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ÎN RETURUL CAMPIONATULUI

DE TENIS DE MASĂ PE ECHIPE

Meciuri de slab nivel tehnic
ARAD, 13 (prin telefon). După două rile de în

treceri Încep să se cristalizeze părerile cu privire 
la valoarea meciurilor din cadrul returului cam
pionatului de tenis da masă pe echipe. Multe din
tre opinii concordă cu cele ale antrenorului fe
deral Ella Constantinescu : „Partide modeste, care 
nu ne îndreptățesc speranțela ce le nutream pen
tru obținerea unor performanțe viitoare-. Intr-ade
văr, la Arad competiția se desfășoară li
niștit. Se impun același sportivi rutlnațl și doar 
pe ici, l pe colo, cite un tînăr care ar putea să se 
afirme mal tîrzfu. Ne gîndim îndeosebi la cei 
din Tg. Mureș. In rest, tot ce am putea să mal 
adăugăm sint rezultatele din ziua a Il-a : bărbați: 
Voința Buc. — C.S.M. n Cluj 8—3, C.S.M. I Cluj 
— Comerțul Tg. Mureș 9—0, Progresul Buc. — 
Voința Arad 8—8, Constructorul Buc. — Politeh
nica Buc, 1—9, Politehnica Timișoara — Voința 
. .............. Buc. 4—9, C.S.M. I —

COCO DUMITRESCU 
Șl CORNEL DRĂGUȘIN 

PLEACĂ ( AZI 
IN ANGLIA

Antrenorii roriiâni 
Coco Dumitrescu și 
Cornel Drăgușin 
pleacă azi in Anglia 
unde, timp de 45 
de zile, vor studia 
fenomenul fotbalis
tic britanic. Prin
tre altele, antreno
rii români vor ur
mări activitatea ves
titelor cluburi Man
chester United, Man
chester City, F.C. 
Liverpool, Arsenal 
etc.

C.S.M. II 9—2, Comerțul 
Tg. Mureș — Progresul
8— 9, C.S.M. I — Politeh
nica Timișoara 9—1, Voin
ța Buc. — Constructorul
9— 4, Progresul — C.S.M. n 
9—4, Voința Arad — Co
merțul Tg. Mureș 9—3, 
C.S.M. I — Constructorul 
9—0; femei : Rapid Bra
șov — Spartac Buc. 5—1, 
Progresul Buc. — Dinamo 
Craiova 5—1, Voința Arad
— Spartac 5—0, Dinamo 
Craiova — Comerțul Tg.
Mureș 5—Progresul — 
Spartac 5—0, Rapid Brașov
— Comerțul Tg. Mureș 
5—0.

Competiția continuă.
GH. NICOLAlȚA-coresp.

VEȚI AFLA RĂSPUNSUL CITIND MÎINE 
TN ZIARUL NOSTRU 

o prezentare a triplei recordmane 
mondiale de înot

A DOUA SPORTIVĂ A LUMII 
ÎN CLASAMENTUL I.S.K. 1968

Tenîsnianiromâni-pe 3 continente!
■— Interviu eu antrenorul Gheorghe Cobzue —
® în India se va juca pe iarbă, zgură, lut și 
asfalt ® Țiriac și Năstase la campionatele 
pe teren acoperit ale S. ll.A. ® Sorții pot fi 

hotărltori In „Cupa Davis“

Ion Țiriac se află în Ita
lia, alți cinci tenismani sînt 
în drum spre India, iar trei 
concurează în Cuba. Nici- 
cînd, în istoria sportului alb 
de la noi, n-a mai existat o 
asemenea migrație de jucă
tori și, mai ales, în vreme 
de iarnă. Evenimentul nu 
este întîmplător, ci o urmare 
firească a prestigiului cres- 
cînd al tenisului românesc 
peste hotare, care a dus fi
rește la numeroase invitații 
în străinătate. Activitatea și 
proiectele tenismanilor ro
mâni au constituit subiectul 
unei discuții pe care am 
purtat-o cu GHEORGHE 
COBZUC, binecunoscutul și 
apreciatul nostru tehnician, 
în ajunul plecării sale în In
dia.

— Explicați-ne acest „e- 
xod“ al jucătorilor noștri.

— in cei 35 de ani de cînd 
mă ocup de acest sport, nu 
îmi amintesc ca nouă tenis
mani români să fi evoluat 
deodată pe courts-urile străi
ne. Este o măsură bună a 
biroului federației de resort

C. COMARNISCHI

(Continuare In pag. a 2-a)

DOCTORULOCTAV TROIANESCU
DIN NOU CAMPION DE ȘAH

Dimineața de ieri a parti
delor întrerupte a fost atît 
de liniștită incit prevestea, 
parcă o furtună pentru du- 
pă-amiază. Drimer a cedat 
cavalerește la Troianescu și 
a remizat cu Varabiescu, nu 
înainte de a fi interogat e- 
levul încă cîteva mutări. A- 
cesta a dat răspunsuri abso
lut exacte. în sfîrșit, Rei- 
cher, a câștigat la Segal.

După-amiază, în sala 
I.P.G.G. — ultima rundă. De 
la ea se aștepta totul. O bă
tălie pe viață și pe moarte. 
Dar, această zi, care s-a do
rit a șahului, a fost neaș
teptat de calmă. Doctorul 
Troianescu a cîștigat repede 
la Szâbo risipind iluziile și 
savurînd din nou, după 11 
ani, aplauzele adresate cam
pionului. Le-am adăugat, cu 
toată sinceritatea, pe ale 
noastre.

Totul fiind clarificat, res
tul combatanților au conve
nit repede asupra remizei, 
arhînînd pentru altă dată ri
valitățile și ambițiile. Egale 
au fost, așadar, întîlnirile 
Teodorescu—Reicher, Suta — 
Urzică, Mititelu — V aisman, 
Zara—Ghizdavu. Voiculescu—

Stanei u, Pavlov—Drimer, Bo
tez—Varabiescu, Mozeș—Bu
za. Doar Ungureanu a jucat 
aprig contra Iui Segal, vi- 
zînd un loc doi pe care nu 
dorea să-1 împartă cu ni
meni și a cîștigat.

Astfel, acest campionat 
(foarte comentat și aprig 
disputat) se încheie cu vic
toria — absolut meritată — 
a unul veteran care, prin 
structură și profesie, a fost 
obișnuit să ia toate lucrurile 
în serios. Iar șahul de per
formanță rămâne —■ totuși 
■— o îndeletnicire cu care nu 
se poate glumi.

CLASAMENTUL FINAL

O. TROIANESCU 13 P 
(campion de șah al Româ
niei), E. Ungureanu 12‘/2, A. 
Buza 12, Gh. Mititelu 11, D. 
Drimer, Em, Reicher, T. 
Stanciu 10*/2, D. Ghizdavu 
10, C. Botez, M. Pavlov, M. 
Șuta, Ș. Teodorescu, P. Voi
culescu 9'/2, D. Zara 9, E. 
Mozeș, I. Szabo 8V2, V. Vais- 
man 8, A. Urzică 7*/-, Gh. 
Varabiescu 6'/2, S, Segal

SCHIUL NOSTRU ALPIN
POATE PROGRESA

RELUAREA LUCRĂRILOR
In plenul marii

In ultimul sezon, schiorii 
români au participat la o 
serie de competiții interna
ționale, cele mai importante 
fiind Jocurile Olimpice și 
Jocurile Balcanice. Deși locu
rile 18 la combinată și 25 la 
individual, obținute prin ju
niorul Cristian Dan în com
pania lui Killy, Perillat,

bele alpine, ci și în cele de 
fond, și sărituri.

Pentru creșterea perfor
manțelor în schiul nostru al
pin, este neoesar să fie rea-

ADUNARI NAȚIONALE
Biroul Marii Adunări Naționale a stabilit ca lucrările în 

ședințe plenare ale sesiunii actuale a Marii Adunări Națio
nale să fie reluate miercuri, 18 decembrie 1968, la ora 10 di
mineața.

MIINE LA PREDEAL, 
CONSFĂTUIREA 
ANTRENORILOR 

DE SCHI
In cursul zilei de mli- 

ne, se vor desfășura la 
Predeal lucrările Consfă
tuirii pe țară a antrenori
lor de schi, în cadrul că
rora vor fi dezbătute pro
bleme organizatorice, o- 
rientarea metodică a pre
gătirii schiorilor, probleme 
ale activității antrenorilor 
și probleme ale organiză
rii competițiilor.

Schranz, Giovanoli, Kid, a- 
par modeste, ele sînt — de 
fapt — meritorii, ținînd sea
ma de valoarea adversarilor, 
și constituie, în același timp, 
cele mai bune rezultate ob-
ținute de schiorii români la
J.O. și la C.M. De aseme
nea, putem consemna și cele 
trei titluri balcanice cucerite 
în Bulgaria, pe Vitoșa, pre
cum și locuri în primele 15, 
obținute la concursurile de la 
Toussuire și Etna.

Nu trebuie să ne oprim, 
însă, aici. E necesar să con
tinuăm să extindem, în pers
pectivă, obiectivele de per
formanță, nu numai în pro-

JUDO
ASTĂZI Șl MlINE LA FLOREASCA
® Fete i uke și tore

15 echipe de judo din Ca
pitală și din țară se prezintă 
astăzi la startul unei- compe
tiții în premieră: „Cupa fe
derației" ! Formațiile Olimpia, 
I.E.F.S. și Rapid București, 
Metalul Roman, Politehnica 
Timișoara și C.S.M. Mediaș 
au primele șanse să cuce
rească frumoasa cupă de cris
tal făcută de meșterii medie- 
șeni.

Cu mult interes sînt aștep
tate în „arenă" și fetele ju- 
docane, care într-o demon
strație vor fi uke (atacate) și 
tore (atacante).

Astăzi, întrecerile încep la 
ora 15, iar mîine, la ora 16.

DL IA ASOCIAȚIA
La sesizarea ziarului 

„SPORTUL”, Asociația Presei 
Sportive s-a întrunit aseară 
dezbătând actul huliganic co
mis de jucătorul piteștean Do- 
br-in împotriva unui membru 
al redacției sale,

Au fost prezenți : Aurel 
Neagu, C. Diamantopol, G. 
Mitroi, I. Dimitriu din con
ducerea asociației și următo
rii ziariști sportivi s V. Pău
ne seu, V. Mironescu (Scîn- 
teia), I. Bocioacă (România 
liberă), D. Pătrașctl (Informa
ția Bucureștiului), ’ I, Ghîrilă 
(Sport), Ef. lonescu, M. Tu-

(Fotbal), D, Vlad (Via-

PRESEI SPORTIVE
ța Studențească), Em. Vale- 
riu, G. Firănescu, V. Bănciu- 
lescu, G. Mantu, J. Berariu, 
G. Nicolaescu, R. Balaban, M. 
Popescu, N. Mardan (Sportul).

în încheierea discuțiilor s-a 
adoptat următorul punct de 
vedere, hotărîndu-șe a fi dat 
publicității !

Asociația Presei Sportive 
luînd cunoștință de atitudinea 
cii totul reprobabilă a fotba
listului Nicolae Dobrin, față 
de un reprezentant al presei, 
condamnă această ieșire in
compatibilă cu conduita unui 
sportiv,, -*■-

prof. Ion BERINDEI
antrenor federal,

(Continuare în pag. a 2-a)

in căutarea vitezei, condiție indispensabilă marii performanțe...
Foto i A. NEAGU

Astă-seară, Selecționata divizionară de baschet-Hapoel Tel Aviv
Echipa de baschet a României, juctnd sub nume

le Selecționata divizionară, va întllni tn două par
tide formația Hapoei Tel Aviv. Prima tntîlnire are 
loc astăzi, la ora 18 in sala Floreasca, iar cea de a

doua duminică dimineață, la ora 11,- In aceeași 
sală.

