de
veni un organism util, sursă 
indubitabilă de experiență și 
de membri pentru Comitetul 
Olimpic Român care, deocam
dată, este lipsit de aportul 
direct al celor ce au purtat 
cîndva o medalie olimpică pe 
tricou.

Ieri a fost zi de tensiune 
maximă in finala campionatului 
național de șah, care a complicat 
total situația și i-a făcut K.O. pe 
cei mal iscusiți maeștri ai calcu
lului și ai pronosticului.

După ce dimineața ciștigase tn- 
trerupta cu Stanciu, după amiază 
dr. Troianescu a pierdut, in pe
nultima rundă, la Buza, dînd po
sibilitate clujeanului să reintre 
în grupul liderilor și să vizeze 
cu toată seriozitatea titlul. Mai 
ales că Ungureanu a continuat 
tactica sa de așteptare, remizind 
convențional cu Șuta.

Totul se decide, așadar, in ul
tima rundă. Dacă Troianescu va 
cîștiga partida neterminată cu 
Drimer, el va aborda actul final 
al turneului cu un avans de o Ju
mătate de punct, dar avind (cu 
albele) un adversar care s-a do
vedit totdeauna incomod : Iuliu 
Szabo.

Ungureanu și Buza Joacă cu 
negrele, primul Împotriva lui 
Segal, cel de al doilea contra lui 
Mozeș. Doi debutanți In finală, 
două necunoscute !

Rezultate : Szabo — Teodorescu 
1—0, Ghizdavu — Voiculescu l—0, 
Vaisman — Zara 0—1, Stanciu — 
Pavlov 0—1, Urzică — Mititelu, 
Drimer — Botez, Varabiescu — 
Mozes remize (runda a lS-a);

Clasamentul : Ungureanu, Buza 
11'/,, Troianescu (1) 11, Mititelu 
1O'/|, Stanciu 10, Drimer (2), Ghiz
davu 01/, etc.

Astăzi dimineață, In Aula 
I.P.G.G. se reiau partidele între
rupte ; după amiază, de la ora 
16,30 — ultima rundă.

DE TENIS DE MASĂ PE ECHIPE
TREI ABSENTE: A.S.A. BUCUREȘTI, C.S.O. IAȘI SI SINTEZA 

ORADEA

ARAD, 12 (prin telefon). în 
sala de sport din localitate, au 
început, joi, întrecerile returului 
campionatului republican de te
nis de masă pe echipe. Față de 
prima parte a competiției, sînt 
prezente la start 9 formații 
masculine (lipsește A.S.A. Bucu
rești) șl 6 feminine (în loc de 
8, absentînd C.S.O. Iași și Sin
teza Oradea).

Confruntările din ziua inau
gurală s-au soldat cu rezulta
te normale. Poate singurul lu
cru care ar putea fi reținut este 
victoria clujeanului Sergiu Su- 
ciu asupra Măriei Alexandru 
(se știe că jucătoarea noastră 
are dreptul să concureze și la 
proba masculină). Scor : 2—1 
(12, —13, —17' pentru Suciu.

Iată acum rezultatele primei 
zile :

ECHIPE BARB AȚI: Voința

Arad — Constructorul Bucu
rești 9—1, Politehnica Bucu
rești — C.S.M. II Cluj 9—0, 
Voința București — Comerțul 
Tg. Mureș 9—4, C.S.M. I Cluj — 
Progresul București 9—2, C.S.M. 
I Cluj — Comerțul Tg. Mureș 
9—0, Politehnica București — 
Politehnica Timișoara 9—0.

ECHIPE FEMEI : Progresul 
București — Comerțul Tg. Mu
reș 5—0, Voința Arad — Dina
mo Craiova 5—0.

întilnirile continuă vineri, 
sîmbătă și duminică. Partida fe
minină 
tatorii 
greșul 
pentru
pioană, va avea loc duminică 
dimineața.

mult așteptată de spec- 
arădeni, Voința — Pro- 
București, hotărîtoare 

soarta titlului de cam-

GH. NICOLAlȚA
corespondent

din

O■Sig

DINAMOVIȘTIl ÎNVINGĂTORI LA VOLEI
it) 3—0 (5, 12, 5). Doar 
Pandrea șl Ghiță au co
respuns de la studente și 
totuși ele au condus cu 
3-0 șl 4—3 (I), 6-5 și 11-8 
(II) și 4—2 (IU). Klein și 
Zaharescu au jucat șters 
neparticlplnd la eforturile 
colegelor. Poate ar trebui 
să fie întrebate de ce? Au 
arbitrat neatent N. Ursu- 
lescu șl N. Găleșeanu. 
(I. D.)

I

Steaua - Hapoel Tel Aviv 89-58
începînd meciul într-un iureș 

debordant, baschetbaliștii de la 
Steaua au condus în min. 4 cu 
11—0, în min. 7 cu 19—2, în min. 
9 cu 29—6 și în min. 15 cu 
39—17. Se părea că singura pro
blemă în Intîlnirea cu Hapoel 
Tel Aviv, disputată aseară în 
sala Floreasca în cadrul „Cupei 
cupelor", va fi diferența de 
scor. Publicul începuse să scan
deze „suta” și socotelile păreau 
încheiate, clnd Steaua a scăzut 
brusc ritmul, poate șl ca urma
re a schimbării neinspirate a lui 
Dimancea cu Barău.

CITIT! ÎN PAG. A 4-a

SURPRIZE
A

IN
PRELIMINARIILE
CAMPIONATULUI
MONDIAL
DE FOTBAL
AMĂNUNTE
Șl CLASAMENTE

CORESPONDENȚA
DIN LONDRA

Șl, de unde tabela de scor in
dicase pînă atunci o permanentă 
distanțare a bucureștenilor, din 
min. 15 intervine o stagnare și 
apoi o micșorare treptată, dar 
cu atît mai îngrijorătoare, a di
ferenței. Sportivii de la Hapoel, 
departe de a se descuraja de 
cele 22 de puncte care îi des
părțeau de Steaua, au început 
să insiste în acțiunile pozițio
nale, in care pivoții Zolot și 
Malenyak au colaborat exem
plar. Spre uimirea șl dezamăgi
rea spectatorilor, avansul steliș- 
tilor a scăzut văzînd cu ochii, 
ajungînd în min. 32 la numai 12 
puncte: 61—49. Șansele de ca
lificare ale bucureștenilor deve
niseră precare, cînd a intervenit 
din nou șocul prin care Steaua 
se distanțase la începutul par
tidei. Nosievici a demonstrat 
cum pot fi recuperate mingile 
fără să ai talie de gigant, Je
kely, Dimancea și Gheorghe au 
înscris coș după coș și, în nu
mai cîteva piinute, situația a 
fost ameliorată. De la 61—49, 
tabela de scor a indicat, în 3 
minute, 73—49. De aici, a fost 
o simplă formalitate pentru 
Steaua de a obține un avantaj 
de 31 de puncte care, normal, ti 
asigură calificarea, deoarece 
este greu de presupus că la în
ceputul lunii ianuarie (ziua nu 
a fost fixată încă) echipa româ
nă va putea pierde la Tel Aviv 
la o diferență mai mare. Rezul
tatul baschetbaliștilor de la 
Steaua, pregătiți de antrenorul 
emerit Constantin Herold, este 
meritoriu, fiind obținut în fața 
unei echipe cu o valoare destul 
de bună.

Scorul de 89—58 (45—28) a 
fost realizat de Tarău 14, No-

Realități și perspective ale sezonului alb
• La Poiana Brașov, 
importante amenajări
• Propuneri pentru 
practicarea în bune

condifii a schiului

Din nou excelent, Nosie- 
vici a fost principalul factor 
al victoriei la scor obținută 
aseară de Steaua. In imagi
ne, în dribling spre coș.

Foto: A. NEAGU

sievicl 15, Gheorghe 6, Diman
cea 13, Jekely 33, Barău I, 
Czmor 7 pentru Steaua, Zolot 
12, Lishinsky 11, Gat 4, Dekel 7, 
Maminsky 5, Barzilay 2, Turen- 
sheyn 17 pentru Hapoel. Au ar
bitrat bine M. Cziffra (Ungaria) 
și M. Francovici (Iugoslavia).

în caz că se va califica, Stea-, 
ua va juca în turul al doilea al 
,.Cupei cupelor" cu reprezentan
ta Italiei. Oaspeții vor mai sus
ține sîmbătă și duminică două 
meciuri in sala Floreasca, in 
compania Selecționatei divizio
nare. (d. st.)
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u pot găsi o explicație pre
cisă _ dragostei nutrită de stu- 
denfi și elevi pentru sportul 
cu balonul oval. Poate că 
viața sedentară de bibliotecă 
și. laborator, de catedră și 

de concepție, de studiu și de consumI intelectual îi face pe aceștia să adere
Ia sportul bărbăției.

Lupta viguroasă,. încleștarea unor 
forțe fizice pe care le oferă practica
rea rugbyului, deconectează și redau 
echilibrul. Poate, pe de altă parte, 
în acest sport eminamente tactic, care 
îi aglomerează pe jucători în jurul 
balonului și apoi îi împrăștie în evan
taiul acțiunilor, _ cere prin excelență 
existența schemei de luptă, imaginația 

constructivă. La 5 __ I

Irează, decisiv în rugby, gîndirea, actul 
de creație spontan și ingenios.

O statistică făcută — prin sondai —

I

I
i
I

I
I

cere prin excelență

această scară ope-

----------- -------- prin sondaj 
mi-a relevat un aspect inedit : 
rîndul inginerilor (mai ales al celor 
care au . trecut de 30—35 ani) din zece, 
trei au jucat rugby, iar cinci sînt con
stanți spectatori. Proporția e în creș
tere cînd ne referim la arhitecți și 
aproape aceeași la medici.

resimte o se- 
tendință (care 

asupra viito- 
a îndepărta 

de dezvoltare

din

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Judo, sport al marii agilități, cîștigă teren. Sîmbătă și duminică, judocanii noștri 
cei mai iscusiți și-au dat întilnire In sala Floreasca cu prilejul unei competiții 

cu caracter republican: „Cupa Federației"
Foto i B. VASILE

i
i

Și, totuși, astăzi se 
rioasâ și îngrijorătoare 
poate avea repercusiuni 
rului acestui sport) de 
rugbyul de mediul lui 
tradițional.

★
anii '50.

un grup de pasionați a
Tntr-un orășel

I 
I
I
I 
I
I

performanță, cunoaște pre
ocuparea din ultimii ani 
în scopul creării unei ba
ze materiale corespunză
toare turismului de iarnă, 
practicării 
schiului la 
și, implicit, 
performanță, 
sporturi de 
noscute —
deal, Poiana Brașov, Păi-

extensive a 
toate vîrstele 
sportului de 
Stațiunile de 
iarnă binecu-
Sinaia, Pre-

finiș și altele — se împo
dobesc cu hoteluri î 
pîrtii de schi, 
mecanice de urcare ; se 
fac amenajări la cele exis
tente, se recondiționează 
totul, urmărindu-se asigu
rarea de condiții optime 
deopotrivă turismului in
tern, turiștilor străini și 
schiului de performanță.

Celor ce vor vizita Po
iana Brașov, anul 1969 le 
va oferi substanțiale sur
prize plăcute, pe care ne

• grăbim să le aducem la 
.... noi, cunoștința publicului, 
instalații Pîrtiile clasice de schi 

au fost amenajate, cură
țate, lărgite în porțiunile 
înguste, pe ’ 
reprofilate, 
fiind atît 
încît — se 
ele ' schimbă structural as
pectul acestor „drumuri 
albe". Traseele vor dis
pune de un coeficient mai 
ridicat de securitate pen
tru schiori, vor fi mai ac-

alocuri chiar 
modificările 

de importante, 
poate spune —

TN CAPITALA

ULTIMA COMPETIȚIE OFICIALA 
DE SCRIMĂ DIH ACEST AH

Sîmbătă, în 
la Facultatea 
da startul în 
de scrimă (oficială) din acest 
an. Este vorba de campionatul 
Capitalei pentru echipe mixte 
rezervat elementelor de perspec
tivă (trăgători de la categ. a 
Il-a în jos).

sala de sport de 
de drept, se va 
ultima competiție

icesibile tuturor, mai pro- | 
prii pentru a fi amenajate 
și bătătorite în timpul ier- I 
nii cu autoșenilate. |

Pîrtia de slalom, cuprin
să între cabana Cristianul I 
Mare și Poiana Ruia a j 
fost amenajată și nivelată, 
extrăgîndu-se aproximativ I 
1500—2000 buturugi. Tere- |

i
i
i

prof. Mihai B1RA
maestru al sportului

Continuare in pag. a 3-a

CONCURSURI ATLETICE IN SALĂ
Șl iN AER LIBER

Seria concursurilor atletice pe teren acoperit, începută în urmă cu 
o săptămină, continuă sîmbătă și duminică, în Capitală. Sălile Flo- 
reasea II (sîmbătă de la ora 17 și duminică de la ora 9) și Viitorul 
(duminică de la ora 9) vor găzdui noi concursuri, deschise tuturor 
atleților bucureșteni.

Totodată, în București se vor mai desfășura și două competiții în 
aer liber. Pe stadionul Tineretului, duminică de la ora 10, își vor da 
întîlnire aruncătorii de la Școala sportivă de atletism, iar de la ora 
10,30, pe aleile din jurul Circului de stat, se vor alinia Ia start mărșă
luitorii, în cadrul celei de-a XV-a ediții a „Cupei Gloria".

i

... Era prin 
din Moldova, 
început să joace, în deschiderea unor 
anemice meciuri de fotbal, un sport 
ciudat, pentru localnici, dar repede 
îndrăgit. Apoi, după ce l-au cunoscut 
mai bine, iar echipa a căpătat expe
riență (făcînd acum parte dintre com
petitoarele primului campionat natio
nal), meciurile de rugby au devenit 
vedetele programelor.

îmi aduc aminte de noi, elevii, care 
ne dădusem adeziunea pentru placaj 
și grămadă, spre spaima mamelor care 
aveau de lucru cu cămășile rupte și 
cu inevitabilele zgîrieturi... Mingi adec
vate nu existau decît în inventarul 
echipei de seniori, iar acum în liceu 
fiecare clasă avea cam două echipe. 
Se foloseau pentru joc tot felul de 
mingi — de la cea de fotbal, pînă la 
cea medicinală ; echipament — hainele 
cu care veneam la școală. Echipa de | 
rugby în 15, 13, în 7 ; zeci de echipe | 
de elevi au făcut aproape doi ani de 
zile din acest joc un crez sportiv.

Am. vrut să subliniez, cu asemenea 
amintiri ale unor vremuri nu atît de 
îndepărtate dar de pionierat sportiv 
pe meleagurile ieșene, că acolo unde 
există pasiune, sportul trăiește și în 
afara unor condiții maxime, care azi 
se cer prea mult și se folosesc prea 
puțin. Apoi, ar trebui să subliniem că 
spre surprinderea multora, din nu știu 
care motive (și cît de justificate ? I) se 
face prea puțin în vederea dezvoltării 
unui sport pentru care noi, românii, 
sîntem, evident, dotați — dovadă, tot 
ce s-a realizat pînă acum, în împre
jurări nu tocmai excepționale. Orien
tarea ar trebui să conducă la practi
carea lui în mediile sale de dezvoltare 
tradițională.

Nu numai o experiență trăită îmi 
spune că găsirea celor mai nimerite 
posibilități de reînviere a rugbyului 
școlar ar constitui o sursă de succese

I
I
I
I
I
I
i
i
i
i
i
i
i

i
I
I
I
I
I

școlar ar constitui o sursă ____ _
pentru sportul românesc în general, ci 
și discuțiile purtate cu numeroși elevi 
și studenți, pledînd aceeași cauză. In
teresul manifestat de ei, mai mult in
tuitiv, demonstrează că rezultatele ob
ținute, după cunoașterea legilor de 
bază și secretelor jocului, ar fi mai 
mult deeît onorabile.

Sugerînd reînvierea tradițiilor spor
tului cu balonul oval, în baza atîtor 
considerații, în parte explicate, nutrim 
convingerea că făcînd primii pași, cei 
mai grei, succesele următoare vor di
namiza forțele ce doresc să tmpingă 
rugbyul acolo unde-și are de drept lo
cul — în primele rînduri ale discipli
nelor sportive practicate în țara noas
tră.

Ing. Radu-George N1CULESCU

i
i
I
I 
I
I
I
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Fata babei

și fata moșului

RODICA fi FLORENTINA MARINESCU

NOTA 10!
Aici parcă prin 
urme de insta- 
Terenurile de 

pista (redusă) de

Robert 
îndoială, 
figură a 
ran.

4L

Cele două fețe ale lui Robert J. Fischer
DIN NOU DESPRE ORIGINALUL „BOBBY" - REBELUL ȘAHULUI

Surorile RODICA ți FLORENTINA MARINESCU au cu
cerit, fără îndoială, simpatia iubitorilor sportului din Cra
iova. Dovedind reale calități baschetbalistice, Rodica și 
Florentina, după ce au deprins „abecedarul" acestui fru
mos sport, în timp ce urmau cursurile școlii generale, au 
început să activeze fn formația școlii sportive din locali
tate. Antrenîndu-se cu sîrguință, depunînd multă pasiune, 
încereînd o perfecționare continuă, ele au fost selecționate 
în lotul național de junioare, participînd și la cîteva întîl- 
niri internaționale. Au jucat în cadrul Balcaniadei de la 
Piatra Neamț și în Polonia cu selecționata orașului Lublin.

Rodica a fost promovată recent în Iotul de tineret care-i 
oferă prilejul unei noi afirmări, în meciurile cu selecțio
nata similară a Bulgariei.

Activitatea sportivă nu le-a împiedicat pe cele două su
rori să obțină rezultate tot atît de bune și la învățătură. 
Ele s-au numărat totdeauna printre premiantele clasei. 
Notele obținute în cursul acestui trimestru demonstrează 
că Rodica și Florentina se anunță serioase candidate pen
tru ocuparea unui loc pe „podiumul" premianților la sfârși
tul anului școlar.

„Practicarea unui sport în timpul activității școlare, ne-a 
spus ing. Valerian Marinescu, tatăl celor două fete, nu Im
pietează cu nimic asupra posibilităților de obținere a unor 
note bune. Susțin cu tărie că inactivitatea sportivă și lîn- 
cezeala ău cu siguranță influențe profund dăunătoare asu
pra intelectului și sănătății*.

Și, să recunoaștem, cuvintele tatălui sînf susținute cu 
convingere de Rodica și Florentina...

E. F.

Oricine intră în curtea „Școlii 
generale nr. 11“ din Buzău este 
plăcut surprins, văzînd în spa
tele modernei clădiri un frumos 
complex sportiv. Terenurile de 
baschet, handbal, volei, pista de 
atletism vorbesc grăitor despre 
inițiativă șl vrednicie. De la di
rectorul școlii, Petre Dumitru, 
aflăm că In luna septembrie aici 
era doar un loc viran, că a- 
proape toate lucrările s-au fă
cut prin munca elevilor, părin
ților și a cadrelor didactice. 
Conducerea școlii a primit din 
partea C.J.E.F.S. 6 000 lei, bani 
care au ajuns numai pentru 
procurarea zgurii și a stîlpilor 
de fier. Restul 7 Copiii, părinții, 
profesorii au pus umărul, au 
cărat pămînt, piatră, au săpat, 
au montat bordurile, reușind — 
în numai două luni — să dea în 
folosință baza sportivă. Calcu
lele gu arătat că s-a muncit 
aici preț de oel puțin 50 000 
de lei I

Ca să nu rămînă în anonimat 
numele acestor oameni harnici, 
ne îngăduim să cităm cîțeva 
(cu sciiza de a fi bmlȘ multe 
altele): profesorii de educație 
fizică Mioara Butnaru și Mar
cel Lupu, maistrul lăcătuș A- 
lexandru Marcu, principalii a~ 
nlmatori și conducători ai Șan
tierului. Și, „cum pofta vine 
mîncînd", constructorii volun
tari ai bazei sportive și-au pro
pus să amenajeze în primăvară 
șl o instalație de nocturnă. O

directorul
Șocg-

el, a
I.G.O.

BREVIAR
//ÎMBLÎNZITORII ... IERNII!

® Elevii Școlii generale nr. 10 
din Pitești au devenit cunoscuți 
prin rezultatele bune obținute 
în activitatea sportivă. Ei dețin 
peste 50 la sută din titlurile de 
campioni ai județului la atle
tism (băieți și fete), fotbal, 
handbal fete, volei băieți, tenis 
de masă băieți și fete. Pe cînd 
și cealaltă jumătate ?

• La Iași a luat de curînd 
ființă o Școală sportivă pentru 
elevii școlilor profesionale. Sub 
patronajul Grupului profesio- 
nal-construcții Iași, 
școlii activează șase
tletism, box, lupte, haltere, fot
bal, handbal. Sperăm că miș
carea sportivă în rîndul elevi
lor de la școlile profesionale va 
deveni de acum mai susținută.

în cadrul 
secții î a-

Fără îndoială că pe școlarii 
Brașovului îi caracterizează 
efervescența. In aceste zile 
am fost martorii unor dispu
tate întreceri în care au fost 
angrenați elevii școlilor bra
șovene. Deși iarna a încercat 
să-și impună autoritatea, în 
zilele concursurilor ea a fost 
nevoită să dea înapoi în 
fața ... căldurii cu care s-au 
avîntat în competiții cei mai 
tineri sportivi ai orașului. 
Deci, baschetbaliștii, voleiba
liștii și handbaliștii școlilor 
profesionale și ai liceelor de 
la poalele Tîmpei și-au dis
putat „Cupa de toamnă" in 
care un număr de 24 de 
echipe, băieți șj fete, s-au în
fruntat pentru laurii victo
riei, care au revenit — pînă 
la urmă — formațiilor Liceu- 
ului nr. 1 
ceului nr. 
Liceului

Ia
4

3
Micii gimnaști

nr.

baschet, Li
la volei și 

la handbal* 
și atleți ai

claselor a V-a șt a Vl-a de 
la Liceul nr. 2 și-au împărțit 
victoriile în duelul cu 
zentanții Buzăului, în 
ce colegii mai mari se 
ceau într-un concurs 
„de casă", protagonist 
elevul Micu Adrian din clasa 
a XH-a care a stabilit un nou 
record județean de juniori la 
suliță cp o aruncare de 59,52 
m. Obrajii elevilor și eleve
lor din Codlea s-au îmbujo
rat de emoție după victoria 
în „Cupa liceelor la atletism1', 
unde au întrecut, în clasa
mentul general, atît cele 7 
licee brașovene, cit și cele 
din Zărnești și Săcele. Și, în 
sfîrșit, pentru că iarna își 
reclamă drepturile, adepiii 
sporturilor hibernale se an
trenează intens pentru com
petiția „Săniuța de argint". 
Să le dorim succes și zăpadă !

repre- 
timp 

între- 
atletic 

fiind

Em. F.

9 Micii sportivi ai Școlii ge
nerale din comuna Denia, Ju
dețul Timiș, pu o bogată activi
tate. Menționăm aici disputele 
fotbalistice și handbalistice cu 
echipele Școlii generale din Ro- 
vinița și liceului din Deta. Echi
pele de volei, handbal și fotbal 
au încheiat turul campionatu
lui școlii în care s-au remarcat 
formațiile claselor a Vil-a fi 
a VIII-a A și B.

UN EDUCATOR

își făceau obișnui- 
antrenoarei hand- 
la 174, profesoara 
fizică Lidia Stân

„SUI

ATITUDINI

O 1100 de elevi din orașul 
Făgăraș s-au întrecut în etapa 
orășenească a crosului de toam
nă. Primele 
pate la 
(Liceul 
(Liceul 
(Liceul
de Vaslle Tâtaru (Liceul .indus
trial), Florin Dan (Șc. prof, chi
mie) și' Florin Graure (Liceul 1).

fete
1),
2)

Ciocan
Urdea

locuri au fost ocu- 
de Nicoleta

Margareta
și Viorica Laszlo 

industrial), iar la băieți

...Meci de handbal intre echi
pele Școlilor generale nr. 166 și 
nr. 174 din Capitală. Meci ofi
cial, programat în cadrul cam
pionatului municipiului Bucu
rești. Ora de începere — 8. 
Dar, jocul s-a amînat cu o oră, 
apoi... n-a mai avut loc 1 Și 
iată de ce.

în timp ce componenții celor 
două echipe 
ta încălzire, 
baliștilor de 
de edticație
culescu, 1 s-a părut suspect ga
baritul sportivilor de la 166 : 
cu totul neobișnuit pentru niște 
elevi care, fiind cel mult în 
clasa a VIII-a, nu puteau de
păși vîrsta de 14—15 ani. Și, în 
consecință, a rugat pe arbitrul 
întâlnirii să procedeze la o ve
rificare a legitimațiilor. (De fapt, 
acegsta era O obligație elemen
tară a conducătorului jocului...)

Șl — surpriză 1 — nici un 
elev de la Școala generală nr. 
166 nu avea legitimația respec
tivă. Profesorul Mircea Popa,

conducătorul sportivilor de la 
166 a motivat :

. — Știți, le-am uitat la școală. 
Profesoara Stănculescu a do

vedit destulă înțelegere, formu- 
lînd o propunere :

— Admit, șe mai 
lipsa legitimațiilorIn

întâmplă, 
acceptăm

CATALOG
CLASAMENT» EA VOLEI
FETE SERIA A

1. Se.
2. Șc.

SE HI A I

sp. BacȘti 
sp. P. Neamț

3. Liceul N. Bălcescu

4. Șc. sp. Buzău
5. Penicilina Iași

7
7

0 21: 1
1 19: 6
răila

7 (
6 '
Br
5 2 17:10
4 3 13:J4
3 4 14:19

14
13

7
7
7

6. Liceul Pedagogic Bîrlad
7 2 5 9:15 

Confecția Botoșani 7 1 fi 3:20 
Liceul Pedagogic Galați

7 0 7 3:21

12
11
10

7.
8.

9
8

7
1. Șc,
2. Lie.

SERIA A II-A 3. Lie.

Șc. sp. Constanța 7 7
2. Liceul Găești 6 5
3. Șc. sp. Ploiești 6 5
4. Șc. sp. 2 M. Basarab

î. Dlnamo Buc.
6. Liceul 3 Tgv.
7. Progresul Buc.
8. Liceul Olteni

SERIA A

1. o
1
1

14
11
11

SERIA A

sp. Brașov
sp. Sibiu

Si meri a
2 Făgăraș 
M. Ciuc

i. șc.