In cadrul pregătirilor pentru Campionatul balca
nic, mal stnt prevăzute trei meciuri In Iugoslavia 
(17—19 decembrie).

I
I
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I
I
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IN CUUSELE LUXULUI PROFESIONIST
0 Astă-seară, la San Remo, o gală rezervată milionarilor • Fullmer 
atacă titlul mondial deținut de Benvenuti 0 Scandal pe ringul arenei

„Colliseum“ din Los Angeles 0 Cînd va reintra Cassius Clay t
Astă-seară, pe ringul unui 

cinematograf de lux 'din San 
Remo, fotogenicul și stilistul 
boxer italian Nino Benvenuti, 
își va apăra titlul de cam
pion mondial în fața durului 
mijlociu american Don Ful
lmer, fratele fostului dețină
tor al centurii, Gene, unul 
din cei mai cunoscuți și în
stăriți sportivi profesioniști 
din Statele Unite. Ingenioșii 
organizatori italieni, în frun
te cu celebrul Sabaddini, au 
hotărît ca această gală să nu 
se desfășoare într-un palat 
al sporturilor unde ar fi pu
tut să o urmărească circa 
25 000 spectatori, ci într-o 
sală cu numai 2 500 locuri, 
ceea ce a făcut ca fericiții 
posesori ai biletelor care 
s-au vîndut cu prețuri între 
8 000 și 50 000 de lire ita
liene să fie numai oameni 
cu stare. Gala a fost denu
mită de presă „gala milio
narilor", deoarece numai a- 
ceștia și-au permis să plă
tească o asemenea sumă. 
Printre cei care se vor afla 
în fotoliile de ring se vor 
număra milionarul grec O- 
nassis cu soția, actorul de ci
nematograf Mastroiani, cîntă- 
rețul american Bing Crosby 
și alte vedete ale ecranului 
sau magnați ai trusturilor. 
Numeroșii „tifosi", susținăto
rii frumosului Benvenuti, 
vor trebui să se mulțumeas
că să-și urmărească vedeta 
doar în cîteva secvențe care

(Continuare în pag. a 4-a)

SESIUNE DE COMUNICĂRI

ȘTIINȚIFICE
Ieri, s-a deschis sesiunea 

de comunicări a Centrului 
de cercetări științifice cil 
C.N.E.F.S. Participă cercetă
tori, antrenori, medici. (Lu
crările sesiunii continuă și 
astăzi.

Benvenuti într-un moment decisiv al meciului său cu nord-americanul Griffith, 
care s-a prăbușit sub loviturile pugilistului ițalign, __
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u o dată s-a întîmplat ca 
un jucător, aspru sancționat 
ASTĂZI de către o federație, 
să fie MÎINE grațiat, pe 
motivul că în fața „națio
nalei" sau a echipei de

Situația, ridicolă desigur (dar 
justificată prin „rațiuni superi- 
cărora numai un eretic li s-ar 
opune), a determinat, în multe 
o totală pulverizare a continu- 

a făcut

club stătea un joc, de maximă impor
tantă, 
dibaci 
oare", 
putea 
cazuri,
tului moralizator al pedepsei, a făcut 
ca măsura luată să devină inoperantă. 
Aspru sancționat de către comisia de 
disciplină, pentru agresivitatea în te
ren, Dumitru Nicolae primea, la numai 
trei zile, indulgența pentru că, în fata 
soccerului stătea meciul cu Italia. Cit 
de puternic a simțit el drastica pe
deapsă, s-a văzut la două săpiămîni 
cînd s-a năpustit furibund asupra pi
cioarelor lui Pîrcălab după ce, cu pu
țin timp înainte, făcuse și din Mateianu 
un indisponibil. Aceleași „rafiuni su
perioare" au operat și în cazurile Do- 
brin și Dan Coe, devenifi curînd pe
riculoși recidiviști.

lată, însă, că sînt federații care nu 
glumesc. Forul de specialitate al hand
balului, sesizat de cîteva acte de in- 

I disciplină ale jucătorului Gheorghe 
I Gruia, i-a interzis — în ultimă instanță

— plecarea cu lotul român pentru me
ciurile din R. F. a Germaniei.

Desigur, culpa lui Gruia nu are gra
vitatea cazurilor amintite. Gruia n-a 
lovit și nici n-a pactizat cu divinul Ba- 
chus. Gruia este doar victima închipui
rilor sale, tendințele de vedetism ju- 
cîndu-i, de data asta, cea mai nedo
rită festă.

El a ignorat faptul că LIDERUL unei 
grupări (cum, incontestabil, este) are 
aceleași îndatoriri ca și ceilalți, obli
gații cărora nu li se poate sustrage. 
A fost naiv crezînd că prezența la o 
anumită oră (bine stabilită și obliga
torie pentru toti) poate deveni, în ca
zul lui, elastică. Ignorînd dispozițiile, 

| Gruia s-a prezentat la întîlnirea cu lo
tul — înaintea meciului cu R.D.G. — 
la o oră mult prea tîrzie, în noapte. 

I Admonestat, el i-a asigurat pe antre- 
I nori că abaterea sa reprezintă un caz 

izolat, care nu se va mai repeta. Dar, 
la numai cinci zile, a lipsit iarăși de 

I la apelul stabilit la ora 21, făcîndu-și 
apariția tîrziu, către „ora lupului", cum 

[ numește Ingman Bergmann răscrucea 
I dintre două zile.

De data aceasta antrenorii au fost 
I drastici. Ei au propus să se renunțe 
I la serviciile lui pentru meciurile cu 

R.F.G. și federația a ratificat. Deciziei 
| i s-a alăturat și clubul Steaua, hotărît 
| să întreprindă turneul în R F.G. care 

urma celui al naționalei FĂRĂ JUCÂ- 
I TORUL GRUIA în formație. Astfel — 
| așa sună sancțiunea — timp de o lună, 

Gruia nu va participa la nici o activi- 
I tate competițională.
j Este, desigur, un act de curaj să renunți 

la primul tău jucător înaintea unor în- 
I tîlniri de maximă dificultate. Procedînd 
I astfel federația a demonstrat, însă, că

— chiar cu riscul unor eșecuri — nu
I face rabat disciplinei ; că indiferent de 
I nume (Gheorghe Gruia fiind considerat 

unul dintre marii jucători ai lumii) dis- 
I ciplina este UNICA și în fața ei nimeni 
I nu se bucură de CONCESII sau de un 

REGIM PREFERENȚIAL.
Și cine mai mult decît LIDERUL tre- 

I buie să cunoască și să promoveze aces
te idei ?

Cine să le păzească, oare, cu mai 
I multă strășnicie, decît CĂPITANUL DE 

ECHIPĂ?
Iar Gheorghe Gruia este și LIDERUL 

I șî CĂPITANUL DE ECHIPĂ I

Nușa MUȘCELEANU

, s-a văzut la două săpiămîni 
s-a năpustit furibund asupra pi-
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Atunci cînd un tînăr trăiește 

satisfacția........................
atletic; în 
la ziua în 
se numere 
competiția 
lui — Jocurile Olimpice. Acesta 
ar fi „bastonul de mareșal" pe 
care sportivul îl poartă In sacul 
său de antrenament. Dar cîți din
tre el reușesc să spargă plafonul 
rezultatelor comune, să se Impu
nă atenției specialiștilor și să pri
mească creditul avansării olim
pice 7 Puțini; foarte puțini; față 
de cohortele de atlețl de pretu
tindeni, față de marea ambiție 
a tinereții sportive. Doar cei mai 
buni, aleșii dintre aleși, am pu
tea spune, cunosc bucuria de a-si 
măsura forțele în arena olimpică, 
o dată la patru ani.

Există, totuși, o categorie de 
oameni care primește periodic 
forțe proaspete, intr-un mod cu 
totul și cu totul spectaculos. Este 
vorba de oamenii olimpiadei, 
de acel campioni ai longevității 
sportive care ne uimesc prin ma
turitate,- prin rezistență, prin tărie 
morală, prlntr-o viață sportivă 
exemplară, printr-o tactică de 
cursă lungă. El fac șl mal stră
lucitoare aureola Jocurilor, rămin 
pilde cu o forță de atracție ire
zistibilă pentru oricine.

Și Mexico a scos în evidență a- 
semenea fenomene olimpice. Lista 
începe cu Lia Manoliu, singurul 
participant din istoria modernă a 
J.O. care de cinci ori (consecutiv) a 
atacat pozițiile fruntașe la arun
carea discului. Debutul l-a făcut 
in urmă cu 16 ani la Helsinki. 
Pe stadionul pe care marele Paa
vo Nurmi a aprins flacăra olim
pică, Lia s-a clasat a Vl-a cu 42,65 
m. O frumoasă promisiune ! După 
intervalul clasic de 4 ani, la an
tipozi, recordmana României a 
fost pe locul IX, totuși cu un 
rezultat superior celui de la Hel
sinki (43,90 m). Am putea denumi 
Helsinki șl Melbourne — epoca 
tatonărilor pentru Lia Manoliu. 
Pentru că au urmat cele trei me
dalii : bronz la Roma (52,36 m) si 
Tokio (56,97), aur, acum la Ciu
dad de Mexico (58,28 m — record 
olimpic). După aproape două de
cenii de pregătire asiduă, de stră
danie continuă, atunci cînd alte 
atlete de virsta ei au încheiat de 
mult activitatea competiționa’ă, a- 
sezîndu-și discul in panoplia tro
feelor, Lia Manoliu participă la

întîlulul său succes 
sinea lui se gîndește 

care va putea șl el să 
printre particlpanții la 
supremă a atletismu-

Jocuri și obține consacrarea su
premă. Cum este posibilă această 
rezistență de fier; această îmbu
nătățire continuă a calității fizi
ce, in ciuda anilor care marchea
ză obișnuit performanța sportivu
lui 1 Fără discuție, nu avem de-a 
face- cu un miracol. întrebarea 
persistă însă, cu atît mal mult cu 
cit legile fiziologiei umane nu 
suportă contrazicerea ! Pe aceste 
coordonate ale surprizelor poziti
ve,- ne putem aștepta din partea

trei ediții ale J.O., unii dintre el 
cîștlgînd onorurile maxime. Este 
vorba de Vladimir Golubnicl, cam
pion la 20. km marș în 1960 
(1.34:07,2) și 1963 (1.33:58,4), locul 
3 In 1964 (1.31:59,4), Gyula Zsi- 
votzki, după două acumulări : ar
gint (Roma — 65,79 m și Tokio — 
69,09 m) — aur (73,36 m) ; Jozef 
Schmidt de două ori medaliat cu 
aur, iar în 1968 abia pe locul 7, 
dar cu un rezultat superior celor 
care l-au adus suprema satisfac-

Llel șl la o a șasea participare 
olimpică ! De ce nu 7

Campioanei românce îi urmea
ză în spectaculoasa cursă a re
zistenței pe piscurile performan
ței olimpice un mic pluton de 
patru sportivi. Fiecare cu cîte 
patru starturi în J.O. la activ. 
Mai întii, Alfred Oerter, unic de
ținător a patru medalii de aur, 
consecutiv, la aceeași probă : Mel
bourne — 56,36 m, Roma — 59,18 
m, Tokio — 61,00 m și Mexico — 
64,78 m. Avem de-a face cu omul 
care n-a fost niciodată favoritul 
ediției respective a Jocurilor, dar 
care a învins de fiecare dată pe 
recordmanul lumii la ora respec
tivă, adjudeeîndu-și trofeul, fără 
drept de apel, în fața lui Gordien, 
Babka, Danek și Silvester.

Alți colegi de tradiție în micul 
dar strălucitul pluton : Willie 
White (S.U.A.); săritoarea în lun
gime care n-a cîștigat decît un 
„argint" în 1956, pentru ca apoi 
să nu mai... prindă finala ; Olga 
Flkotova-Connolly, campioană o- 
limpică în 1956 la aruncarea discu
lui (53,69 m — record olimpic), în 
rest doar acum la Mexico în fi
nală ; soțul ei, aruncătorul de 
ciocan Harold Connolly, șl el cîș- 
tigător la Melbourne (63,19 m), 
după care nu și-a mai înscris 
numele printre primii clasați, deși 
a încercat la Roma, la Tokio și 
la Ciudad de Mexico.

Dar grupul cel mal masiv al 
veteranilor s-a concentrat pe trei 
participări. Nu mal puțin de 14 
atlețl au luat parte la ultimele

ție (16,89 m, față de 16,81 m și 
16,85 m) ; Ralph Boston marclnd 
o curbă ușor descendentă : 1960
— 8,12 m (locul I), 1964 — 8,03 m 
(II), 1968 — 8,16 (III) ; Biklla Abe- 
be — la un pas de al treilea triumf 
în maraton. Nerefăcut după ac
cidentul la genunchi el n-a putut 
realiza tripticul de aur ; Gergely 
Kulcsar, fără a fi printre prota
goniștii edițiilor respective, a 
punctat eficace și la Roma (78,57 
m — III), și la Tokio (82,32 m — 
II), și din nou la Mexic (87,06 m
— IU). Pe această listă mal figu
rează Gaston Roelants, Abdon 
Pamich (50 km marș); Ter-Ovane-

T enismani
români

(Urmare din pag. I)

ea s-a propus din mai

sian (lungime); Edmund Piatkow
ski (disc)... O mențiune specială 
pentru Enrique Figuerola și Hary 
Jerome, singurii sprinteri care au 
rezistat de fiecare dată noului val 
al viteziștilor pe suta de metri, 
probă în care vigoarea tinereții 
are un cuvtnt hotărîtor.

Nici nu mal intră în discuție 
acel atlețl cu două prezențe olim
pice. Numărul lor este de ordinul 
zecilor...

Poate că in această categorie a 
perseverenței ar trebui s-o Înca
drăm și pe sportiva noastră Ilea
na Silai, care șl-a făcut debutul 
olimpic la o virstă puțin obișnui
tă pentru atletism (27 de ani !); 
un debut mal mult decit lăudabil; 
onorat cu o medalie de argint.

Inchizînd catalogul membrilor 
de onoare al J.O.; desprindem 
cîteva trăsături caracteristice : au 
rezistat timpului mai bme arun
cătorii și săritorii în lungime, a- 
lergătoril pe distanțe lungi, măr
șăluitorii ; în schimb, la alte pro
be foarte mulți oameni noi, ra
portat chiar numai la Jocurile de 
la Tokio. La prăjină, de pildă, 
cu excepția iul Fennel, Papaniko- 
lau și Bllznețov, restul de 28 du 
concurenți au provenit din ulti
ma promoție, la înălțime numai 
5 din cei 23 de săritori au luat 
parte și în 1964 ; la triplu rapor
tul a fost de 6/18 ; din cele 14 
finaliste la săritura în lungime 
doar una (Karin Ruger-Schultze) 
a participat șl la Tokio ; Iar !a 
800 m femei doar 2 din 24 de aler
gătoare (Laine Erik și Maryvonne 
Dupureur) au evoluat si în com
petiția olimpică a anului 1964 etc.

Fără doar și poate Olimpiada 
primește forțe proaspete cu fle
care ediție, ceea ce-i asigură Im
petuosul său mers înainte. Dar 
alături de aceste generații tine
re de atlețl șl atlete, veteranii 
glorioși ai Jocurilor îl îmbogățesc 
și mai mult marele. său ‘ezaur... 
Pentru că OAMENII OLIMPIA
DEI au devenit adevărate pietre 
de hotar ale acestei mari între
ceri...

ABSENJE PROST MOTIVATE
tn sala Institutul de Pe

trol fi Gaze (teren bine 
ales, ținînd seama de in
dicațiile termometrului!) 
s-a consumat aseară ulti
ma rundă a campionatului 
republican de 
pentru titlu, 
încă din start, 
sit rezolvarea 
linia de
tatul atestă, pa de o parte, 
ascensiunea tinerelor spe
ranțe, in frunte cu Buză 
și Ghizdavu iar pe de altă 
parte, 
irului 
decan 
cerii,
prestigioase figuri din is
toria șahului românesc.

Concomitent, 
guri cu 
blajină, 
acestei 
printr-o
Iută, dornici parcă să în
tărească reflecțiile critice 
pe care le-a suscitat ne- 
prezentarea lor la princi
pala competiție, internă. La 
Palma de Mallorca, Flo
rin Gheorghiu «« mulțu-

șah. Lupta 
pasionantă 

nu ți-a gă- 
decît „pe

sosire". Rezul-

revirimentul maes- 
Octav Troianescu, 

de vîrstă al între- 
una dintre cele mai

pe melea- 
infinlt mai 
absenți ai 
strălucesc

climă
marii
ediții 

mediocritate abso-

Schiul nostru alpin
(Urmare din pag. I)

Uzate cîteva obiective de ma
ximă importanță :

CU GRUPELE DE JU
NIORI și, îndeosebi, cu elevii 
școlilor sportive, să se in
tensifice procesul de însușire 
corectă a mecanismului teh
nic de bază pentru compe
tiție, în așa fel îneît, în mo
mentul promovării acestora în 
lotul național, să se poată 
trece în mod gradat la o pre
gătire strict de cursă. în lot 
se poate evita, astfel, stagiul 
destul de îndelungat necesar 
adaptării pregătirii sportivu
lui la specificul de cursă. 
Antrenamentele să se poată 
dirija în primul rînd, după 
numărul de porți, manșe si 
kilometri parcurși.

ADOPTAREA PRINCIPIU
LUI EFICACITĂȚII și. re
nunțarea Ia latura estetică. 
Perfecționarea tehnică și tac
tică să vizeze eficacitatea de 
cursă. Deci, cu schiorii care 
se pregătesc pentru perfor
manță, cît mai puțin lucru 
„la liber" pe pantă.

ACCELERAREA VITEZEI 
în probele de slalom special 
și slalom uriaș, prin angre
narea activă a musculaturii 
picioarelor și brațelor. Re
nunțarea la pozițiile statice, 
pasive în timpul conducerii 
și, îndeosebi, la ieșirea din 
viraje. In probele de cobo
rîre, perfecționarea simțului

alunecării și adoptarea pozi
țiilor aerodinamice.

ANTRENAMENTE INTEN
SE cu viteză de cursă pe 
pîrtii înghețate, taluzate, în
clinate și pe trasee lungi.

ÎN PREGĂTIREA PE US
CAT, să fie folosite mijloace 
din cele mai apropiate de e- 
fortul depus pe schi, cum 
sînt: schiul nautic, slalom 
pe uscat, exerciții statice 
pentru forța picioarelor ‘ și 
brațelor, exerciții pentru mo
bilitate și coordonare, sprin
turi printre copaci și exer
ciții imitative, executate pe 
pantele de schi în 
riat.

CAPACITATEA 
TRENAMENT a 
noștri fruntași este 
minuată de lipsa
mentelor de coborîre. în a- 
cest scop, se impune ea în 
aceste săptămîni să fie efec
tuat un stagiu de rulaj pe 
schiuri de cel puțin 300 km 
alunecare, pe 
dificile. Este 
semenea, ca 
competițiilor 
obligatoriu i 
de 'coborîre, 
Postăvaru și 
amenajate și 
sivitate schiorilor în perioa
da de antrenament. în pro
cesul învățării tehnicii schiu
lui, trebuie să se renunțe la

teren va-

DE AN- 
schiorilor 
mult di- 
antrena-

: piste variate și 
necesar, de a- 
în programul 

interne să fie 
incluse probele 
iar piftiile din 
Bucegi să fie 
date cu exclu-

caracterul prea școlăresc și 
să se dea posibilitatea elevi
lor, acolo unde există con
diții (teleferice, schi-lifturi), să 
alunece cît mai mult pe 
schiuri. Se va asigura, ast
fel, o rezervă serioasă de sta
bilitate în alunecare, pe 
baza căreia se va progresa 
mult mai rapid spre tehnica 
de performantă.

ÎN ULTIMUL AN, F.R.S.B. 
a asigurat un calendar com
petitions) intern și interna
țional mult îmbogățit pentru 
schiorii fruntași. Este nece
sar, însă, ca ia nivelul co
misiilor județene, al clubu
rilor și asociațiilor sportive 
să fie organizate cît mai mul
te concursuri locale, pe cen
tre, pe județe, îndeosebi pen
tru copii și juniori.

ESTE NECESAR ca princi
palul criteriu de selecție în 
schi să-l constituie perfor
manța obținută în cei puțin 
3—4 concursuri. Să fie orga
nizate, deci, cit mai multe 
concursuri de selecție și de 
verifica re.

TEHNICA MODERNA a 
marilor schiori se caracteri
zează astăzi prin simplitate, 
siguranță și dinamism. în 
lupta cu sutimile de secun
dă, așii schiului mondial a- 
cordă o mare atenție studie
rii traseelor, memorării lor 
și găsirii, totodată, a celor 
mai bune soluții de par
curgere. Trebuie știut că o 
cunoaștere minuțioasă a pîr- 
tiilor și traseelor, o memorare 
fidelă a acestora mărește ca
pacitatea Și siguranța concu
rentului. Căzăturile frecvente 
în timpul curselor, observate 
la schiorii noștri fruntași, se 
datorase de cele mai multe 
ori nerespectării acestor pre
vederi.

într-o mare măsură putem 
spune că problema materia
lului și a echipamentului de 
competiție a fost rezolvată. 
Dar, pentru echipa națională 
sînt importate numai schiuri 
și bețe, restul de articole fi
ind asigurate din producția 
indigenă. Am dori ca și pe 
această cale să aducem la 
cunoștința Ministerului Co
merțului Interior că unele 
articole furnizate, nu numai 
pentru schiul de performan
ță, dar și pentru marea masă 
de iubitori ai acestui sport, 
sînt de 
slabă și 
modate.

Schiul 
perspective frumoase de dez
voltare. Realizarea lor depin
de, însă, de asigurarea con
tinuității în pregătire și de 
luarea măsurilor concrete 
pentru crea’rea premiselor 
moderne de progres. Un rol 
important revine în această 
direcție antrenorilor. Ei tre
buie să-și restructureze pro
gramele de pregătire, sporind 
durata, numărul și intensita
tea antrenamentelor în ca
drul unui ciclu, 
să dea dovadă de 
exigență pentru a 
duce și îndruma 
tență pregătirea 
netezi, astfel, 
performanțele superioare.

Și . .
multe considerente. Se știe 
că, din cauza anotimpului fri
guros, in aceste luni, la noi, 
nu poate fi vorba de o pre
gătire în aer liber, iar cea 
din sală nu este consistentă. 
Prin urmare, in cele 13 tur
nee din India, o țară cu un 
climat mai dulce, cei cinci 
sportivi români vor avea po
sibilitatea să se antreneze și 
să participe în concursuri pe 
diferite suprafețe de teren: 
iarbă, zgură, lut, asfalt. Sper 
că pregătirea le va fi folosi
toare pentru sezonul oficial 
din 1969 : „Cupa Davis", 
„Cupa Galea" și alte compe
tiții. După cum se vede, pre-, 
ocuparea federației nu se li
mitează doar la Năstase și 
Tiriac, ci se îndreaptă și 
spre alți jucători de perspec
tivă, pentru lărgirea expe
rienței. Mă gîndesc, in pri
mul rînd, la Viorel 
(omul nr. 1 pentru 
Galea"), Sever Dron, 
Dibar.

— Programul Iui 
este definitivat ?