3. Liceul Blaj
4. Șc. sp. Țg. M.
5. Șc. prof. agr. Sibiu
6. Liceul
7. Liceul
8. Șc. sp.

sp. Toplița 
N. Bălcescu

— 2 Bistrița
4. Șc. sp. Oradea
5. Șc. sp. Cluj
6. Lie. 2 Ș. Mare
7. Lie. Pedagogie î 

Mărmației

V-A

Sighetul
6 0 6

POȘTA
3
4
5
6
6

In-A

1. Șe. sp. a Buc. 7 7 0 21: 3 14
2. Șc. sp. 1 Buc. 7 5 2 16: 7 12
3. Rapid 7 5 2 16:10 12
4. Constructorul 7 4 3 16: 9 11
5. Cutezătorii . 7 4 3 16:11 11
6. Viitorul 7 2 5 6:16 9
1. C.P.B. 7 1 6 4:19 7
8. Șc. sp. 3 BUC. 7 0 7 1:21 7

SERIA A IV-A

L Șe. sp. Tlm. T 7 0 21: 0 14
2. Liceul 2 Rm. V. 7 6 1 18: 5 13
3. Medjcina Craiova 7 5 2 15: 9 12
4. Liceul 2 Pitești 7 4 3 14:15 11
B. Liceul ec. Tg. Jiu 7 3 4 12:14 10
8. Șc. șp. Caransebeș 7 2 5 10:17 0
7. Șc sp Arad 7 1 6 5:18 8
8. Șc. sp. Craiova ? 0 7 4:21 7

FLORIN RADULESCU — BUCU
REȘTI : Am Înțeles : aveți în 
școală două frumoase terenuri 
de sport, aveți o curte mare pen
tru joacă, dar nu aveți voie să 
leșți din clasă în timpul re
creației. Normal. In fond, unde 
scrie că în timpul rec eațillor 
trebuie să vă jucați ? Să vă 
zbenguițl ? Să alergați Intr-un 
pipi,or, precum pieile roșii 7 Sln- 
teți voi piei roșit ? Nu. Poate 
albastre, socotind după culoarea 
cernelpl vărsate pe mîtni ! Mă 
rog, asta cqntează mal puțin. 
Important este să fiți cuminți, 
să nu profitați de recreație în 
Scopuri personale, egoiste, trans
forming aceste prețioase minute 
intr-o destindere rău înțeleasă — 
JOACA 1

demonstrație elocventă a trium
fului Inițiativei !...

★
Iată-ne acum la „Școala ge

nerală nr. 8“. 
contrast, doar 
lății sportive, 
handbal, volei,
atletism și sectorul de sărituri 
se află abia în stadiu de fun
dație. Zgura roșie, amestecată 
cu argila, depozitată alături, 
s-a bătătorit, semn că stă de . 
multă vreme în ploaie și vînt. 
Mai departe atrage atenția o 
grămadă de bitum, adus — de 
bună seamă — pentru asfalta
rea complexului sportiv. Patul 
de beton al bordurilor care de
limitează terenurile de joc a și 
început să se macine. Toate a- 
cestea vorbesc cu elocvență des
pre dezinteres și delăsare. în 
timp ce priveam dezămagiți te
renurile neterminate, iată că a- 
pare (ce miracol !)
adjunct ai școlii, Nicolae 
rici.

— în vară, ne spune 
fost terminată fundația, 
(întreprinderea de gospodărie
orășenească) ne-a făgăduit că 
va asfalta terenul de handbal. 
Dar, nu s-a ținut de cuvlnț. 
întimpinăm mari greutăți. Nu 
ni se repartizează materialele 
neceșare; nu avem bani, mai 
ales bani! Cei i0 000 de lei do
nați etndva de C.J.E.F.S. s-au 
topit de mult.

— Spuneți-ne, l-am întrebat 
la despărțire pe tov. Nicolae 
Socarici, cînd ați primit pa
nourile care stau rezemate (șl 
resemnate) de zidul școlii 7

— Igrna trecută, cam prin ia
nuarie...

Am socJtit de prlșos să mai 
cerem explicații de Ce oare n-au 
fost montate nici pînă acum. 
Nimic 
ușor 
drum, 
mințit
identice, trimise in aceeași pe
rioadă și Școlii generale nr. 11 
nu numai că au fost instalate 
la timp, dar au înlesnit drumul 
unei echipe către titlul de cam
pioană județeană, care, apoi, la 
Focșani, a ocupat locul 4 în 
faza de zonă a campionatului 
școlar.

Contraste... Contraste !...

nu se confecționează mai 
decît... explicațiile. Pe 
Ia înapoiere, ne-am a- 
că panouri de baschet

Tr. IOANIȚESCU

GENERIS"
Din nou stinghereală în tabă

ra celor de la 166. Nu aveau a- 
supra lor nici un document cu 
care să-și dovedească vîrsta, 
faptul că sînt elevi la această 
școală. Cum era și firesc, arbi
trul meciului a 
cauză elevilor de 
nerală nr. 174;...

★
Ce ascunde de

cpașță poveste ? O simplă ne
glijență ? Intenția de a folosi 
în mod fraudulos jucători din 
afșra școlii ? înclinăm să

ci at cîștig de 
la Școala ge-

fapt, toată a-

Fischer este, fără 
cea mal interesantă 

șahului contempo- 
Campion al Statelor 

Unite la 14 ani, candidat la 
campionatul mondial la 16, 
el este considerat astăzi ca 
unul dintre cei mai puternici 
jucători din lume, clacă nu 
chiar cel mai puternic (cum 
susțin ?u convingere unii). 
Păcat că această controversă 
nu și-a găsit o rezolvare în 
cadrul competiției oficiale 
pentru campionatul mondial, 
la care Fișcher, după cum se 
țtie. n-a luat parte, retră- 
gîndu-se (cu mare scandal) 
după runda a 10-a a turneu
lui interzonal de la Sotissa 
(1967), cînd se afla în frun
tea clasamentului cu exce
lentul scor de 8’/j puncte.

Astfel stînd lucrurile, par
ticiparea lui Bobby Fischer 
la Olimpiada de șah. de la 
Lugano, unde la prima masă 
a echipei americane ar fi a- 
vut prilejul de a se întîlni 
îjțcă p dată cu edi mai buni 
Jucători din lume, inclusiv cu 
campionul mondial Petrosian, 
era așteptată cu cel mai 
mare interes. Aceasta cu atît 
mai mult, cu cît puțin îna
inte de Olimpiadă el luase 
parte la concursul de la Vin
kovce (Iugoslavia) cîștigindu-1 
cu autoritate, cu 2 puncte a- 
vans față de Hort și Matulo- 
vici și cu un scor formidabil 
de 8:0 față de participanții 
Iugoslavi I

Dar Fischer n-a Jucat la 
Lugano ! El a sosit cu o zi 
înainte de începerea Olimpia
dei, dar după ce a vizitat 
sala a declarat că nu este 
de acord cu condițiile de Joc 
(lumină insuficientă, apropie
re prea mare a spectatorilor 
etc) și a cerut să joace în- 
tr-o cameră separată... Cum 
această din urmă cerere n-a 
putut fi satisfăcută, Bobby a 
părăsit Lugano și nimeni nu 
l-a mai văzut. Poate că a 
fost o decizie pripită, dar de 
astă dată, după cit se pare, 
nu chiar nejustificată, după 
cum se poate constata din 
următorul răspuns al lui Ti
gran Petrosian la o întrebare 
a corespondentului agenției 
A.P.N. :

„Trebuie șă recunoaștem că 
nu numai lui Fischer nu i-au 
plăcut condițiile de joc. Nici 
mie și colegilor mei nu ne-au 
Plăcut. închipuiți-vă o sală în 
care s-au adunat aproxima
tiv 300 de șahiști, antrenori, 
reprezentanți ai echipelor, 
spectatori, o sală fără venti
lație și în plus proșț ilumi
nată. Am o vedere bună, dar 
a fost destul ca în timpul 
partidei să mă gîndesc o dată

«au de două ori cu încordare 
la mutare, pentru ca să mă 
doară ochii..."

Și acum, o altă înfățișare 
a «rebelului* Bobby Fischer. 
Iată-1 la Copenhaga, cu cî- 
teva zile înainte de Olimpia
dă, arătîndu-i Iui Bent Lar
sen partidele sale Jucate Ia 
Vinkovce. Marele maestru 
danez a publicat în revista 
„SKAKBLADET" o foarte in
teresantă relatare a discuțiilor 
purtate cu acest prilej. Din 
ea se degajă Imaginea unui 
alt Fischer, observator și a- 
nalizator atent, obiectiv și 
profund, amintind într-un fel 
pe Alehin din anii tinereții. 
Vorbind despre faptul că a 
cîșțigat cu 8:0 la jucătorii iu
goslavi, Fischer menționează

apArarea SICILIANA'

M. Matulovicd
R. Fischer

dO 3.<14 c:d4eS 2.Cf3
Cf6 5.Cc3 a6 6.g3 e5
Ne7 8.Ng5 Cbd7 9.

mai văzut această mu-

NEAGU

Bobiță cel rău 
văzut de
RADULESCU

că 3 runde Jocul

l.e4
4.C:d4
7.Cde2 
Nh3i?

„Ați
tare 7 — se adresează Fischer 
lui Larsen. Matulovici a ju
cat-o de cîteva ori și n-a 
pierdut niciodată. De obicei 
acum negrul face rocada, dar 
aceasta este o greșeală 1“

9.. .b5 10.34!? b4 ll.CdS C:d3 
12.D:d5 Tb8 13.N:e7 R:e7! 14. 
Dd2 Cf6 15.Ng2 Nb7

„O inexactitate, deoarece a- 
cum albul ar fi putut juca 
16.De3. Mai tare, ar fi fost 
15...Db6I* (Fischer)

16.Dd3? D.b6 17.0—0 a5 18. 
Tfdl Na6 19.Dd2 Thc8 20. 
h3 (!)

„O mutare șireată într-o 
poziție proastă. La 2O.Dc6 al
bul ar fi răspuns 21,Cd4 !, 
iar la 2O...Tc4 21.g4, după 
care calul intră în joc prin 
g3. Eu am împiedicat aceas
ta" (Fischer)

20.. .115.21,b3
„Din punct de vedere po

zițional aceasta este o recu
noaștere a înfrîngerii, dar nu 
mai era posibilă apărarea si
multană a pionilor e4 și c2. 
Fischer consideră că cea mai 
bună șansă a albului ar fi 
fost 21.Taci, la care avea irțq 
tenția să răspundă 21...TC4 șl 
dacă 22.b3, atunci T:e4!“ 
(Larsen)

21.. .N:e2 22.D:e2 Tc3 23.Td3 
Tbc8 24.T:c3 Ț:c3 25.1îh2 Dc5 
26.Ta2

a spus el

în ultimele 
„nu i-a mers".

„Nu cred — 
că lucrul acesta a fost de
terminat de faptul că aveam 
deja asigurat locul I" și a 
continuat i „Cei doi care au 
ocupat ultimele locuri (Jova- 
novici și Mafov) sînt jucă
tori foarte slabi, iar Ivkov 
joacă actualmente mult mai 
slab 
el a 
(l.c4 
4.d4
N:c3-f» 7,b:c3 Da5 8.Dd3 ?)“. 
Larsen a încercat 
intenționa Fischer 
dă la 6.Cb5, dar 
eschivat î „Fi, am 
idei..."

în încheiere, iată una din
tre partidele cîștigate de Fi
scher, cu comentariile sale 
ți ale lui Larsen.

decîț înainte. Cu mine 
jucat greșit deschiderea 
Cf6 2.Cc3 c5 3.CI3 e6 

c:d4 5.C:d4 Nb4 6.Cc2 ?

să afle ce 
să răspun- 
acesta s-a 
eu unele

COLȚUL TEHNIC

SE POATE ClȘTIGA ACEST FINAL ?
Mulți jucători, în special 

dintre cei tineri, au tendința 
de a supraestima importanța 
deschiderii și a jocului de 
mijloc, neglijînd studiul fina
lelor teoretice. Și totuși, cit 
de importantă este cunoaște
rea anumitor procedee teh
nice clasice în sfîrșiturile de 
partidă ! Un exemplu convin
gător îl constituie următoarea 
poziție în oare s-a întrerupt ca 

de- 
de-

și

— îmi permitețt să vă 
Au consumat prea multe

prezint elevii mei pentru concurs / 
vitamine ^i au crescut repede.
Desen de NEAGU RADULESCU

certificatele de naștere alț 
câtorilor.

Schimb de priviri între hand- 
baliștii de la 166 și... nici un 
răspuns.

O nouă propunere a profe
soarei Stănculescu :

— Sau, poate, aveți un tabel 
eliberat de școală, din care să 
rezulte vîrsta elevilor.

dem în ultima supoziție. După 
cum mărturisim convingerea că 
procedeul profesorului Mircea 
Popa nu poate servi 
pe care o reprezintă, 
ției sale de educator 
generații.

nici școlii 
nici pozi- 
al tinerei

o partidă între Volovicl 
Liavdanski, singura netermi
nată în recentul meci Mos
cova — Leningrad. De obicei, 
în astfel de cazuri poziția 
este analizată de către un ar
bitru (sau un juriu) dar de 
astă 
fiind 
tida 
principal,
Lev Polugaevski, a propus ca 
partida să fie totuși continu
ată. Iată argumentele sale ,i

„Consider imposibilă stabi
lirea rezultatului. Acestui fi
nal relativ rar i-au fost con
sacrate analizele unor maeș-

dată, situația meciului 
39‘7a — 39*/2 și deci par- 
fiind decisivă, arbitrul 

marele maestru

tri de talia lui Botvinnik, 
Keres și Averbach, dar și as
tăzi posibilitatea unui rezul
tat sau altul este pusă Ia în
doială. In unele partide în 
care a survenit acest tip de 
final, partea mai tare a reu
șit să cîștige. însă în partida 
Nikitin — Novopașin (1962), 
acesta din urmă a reușit să 
facă remiză. De aceea con
sider că este mai bine 
partida să fie continuată, 
oarece de rezultatul ei 
pinde soarta meciului".