— Nu pe de-a întregul. 
După turneul la care parti
cipă acum la Ancona, poate

Romeo V1LARA

mește, ca de obicei, cu 
egalități chinuite, înregis
trând doar două victorii 
(fără semnificație) în 
cincisprezece runde, pe cînd 
Victor Giorfltea vizează, la 
fel de tenace, remorca u- 
nui clasament dominat de 
Kavalek, undeva, pe tă- 
rlmuri de rezonanță ho
merică. „

Incontestabil, misiunea 
multiplului campion al Ro
mâniei — mă refer la 
Gheorghiu — este destul 
de ingrată, căci nimeni nu 
se va simți la largul său 
în compania lui Petrosian, 
Spasski, Korcinoi, Larsen, 
Gligorici, Parma etc. Dar 
mi se pare la fel de incon
testabil faptul că un șa- 
hist cu atari posibilități — 
fost campion mondial de 
juniori, învingător al lui 
Fischer, adversar reduta
bil, pînă ieri-alaltăierl, 
pentru oricare dintre ste
lele eșichierului internațio
nal — ar trebui să aspire 
la ceva mal mult decît 
prezența evasi-anonimă în 
concursuri aricit de selec-

te. După cum s-a subli
niat, pe drept cuvtnt, e de 
neconceput în principiu ca 
primul jucător al țării să 
absenteze din întrecerea 
pentru titlul național; 
cînd, însă, această {reve
rență se conjugă cu o 
comportare de nivelul ace
leia la care ne referim., 
culpa capătă circumstanțe 
agravante.

Așadar, atît Gheorghiu, 
cît și Giorfltea (plus, dacă 
nu mi înșel, Ghițeseu, 
despre ale cărui „avata
ruri" n-apt fost informați, 
deocamdată), abandonează 
locurile în finala campio
natului, pentru a ne re
prezenta peste hotare, în 
turnee de anvergură, ce-i 
drept, totuși 
Cum înțeleg 
zinte — am 
ce am vrea
dem, este reacția federa
ției de resort față de aces
te atitudini boierești, față 
de „nonșalanța* jignitoare 
pe care cîțiva dintre șa
hiștii noștri fruntași o ma
nifestă în circumstanțe 
atît de importante.

pur amicale, 
să ne repre- 
văzut... Ceea 
să mai ve-

Dan DEȘLIU

AZI

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 18 : Selecționata di
vizionară — Hapoel Tel Aviv; 
sala Giulești, de la ora 17: 
I.E.F.S. II . ' “
rești (m. B), Rapid 
tractorul (f. A), 
Progresul București (f. 
meciuri în cadrai diviziilor A 
și B. ; sala Constructorul, de 
la ora 18: Universitatea —
I. E.F.S. II (f. B), Voința Ra
pid II (f. B), meciuri în ca
drul campionatelor divizio
nare.

PATINAJ. Patinoarul Flo
reasca, de la ora 14,30 : „Cupa 
30 Decembrie" la patinaj ar
tistic.

ATLETISM. Sala Floreasca
II, de la ora 17 : concurs des
chis tuturor categoriilor de 
clasificare.

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 16. Voința București 
— Petrolul Ploiești (f), meci 
în cadrul campionatului di
vizionar.

SCRIMA. Sala de sport a

Progresul Bucu-
Con-

I.E.F.S. —
A),

o calitate destui 
adeseori cu linii

nostru alpin

de 
de-

are

Ei trebuie 
mai multă 
putea con- 
cu compe- 
și spre a 

drumul spre

npiiiiut: 
mergem

de

de

Facultății de drept, de Ia ora 
16: campionatul Capitalei
pentru echipe mixte.

JUDO. Sala Floreasca, 
la ora 15: „Cupa F.R.J."

MÎINE
JUDO. Sala Floreasca, 

la ora 16: „Cupa F.R.J."
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 11: Selecționata di
vizionară—Hapoel Tel Aviv ; 
sala Constructorul, de la ora 
9: Olimpia — Universitatea 
Iași (f. B), Universitatea — 
Șc. sp. Constanța (m. B), me* 
ciuri divizionare.

PATINAJ. Patinoarul Flo
reasca, de Ia ora 8: „Cupa 
30 Decembrie" la patinaj ar- 
tistio.

SCRIMĂ. Sala de sport S

Marcu 
„Cupa 

Iudit

Tiriac

eZ va
pleca

veni in India, sau 
în Australia. Nu

că 
va 
cunosc perfectările de ultim 
moment. In orice caz, din 
prima jumătate a lui fe
bruarie, el și Năstase vor e- 
volua la campionatele State
lor Unite ale 
ren acoperit, 
și la o altă 
amploare, la 
tul Georgia, 
perspectivă,
Caraibilor, sau circuitul eu
ropean ‘ de primăvară — Ri
viera franceză și cea italia
nă, eventual internaționalele 
Italiei de la Roma, iar pen
tru ceilalți jucători, campio
natele de sală de la Mos
cova și concursurile de la 
Cairo și Alexandria. Pentru 
acasă, o primă și serioasă ve
rificare : întilnirea amicală 
cu puternica 
U.R.S.S., la 21 
sfîrșit, pînă la 
trebui epuizat și 
al „Cupei Davis".

— Pentru că ați amintit 
de competiția care are 
drept trofeu vestita „sala- 
tieră de argint", ce șanse 
acordați echipei României?

— Cred că va trece două 
tururi și va ajunge în semi
finala uneia din grupele zo
nei europene, 
tează mult pe 
tîlni. Deci, să 
gerile la sorți 
un cuvînt decisiv. Valoarea 
jucătorilor noștri ne-ar da 
însă dreptul la o calificare 
mai avansată.

— Cînd inaugurați tur
neul din India ?

— După ce sîmbătă vom 
zbura, aproape tot timpul, pe 
ruta Praga — Bombay, in 
primele ore ale dimineții de 
duminică vom ajunge la des
tinație. Iar luni începe con
cursul de la Gauhati.

America, pe te
la Salisbury, ca 

competiție de 
Maccon, in sta- 
Mai apoi, în 
apar circuitul

echipă a
aprilie. In
12 mai va
primul tur

Desigur, con- 
cine vom în- 
așteptăm tra- 
care pot avea

Facultății de drept, de la ora 
9 : campionatul Capitalei pen
tru echipe mixte.

VOLEI. Sala Dinamo, de la 
ora 8,30: I.E.F.S. — Univer
sitatea Cluj, (f. A), Dinamo — 
C.S.M. Sibiu (f. A), C.P.B. — 
Medicina București (f. A); 
sala Progresul, de la ora 9 : 
Steaua — Politehnica Cluj 
(m. A), Progresul —Tracto
rul Brașov (m. A), 
— Liceul Olteni 
meciuri în cadrul campiona
telor divizionare.

ATLETISM. Sălile Floreasca 
II și Viitorul, de la ora 
9: concursuri deschise tutu
ror categoriilor de clasifica
re j stadionul Tineretului de 
la ora 10: concursul aruncă
torilor de Ia Școala sportivă 
de atletism; aleea Circului de 
Stat de la ora 10,30: „Cupa 
Gloria" la marș.

POPICE. Arena Frigul, de 
Ia ora 8 î Gloria București — 
Rapid București (m); meci în 
cadrul - campionatului- divizio-,

Progresul 
(junioare),

S-a dat startul 
în noul sezon 

de sală
• La sfîrșitul săptămînil 

trecute s-a dat semnalul de 
începere a noului sezon atle
tic pe teren acoperit. Cu pri
lejul primelor starturi, cele 
din sala Floreasca II din Ca
pitală, a fost înregistrat și un 
nou record republican. Par- 
ticipînd la greutate juniori I 
(6 kg), Nicolae Pană a cîști
gat proba cu 14,02 m — re
cord de juniori II. N. Pană 
(Șc. sp, atletism), născut în 
1952, este elevul' antrenoru
lui Dan Serafim, fost arun
cător de greutate. Alți cîști- 
gători de probe : BĂIEȚI — 
50 m: T. Iordache (Dinamo) 
6,2 ; înălțime : I. Cherciu (Me
talul) 1,83 ; lungime : G. Ră- 
dășan (C.S.Ș.) 6,23 ; FETE — 
50 m: Liliana Antohi (Lie. 
24) 7,0 ; lungime: Florica
Boca (C.S.Ș.) 5,14 ; greutate 3 
kg: Mariana Constantin (Șc. 
sp. atletism) 12,96.

A. PĂPĂDIE — coresp.
® Sala Viitorul a găzduit 

duminică un concurs de ju
niori și copii, la care au par
ticipat 290 de concurenți. Cu 
acest prilej au fost înde
plinite 20 de standarduri 
de participare la con
cursurile republicane de sală 
ale juniorilor I și 
citeva
— 50 
(Viit.) 
pariu

Cristea

II. Iată 
rezultate : JUNIORI I 
m B: Gh. lonescu 

6,0; 50 m F: C. Chi- 
(C.A.U.) 6,8 ; 50 mg B : 

(Viit.) 7,3; 50
N. Manea (Șc. sp.

iN.
mg F:
atl.) 8,1 ; lungime B : N. Cris- 
tea 6,33; lungime F: G. Ene 
(Rapid) 5,31 ; înălțime R 1 
A. Berbec (Viit.) 1,71 ; triplu 1

E. Crețu (Șc. sp. atl.) și M. 
Cîmpulungeanu (Viit.) 6,8; 
50 mg B : A. Marinescu (Viit.) 
7,8 ; 50 mg F : E. Crăciun (Șc. 
sp. atl.) 8,6 ; lungime B: FI. 
Stoian 6,10 ; înălțime BI-
l. Cismileanu (Viit.) 1,58 ; 
COPII — 50 m B : D. Pupăză 
(Viit.) 6,5 ; lungime B : B. Be- 
drosian (Viit.) 5,28; lungime 
F: E. Huiung (Viit.) 4,75 j 
înălțime F: M. Lorentz (Șc. 
sp. atl.) 1,35.

® Sub tribuna stadionului
1 Mai din Rm. Vîlcea a fost 
amenajată, din inițiativa 
C.J.E.F.S., o sală de atletism 
cu pistă de zgură. Lungă de 
118 m și lată de 3 m, sala 
permite disputarea unor pro
be de alergare pînă Ia 100
m, pe două culoare, precum 
și sărituri (lungime și triplu- 
salt). Inaugurarea oficială a 
avut loc duminică, printr-un

. concurs cu participarea ele
vilor școlilor sportive din Rm. 
Vîlcea și Drăgășani, dintre 
cîștigătorii căruia notăm pe 1 
Ionică Florescu (Rm. V.) 10.4 
la 80 m juniori II, Gh. Geor
gescu (Rm. V.) 8,6 la 60 m 
copii și Maria Pîrcălăboiu 
(Rm. V.) 4,10 la lungime fe
te. Noua sală va oferi tine
rilor atleți posibilitatea pre
gătirii pe timp de iarnă.

DRAGOMIR ROȘIANU
— coresp.

F. R. Atletism anunță clu
burile și asociațiile interesate 
că perioada de transferări se 
încheie la 31 decembrie.

Cea mai bună jucătoare de pe teren a bucureștencelor în me
ciul decisiv cu moscovitele a fost Mariana Popescu. Iat-o ob- 

ținînd un nou punct pentru echipa sa.
Foto i JACQUELINE ZVONEVSCHI

0 STiNCĂ IN CALEA „NOULUI VALREZULTATUL
Vreme de o săptămînă, Bucu- 

reștlul a găzduit întrecerile ediției 
a zecea, jubiliare, a competiției 
voleibalistice internaționale — 
„Dinamoviada", la care au parti
cipat valoroase echipe masculine 
și feminine din șapte țări, frun
tașe ale voleiului mondial. O com
petiție a cărei importanță a fost 
augmentată prin valoarea for
mațiilor prezente, fiecare cuprin- 
zînd cîțiva jucători din. loturile 
naționale ale țărilor respective 
sau foști internaționali. Succesul 
obținut de reprezentantele clubu
lui Dinamo București, neînvinse 
în această companie selectă, este, 
desigur, prețios.