Mai rămîne să adăugăm că 
încă acum 12 ani, fostul țips- 
tru campion național, maes
trul Ion Bălanei, a efectuat 
o excepțională analiză pe 
tema acestui final, pe care 
a trimis-o la un concurs or
ganizat de revista „ȘÂHMATI 
V SSSR". Comentînd rezulta
tul concursului, cunoscut teo
retician al finalelor, I. Aver
bach, a dat o înaltă apreciere 
analizei lui Bălanei, publi- 
cînd-o aproape în întregime 
in paginile revistei. Acum, 
„ȘAHMATÎ" deschide un nou 
concurs pentru cea mai bună 
analiză a poziției din dia
gramă.

încercați și dv., dragi citi
tori 1

Tiberiu STAMA

Rubrica redactată de 
Sergiu SAMARIAN

PITICĂ,
Așadar, continuați șă ștați 

minți în timpul recreației la 
restre, spre a nu vă murdări 
ghete, spre a nu murdări apoi 
dușumelele, spre a... vorbi șl noi 
cu tovarășii inspectori din sec
torul respectiv . Opt ați spus, 
parcă ?

PETRUT DUMITRU — GALAȚI: 
Mi-a_ plăcut cum ai început : 
„Trăiesc și învăț în orașul con
structorilor celor mai frumoase 
nave românești. De fiecare dată 
cînd se lansează un vas la apă 
sînt prezent în port spre a asis
ta la botezul noului cargou care 
va străbate mările și oceanele*'. 
Nu mi-a plăcut, în schimb, în
cheierea ; vrea să devin și
eu constructor de nave. Drept

cu- 
fe- 
pe

pentru care am început sil lu
crez la proiectul unui mint-car- 
gou. dar nu găsesc în tot orașul 
nici un fel de placaj pentru a 
construi acest navomodcl. Ce mă 
șfătuițj să fac 7".

Părerea mea, dragă Petruț, este 
să lași lucrarea baltă și să în
cepi a proiecta o navă mare, 
mare de tot, în care să . încapă 
toți birocrații întru placaj de 
0,8 mm și de alte dimensiuni ce 
lipsesc de pe piață, spre deza
măgirea ta șl a miilor de mo- 
dellști din tpață țara. Să-i ur
căm. apoi, pe acești oameni ru
giniți de rutină pe marea punte 
a viitorului și să (e arătăm țăr
murile mereu însorite ale pasi
unii. Poate în felul cesta vor da 
aprobare celor de la C.I.L. Su-

ceava pențru a începe produc
ția placajului de care vorbeam. 
Tehnologia acestui produs fiind 
terminată de cițiva ani l

UN GRUP DE ELEVI — HU
EDIN : N-am știut că echipa 
voastră de fete, care activează 
în divizia școlară de baschet, 
este antrenată de un tovarăș pro
fesor de filozofie. Deci, aceasta 
este una din cauzele înfrîngerl- 
lor la scor ale baschetbalistelor 
din Huedin ? Trebuia să-ml în
chipui. Nu era mare filozofie. 
Surpriza ar fl fost ca echipa să 

t fie antrenată de un profesor cu 
specialitatea baschet !...

I. POȘTAȘU-junior

ÎNTREBĂRI R
• ••

„O poziție Jalnică pentru 
turn. Ultima speranță a al
bului este aducerea nebunu
lui la d3, pe care însă n-a 
reușit s-o realizeze. Restul 
este simplu". (Larsen)

26...g6 27.Nfl Dd4 28.13 Te3 
29.Dg2 Ddl 30.NC4 D:f3 31. 
D:f3 T:f3 32.Kg2 Te3 33,Nd3 
C:e4 34.N:e4 T:e4 35.Rf2 d5 
36.Tal d4 37.Țdl Te3 38,h4 
Tc3 39.Td2 Re6 4O.Rg2 f5

„Matulovicj a întrerupt 
partida, dar n-am reușit să 
aflu ce mutare a dat în plic 
— el n-a vrut pur și simplu 
să cedeze în fața publicu
lui !" (Fischer).

A
Ia 5 minute!

Albul începe și face mat în
3 mutări

. (Controlul poziției ț alb — 
Rcl, Ta8, Pa7 ; negru — Ral, 
Nh7, Pc2, g6)

acestei
a lui
prima
foarte

că albul ’nu poate

ingenioase
J. Mbller 
oară în 

amuzantă.

Poanta 
probleme 
(publicată 
1918) este 
Este clar
începe decît cu o mutare de 
turn, dar pe care cîmp ? Și 
cu aceasta v-am „trădat" o 
bună jumătate din soluție, pe 
care sîntem convinși c-o veți 
descoperi în mai puțin dp 5 
minute !

i șseoiuaSuȚ 
mp ‘§țueț.iBA e.inSuis q ubui 

8Ma’S -taSB'Z SS’-N’T
•8d aids [nipriJp aq|B aunap 
jSJBOțiȚA ozajșqițo es ajnq 
-aii inujnț ‘șbîu ep Bațnd b 

mquaj 1183—««.VI .• BțțOlpS

UN K.O. PE TABLA CU
Deși tehnica șahului a 

progresat foarte mult și 
cunoștințele privitoare la 
deschideri sînt foarte vas
te, totuși aproape că nu 
există turneu în care să 
nu șe înregistreze măcar o* 
victorie 
mutări, 
denumi 
cat ca 
șahist. 
cent îl , .
cîștigată de Traian Stan- 
ciu (cu albele) la Miliai 
Șuta, în runda a 3-a a fi
nalei campionatului repu
blican, pe cale de a se 
încheia zilele acestea. Iată 
cum s-au petrecut lucru
rile :

l.c4 gG (AJegerea acestei 
apărări implică intenții a- 
gresive) 2.d4 Ng7 3.Cc3 dG 
1 Ne3 c6 5.Dd2 b5 6.Nd3 
(Bine esțp ș, 6.g3) 6...a6 
l.a4 Nb7 8 Cf3 Cdî 9.0—0 
e5 ? (Este greu de crezut

rapidă, sub 20 de'
Pe
pe deplin jusțifi-
un
Un exemplu 
constituie partida

care o putem

adevărat K.O.
re-

că de 
banală 
gruîui 
10.d:e5
12.T:a8 
grama)

i HM ! L
la această mutare 
i se vor trage ne
toate ponoasele) 

d:e5 11 a:b5 a;b5
N:a8 (Vezi dia-

gWMI 
< I .

A â

13.N:b5! (Seamănă gro
zav cu o strașnică directă 
la bărbie) 13...c:b5 (Rela
tiv mai bine era Ce7) 14. 
C:b5 hG (Nici alte mutări 
nu ajută : negrul e ..grog
gy") 15D<16 Da5 16Cc7-L 
RfiS 17,Tdl Out.
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dar nu ninge!
de zăpadă îi/indispune 

pe schiori, sortiți mai depar
te lecțiilor aride de pregătire 
fizică generală, în timp ce 
lor le este sete de viteză, le 
este dor să zboare. Numai 
cîțiva norocoși se desfată p« 
pîrtiile albe ale Dolomiților. 
Dar, norocul este cum și-1 
face omul !..,

La Vîrful cu Dor, o poj
ghiță de zăpadă îngăduie e- 
xerciții de mini-slalom și 
coborâri nu mal lungi de 150 
de metri. Atît. Un mucalit, 
privind cerul senin al Bu- 
cegilor ți versantele lor go
lașe, exclama cu un ireziști-

uzați (pitecantropi — cum le 
spune foarte plastic Camil 
Baciu) ar deveni treptat tot 
mai mic.

Să învățăm judo 1
★

Moment solemn la Poiana 
Brașov. în stațiunea soarelui 
se inaugurează un patinoar 
artificial de dimensiuni regu
lamentare, construit după ul
timul imperativ al tehnicii. 
Se pare că forurile dirigui
toare ale mișcării sportive 
s-au convins (în sfîrșit) că nu 
se poate juca hochei pe... en
tuziasm, iar pasiunea, oricît 
de ardentă ar fi ea, nu va 
înlocui niciodată gheața. în

I

PANORAMIC
SPORTIV INTERN

I 
I
I
I

INTRE DOUA TOAMNE^ (ll) Rezultatul
de la Atena

bil umor : „Ce are de gînd 
Federația ?"

■&
Deci, schi nu-i, hochei nu 

este, bob nici atît. Panora
micul e sărac. O etapă (pen
ultima) la volei și una (ul
tima) la baschet feminin nu 
sînt în măsură să provoace 
cozi la casele de bilete.

Baschetbalistele de la Ra
pid, după cîțiva ani de eclip
să, dețin șefia clasamentului 
și probabil că o vor menține. 
Așa, ca să facă în ciuda fot
baliștilor !

k
Bucureștiul descoperă un 

sport care are mari șanse să 
cucerească popularitatea : 
JUDO. „Cupa federației", pro
gramată la sfîrșitul săptămî- 
nii în sala Floreasca, des
chide probabil drumul spre 
un campionat național, într-o 
disciplină de mare geografie 
și cu priză intensă 1 - public. 
Judo întrece ca spectacol toa
te genurile de lupte (clasice, 
grecești, romane, libere), are 
o deosebită valoare aplicati
vă, măcar și pentru aceea 
că-i permite cunoscătorului 
să pună la punct, într-o anu
me împrejurare, un huligan 
insolent și agresiv. Dacă toți 
oamenii civilizați ar mane
vra cu procedeele de judo, 
atunci numărul acelor necivi-

perspectivă sint, din cîte 
flăm, și alte stadioane 
iarnă.

In felul aceșta, hocheiul 
patinajul românesc încep 
ele să-și scrie istoria. Mai 
bine mai tîrziu decît nicioda
tă. Dar va trebui răbdare. 
Actualii practicanți ai aces
tor sporturi vor fi profesorii 
virtuoșilor ’ ’
mîine sau 
ziu.

ă
cie

și 
Ș’

de mîine, de poi- 
chiar de mai tîr-

★
Final strîns, incert, drama

tic în campionatul de șah. A 
mai rămas o singură rundă 
și redactorul de specialitate 
indică fotoreporterului (pen
tru orice everitualitațe) vreo 
cinci sau șase candidați. 
„Fă-1 pe „x", fă-1 pe „y“, fă-1 
și pe ,,z“. Nu se știe".

A ' 
bil. 
s-a 
prin 
tgva

fost un turneu memora- 
Prin lupta acerbă care 
dat, prin echilibru și 
faptul eă el consacră cî- 
nume despre care, 

siguranță, se va scrie 
vorbi.

Scepticii spun i
— Bine, bine, dar 

Gheorghiu. Ciocîitea, 
cu...

Optimiștii răspund :
— Tot răul este spre bine !

cu 
și seva

lipsesc 
Ghițes-

Valeriu CHIOSE

Realități și perspective
ale sezonului alb

(Urmare din pag. I) 
nul este deservit de un tele- 
schi modern, de mare capaci
tate, care creează condiții ex
celente pentru schiul timpu
riu și, de asemenea, pențru 
prelungirea sezonului în pri
măvară.

Pîrtia Lupului a fost lărgi
tă în porțiunile în care, da
torită vitezei ridicate, nu pre
zenta suficientă securitate 
schiorilor („S“-ul mic și 
„S"-uI mare). în același scop, 
se lucrează (intr-un stadiu 
avansat) ța construirea unui 
taluz de protecție pe o por
țiune de pantă oblică aflată 
deasupra zonei „Șteului mare. 
S-a cpnșțriiit o potecă largă 
de acces la „Pîrtia Lupului" 
de la cabană și stația finală 
a telefericului.

Pîrtia Sulinar a foșț lăr
gită, nivelată și cprecțată în
clinația oblică, pe țpață por
țiunea de la cabana Cristia
nul Mare la „zid".

A fost lărgită, nivelată și 
săpată, pipă aproape de eli
minare, conțrapanta din Rân
zei ; a fost croit un drum de 
acces al turiștilor de la tele- 
schiul din Kanzel sppe Po
iana Doamnei ; este posibil ca 
pînă la căderea zăpezii să fie 
defrișată, curățată și nivelată 
„insula verde" aflată între 
cele două variante ale Sulina- 
ruîui, în porțiunea imediat 
superioară sosirii.

Pîrtia de slalom uriaș Fu
nicular a fost nivelată, s-a 
lărgit și corectat înclinația 
oblică, în porțiunea de sub 
teleferic cuprinsă între stîl- 
pii 11 și 16 ; se află în curs 
de executare lucrări de lăr
gire și niyelare a porțiunii de 
întîlnire a pîrtiilar Șulingr cu 
Uriaș-Funicular și Drumul 
Roșu, spre a se asigura un 
flux continuu de alunecare 
spre stația telefericulpj.

Pe Drumul Roșu s-au făcut 
lucrări de amenajare și lăr
gire, în special în zona supe
rioară, dar ele vor continua 
și în anul viitor.

In Poiana Brașov s-au tra
sat și marcat pîrtii noi dă 
fond pentru probele clasice, 
în funcție de noile construc
ții din stațiune și de ampla
sarea locurilor de start și so
sire sau a poligonului de tir 
pențru bigtlon. Tot în Poia
nă, lucrările patinoarului ar
tificial sînt foartg avansate, 
astfel că, înainte de sfîrșitul 
anului, este așteptată intra
rea lui în fucțiune. Pîrtia de 
spjii pențru încgpătpri, din 
fața Hotelului Sport, Vă l! 
iluminată în ' viitorul sezon 
după un sistem asemănător 
cețui de la Predeal și ya fi 
'dotată cu un baby-lift. Pirt.ia 
de slalom, înzestrată cu șchi- 
liftul 'aflat în funcțiune încă 
de anul trecut, mai are ne
voie de ușoare lucrări de 
nivelare și curățire, pentru a 
se integra în excelenta condi
ție a celorlalte piste.

După cum se vede, sezonul 
alb are perspective frumoase 
pentru anul 1969: pîrtii noi, 
modernizate, un teleferic re
vizuit, trei tele-schiuri Și> 
probabil, încă două baby-lif- 
turi (unul în fața hotelului 
Sport, iar altul pe pîrtia 
Uriaș-Fupicular, în porțiunea 
practicabilă pentru slalom 
șpecigl).

La această zestre tehnică, 
credem că trebuie adăugat un 
efort organizatoric care ar 
crea, în avantajul tuturor, ca
drul și similitudinea marilor 
stațiuni de sporturi alpine. 
Iată cîteva sugestii care, ana
lizate de cei în măsură, vor 
completa spiritul nou ce se 
simte la Poiana Brașov.

I. Pentru schiorii de per
formantă aflați în pregătire, 
trebuie s$ se asigure un re
gim de prioritate la folosirea

mijloacelor mecanizate de ur
care. Numărul schiorilor este 
destul de mic și, spre a se 
elimina confuziile, credem că 
F.R.S.B. ar trebui șă elibe
reze o legitimație specială: 
Sgu dacă Till, I-S-C. Predeal 
(întreprinderea care adminis
trează mijloacele mecanizate) 
să elibereze tichete speciale 
da legitimare alături de bi
lele.

2. Pentru descongestionarea 
telefericului în zilele de du
minică, cînd acesta este supra
solicitat de turiști, ar fi util 
ca F.R.S.B. să studieze posi
bilitatea organizării în aceste 
zile numai a probelor de sla
lom special, celelalte curse 
urmînd a se disputa vineri, 
sîmbătă sau eventual luni.

3. Schiul este un sport în 
care existența unui instruc
tor calificat este mai necesară 
ca în altele. De aceea, se 
impune organizarea la Poia
na Brașov (pg și în alte sta
țiuni) a unei „școli cje schi" 
la care amatorii, individuali 
sau în grup, să primească, în 
schimbul unei taxe, seryieiile 
uniți inștriic’or F.R.S.B. și 
O.N.T. au m cuvînt de spus.

4. Este necesară întreținerea 
mecanică zilnică a pîrtiilor 
principalelor stațiuni, cu aju
torul autoșeniletelar amena- 
jatpare.

5. Crearea unei rnm>me I-e" 
țele medico-sanitare de prim 
ajutor și înzestrarea cu uțilaj 
adecvat rapid, practic, sigur 
Aceasta este o condiție obli
gatorie pentru o stațiune mo
dernă.

6. Să se deblocheze Poiana 
Brașov de loturile sportive 
aflate 
sezon 
du-le 
trivite 
asigura astfel spațiu de ca
zare și masă pentru schiori. 
In anii din urmă situația a 
fost necorespunzătoare 
acest aspect.

în tranziție spre un alt 
competițional, oriențîn- 
spre stafiuni mai po- 
școpului propus. S-ar
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Selecția greșită, un leit-motiv 
pentru toate infringerile

In corul reproșurilor care ur
mează, legic, de ani de zile, 
fiecărei infringed, refrenul 
„selecție greșită" a fost o per
manență. Fie că s-a auzit doar 
o voce, fie un grup de voci, 
Imputarea alegerii greșite a 
„ll”-lui tricolor a fost prima 
săgeată pe care criticii au a- 
runegt-o asupra 
naționalei.

Teoretizînd, este 
să se susțină că o 
alcătuire diferită 
a pierdut partida ar fi obținut 
un rezultat bun. Pentru că este 
mult mai ușor să ciștigi un 
meci de... vorbe decît unul de 
fotbal.

Preluînd această ultimă afir- 
mație-scut din panoplia defen
sivă a antrenorilor reprezenta
tivei noastre, nu-i vom contes
ta, bineînțeles, logica. Vom în
cerca, însă, să dăm la o parte 
„scutul", scrutînd realitățile din 
spatele lui.

După meciul de Ia Cracovia, 
referindu-se la aspectul se
lecției, antrenorul ANGELO 
NICULESCU declara cu o im
presionantă sinceritate : „Mulți 
dintre jucătorii noștri s-au în
vățat ca noi, antrenorii, să-i 
luăm in lot indiferent de for
ma arătată și nu fac nici un 
efort să se impună ei înșiși 
pentru selecționare. Din acest 
punct de vedere, trebuie să re
cunosc că am făcut multe ACTE 
DE... CARITATE" (n.a. — sub
linierea ne aparține).

Cine ar putea să conteste te
meinicia acestei mărturisiri ? 
Nimeni.

Ce criteriu, oare, în afara a- 
celui apostolesc al carității, pu
tea conduce Ia selecționarea lui 
Ghergheli 
cu echipa 
știe că în 
namovistu) 
submediocră), a lui Pîrcălab — 
pentru jocul cu Portugalia, a 
lui Dobrin — pențru sezonul 
de toamnă ’68, a lui Voinea — 
pentru jocul cu selecționata di
vizionară poloneză, a Iui Clro- 
zea, — pențru meciurile cu O- 
landa sap Portugalia, a lui Hăț- 
măgeanu, pentru partidele cu 
Olanda și cu selecționata divi
zionară polonă ?

Valori, „nume" în soccerul 
român, acești jupățari au rămas 
in grațiile selecționerilor în po
fida formei lor necorespunzătoa
re în etapele respective, aj 
randamentului lor scăzut la 
cluburi. Aceeași cauză — for- 
ma slabă în campionatul in
tern — a generat, absolut fi
resc, același efect — evoluții 
necorespunzătoare în partidele 
internaționale.

De ce s-au cramponat, to
tuși, antrenorii de acești jucă
tori ?

Cu titlu de curiozitate, adu
cem la cunoștința iubitorilor de 
fotbal un alt clișeu din serta
rul cu replici al antrenorilor 
noșțri. „Crezi că dacă x ar fi 
mgi bun ca y, eu nu l-aș băga 
în națională ? Adică 
n-am interes să ciștige 
noastră ?“

O asemenea replică 
mează în primă instanță. In a 
doua, însă, scormonind, nu prea 
adîpc în subtgxtul numerpașp- 
lor titularizări (mai ales) de 
ulțjmă oră, se ajunge la ra
ționamentul aparent infailibil 
al selecționerului, 
ciuri foarte grele 
multe ori, scopul 
public eșțe să 
cît mai onorabil)
— „săgeata Carpaților", sau Cu 
Dobrin — fotbalistul nr. I al 
anului, și pierzîndu-le, ai o 
scuză care rămîne în picioare : 
îj-AVEM' ALȚII MAI BțJNl 1

Falș 1 Profund falș I Toată 
lumea a știut în diferite 
perioade, atît Pîrcălab cît și 
Dobrin, ca să dăm numai două

la echipele de

antrenorilor 
de un calcul) 

castel de
vorba

ca un
de suflul unei

cărți
res-

antrenorilor

foarte ușor 
echipă cu o 
aceleia care

— pentru jocurile 
R. D. Germane (se 
toamna lui ’67, di- 
a deținut o formă

ce. eu
echipa

ctezarr

Jppîpd mo
da cere, de 
nemărturisit 
se piardă 

cu Pîrcălab

tre care cele de la Madrid, Zu
rich șl Budapesta au pus, cum 
se spune, capac), în masa iubi
torilor de fotbal de la noi s-a 
născut crezu! (!) că la aceste 
jocuri fotbaliștii noștri pleacă 
victime sigure...

Ge este realitate și ce este le
gendă in toate acestea ?

că 
să

de

(De

VOGL, bol- 
ne spunea : 
mare mi-au 
cu cel mai

„Nu mă băgați in echipă 
in deplasare !"

exemple evidente, au fost pro
priile lor umbre 
club !

CALCULUL
(căci este 
se năruie 
spulbeț-at 
pirații...

Care sint efectele 1
Primul : înfrângerea, 

genul celei de la Lisabona, du
pă care EMERICH 
nav de supărare, 
„Decepția cea mai 
produs-o jucătorii
vechi stagiu in echipa națio
nală").

Al doilea : ferecarea, în con
tinuare, a porților lotului re
prezentativ, prin care mai ales 
tineretul are 
cidental.

Subtitlul de mai sus este un 
citat din... Pîrcălab.

O seară de analiză la biroul 
federal. Se dădeau explica
ții pentru înfrângerea suferită 
de echipa noastră națională la 
Ankara, la meciul pierdut cu 
1—2 (24 octombrie 1965),

Dîndu-i-șe cuyîntul, pîrcălab

echipa noastră să se apere cu 
disperare SO de minute deși 
antrenorul Angeio Niculescu 
pretinde, și noi îl credem, 
le-a recomandat băieților 
iasă la joc.

Aceeași paralizantă teamă
înfrângere, evident exprimată 
in crispare și stingăcii carac
teristice unor jucători de di
vizia a doua, le-am zărit încă 
din primele minute ale partidei 
cu Portugalia. Și această stare 
a jucătorilor noștri se exterio
rizează — repetăm — in simp- 
tome atît de străvezii incit este 
imposibil ca adversarii, și chiar 
un om care-i zărește pentru 
prima oară pe acești jucători, 
să nu înțeleagă imediat că au 

față OAMENI ȘPER1AȚI. 
speriați — acesta este

cursa 
egale 
viitor 
soco- 
relie-

acces numai ac-

Pîrcălab în ipostaza atacantului irezistibil, 
petrece în cadrul familiar al stadionului „23

cum observați. apțiunea aripițDupă
August". !n partidele disputate in 

însă, Pircălab este propria sa umbră...

Pentru a nu discuta în ab
stract, ne vom referi la un ju
cător care a pătruns în lotul 
național in maniera... calului 
troian, după un „asediu" mai 
lung chiar decît cel al grecilor.

Ați ghicit, ne referim la atît 
de discptațul...

...„Caz Dumitrache"

noastre se 
străinătate,

Rezultatul de la Atena, 
Grecia — Portugalia 4—2 în 
cadrul grupei preliminariilor 
C.M. din care face parte și 
echipa țării noastre — a re
adus toate formațiile la ega
litate, în clasament. La aceas
tă oră, echipele naționale ale 
României, Greciei, Portuga
liei și Elveției continuă 
pentru șefie eu șanse 
amînînd pentru anul 
tranșarea definitivă a 
telilor. Ceea ce trebuie
fat, în urma rezultatului de 
miercuri, este revirimentul 
fotbaliștilor greci, viitorii 
noștri adversari. Din relata
rea corespondentului nostru, 
Elias Sporidis, se pare că 
portughezii au trecut prin 
clipe grele, echipa elenă, de
parte de a se intimida de 
faima oaspeților, administrînd 
acestora o lecție usturătoare. 
In prim plan au stat voința, 
puterea de luptă, arme în 
fața cărora, după cum ve
dem, au cedat tehnicieni cu 
renume ca 
Torres etc.

Rezultatul 
parte de a 
priză, confirmă declinul 
chipei lui. Otto Gloria, declin 
constatat de specialiștii și 
jucătorii noștri cu ocazia me
ciului de la Lisabona, dar 
care din păcate atunci n-au 
găsit antidotul evitării înfrîn- 
gerii.

In situația nou creată în 
această grupă, în care toți 
combatanții au pierdut jocu
rile susținute în deplasare, 
hotărâtoare vor fi acumulări" 
le de puncte pe teren șțră-in. 
Chestiunea e destul de com
plicată dacă privim lucrurile 
din punctul nostru de vede
re. căci ridică mereu și me
reu aceeași întrebare î va 
reuși echipa noastră să evite 
în meciurile oficiale viitoare 
eșecurile pe teren străin ? 
Este vorba de cele d.opă par
tide în deplasare pe care fote 
balîștii noștri ie mai au de 
susținut cu Grecia (Ja 16 a- 
prili.e) și Elveția (la 14 mai), 
partide de o covîrșitoare im
portanță, în speranța că cele 
de acasă ne vor aduce sa
tisfacții.

Desigur, se pot face o mul
țime de calcule, calcule pe 
care și lg fac și adversarii 
noștri în urma rezultatului 
de miercuri de la Atena.

Oricum, există șansa de a 
se înregistra o prezență ro
mânească la C.M. din Mexic. 
Nu n.e rămîne d.ecîț să aș^ 
teptăm cuvîntul specialiștilor, 
dar îndeosebi al fotbaliștilor 
singuri în măsură să dea iu
bitorilor fotbalului din Româ
nia această supremă 
faci ie.

Deci, punct și de la capăt, 
lupta pentru șefia

Eusebio, Col una,

de la Atena, de- 
constitui o sur-

e-

a mărturisit, cu toată sinceri
tatea : „Cind tribunele au în
ceput să ciute, o dală eu fan
fara, imnul turcesc, mi s-au 
tăiat picioarele. Am jucat, de la 
început, timorat. Așa sint eu. 
Părerea mea este să nu mă bă
gați în echipă in jocurile rlip. 
deplasare..."

Sjmpllț. Clar.
Se spune că 

noaște cel mai 
, Biroul federal
aceea l-a ascultat pe Pîrcălab, 
a meditat, bănuim, in liniile 
care au urmat, iar Pîrcălab a 
jucat măi departe în meciurile 
susținute de echipa națională 
in străinătate...