Mult mai valoroasă este perfor
manța realizată de elevele lui Gh. 
Constantinescu (Mariana Popes
cu, Helga Bogdan, Lia Iliescu, 
Lucia Zeteș, Margareta Șorban, 
Alexandrina Constantinescu, Ma- 
rilena Ștefănescu, Elisabeta No- 
dea, Elena Georghescu), care au 
făcut să apară pentru prima oarâ 
numele echipei bucureștene pe 
lista cîștigătoarelor competiției. 
Cu acest prilej, voleibalistele de 
la Dinamo și-au adăugat in pal
mares două victorii de prestigiu : 
în fața jucătoarelor poloneze de 
la Wisla Cracovia (3—0), între 
care se aflau patru participante 
la Jocurile Olimpice de la Ciudad 
de Mexico, unde echipa Poloniei 
a cucerit medaliile de bronz, și 
în fața deținătoarei „Cupei cam
pionilor europeni", Dinamo Mos
cova (3—1). Dar, mai presus de 
toate, trebuie subliniat faptul că 
victoriile bucureștencelor au fost 
clare în toate partidele susținute 
și s-au datorat ... ' .......... .
superior.

Apoi, băieții, participant acum 
pentru a opta oară la întrecere, 
cîștlgînd, dețin supremația în „Di- 
namoviadă" prin cucerirea celui 
de al patrulea titlu. Echipa pre
gătită de Sebastian Mihăilescu, 
avînd în compunere pe Zoltan Co- 
zonici, Gheorghe Corbeanu, Mi
hai Tîrlicl, Gheorghe Stoian, Wil
helm Schreiber, Gelu Smere- 
cinschl, Ion Papuglu, Eduard Ber
zei, Marian Viorel șl Marin Enes- 
cti, a confirmat încă o dată bu
nul renume de care se bucură 
în Europa, învingtndu-și adversa
rii prin jocul său variat, combi- 
nativ și eficace, plus experiența 
mai vastă în jocurile internațio
nale. Specialiștii străini prezențl 
la întreceri — arbitri, antrenori, 
delegați al federațiilor din țările 
participante — remarcau, înain
tea jocului Dinamo București— 
Dinamo Moscova, diferența de 
clasă dintre echipa noastră șl ad
versarii săi. Totodată, însă, ei 
subliniau și faptul că „actuala 
pretendentă la primul loc tn Di
namoviada nu mai este marea e- 
chipă care ® cucerit de două ori 
consecutiv -Cupa campionilor eu
ropeni»". Acest lucru s-a adeve
rit în meciul cu sovieticii; în care 
Dinamo București s-a văzut pusă 
în situații dificile; găsindu-șl eu 
greu cadența.

După această parțială confrun
tare a voleiului european se im
pun unele concluzii. în primul 
rînd; criza de jucători tineri — la 
majoritatea echipelor — sau lipsa 
de temeritate a antrenorilor în 
a-1 folosi. în acest sens; iată ob
servația antrenorului echipei Dy
namo Berlin; Dieter Maesch 5 
s.Este regretabil că. această com
petiție nu a constituit un prilej 
de îmbogățire a experienței ju
cătorilor tineri- ți de afirmar» «

lor, de obișnuire cu meciurile gre
le, In condițiile unor turnee in
ternaționale de asemenea amploa
re. Ca și în alte ocazii, misiunea 
de a realiza spectacolul voleiba- 
listic am lăsat-o să cadă mat mult 
pe umerii vîrstnicilor, nume so
nore în Europa și în lume".

unui joc calitativ

Intr-adevăr, tinerii n-au avut 
cuvînt (sau posibilitatea cuvintu- 
lui) în meciurile urmărite în ca
drul Dinamoviadei. Jucătoarele șl 
jucătorii aflați la crepusculul ca
rierei au fost fără îndoială prin
cipalii pioni ai echipelor : Kristin 
Schrade (Dynamo Berlin), Bogda
na Antonova (Spartak Sofia', 
Ludmila Buldakova (Dinamo Mos
cova), Josefa Ledwig (Wisla Cra
covia), Lia Iliescu, Alexandrina 
Constantinescu ( (Dinamo Bucu
rești), respectiv Kaciareva (Dina
mo Moscova), "Webner (Dynamo 
Berlin), Mahailov (Spartak Sofia), 
Derzei, Cozonici (Dinamo Bucu
rești), Ianosi și Molnar (Dozsa Bu
dapesta). Aceasta și pentru faptul 
că antrenorii pun mai presus rezul
tatul și nu creșterea valorică în 
perspectivă a jucătorilor. Referi
tor la tinerii valoroși de care dis
pune Dinamo București, pe unii 
dintre ei chiar în lotul național 
de seniori (Oros, Dumănoiu), an
trenorul S. Mihăiiescu i-a negli
jat, afectînd astfel șl interesele 
echipei naționale. Șl nu au exis
tat motive' întemeiate ca să nu-i 
introducă în teren, îndeosebi în 
primele jocuri, în care Dinamo a 
întilnlt echipe mai ușor de în
vins. I-a introdus doar în meciul 
cu sovieticii — foarte puțin — șl 
în ultimul cu Dozsa. De altfel, cel 
doi talentați jucători au avut par
te șl în campionat mal mult de 
banca rezervelor și nu au pro
gresat pe măsura posibilităților 
lor. In primele 7 etape ale tu
rului, de pildă, Oros (1,88 m, "* ani) — .... .. .
ridicător 
olimpice 
slovacia, 
primul lot reprezentativ al Româ
niei — a jucat î i echipa sa nu
mai 8 jumătăți de set șl “ '
întregi ! Iar Dumănoiu 
17 ani) — unul dintre 
buni atacanți la turneul 
speranță pentru un post ... .... 
gător principal în echipa națio
nală, a jucat 3 jumătăți de set 
și 2 seturi întregi I Dacă ar fi 
fost dați altor echipe, cu sigu
ranță n-ar fl lipsit din formația 
de bază; ceea ce ar fi contribuit 
la un progres mal rapid.

Fornlnd de la acest caz,- ar fl 
bine ca federația de specialitate 
să ia măsurile cuvenite pentru 
salvarea puținelor talente de care 
dispur.e 1® ora actuală voleiul 
nostru, să-1 determine pe antre
nori în acțiunea de promovare a 
tineretului; spre a se depăși mo
mentul de criză datorat schimbă
rii generațiilor.

In ceea ce privește calitatea 
jocurilor; nivelul partidelor urmă
rite cu prilejul Dinamoviadei a 
fost ridicat; în special la băieți;

unde Intîlnirlle au fost; în gene
ral, echilibrate. Totuși, o diferen
țiere între echipe a fost clară, 
Dinamo București, Dinamo Mos
cova și — parțial — Ruda Hvez- 
da Praga detașîndu-se ele celelal
te prin jocul variat șl combina- 
tiv, determinant pentru obținerea 
victoriei. Toate formațiile mascu
line au dovedit, însă, o bună pre
gătire fizică și tehnică. La fete, 
echipa bucureșteană. s-a detașat 
net, remareîndu-se prin multitu
dinea procedeelor tactice folosite. 
O notă în plus merită și echipa 
Dynamo Berlin, mai ales pentru 
mobilitatea tuturor jucătoarelor șl 
eficacitatea jocului lor acrobatic. 
Cu un atac mai puternic, e neîn
doielnic că berlinezele ar fi pu
tut obține rezultate superioare.

Cît privește arbitrajul, apreciat 
în generai ca bun, el a contribuit, 
îndeobște, la creșterea spectacu
lozității meciurilor, lăsînd jocul 
mai liber, așa cum preconizează 
ultimele indicații ale Federației 
internaționale. Unele inconsecven
țe în aprecieri nu au influențat 
rezultatele jocurilor.

Desigur, ar fi multe alte consi- 
derațiuni de făcut pe marginea 
acestei ediții a Dinamoviadei, a-

ceasta dtnd la iveală o serie d« 
probleme legate de activitatea in
ternă. Dar, prilejul exprimării lor 
nu va lipsi.

Aurelian BREBEANU

REPROGRAMĂRI

sint
me- 

cam- 
națio-

Duminică și luni 
reprogramate cîteva 
ciuri nedisputate în 
pionatele diviziilor 
nale. Astfel, miine au loc 
partidele C.F.R. Timișoa
ra—A.S.A. Sibiu (m. B), .
Progresul București — Li
ceul Olteni, Șc. sp. Plo
iești—Liceul Găiești (b), 
din cadrul diviziei națio
nale școlare, iar luni, la 
Galați, se dispută jocul 
dintre Politehnica Galați 
'și Politehnica Cluj.

Aeroportul
international

Băneasa
posibilităților

i, 18 
considerat cel mai bun 
la turneul -speranțelor 
care a avut loc în Ceho- 
introdus de curînd în

7 seturi 
(1,92 m, 
cei mal 
amintit) 
de tră-

primește înscrieri pentru cursul de controlori trafic 
aerian cu durata de 11 luni cursuri teoretice' 

și 11 luni practică
— Se primesc absolvenți liceu cu serviciul 
militar satisfăcut r virsta maximă 30

am, cu domiciliul stabil in București

- Vizita medicală este eliminatorie. 
Acte necesare la înscriere :

- cerere tip (de la aeroport).
- diplomă de bacalaureat (certificat de absol

vire).
- certificat de naștere în copie legalizată.

medicală este eliminatorie.

Inscrierile se primesc zilnic între orele 12—14 pînă 
Ia data de 21 decembrie 1968, la sediul Aeroportului 
Internațional Băneasa, serviciul personal.
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COPIII RĂSPUND: PREZENT!
LA REVEDERE... NE RElNTÎLNIM LA PRIMĂVARĂ

La drept vorbind, rubrica 
'noastră de astăzi ar fi trebuit 
să aibă un titlu mult mai lung... 
Ar fi trebuit să se cheme, cu o 
mai mare fidelitate a ideii, 
COPIII RĂSPUND PREZENT 
PENTRU ULTIMA OARA 1N 
ACEST AN...

Intr-adevăr, scrisorile voas
tre, dragi copii, s-au rărit pînă 
aproape de limita minimă. Prin
cipala explicație ? Desigur, tim
pul, implacabila scurgere a a- 
notimpurilor care v-a despăr
țit, prin firea lucrurilor, de 
verdele gazonului devenit acum 
o întindere înghețată. Este tim
pul cind săgețile iernii te 
măresc cu acupunctura lor 
reroasă, invitîndu-te mai 
grabă la reveria lemnului 
sobă, dar și la aceea — 
prozaică, nul
ilor pentru teze.

Bunul nostru amic care este 
profesorul D. Găman, unul din 
animatorii fotbalului în comu
na sa natală, Jiana Mare din 
Oltenia, ne scrie cu o infini- 
tesimală nuanță de melancolie. 
„Nu știu cum veți face față cu 
«Copiii răspund : prezentDu
nărea a prins, in margine, ochi 
de gheață, iar terenul amenajat 
de noi pare un sol lunar în 
prima încleștare cu iama. Deci, 
ce vești să vă dau ? Poate că 
cea mai bună soluție ar fi să 
renunțați pînă la primăvară..."

Da, da, prietene, așa vom

ur- 
du- 
de- 
din 

mai 
a... repetiți-

face... După ce luni de zile, 
uneori de două-trei ori pe sip- 
tămînă, am alcătuit o rubrică 
pe care am crezut-o deopotrivă 
utilă și interesantă, intențio- 
nînd o propulsie a fotbalului . 
din zona, pură, de depistare a 
talentelor, iată-ne acum intrați, 
fortuit, sub amenințarea Crivă
țului și înghețului, intr-o sferă 
a tăcerii.