Orice s-ar spune, fenomenul 
(demn de p rubrică bombă sau 
de una umoristică) depășește 
capacitatea obișnuită de înțe
legere a multor oameni.

pro-

Mim 
s-arFără echivqc. 

fiecare se eu- 
bine pe sine, 

de pe vremea
Credem. în orice caz sperăm, 

că partidele cu Anglia și cu El
veția au rezolvat misteriosul 
„caz" Dumitrache. îl numim 
misterios pentru eă, de multă 
vreme, acest talentat atacant, 
tipic oro de gol, a fost, cu re
gularitate matenmlică (ppptru 
rațiuni care au scăpai publicu
lui) ȘTERS DE PE LISTA în 
ulțimul moment înaintea jocu
rilor internaționale. încercat 
formal, doar o repriză, in par
tida cu Olanda, Dumitrache a 
putut să-și cîștige un bineme
ritat loc in prima reprezenta
tivă numai după accidentul" 
de pe Eștadio Nacional, eind, 
volens-nolens, antrenorii 
tri au trebuit să-i 
in arenă.

Cum a jucat eu 
văzut. A fost up 
manent pentru Banks. Labone 
și Moore, pe ultimii doi depă- 
șindu-i clar, de mai multe ori. 
atît in jocul aerian, cil și îp 
cel la sol.

Evoluția lui în partida cu El 
veți» a confirmat greșelile an
terioare ale selecționerilor, sta
bilind definitiv o realitate care 
sărise în ochii tuturor : Dumi
trache este omul NECESAR in 
linia de atac a naționalei ro
mâne !

Ceea ce rămine, totuși, trist 
este faptul că progresele de 
optică ale antrenoriior noștri, 
in materie de selecție, se da- 
toreșc împrejurărilor fortuite 
și nu unor analize realiste.

★
Reșpeețind cu strictețe ade

vărul temporal, vom recunoaș
te că istoria coșmarurilor me
ciurilor disputate in străinătate 
de națională începe eu ani in 
urmă. Că, întîmplător, s-a reu
șit cile un rarisim meci nul, 
sau chiar o vicțprip, evenimen
tul n-a schimbat cu nimic da
tele problemei care, de-a lun
gul anilor, a ajuns ceea ce ele
vii numesc „problemă de în
cuietoare" și la oare fotbaliștii 
noștri au PICAT cu o regulari
tate PPțin comună.

Nu exagerăm cu nimic afir- 
mind că, în urma repetatelor 
experiențe triste în meciurile 
disputate în străinătate de că
tre reprezentativa noastră (dib

„Să pierdem onorabil

noș- 
deâ drumul

Anglia, s-a 
pericol per-

S

decembrie 1968 luna cadourilor

a pierdut trenul...

Ștefânescu

OFERIND CADOU O PERECHE DE PATINE SAU O 
PERECHE DE SCHIURI, DAȚI COPIILOR SI TINERILOR 
POSIBILITATEA DE A-SI PETRECE AGREABIL TIMPUL 
LIBER, FĂCÎND SPORT S! AMUZÎN U-SE
PREȚUL PATINELOR DE LA 57 LEI LA 98 LEI PERECHEA. 
PREȚUL SCHIURILOR DE LA 80 ' ' " ” "■*
SE GĂSESC DE VÎNZARE ÎN
SI RAIOANELE CU ARTICOLE

LA 466 LEI PERECHEA.
TOATE MAGAZINELE

DE SPORT.-

Lotul Politehnicii Iași se 
află de cîteva zile în stațiu
nea Ținea, din apropierea 
Oradei. Obiectivul antreno
rilor ieșeni: refacerea fizică 
a jucătorilor, în primul rând 
a acelora care 
traumatisme în 
Lipsesc la apel : Deleanu 
convocat 
făneșcu 
instanță 
iar în a 
nu vrea 
ne; 1
studii.

D. DIAGONESCU ■ 
coresp. principal

au suferit 
campionat.

Iată un dicton pe care, >n 
preajma meciurilor ce se joacă 
in deplasare, antrenorii i| ros
tesc mai mult intre patru ochi. 
Discret. In fața jucătorilor, la 
ședințe, se arunpă vorbe mart, 
ce se vor curajoase. După în
cheierea lor, mșă, ațitrenofii 
spun ce gmțiesc cp adevărat și 

. jucătorii, care au sistemul lor 
de informații (ațîția gură-eas- 
că, purtători de puvînț a lot 
ceea ce se spune pe ia colturi, 
pe Ia cile o cafea) ajuns? la o 
explicabilă imunitate in fața 
frazelor auzite in ședințe și pe 
care (just) le apreciază drept 
lozincarde.

Acestea fiind premisele, ne 
cine să mai surprindă faptul că 
fotbaliștii noștri se consideră 
victime >n jocul ce urmează 
să-I susțină in străinătate, incă 
din holul aerogării Băneasa ? 
Psihoza are o cauzalitate eit 
se poate de temeinică. Urmă
rind lanțul slăbiciunilor, ni se 
pare, de asemenea, eu totul ex
plicabil ca la Linz, de exemplu.

cuvintui și părerea arbitrului 
gălpz CALLAGAN — care la 
șfîrșițui partidei Forluga’ii-Bo- 
mânia, declara. ; „Mi ș-a părul 
că românii au abordat inepiul 
cu teama de.a nu fi învinși la 
sepr" — gre valoarea unei 
be elpevepte.

Acpștea sini faptele. Nu 
care om de bună credință 
îripuBigla să Ie conteste.

Ce este de făcut ? Nu vrem 
și nu putem să ne împăcăm cu 
fatalismul tezei potrivit căreia 
jucătorii noștri de fotbal ar a- 
vea „corn plexul străinătăți’".

Tralamentul adresat psihicu
lui, călirea lui. dacă vreți, in 
eantexiul unor medii foarte de
osebite, iată ceea ce lipsește 
fotbaliștilor internaționali.

Aici sint multe de făcut 1
Și deoarece CALIRE.t nu se 

poale reali ca la comandă prin- 
țr-o ședință, de pildă, credem că 
pste cazul să se acorde, ptnă 
la noi prpbe, credit jucătorilor 
CU INIMA, gen Nunweițler iii, 
Năsturcscu, Popa, Dan ipiad 
era un exemplu), capabili să 
lupte, pe orice teren, piuă la 
ultima picătură de energie, ju
cătorii care pu șe silesc șă 
pună temerar (vorba fotbaliști
lor), „guPHl Ia contră".

Marius POPESCU

Pentru suporterii
ciobului Trogresul

și simpati-Suporterii 
zanții clubului Progresul 
sint invitați luni, 16 de
cembrie, ora 17,00, în sala 
„Finanțe-bănci", din stra
da Doamnei nr. 2, unde va 
avea loc prezentarea dă
rii de seamă cu privire la 
activitatea desfășurată de 
Cercul suporterilor în a- 
nul 1968. Urmează o gală 
de filme. Intrarea liberă.

în

satis-

seriei.

Cr. M.

in Algeria
Și Petrolul Ploiești se nu

mără printre echipele din di
vizia A care vor întreprinde 
în această iarnă turnee peste 
hotare

Fotbaliștii ploieșțeni vor 
susține trei meciuri în Al
geria, cu echipe de ciob.

Primul joc urmează să se 
dispute în ziua de 20 de
cembrie.

/
Un

afara apropiatului tur- 
pe care-1 va întreprindă, 

16 decembrie, 
Algeria, 
Prpgre
ia sfîr- 
uri alt

In
ngu 
începînd din 
în Tunisia, Libia și
echipa bucureșteană 
sul are în program, 
șitul lunii februarie, 
turneu, de astă dată în Liban.

Vreți
și de 
Vreți

să cunoașteți ultimele informații sportive din țară

peste hatare ? 
să aflați tot ce

și internațional ?
este nou in sportul românesc

sportul
LUNA DECEMBRIE - LUNA ABONAMENTELOR !

Abonamentele se primesc de către oficiile și agențiile P.T.T.R. 
și de către factorii și difuzorii de presă.

la București ; Ște- 
— care în primă 
a pierdut.. trenul, 
doua a anunțat că., 

să meargă în stațiu- 
Gavrilă — rămas la

Nu uitați abonamentul pe anul 1969 la
/



Killy — veșnicul insetat de victorii
Cel mai ban schior al lumii va fi, poate, cindva și cel mai bun automobilist.

bruck, n-a obținut decît locul V 
la „uriaș". Era dezamăgit șl me
reu bolnav de stomac (tot o con
secință a serviciului militar din 
Algeria). In 1965 s-a dovedit cel 
mal bun slalomist, dar era încă 
slab la coborîre. Totuși, atunci 
a început ascensiunea, iar la Por
tillo, In Chile, cu ocazia „premon- 
dialelor", a manifestat o formă 
excelentă. In 1966, însă, deși a În
ceput slab, a făcut cunoștință cu 
adevărata mare performanță. I-a 
și convenit altitudinea (aproape 
3 000 rr) de la Portillo, unde a cu
cerit titlurile mondiale la coborîre 
și la combinată.

Trebuie precizate șl unele amă
nunte legate de pregătire. In pri
mul rînd, tehnica lui este aparte, 
deseori în afara canoanelor și da
tează din perioada de schi „In
stinctiv". Apoi, pentru a-și asigu
ra un fizic corespunzător, a lu
crat Intens (a cîștigat 6 kg de 
musculatură în cîteva luni). In 
ce plivește maniera de a aborda 
pantele, deviza Iul este astăzi cu
noscută : „Fără scăderi de ten
siune pe parcurs. Sutimea de se
cundă ținută „cu dinții»* aduce 
victoria !“ Viteză, viteză, viteză... 
A studiat în cele mai mici de
talii șl tehnica. Nu a făcut nici 
măcar o dată economie de efort 
pentru a-și corija o defecțiune și 
a crezut, dintotdeauna, în egalita
tea deplină între curse : toate 
sînt la fel de importante.

A urmat anul „de explozie" 1967, 
în care a cîștigat toate concursu
rile mari ! Sailer se vedea de
tronat ca recordman al victoriilor 
— 7 din 7 in marile clasice. în 
Cupa Mondială, Killy a obținut 
punctajul maxim posibil. Sezonul 
olimpic nici nu-1 mai amintim : 
medaliile de aur In toate probele 
alpine (care i-au adus și titlul 
mondial la combinată), din nou 
victorie în Cupa Mondială, titlul 
de Cavaler al Legiunii de Onoa
re și o popularitate Imensă. Da
tele oficiale atestă că, pe perioa
da Jocurilor Olimpice de la Gre
noble, Killy a primit zilnic 4—509 
de telegrame ! O dată cu popu
laritatea (multe guri rele au spus 
că încă dinaintea apogeului el 
olimpic...) au intervenit și... ba
nii. respectiv angajarea lui ca re
clamă vie pentru unul din gigan- 
țil automobilelor americane.

Cariera lui Killy ca schior a 
luat sfîrșit, dar se profilează o a 
doua : pilot profesionist de auto
mobile. Pasiunea Iul pentru vi
teză, dar șl excepționalul său ta
lent, l-au adus încă din 1967 un 
succes de răsunet : alături de 
compatriotul său Bernard Cahier, 
dștigase, la bordul unui Porsche- 
912, renumita cursă clasică Targa 
Florio...

.. .Șl, cine știe; poate rapldltatea 
reflexelor exersate cu peste 
100 km/oră în coborirl de-a lungul 
pantelor abrupte, setea Iul de vic
torie și tăria de a se dedica trup 
șl suflet oricărei activități, ni-1 
vor mai aduce pe Jean-Claude 
Kllly în actualitatea marii perfor
manțe, ca automobilist...

«rinternaciona

în galeria de mari per
formeri ai anului 1968 au 
reușit să pătrundă, pe 
locuri punctate ’ de anche
ta agenției I.S.K., opt 
atleți și doar doi sportivi 
cu altă specialitate. Prin
tre aceștia din urmă se 
află Jean Claude Killy 
(locul III), campion abso
lut al schiului alpin, care 
a devenit, încă înainte de 
a fi împlinit 25 de ani, 
una din figurile de legen
dă ale Franței sportive.

Puțini membri al familiei Kil
ly ar fi bănuit; în acel trist pen
tru el (șl nu numai pentru el...) 
an 1943, că micuțul Jean-Claude; 
născut la 30 august la Salnt- 
Cloud, suburbie pariziană pe-a- 
tunci, avea să devină cel mai de 
vază purtător al numelui de fa
milie. Fără îndoială, orice pă
rinte nutrește, poate pe ascuns; 
nădejdi mari pentru urmași, în 
care, de obicei, ar vrea să-și re
găsească propriile calități (dacă 
se poate amplificate)... Dar; foar
te probabil, Robert Killy, 
n-avea posibilitatea de a nutri 
altă nădejde decît a-1 vedea a- 
juns, întreg șl sănătos, la o 
vîrstă matură, capabil să se sus
țină prin muncă cinstită. Nu de 
alta, dar Robert Killy; alsacian 
care se opusese anexiunii naziste; 
abia sosit la Paris era urmărit 
de hitlcriștl. Șl-a încredințat 
copilașul restului familiei, șl 
a plecat în mișcarea de re
zistență. Apoi, a reușit să trea
că în Anglia șl să lupte; în tru 
pele aliate, ca pilot al unul a- 
vion de vlnătoare (7 avioane Ina
mice doborîte...).

După demobilizare; pensionar 
cu venit modest șl dornic de li
niște, a luat o hotărîre care a 
avut darul să determine viitorul 
lui Jean-Claude șl al întregii fa
milii : s-a stabilit la Val d’Isăre; 
stațiune de munte aflată la Înce
putul ascensiunii. Printre alsa
cienii stabiliți acolo In aceeași 
perioadă Ogura șl familia Golts- 
chel.

O dată cu primii pași... oblș- 
nulțl; Jean-Claude i-a făcut șl 
pe cel cu Bchlurlle. Vioiciunea;

tatăl;

spontaneitatea, neaslîmpărul per
manent l-au atras porecla pe 
care avea să și-o transforme în 
renume : „Toutoune". Joaca — 
Joacă, dar așa, în glumă, șirul 
extraordinar de victorii care i-au 
adus gloria a început pentru 

Jean-Claude Killy încă din pri
mii ani de școală. A fl 
într-o asemenea localitate 
ta copilăriei înseamnă, 
a fl printre cel mai buni 
din lume, m>al tîrzlu...

Val d’Isăre s-a dovedit, mal 
ales In ultimii ani; o adevărată 
școală de schi alpin, mai ales 
pentru slalom. Motivul e lesne 
de înțeles : traseele pentru tu
riștii avansați erau (șl sînt șl azi) 
parcurse de copiii localnici tot 
timpul. Aveau șl eu ce se mîndrl 
acești copii : Charles Diebold — 
conducătorul stațiunii; Gaston 
Cathiard — marcator de trasee ; 
Henri Orelller — campion olim
pic de coborîre tn 1948 — Idol 
local ! Un merit însemnat au șl 
învățătorii, care șl-au dat seama; 
la timp, de efectele pozitive ale 
îmbinării schiului cu învățătura 
pe toată durata sezonului. Azi; 
„clasele de zăpadă" s-au răs- 
pîndit în întreaga Franță. Sta
țiunea Întrunea multiple calități 
pentru a forma mari campioni : 
denivelări puternice, pante toarte 
înclinate, vaste porțiuni cu „co
coașe". A schia pe asemenea me
leaguri, încă de la vîrsta de 6—10 
ani înseamnă a te înarma, moral 
și fizic, pentru orice coborîre, în 
condiții foarte dure șl la mare 
altitudine.

îndrăcite partide „de-a hoții și 
vardlștil" (tn speță contrabandiș
tii și vameșii. ..) se încingeau; 
lăsînd oficialitățile locale, din 
principiu dornice de liniște; cu 
gura căscată și brațele neputin
cioase. De altfel, nici personalul 
mijloacelor mecanice de urcat 
pante nu avea zile calme : micii 
șmecheri îșl făcuseră movlllțe de 
pe care agățau, din mers, cite un 
scaun sau o șa, ca să poată urca 
și; apoi, coborî cît mai repede; 
o dată șl Încă o dată, pistele cele 
mai dificile și, tot așa, de 10—15 
ori pe zL

Ne-am oprit mai 
acestor amănunte; 
puțin legate de 
;,King Kllly"; cum 
americanii, tocmai ,____  _ ...
înfățișa atmosfera în care a cres
cut șl s-a format marele campion 
al schiului alpin. Perioada a fost 
decisivă pe plan moral șl fizic. 
Calitățile; trăsăturile Iul de ca
racter; au avut la Val d’Isăre o

primul 
la vîrs- 
adesea; 
schiori

mult asupra 
aparent mal 

persoana Iul 
l-au botezat 
pentru a vă

în turneul de tenis de la 
Brisbane (Australia) italianul 
Panatta a fost învins cu 6—1, 
6—2 de australianul Phil 
Dent. Alte rezultate : Lutz — 
Grealy 6—4, 6—4 ; Ruffels — 
Parun 6—4, 6—4 ; Pasarell — 
Tocci 6—4, 6—4 ; Bowrey — 
Osborne 9—7, 6—3; Ashe

•— Addison 6—3, 6—3. In 
proba de dublu masculin, o 
surpriză : Orantes—Munos — 
Graebner—Pasarell 3—6,8—6, 
6—1 6—2 I

drui unei gale desfășurate la 
Baltimore. Aceasta a fost cea 
de-a 10-a Victorie consecutivă 
realizată de Liston de cînd 
și-a făcut reintrarea.

Ion Țiriac l-a învins cu 6—2, 
6—2 pe italianul Pietrangeli, 
în turneul demonstrativ de 
tenis de la Bari. în proba de 
dublu, Țiriac și Pietrangeli au 
dispus de Jovanovici — Merlo 
cu 6—4, 6—2.

In C.C.E. la hochei pe ghea
ță s-au întîlnit formațiile Dy
namo Berlin (R. D. Germană) 
și G.K.S. Katovice, partida 
încheindu-se cu un rezultat 
egal: 3—3 (1—1, 
învingătoare eu 
mul joc, echipa ' 
lin s-a calificat 
următor.

prilejul primului concurs 
natație al noului sezon

i, 0—0, 2—2).
2—1 în pri-

Dynamo Ber- 
pentru turul

Cu 
de 
australian, la Sydney, în pro
ba de 400 m liber, tînăra îno
tătoare australiană Karen 
Moras a stabilit un nou re
cord al țării cu rezultatul de 
4:34,5. Cursa de 100 m liber 
masculin a fost câștigată de 
Kusak cu 54,9.

Fostul campion
box la cat. grea, Sonny Liston, 
l-a învins prin k.o. în rundul 
doi pe Amos Lincoln în ea-

mondial de

Ron Clarke, celebrul atlet 
australian, și-a făcut reintra
rea într-un concurs desfă
șurat la Melbourne, cîștigînd 
proba de 1 milă cu timpul 
de 4:09,9.

Baschetbalistele de la
Politehnica București

pleacă la Madrid
Campioana României . la 

baschet feminin, Politehnica 
București, pleacă astăzi la 
Madrid pentru a juca cu 
C.R.E.F.F. (echipa Academiei 
de educație fizică), în al doi
lea tur al „C.C.E.11. Fac de
plasarea Cornelia Taflan, 
Sanda Dumitrescu, Gabriela 
Ciocan, Bogdana Diaconescu, 
Oltea Chelaru, Ana Maria 
Demetrescu, Ursula Fierlinger, 
Ileana Ghiță, Aurelia Enciu 
și Ecaterina Vogel. Antrenor : 
prof. Gr. Costescu. Meciul va 
avea Ic a sîmbătă sau dumi
nică seara.

Baschetbaliștii
de la Politehnica Galați

in R. P. Ungară
Azi pleacă în R. P. Un

gară, pentru un turneu de 
trei jocuri, echipa de baschet 
a clubului sportiv Politehnica 
Galați.

ambianță deosebit de favorabilă 
pentru a se dezvolta. Sigur In 
toate, dlrz, neînfricat, Îndrăgostit 
de schi pină la patimă, el stîr- 
nea, deseori, neliniște în familie, 
care era îngrijorata pentru sănă
tatea lui. Ceea ce l-a dus, insă, 
pe cele mai înalte trepte ale 
măiestriei și gloriei sportive a fost 
din totdeauna nepotolita iul sete 
de victorie, de întîietate...

A avut, însă, șl sinuozități acest 
drum Cu puțin înainte de a îm
plini io ani, părinții au hotărît 
să-1 înscrie într-un Internat, la 
Chambery. Curind s-a dovedit că 
temerile erau întemeiate : s-a îm
bolnăvit de plămîni și a trebuit 
să fie internat în preventoriul de 
la Saint-Gervais... Un timp, 
Jean-Claude a fost dezorientat, a 
tînjit și s-a comportat în contrast 
cu calitățile șl talentul, dovedite 
pe toate planurile, cu puțin timp 
în urmă. Faptul că putea schia 
doar la sfîrșit de săptămînă îi 
făcea de nesuportat întoarcerea 
la internat, lunea dimineața. In
tr-o zi, și-a luat inima In dinți 
și a plecat, fără știrea șl consim- 
țămîntul nimănui, In Italia, la 
Cortina D’Ampezzo, unde a debu
tat pe plan internațional. Dar cu 
stîngul : și-a fracturat un picior 
și scandalul Izbucnit i-a 
matricularea.

Familia a "hotărît să-1 
să, la muncă ; se pare, 
că școala nu l-a cucerit 
în pofida unei tendințe . 
maraderle șl colectiv care l-a fă
cut dintotdeauna drag celor din 
jurul său. Totuși, anii nu i-a pier
dut degeaba nici pe plan 
tiv. A învățat engleza și 
fitat din plin de tot mal nume
roasele sale călătorii ca ” —
Instruiască „în particular", 
schiul ? Să-1 dăm chiar lui cu- 
vîntul : „Am schlat, încă de mie, 
cu maximum de viteză, pină că
deam. Asta mi-a permis ca prin 
simpla păstrare a unei oarecari 
rezerve să cîștig multe curse...“

De cîștigat, nu a cîșligat Insă 
chiar într-una; ba a avut șl cîțlva 
ani modești. în februarie 1961, la 
Morzlne, a cîștigat titlul de cam
pion al Franței la slalom uriaș; 
iar In luna decembrie; la Val 
d’Isăre, a cucerit un loc în echi
pa Franței învingînd majoritatea 
„așilor", cu toate că avusese nu
mărul de start 39 1 Dar a urmat o 
perioadă marcată anual de eveni
mente care l-au afectat serios: 
în 1961, a fost rănit Intr-un acci
dent de automobil care l-a răpit 
viața celui mal bun prieten al 
său. în 1962, la Cortina D’Am
pezzo, a suferit o grava entorsă 
la gleznă într-un concurs de se
lecție pentru C.M. din 1962 (pe 
care le-a urmărit, ca simplu spec
tator, „încălțat" cu ghips). Șj ce 
aproape fusese de un mare suc
ces ! căzătura cu pricina avusese 
loe în finalul cursei, iar timpul 
de pînă atunci era superior celui 
al lui Schranz, care a terminat 
învingător. In 1963, Jean-Claude 
reslmțindu-se de pe urma pauzei 
Impuse de prestarea serviciului 
militar în Algeria, a cîștigat o 
singură cursă, tn cadrul campio
natelor militare. In 1964, la Inns-

adus ex-

tină aca- 
de altfel, 
niciodată 
spre ca

educa- 
a pro-

să se
Dar

G. RUSSU-ȘIRIANU
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Acel 5—0 al scoțienilor în partida de la Nicosia, nu pare să fi fost obținut totuși prea 
comod, dacă judecăm după lupta acerbă pe care ne-o arată această fotografie: Alan Gil- 
zean (centru), autorul a 2 goluri pentru Scoția, asediat de trei fotbaliști ciprioți; la pămînt 
este scoțianul McKay Telefoto : A.P.-AGERPRES
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Surprize in preliminariile campionatului mondial

Belgia a obținut un rezultat

remarcabil la Madrid

Rezultatul de 1—1, pe care 
1-iam anunțat în ziarul de 
ieri, î’a jocul dintre Spania 
și Belgia (1—1) a rămas ne
schimbat. In acest meci, con- 
tînd pentru preliminariile 
campionatului mondial (gru
pa a 6-a), urmărit de peste 
40 000 de spectatori, oaspeții 
au deschis scorul în minutul 
2 prin Devrindt, egalarea sur- 
venind în minutul 75 prin 
golul marcat de Garate.

După aprecierile 
străine de presă, 
belgieni au făcut 
foarte bună, fiind 
spaniolilor atît din 
vedere tehnic, cît

agențiilor 
fotbaliștii 
o partidă 
superiori 
punct de 
și tactic.

GRUPA A

1. Irlanda de

2. Turcia
3. U.R.S.S.

Nord
2
2
O

IV-A

2
O
O

•9
O
O

o
2
a

1—1
1—1
0-0

«
0
O

Turcia - Irlanda de Nord 0-3 I
în cadrul preliminariilor 

campionatului mondial (gru
pa a 4-a), la Istanbul s-a des
fășurat meciul dintre selec
ționatele Turciei și 
de Nord. Fotbaliștii 
au obținut victoria 
rul de 3—0 (1—0), 
lurile marcate de

ACESTA ESTE BASCHETUL ADEVĂRAT!

Irlandei 
irlandezi 
cu sco- 

prin go- 
Harkin 

(min. 36 și 87) și Nicholson 
(min. 63).

După partidele de miercuri, 
clasamentele grupelor res
pective se prezintă astfel:

vr-AGRUPA A
l.| Belgia 4 3 10 12—3
2. Iugoslavia 8 111 9—*4
3. Spania 2 0 2 0 1— 1
4. Finlanda 3 0 0 3 3—17

GRUPA A VH-A

1. Scoția 2 2 0 0 7— 1
2. R.F.G. 2 2 0 0 3— 0
3. Austria 3 10 2 8— 5
4. Cipru 3 0 0 3 1—13

4
4
2
O

1
3
1

O

Alte meciuri

GRUPA I
I

„Cupa 
Atalanta 
Belgrad

Europei Centra- 
— Steaua ro- . 
2—4 (1—2) I

® Dinamo a intrecut un adver

Dinamo a aruncat de mai multe

ori la coș ® 15 puncte.