Diviziile soccerului nostru au 
luat vacanță, jocurile de sală 
— handbalul, baschetul — luînd 
locul sportului-rege...

Voi, dragi copii, coautori ai 
acestei rubrici, veți lua în au
rind drumul vacanței, o va
canță cu atît mai frumoasă cu

cît va constitui — sînt sigur — 
o răsplată a „încheierii medi
ilor”. Sîntem siguri însă că nici 
în această perioadă nu veți a- 
bandona sportul, practicind pa
tinajul, schiul, săniușul.

Așadar, vă zicem L>A REVE
DERE, cu speranța că în pri
măvară, o dată cu primii lu
jeri de iarbă, poștașul nostru 
ne va întinde aceeași tolbă pli
nă. Înainte de despărțire, vă 
mulțumim vouă, tuturor cores
pondenților voluntari din viața 
fotbalului „pitic", 
cestor mulțumiri 
ricită vacanță...

adăugind a- 
urări de Je-

P.S. Ca si ne dezici, la ter
minarea rinăurilor de mai sus 
a sosit o scrisoare: s-a înche
iat la Pitești, în organizarea 
Consiliului municipal pentru e- 
ducație fizică și sport și al In
spectoratului judefean de învă- 
țămînt, campionatul școlilor ge
nerale, care a adunat la start 
peste 400 de elevi. Iată cîști- 
gătorii, pe serii: Școala gene
rală nr. 1 (antreiîor prof. S. 
Stănescu), Șc. gen. nr. 9 (prof. 
D, Alecu), Șc. gen. 10 (prof. L. 
Mălușan), Șc. gen. Ștefănești 
(prof. V. Gorgoi), Șc. gen. Bra- 
du (prof. I. Popescu),

Competițiile oficiale internaționale—purgatoriuprin care echipele noastre
0 În£rîngeri severe în deplasare 
© Decalaj general agravat de eontra» 

dicțiile din incinta cluburilor

nu pot trece

PlMillAB

Aflăm că Pîrcălab nu s-a 
vindecat încă de viroza pul
monară, diagnosticată în 
săptămîna premergătoare jo
cului cu Elveția. El a fost 
îndrumat de către Centrul de 
medicină sportivă la Institu
tul de medicină internă al 
Academiei, unde i S-a reco
mandat tratament și 20 
zile concediu medical. 
~ în această situație, el 
Va participa la pregătirile 
tului pentru partida 
Anglia.

de

nu 
lo-
cu

Ov. I.

Sezonul internațional ofi
cial a început pentru echipele 
românești de club la 11 sep
tembrie, cu meciul Rapid — 
O.F.K. Beograd, și s-a înche
iat la 27 noiembrie, cu parti
da West Bromwich Albion — 
Dinamo București. Imagina- 
ți-vă o plimbare printr-o sală 
cu pereții acoperiți de urmă
torul tabel sinoptic și reflec
tați .la toate elementele sub
liniate în aritmetica lui sim
plă, sinceră și de nerăstăl
măcit.

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

18 septembrie: Steaua — 
Spartak Trnava 3—1 ; 2 oc
tombrie : Spartak Trnava — 
Steaua 4—0 (eliminată : 
Steaua).

rozul politeții de 
e dispus să le dea

la 
Și

site cu 
oricine 
se pornește cu o discretă em
fază spre orașul returului. A- 
colo, se „joacă de la egal la 
egal" 
veche 
nilor 
ceas ; 
boară 
stadion, se aliază cu adversa
rii aflați de cealaltă parte (de 
aceea, ei fac, de regulă, toc
mai atunci cea mai strălucită 
partidă din" ultimii ani), iar 
echipele noastre, tot de re
gulă, ajung victimele emoții
lor, dușmani de moarte care 
le urmăresc pe toate stadioa
nele lumii, în numele unei

(expresia reprezintă o 
descoperire a tehnicie- 
noștri) vreun sfert de 
apoi un destin crud co- 
peste o jumătate de

Antrenorul emerit C. BRAUN- 
BOGDAN a asistat la ședințele 
de analiză ale „arădencelor” : 
U.T.A., Vagonul și C.F.R. Dlscu- 
tînd cu el, Cibi-baci ne-a spus 
că numeroșii discipoli ai fotbalu
lui de pe malul Mureșului sînt 
hotărîți să ridice în ,,A“ echipa 
C.F.R. (fruntașă în divizia B), ca 
o rezervă pentru eventualitatea 
că Vagonul ar retrograda, urmă
rind astfel să-și asigure „duble
tul" tn prima competiție a țării.

N. A. — Ce se va întîmpla, 
însă, dacă Ia anul 
fi... trei 7 Teoretic, 
posibilitate.

« GIGI TATARU

cele două vor 
nu este o im-

n GIGI TATARU n : Steaua
va urca în retur din nou pe pri
mele trepte ale clasamentului. Eu 
o văd de la locul 4 în sus“.

N. A. — Titlul de campioană ar 
obliga acest al doilea răsărit...

e Anunțăm, în premieră, vii
toarea căsătorie a fotbalistului 
BOC cu Salomeea Glahanghir. în- 
trebîndu-1 pe dinamovist cine este 
aleasa cu acest nume oriental, 
Sandu ne-a răspuns cu vădită în- 
cîntare : „Este cea mai frumoasă 
fată din Iran !“

N. A. — Aviz bucureștencelor 
care mai speră să cucerească ini
ma frumosului (ce-i al lui, e al 
lui !) jucător dinamovist.

INDISCREȚII-
• Aforism Rudi Wetxer) lansat 

fa ședința de analiză a echipei 
Progresul, în care s-a vorbit mult 
despre seriozitatea muncii la an
trenamente : „Cine muncește la 
antrenamente, joacă fotbal la me
ciuri ; cine se joacă la antrena
mente; muncește, din greu (și 
fără rezultat) la meciuri l“.

N. A. — Sentință inatacabilă 1

• Tineretul a fost uitat ! Nu în 
general (din fericire), ci în spe
ța lotului reprezentativ de tine
ret, care este singurul, la ora 
asta, ce nu are cît de cît un 
program de activitate de iarnă.

N. A. — Ce așteaptă oare bi
roul federal 1 Primăvara 1
• „Procurorul* a intrat la Fa

cultatea de drept f Nu este o 
glumă. încă de pe vremea cînd 
juca Ia Tirgoviște, actualului in
ternațional dinamovist Dinu 1 se 
spunea „procurorul- (de la func
ția pe care, pe vremea aceea, o 
îndeplinea tatăl său). Azi, fiul, 
care a reușit la examenul de 
admitere la Facultatea de drept

(secția fără frecvență)) face pri
mul pas pe urmele tatălui.

Succes Ia facultate, Dlnule I

• întîlnlnd un redactor de-al 
nostru care a scris despre pre
dilecția pe care o are jucătorul 
Marian Popescu pențru barurile 
bucureștene, rapldistul ' 
pelat :

— Unde m-al văzut 
la bar 1

— La ),Berlin* f
— Ce, ăla e bar J
N. A. — Să întrebăm 

bllul, Mariane i

l-a inter-

dumneata

responsa-
"■> i ■ ■ l-

Marius POPESCU

Duel pentru balon 
Lucescu —, Brown. 
Tackling-ul mijlocașu
lui de la West Brom
wich Albion exprimă 
grăitor ardoarea cu 
care trebuie să-ți aperi 
șansele intr-un 
ficial, disputat 
plasare.
Foto i AUREL

rneci o- 
in de-

NEAGU

Intre 25 și 31 decembrie 
a.2., o selecționată diviziona
ră de fotbal a României va 
întreprinde un scurt turneu

DIALOG

CITITORII
© Tov. CONSTANTIN POE- 

NARU, București, Vatra Lumi
noasă nr. 45, ap. 10 : „In ziarul 
Sportul din 6 decembrie a.c. a 
apărut clasamentul turului di
viziei A la fotbal în care cred 
că s-a strecurat o greșeală. La 
egalitate de puncte și golave
raj, F.C. Argeș a fost trecută 
înaintea formației Rapid. Or, 
după cite știu eu (n.n. aici e 
aici !) în această situație are 
intîietate echipa care a avut 
cîștig de cauză în meciul di
rect. Adică Rapid, care fa 6 
octombrie a învins pe F.C. Ar
geș cu 1—0. Cred că e bine să 
te respecte regulamentul".

Eforturile dv. de a mai „săl
ta” pînă la primăvară echipa 
preferată cu un loc în clasa
ment sînt lăudabile. De data 
aceasta însă, tocmai regulamen
tul de care vorbiți vă împie
dică s-o faceți. După numărul 
de puncte și golaveraj, intră în 
calcul numărul total de victorii 
(Argeșul — 6 victorii, Rapid — 
5). Numai dacă și aici e egali
tate, se ia în discuție victoria 
directă de care vorbiți dv. De 
altfel, criteriile ce stau la baza 
alcătuirii unui clasament la 
fotbal au fost arătate pe larg 
în articolul „Simplu și totuși... 
nu prea se cunoaște", publicat 
în ziarul nostru din 10 noiem
brie. Se vede treaba că nu aveți 
colecția completă.

@ Tov. NICOLAE MVRE- 
ȘAN, Ocna Dejului, str. Mine
rilor, nr. 14 : „Doresc să fac o 
propunere Federației Române 
de Fotbal, respectiv 
ționerilor, pentru 
rea echipei noastre naționale în 
vederea jocului cu Anglia, de 
la 15 ianuarie 1968 (n.n. pre
ocupat de selecție, ați uitat că 
jocul se va disputa in 1969. Ve
deți cît de grea este munca 
de seleceționer ?). La ora actu
ală cea mai bună echipă este 
următoarea : Datcu — Sătmă- 
reanu, Boc, Barbu (D. Nicolae), 
Mocanu — Ghergheli, Nunweil- 
ler VI — Pîrcălab, Dumitrache, 
Domide, Lucescu. In cazul că 
se va folosi această formulă, 
putem realiza un rezultat sur
priză. De asemenea, propun să 
se folosească această formulă 
care să ofere un joc curajos, 
deschis, iute, cu șuturi pe poar
tă de la distanță. Putem chiar 
eîștlga".

Să știți că dv. nu pre
zintă prea multe noutăți față 
de cel folosit în prima partidă 
cu campioana lumii. Așa că s-ar 
putea să aveți succes și selec
ționerii să țină seamă de pro
punerile dv, deși mai sînt și 
alte propuneri. Pentru ei, cre
dem că e mai greu de a re
aliza jocul iute, curajos, des
chis, șuturile pe poartă atu-uri- 
le unei mari echipe. Aici, dacă 
ați putea să-i ajutați pe antre
nori ați face un lucru mare. 
Mai ales că în privința rezul
tatului, sînteți mai mult ca 
sigur că va fi favorabil fotbaliș
tilor noștri. Ce bine ar fi să 
fie așa !

O Tov. SIMION TODORAN, 
student la Facultatea de educa
ție fizică a Institutului peda
gogic de 3 ani, Oradea : „Ne a- 
flăm la data de 
1968. Mai precis 
divizia C, C.I.L. 
cia Oradea. Vă
miraculosul minut 92. Echipa 
noastră — Dacia — conducea 
cu 2—1. In acest minut, in timp 
ce portarul nostru aduna pie-

trele pe care le aruncau copiii 
de mingi, un fundaș local a 
șutat de la distanță și a egalat. 
Am protestat, dar arbitrul n-a 
ținut seamă de preocupările por
tarului nostru. Ne-am resem
nat cu speranța că vom termina 
la egalitate. Dar conducătorul 
jocului a prelungit întilnirea 
pînă in min. 99, după ce gaz
dele au mai marcat o dată. Cu 
aceasta închei relatarea mira
culosului minut 92, cu speranța 
că rîndurile respective vor ti
pare în ziarul de specialitate."