Vom Începe prin * reda im
presia unui spectator la înche
ierea meciului Dinamo—-Spartak 
Brno : „Da. Acesta este basche
tul adevărat Și, într-adevjăr, 
aceste puține cuvinte au sinte
tizat cît se poate de bine cele 
petrecute miercuri seară în sala 
Floreasca, unde campionii Ro
mâniei și ai Cehoslovaciei au 
oferit una din cele mai pasio
nante întreceri baschetbalistțce 
disputate în țara noastră. La oas
peți am văzut tehnica dusă pînă 
la măiestrie, recitaluri în ceea 
ce privește tactica și îndeosebi, 
colaborarea între pivoți, ca și 
o precizie la coș remarcabilă. 
Pe dinamoviști i-am admirat 
pentru energia cu care s-au stră
duit să depășească un adversar 
teoretic superior, pentru fante
zia și, în același timp, siguran
ța acțiunilor, pentru modul în 
care s-au luptat sub panouri 
pentru a contracara plusul de 
înălțime al oaspeților, pentru țîș- 
nirile miraculoase care au decis 
avantajul de 15 puncte. Și, pre- 
cizînd că acestea au fost reali
zate nu într-o dispută amicală, 
ci într-o partidă oficială dintr-o 
competiție atît de importantă 
cum este „Cupa campionilor eu
ropeni", nu facem altceva decît 
să scoatem în evidență valoarea 
victoriei.

Cum a fost posibilă realizarea 
acesteia ? Paradoxal, dar obișnu
itele statistici nu sînt favorabile 
dinamoviștilor. La aruncări din 
acțiune, de pildă, Dinamo a rea
lizat 63,40% (un procentaj ex
celent, de altfel), dar Spartak a 
obținut 71% ! La aruncări libere, 
Dinamo este notată cu 62,50%, 
iar Spartak cu 78,50%. La re
cuperări, bucureștenii stau ceva 
mai bine, dar diferențele nu au 
fost determinate : 13 recuperări 
în apărare și 8 în atac pentru 
Dinamo, 10 și respectiv 6 pentru 
Spartak, Hotărîtor a fost, însă, 
numărul aruncărilor din acțiune: 
71 executate de Dinamo (45 rea
lizate), față de numai 52 ale for
mației Spartak (37 fructificate) ! 
Deci, un plus de 19 aruncări la 
coș, majoritatea lor fiind con
semnate tocmai In acele 10 mi
nute care au adus zestrba de 
15 puncte sportivilor româhi.

are procentaje mai bune, dar

sar superior teoretic ® Spartak

„CRITERIUL PRIMEI ZĂPEZI"

SCHRANZ (Austria)
ÎNVINGĂTOR LA VAL d'ISERE

■X

In luptă cu Pistelak, Albu, unul din principalii realizatori ai 
victoriei echipei Dinamo, ciștigă mingea Foto i A. NEAGU 

deseori că echipele gazdă au 
recuperat diferențe de 20 șl chiar 
25 de puncte. Deci, teoretic, 15 
puncte nu sînt decisive. Dar, ele 
se vor dovedi hotărîtoare dacă 
la 7 ianuarie Dinamo va depăși 
complexele echipelor aflate în 
deplasare și dacă Jucătorii vor 
repeta excelenta lor evoluție de 
miercuri seară. Dorim cu toată 
convingerea acest lucru, deoare
ce eliminarea unul team ca cel 
al baschetballștiior de la Spar
tak Brno, flnallștl al „C.C.E.", 
ar reprezenta un mare succes 
pentru baschetul românesc.

In final, felicitări arbitrilor 
Constantin Armășescu șl Petre 
Marin pentru faptul că nu s-au 
lăsat Influențați 
tori caro ar fl 
părtinind echipa 
titudlnea lor a
o desfășurare normală șl a atras 
aprecieri dintre cele mal fru
moase din partea oaspeților.

D. STANCULESCU

Vor fl acestea suficiente pen
tru calificarea In turul al treilea

Ivo Mrazek: DINAMO,

0 MARE SURPRIZA I

Franța domină autoritar
în clasamentul „Cupei Națiunilor"

VAL d’ISERE, 12 (prin tele
fon). — Joi au continuat între
cerile internaționale de schi din 
cadrul „Criteriului primei ză
pezi”, cu proba masculină de 
slalom uriaș, după o formulă 
experimentală ce va fi, proba
bil, aplicată la viitoarele Cam
pionate Mondiale din 1970, din 
Italia (Val Gardena). Cei 122 de 
concurenți (au terminat cursa 
87...) s-au întrecut în două man
șe, prima avînd loc dimineața, 
iar cea de a doua după-amia- 
za. Dimineața pîrtia a 
surat 1930 m, cu o 
ferență de nivel de 505 
au fost montate 74 de porți, 
respectiv după-amiază 1 550/380 
și 63 de porți. Victoria i-a re
venit renumitului sportiv aus
triac Karl Schranz, dar 7 fran
cezi se află printre primii 10, 
îneît, în clasamentul „Cupei Na
țiunilor", Franța domină auto
ritar.

mă- 
dl- 

m și

întrecerea a fost deosebit de 
dificilă, calota de gheață, arti
ficial întărită, măsurînd doar 
5 cm grosime, fapt care i-a de
zavantajat net pe cei cu număr 
mare de start, printre care și 
românii Dan Cristea (numărul 
74) și Dorin Munteanu (104).

Iată clasamentul probei: 1. 
Karl Schranz (Austria) 3:17,73 
(1:51,25 + 1:26,48) ; 2. Bernard 
Orcel (Franța) 3:17,83 (1:52,02 + 
1:25,81); 3. Henri Duvillard
(Franța) 3:18,00 (1:51,32 +
1:26,68); 4. Patrick Russel (Fran
ța) 3:18,03; 5. Kurt Schneider 
(Elveția) 3:18,22 ; 6. Alain Pens 
(Franța) 3:18,32 ; ...68. D. Cristea 
(România) 3:43,89 (2:07,85 +
1:30,04) ; D. Munteanu (Româ
nia) descalificat.

Vineri se dispută proba femi
nină de slalom special.

O declarație „fulgeri făcu
tă de antrenorul cehoslovac 
Ivo Mrazek :

„Trebuie să mărturisesc că 
nu ne-am așteptat la o re
plică atlt de puternică din 
partea echipei Dinamo Bucu
rești, Știam că are jucători 
valoroși, pe parcursul partidei 
ne-am convins de puterea lor 
de luptă, dar ceea ce s-a pe
trecut In ultimele 10 minute 
a fost o foarte mare surpri
ză. Desigur, tnfrlngerea ne 
afectează, tar cele 15 puncte 
constituie un handicap sever, 
deosebit de dificil de recupe
rat dacă sportivii de la Di
namo vor juca la fel de bine 
și la Brno. Ceea ce m-a bu
curat mult a fost faptul că, 
tn absența celor doi arbitri 
oficiali, arbitrii români au dat 
dovadă de 
exemplară, 
pe această

o corectitudine 
Le mulțumesc și 
cale".

al S.C.C.E.- 7_____ Edițiile anterioare 
ale competiției ne-au demonstrat

Șahiștii noștri, 
pe locuri modeste

PALMA DE MALLORCA. 
— După o remiză cu Mata- 
novici, în runda a 15-a, 
Fl. Gheorghiu ocuipă locul 
10 în clasament, cu 7 p. S-a 
întrerupt partida Korcinoi — 
Spasski. Conduce Korcinoi «u 
12 (1) p, urmat de Spasski 
10 (’2) p, Petrosian 9'/2 (1) p.

BERLIN. S-a încheiat „Me
morialul Lasker11. In clasa
ment : Uhlmann și Bronstein 
10>/2, Suetin 9’/2, Barczay și 
Vasiukov 9 etc. Șahistul ro
mân C. Radovici sa clasat 
al 13-lea cu 5>/2 p.

Tiparul I. if. „lutuitnația", sir. Biezuianu nr. 23—25, Bucutești

da unii specta- 
dorlt să-l vadă 
română. Corec- 
asigurat jocului

1. Grecia
2. Portugalia
3. Romănla
4. Elveția

1 
t
3
1

1
1
1
1

® 
o
o

1 
1 
i
1

I
1
1
s

Corespondentă

In 
le" : 
Șie 
Jocuri amicale: Spartak So
fia — Wismut Aue 0—1, 
Cruz Jasso (Mexic) — O.F.K. 
Beograd 3—3, Universidad 
Catolica (Chile) — Portu
guese (Sao Paulo) 4—2 (2—1),

din Londra

Fotbaliștii englezi
nu mai știu să ciștige..?
Nu mă îndoiesc că toți co

legii mei de breaslă, cronica
rii sportivi ai gazetelor lon
doneze, vor reînnoi atacurile 
lor la adresa managerului 
naționalei engleze, sir Alf 
Ramsey. Nici nu s-ar putea 
altfel, fiindcă a doua oară 
consecutiv echipa campioană 
mondială dă dovadă de o 
ineficientă în atac de-a drep
tul îngrijorătoare. Acest 1—1 
in fața Bulgariei, la Wembley, 
completează parcă perfect 
scorul alb de acum o lună 
de la București. Englezii nu 
mai știu să cîștige...

De la început trebuie spus, 
însă, că meciul de miercuri 
a fost total diferit de cel 
disputai în compania națio
nalei române. Sub razele re
flectoarelor de la Wembley, 
englezii au fost aceia care au 
dat nota jocului, au dominat 
copios, au fost chiar debor- 
danți în fața porții oaspeți
lor. Dar — ci de atîtea ori 
— acest buclucaș balon ro
tund, de data aceasta mane
vrat cu atâta măiestrie în te
ren de Bobby Charlton et 
comp., parcă n-a vrut în 
ruptul capului să treacă linia 
fatidică a buturilor bulgare!

Un merit incontestabil îl 
are și apărarea echipei oaspe, 
în frunte cu prodigiosul por-

far Simeonov, un adevărat 
prestidigitator manevrând vră- 
jitorește în chenarul barelor 
albe. El a salvat numeroase 
situații critice și „bomba" lui 
Geoff Hurst, în minutul 36, 
cu care acesta a egalat scorul, 
a fost omenește imposibil de 
apărat. Altfel...

Dar toate aceste argumen
te vor dispare, cu siguranță, 
cînd în coloanele presei se. 
va pune din nou problema 
de „a întări atacul naționa
lei*. Și este nevoie de așa 
ceva. Noii recruți ai lui Ram
sey, atacanții Beli și Lee, au 
fost departe de forma arăta-, 
tă în jocurile clubului lor, 
Manchester City. Ei nu s-au 
integrat în ansamblul echi
pei și pare sigur că în meciul 
— retur cu România, în ia
nuarie, managerul îi va re
chema pe Alan Ball și Roger 
Hunt.

Iată formațiile care au evo
luat la Wembley, miercuri 
seara: ANGLIA: West — 
Newton, McNab, Mullery, 
Labone, Moore, Lee, Beli, 
B. Chariton, Hurst, Peters. 
BULGARIA: Simeonov —
Peșev, Dimitrov, Gaganelov, 
Penev, Jecev, Popov, Bonev, 
Asparuhov, 
mendjiev.

Iakimov, Der-

Mike AMBROSE

Echipa de handbal a României 
Germanieiîn R. F. a

Ieri, echipa reprezentativă 
masculină de handbal a ple
cat în R. F. a Germaniei în 
vederea meciurilor, programa
te la Bremen și Kiel, în zi
lele de 13 și 15 decembrie, 
cu selecționata țării gazdă.

Au făcut deplasarea: Penu,

Orban, Moldovan, Gațu, Sa- 
mungi, Goran, Marinescu, Po
pescu, Lieu, Chicid, Guneș, 
Nica.

Din lot lipsește Gh. Gruia, 
sancționat de federație pen
tru întîrziere nejustificată la 
cantonament.

In „Cupa Dunării” la hochei

0 VICTORIE GREA A ECHIPEI BUCUREȘTIULUI
CU SELECȚIONATA7 BELGRADULUI: 4-2 (1-1, 0-1, 3-0)

SOFIA (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). — S-au 
înșelat cei care așteptau în în- 
tîlnirea București — Belgrad o 
victorie facilă a românilor. Iu
goslavii, învinși sever de sofioți 
cu o zi înainte (1—7), au opus 
o rezistență aprigă, au atacat; 
au combinat, au profitat de 
ezitările și timiditățile nejusti
ficate ale bucureștenilor, au 
condus în două rînduri și s-au 
înclinat abia atunci cînd favo- 
riții incontestabili ai acestui 
joc au început să acționeze la 
adevărata lor valoare. Adică în 
repriza a 3-a.

Spre regretul asistenței, par
tida a fost de factură tehnică

mediocră, la care a contribuit, 
mai cu seamă, jocul obstructio
nist al hocheiștilor iugoslavi, 
dispuși să facă orice pentru a 
menține un scor onorabil.

Incomodați evident de dimen
siunile terenului, mal ales în 
ceea ce privește lățimea, jucă
torii români s-au acomodat cu 
greu. In plus, ei au comis nu
meroase greșeli în pasarea pu
cului, au ieșit lent din apărare 
în atac, au tras puțin și im
precis la poarta lui Semședi- 
novici, chiar atunci cînd au a- 
vut situații favorabile. La toate 
acestea trebuie adăugate greșe
lile elementare ale portarului 
Stoiculescu, care a primit go-

to-
au
de

luri absolut parabile.
Abia în ultima repriză ro

mânii și-au amintit că sînt, 
tuși, favoriții competiției, 
început să joace, au marcat
trei ori dar au învins greu, 
foarte greu.

Au înscris : Corduban, Bucur, 
Iordan și Huțanu, pentru Bucu
rești, locsimovici (2) pentru 
Belgrad.

In cel de al doilea meci al 
serii echipa orașului Kiev a în
vins la scor selecționata Buda
pestei : 10—0 (4—0, 4—0, 2—0).

Astăzi, formația București ului 
întilnește echipa orașului Sofia 
(de fapt selecționata Bulgariei).

Tome HRISTOV
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