Tovarășe Todoran, ca jucător 
și, mai ales, ca viitor profesor 
de educație fizică (poate chiar 
antrenor de fotbal) trebuie să 
știți că singurul în drept să 
cronometreze timpul de joc este 
arbitrul. Dacă s-a întîmplat to
tuși ca meciul respectiv să fie 
prelungit cu NOUĂ minute — 
fără motiv — atunci, normal, 
trebuia făcută contestație și 
nicidecum să protestați pe te
ren. Acum, după aproape 

să se mai 
înțelegem 

care ne-ați 
respective

in Israel, dînd curs invitației 
lansate de forul de speciali
tate din această țară. Pînă la 
această oră au fost perfectate 
două meciuri, cu echipe din 
prima ligă a Israelului, la 
Tel Aviv și Haifa.

CUPA CUPELOR
13 noiembrie: Dinamo Buc.- 

West Bromwich Albion 1—1; 
27 noiembrie : West Bromwich 
Albion — Dinamo București 
4—0 (eliminată i Dinamo 
București).

CUPA ORAȘELOR 
T1RGURI

11 septembrie i Rapid — 
O.F.K. Beograd 3—1, 18 sep
tembrie : O.F.K. Beograd — 
Rapid 6—1 (eliminată : Rapid), 
19 septembrie : Leixoes Porto 
— F. C. Argeș 1—1, 2 octom
brie : F. C. Argeș — Leixoes 
Porto 0—0, 30 octombrie : 
Goztepe Izmir-F.C. Argeș 3—0; 
13 noiembrie: F.C. Argeș-Goz- 
tepe Izmir 3—2 (eliminată : 
F. C. Argeș).

Precum se observă, testul 
partidelor oficiale este cople
șitor pentru echipele de club 
din țara noastră. De pe cele 
trei fronturi ale competițiilor 
europene intercluburi, Steaua, 
Dinamo București și Rapid 
au fost respinse după prima 
înfruntare concretă, iar F.C. 
Argeș a rezistat un tur (cu 
Leixoes), după care a părăsit 
și ea „Cupa orașelor tîrguri". 
în alți ani, echipele noastre 
fruntașe (vai, ce titulatură !) 
mai răzbăteau peste primul 
nivel al acestui purgatoriu 
sportiv, ' dar acum împreju
rările au făcut să joace, de 
la început, cu formații serioa
se și compania lor nu le 
priește decît atunci cînd ad
versarii vin ori pleacă în con
cediu, sau sînt dominați de 
un spirit de amiralitate cu 
revers comercial ori experi
mental.

Pe teren propriu se reali
zează meciuri nule, se cîștigă 
la un gol-două diferență, 
apoi două săptămîni se efec
tuează „pregătiri speciale", se 
decalează obligații de campio
nat, se torc vise, se fac jură
minte de seriozitate și ambi
ție, se culeg declarații vop-

FOTBAL '68
misterioase vendete. Dezno
dământul se cunoaște : înfrîn- 
gere la 3—4 goluri diferență 
și . scoaterea în marginea com
petiției. Acesta este algorit
mul fotbalului românesc ac
tual, schema existentei în 
competițiile europene ; com
petițiile oficiale rămîn .inva
riabil o albie prin care se a- 
lunecă an de an, cu resemna
re, în timp ce pentru alte soc- 
cere aceeași albie devine ur
cuș spre glorie.

Alte constatări : în patru 
meciuri oficiale disputate în 
deplasare echipele românești 
au înscris numai două goluri 
și, în schimb, au primit 17 
(„Cupa campionilor europeni", 
„Cupa Cupelor", „Cupa ora
șelor tîrguri"). Diferența este 

. apăsătoare și ea exprimă in
capacitatea atît din fazele de 
atac, cît și pe timpul defen
sivei. Devine limpede că jo
cul celor mai cunoscute for
mații de la noi este carențat 
de profunde deficiențe tactice 
și constatarea ne duce cu gîn- 
dul la randamentul antreno
rilor care le conduc. Tactica 
lor șovăielnică, peticită cu 
improvizații, nu face decît să 
exprime concepțiile lor an
chilozate despre fotbal, sau 
forța anemică prin care trans
mit jucătorilor propriile idei.

Să ne gîndim la comporta-

rea formațiilor Steaua, Dina
mo București, F.C. Argeș și 
Rapid în campionat, pentru a 
stabili corespondente cu ma
nifestările lor internaționale. 
Steaua, cu lotul de jucători 
campioni, a străbătut toam
na asemenea unei nou promo
vate, umilă,
F.C. Argeș a plonjat în adîn- 
cul clasamentului, avariată de 
carii serioase. La Rapid au 
avut și poate mai au loc seis
me care o fac să plutească 
un submersibil pe fundul 
rarhiei, iar Dinamo, cu 
buchet de jucători tineri 
valoroși, aliniază o echipă 
care reprezintă doar jumă
tate din suma valorilor indi
viduale. Toate aceste căderi 
abisale sau discrepanțe, toate 
strălucirile de cîteva zile sau 
de o toamnă, urmate de ves
tejiri prelungite nu se pot da
tora decît unui climat viciat, 
unor contradicții interne, 
unor valori morale minime și 
alterate de indisciplină, du
plicitate, toleranță reciprocă 
etc. (echipe dotate din punct 
de vedere tehnic, cum sînt 
cele citate, nu s-ar putea scu
funda dacă în perimetrul 
lor valorile morale ar fi ele
vate și constante).

Aceste precarități din in
terior amplifică și mai mult 
decalajul general dintre ca
pacitatea fotbalului nostru și 
cea a soccerului internațio
nal, tot atît de real ca și as
pectele precedente. Vrem să-l 
uităm, vor unii să-l escamo
teze cu argumente de abe
cedar, cu rezultate obținute 
în dueluri de operetă, să-1 
spulbere prin furtuni într-un 
pahar cu apă ; zadarnic, el 
rămîne și sporește insidios ca 
aplecarea turnului din Pisa, 
fiindcă e generat de structuri 
obiective și profunde. Doar 
dangătul slabelor rezultate 
internaționale obținute în 
competiții oficiale înfioară cu 
adevărul lor sonor, dar, din 
păcate, parcă tot numai pe cei 
ce erau în stare de veghe, în 
timp ce nu răzbate prin ușile 
forurilor responsabile.

Romulus BALABAN

fără veleități.

ca 
ie- 
un
Și

selec- 
alcătui-

15 septembrie 
la meciul de
Gherla — Da- 
scriu despre

s. o. s.
O sală de sport bucu- 
este pe punctul de a fi

S.O.S. 
reșteană 
cvasi-desființată. Este vorba de 
sala de box Viitorul, aflată în 
pericol de a fi... ciuntită. Sînt 
anumite voci, care propun ca 
această bază sportivă, amena
jată special pentru antrena
mente de box, să primească 
în gazdă pe luptătorii de la 
Centrul „23 August”, deși aceș
tia au o sală modernă, utilată 
excelent. De cîteva zile insă, 
ei au fost avertizați că sala 
este pe cale să fie transformată 
în birouri ale Centrului de me
dicină sportivă ! Vasăzică, ca să 
se creeze spațiu unor activități 
funcționărești, vor fi sacrifi
cate două săli, uitîndu-se fap
tul că amenajarea lor a costat 
sume însemnate.

Am vizitat deunăzi sala de 
box Viitorul. Am văzut progra
mul de antrenament. De la 
ora 8 pină la 20, aproape 200 
de pugiliști de la Viitorul, 
Energia, I.T.B., precum și cei

trei 
facă 
însă 
tri-

Și> 
sco-

C. ALEXANDRU

decembrie LUNA (^DOUR^LO^

MB

luni, e greu 
ceva. Nu vă 
intîrzierea cu 
mis rîndurile
drept să vă spunem, nici 
pul. Ați avut oare nevoie de 
trei luni ca să stabiliți cu cite 
minute a prelungit arbitrul 
partida ? Sau acum, la sfîrșitul 
primei părți a campionatului, 
ați observat că echipa dv. nu 
prea stă pe roze și ar avea ne
voie de cele 2 puncte ?

din lotul reprezentativ se pre
gătesc pe cele două ringuri și 
la aparatele specifice boxului. 
Nici un moment de respiro. 
Maestrul Th. Niculescu, care 
ne-a vizitat alarmat la redacție, 
ne-a vorbit despre varianta ce 
se vîntură la Centrul „23 Au
gust" : scoaterea unuia din cele 
două ringuri și împărțirea sălii, 
printr-o cortină—jumătate pen
tru box, jumătate pentru lupte.

Este mai mult ca sigur că pu- 
nîndu-se în practică asemenea 
idee, atît boxerii cit și luptă
torii nu se vor mai pregăti în 
mod corespunzător. Si, cind te 
gîndești că antrenamentele lo
tului reprezentativ în vederea 
campionatelor europene de box 
din 1969 se vor desfășura pe 
un spațiu de cîțiva metri!

t CALARAȘANU

Prilej fle bucurii
și pentru cci mici
Oferiți-le daruri potrivite virstei,

gusturilor și înclinațiilor

MAGAZINELE DE SPECIALITATE VĂ AJElA SĂ ALEGEȚI :

- Jocuri distractive și educative
- păpuși
- jucării mecanizate și electrice
- truse de politehnizare
- jocuri pentru micii constructori

LOTUL REPREZENTATIV 
DE FOTBAL - 

LA BUCUREȘTI 
începînd de ieri, membrii lo

tului reprezentativ de fotbal se 
află în București, fiind găzduiți 
la centrul „23 August”.

progresul Învinsă 
LA RUSSE:!-3CUDUNAV 

înaintea turneului de lungă 
durată pe care-1 va între
prinde în curînd, în țările cal
de, Progresul București a sus
ținut o partidă amicală în 
Bulgaria, la Russe, întîlnind 
formația locală Dunav, din 
prima divizie. La capătul u- 
nui ioc dîrz, desfășurat pe un 
frig de minus 6 grade și pe 
un teren înghețat, fotbaliștii 
bulgari au repurtat victoria 
cu scorul de 3—1 (0—0). Uni
cul gol al bucureștenilor a 
fost 
dreapta Viorel Popescu.

marcat de fundașul

Cititori!

Reînnoiți-vă din vreme
abonamentul la

Vă asigurați astfel 
ziarul care vă oferă:
0 Ultimele noutăți din sportul mondial
0 Cronici și comentarii de la cele mai
mari competiții din țară și de peste hotare

0 Reportaje inedite din viața campionilor
® Anchete de larg interes din lumea sportului
românesc și international
Abonamentele se primesc de către oficiile și agen
țiile P.T.T.R. și de către factorii și difuzorii de 
presă.

Loto-Pronosport
Azi este ultima zi cind mai 

puteți să vă procurați bule
tine la concursul Pronosport 
Nr. 50 — etapa din 15 de
cembrie.

Programul acestui concurs 
cuprinde 13 meciuri din cam
pionatul italian, divizia A și 
B. Vă reamintim programul 
acestui concurs : I Bologna — 
Sampdoria, II Cagliari — 
Pisa, III Inter — Atalanta, 
IV Napoli — Varese, V Pa
lermo — Lanerossi, VI Roma
— Milan, VII Torino — Fio
rentina, VIII Verona — Ju
ventus, IX Bari — Foggia, 
X Brescia — Gomo, XI Ge
noa — Spăl, XII Padova — 
Monza, XIII Catanzaro — 
Reggina.

Programul prezintă interes 
prin aceea că se conturează 
cîțiva „soliști" buni : Bologna, 
Cagliari, Inter, Napoli și 
Genoa. Rămîne de văzut ciți. 
dintre ei vor rămîne în pi
cioare.

Programul concursului ur
mător nr. 51 etapa din 22 
decembrie 1968 arată astfel i 
I Bologna — Pisa, II Fioren
tina — Palermo, III Juventus
— Lanerossi, IV Milan —

Torino, V Napoli — Atalan- 
ta, VI Sampdoria — Interna- 
zionale, VII Varese — Roma, 
VIII Verona — Cagliari, IX 
Foggia — Gesena, X Catan
zaro — Genoa, XI Modena 
— Mantova, XII Padova — 
Bari, XIII Lazio — Catania.

★
Omologarea premiilor de 

la concursul excepțional Pro- 
noexpres din 8 decembrie 1968 
va avea loc azi după amiază. 
Rezultatele omologării vor fi 
comunicate în numărul de 
mîine.

Plata premiilor la acest 
concurs se va face astfel i în 
Capitală — începînd de marți 
17 decembrie, prin casieriile 
proprii Loto-Pronosport; în 
provincie ■— începînd aproxi
mativ de joi 19 decembrie 
prin casieriile proprii Loto- 
Pronosport și prin 
poștale.

mandate

LOTO
Numerele extrase 

rea din 13 decembrie.
69 71 74
42 65 87

FOND DE
875.813 lei;

Ia trage-
35 30
88 44

PREMII »

40
58
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De la corespondentul nostru in Belgia

tncă de la sosirea pe aero
port, la Bruxelles, fotbaliștii 
belgieni au fost asaltați pen
tru a explica mai în amănunt 
felul în care au fost la un 
pas de a învinge echipa Spa
niei la Madrid, tn întîlnirea 
contind pentru preliminariile 
C.M. din 1970.

Jucătorii erau abătuți, pen
tru că, după numai 3 minute 
de joc, ca urmare a golului 
înscris de Devrindt, condu
ceau cu 1—0 și avuseseră vic
toria tn mină. Din păcate, 
atunci cînd mai rămăseseră 
de jucat doar 15 minute, 
Garrate a egalat printr-un 
gol neregulamentar, răpind 
belgienilor din acel moment 
toate speranțele de a realiza 
marea performanță. După nu
meroase păreri ale specialiș
tilor prezenți, Garrate fusese 

■ în poziție clară de ofsaid și, 
mai mult decît atîta, își „po
trivise" mingea cu mina.

Căpitanul echipei belgiene, 
Pierre Hanon, enervat de 
greșeala arbitrului a exclamat; 
„Vă e frică să anulați un gol 
al spaniolilor în fața publi
cului lor !“ Și 
zația punînd 
peste arătător, 
răspuns: 'r"

tit ca să arbitrez în favoarea 
lor", și tot cu un... gest, l-a 
făcut pe fotbalistul belgian 
să înțeleagă că trebuia să 
părăsească terenul. Hanon 
...ezitînd să iasă, arbitrul por
tughez Garriga a făcut apel 
la poliția locală pentru a-l 
expulza pe belgian...

După acest incident, oaspe
ții, fără să se descurajeze to
tal, au mal 
atacuri, dar nu și-au văzut 
recompensate eforturile, tre
buind să se
un

încercat cîteva

mulțumească cu 
meci nul.

Fernand BOUVIER
„Les Sports“-Bruxelles

Audenaarde, 
ciclocros ale

ANGELO NICULESCU
un

în dorința 
torilor noștri

JJNe așteaptă

din conferințele pe care le-aCassius Clay surprins de obiectivul unui fotoreporter la una 
ținut în ultima vreme în diferite orașe ale Sta telor Unite.

meci greu
de a oferi cîtî- 

____  amănunte des
pre meciul de fotbal ’ Grecla- 
Portugalia, desfășurat acum 
cîteva zile în cadrul prelimi
nariilor C. M., ne-am adresat, 
telefonic, unuia dintre mar
torii oculari ai partidei, an
trenorul federal Angelo Ni- 
culescu (care se află încă la 
Atena), prezent la întîlnirea 
amintită în 
vator.

calitate de obser-

— Cum 
pe care ați

apreciați partida 
vizionat-o ?

— Mulți afirmă că rezulta
tul constituie o surpriză. De 
fapt, n-a fost o surpriză: 
grecii n-au făcut altceva de
cît să confirme forma bună 
arătată la Basel, cînd, deși 
învinși cu 1—0 de elvețieni, 
s-au dovedit un adversar 
foarte incomod. Acasă, în 
fața unei echipe cu condiție 
fizică precară, cum a fost 
cea a Portugaliei miercuri, 
grecii și-au impus jocul în 
forță, cu schimburi rapide 
de locuri în atac și „încruci
șări" derutante efectuate de 
vîrfurile Sideris și Papaioa- 
nu. Iar... rezultatul s-a vă
zut 1

la Atena Ci

la poarta lui Americo, 
portughez Torres

colț 
atacantul 
crezîndu-se probabil tn fața 
buturilor adverse a reluat 
împarabîl tn gol, cu capul, 
spre stupefacția Întregii asis
tențe. De altfel, după mar
carea golului, Torres a fost 
atît de uluit Incit în ciuda 
îndemnurilor lui Eusebio nu 
și-a mai revenit pînă In fi
nal, jucind ca drogat.

a întărit acu- 
degetul mare

Arbitrul i-a 
nu m-au plă-

FRAȚII VLAEMINCK - campioni 
de ciclocros ai Belgiei

Desfășurate Ia 
campionatele de
Belgiei s-au încheiat cu un 
deplin succes al fraților 
Vlaeminck. în cursa profesio
niștilor, (24,700 km) pe pri
mul loc s-a clasat Eric Vlae
minck, cu 1 h 11:00, iar la 
amatori (18 km) victoria a re
venit fratelui său Roger în 
52:00,0.

I
— Care credeți că a fost 

elementul nr. 1 
grecești ?

al victoriei

(Urmare din pag. 1)

vor fi prezentate pe micul 
ecran.

tn fotografia alăturată, Julita 
Jankowiak una dintre marile 
speranțe ale gimnasticii ar
tistice poloneze, executînd, la 
un recent concurs, un exer

cițiu cu eșarfa.

Turneele de șah 
lade

Mallorca și Atena
MADRID. — în runda a 

16-a a turneului internațional 
de șah de la Palma de Mal
lorca, marele maestru român 
Florin Gheorghiu a întrerupt 
partida sa cu Diez del Corral 
(Spania). Gligorici l-a învins 
pe Medina, Ivkov pe Visier, 
Larsen pe Vesterinen, Spasski 
pe Byrne și Toran pe Calvo. 
S-au încheiat cu remiză par
tidele Petrosian — Lehmann 
și Pomar — Korcinoi.

în partidele întrerupte din 
rundele anterioare s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Larsen — Toran 1—0 ; Spas
ski — Toran 1—0 ; Petrosian 
— Medina 1—0; Korcinoi — 
Spasski 1—0.

înaintea ultimei runde, pe 
primul loc se află Viktor 
Korcinoi cu 137i p. îl ur
mează t Spasski (U.R.S S.), 
Larsen (Danemarca) — 12 p 
Florin Gheorghiu ocupă lo
cul 10 cu 7 (1) p.

FULLMER TN EXHIBIȚIE 
LA CAZINOU

Nino Benvenuti 
cest meci, i 
oarece el l-a mai 
cum doi ani, pe 
într-un 
,.Palazzo dello Sport" din 
Roma. Fullmer, care susține 
că nu a traversat Oceanul ca 
turist, a declarat că el va 
fi noul campion mondial al 
„mijlociilor". Să fie vorba 
doar de declarații publicita
re ? Nu poate fi vorba, to
tuși, despre așa ceva întrucît 
biletele sînt vîndute și orga
nizatorii și-au asigurat bene
ficiile. Organizatorii doresc 
să mai obțină, însă, venituri 
suplimentare care nu intră 
în cota contractelor. Astfel, 
ei l-au invitat pe Fullmer să 
vină mult mai devreme în 
Italia în scopuri publicitare 
soldate cu cîștiguri frumoa
se... pentru ei în primul rînd. 
Fullmer a fost prezentat te
lespectatorilor în atitudini ori
ginale. Apoi a fost invitat 
la un cazinou, unde pe 
ring montat în mijlocul 
selor, a fost urmărit de 
sumatori cum își făcea 
toți sparing-partenerii.

are, în a- 
prima șansă de- 
z mei învins, a- 

american, 
meci desfășurat la 

dello Sport"

un 
me- 
con- 
K.O.

ÎNVINSUL, 
DECLARAT ÎNVINGĂTOR

Este cunoscut faptul 
australianul.: Lionel Rose 
fost declarat învingător

că 
a 

la

PANORAMIC
• După 9 runde, în tur

neul internațional de șah de 
la Atena conduce Kavalek 
(Cehoslovacia) cu 7l7i P, ur
mat de Parma (Iugoslavia) 7 
p. Șahistul român Victor 
Ciocîltea, care în runda a 
9-a a pierdut la Mihalcissin, 
ocupă locul 14 cu 2>7j p.

SPORTIV

Ciclistul Gianni Motta va fi 
prezent la startul viitorului 

Tur al Franței.

Acum, cînd suflarea de 
gheață a lui Boreu a 
cuprins aproape toată 

emisfera noastră, activitatea 
sportivă s-a retras între pe
reții sălilor și ai bazinelor. 
Sub cerul liber nu mai evo
luează decît schiorii, patina
torii și hocheiștii.

La Moscova, de exemplu, 
unde zilele trecute mercurul 
coborîse la minus 30 de 
grade, se desfășoară începînd 
de ieri unul din turneele 
semifinale ale Gupei campio
nilor europeni la polo, tur
neu în care Dinamo Bucu
rești evoluează fn compania 
echipelor omonime din Mos
cova și Magdeburg și a for
mației spaniole Nautic Club 
Barcelona. Celălalt turneu 
semifinal se desfășoară tot în 
acest sfîrșit de săptămână la 
Belgrad grupînd un alt cvar
tet de aspiranți la trofeul 
C.C.E. : Partizan, Mladost, 
Ferencvaros și N. 0. Marseille.

Tot la Moscova, amatorii 
de handbal vor avea prilejul 
să urmărească un interesant 
turneu feminin la care par
ticipă in afară de reprezen
tativa țării gazdă, selecționa
tele României, Ungariei, Po-

TURUL FRANȚEI
la formula veche

PARIS. — Cel de-al 56-lea 
Tur ciclist al Franței se va 
desfășura anul viitor între 28 
iunie și 20 tulie, pe un traseu 
de aproximativ 4100 kilo
metri, în 22 etape și fără 
nici o zi de repaus. Durita
tea traseului și lipsa zilelor 
de odihnă vor fi compensate

Campionatul

european

de judo

prin 
și o 
zare
Startul se va da la. Roubaix, 
iar sosirea va avea loc, ca 
întotdeauna, la Paris cu o 
semietapă conțracrtmometru 
individual de 36 km. Cu edi
ția a 56-a. Turul Franței revi
ne !a formula echipelor de 
firme comerciale, astfel că 
de data aceasta se contează 
sigur pe participarea asului 
belgian Eddy Merckx, alături 
de care își vor încerca șansa 
francezul Raymond Poulidar, 
italienii Gimondi, Motta și 
Franco Vianeiii, campionul 
olimpic de la Mexico, trecut 
recent la profesionism.

cîteva etape foarte scurte 
mai judicioasă reparti- 
a porțiunilor muntoase.

loniei și R. D. Germane. Tur
neul dotat cu premiul revis
tei „Ogoniok" va ține afișul 
începînd de luni și pînă 
minica viitoare.

Dacă într-o serie de 
din sudul și vestul 
ropei continuă încă 

putele din campionatele 
fotbal (dar nu pentru mult 
timp), o serie de echipe de 
club sau reprezentative au 
pornit „spre zări mai calde“ 
pentru a-și asigura o vacanță 
activă. Selecționata Iugosla
viei, de exemplu, evoluează 
astă seară la Buenos Aires in 
compania reprezentativei Ar
gentinei, în timp ce la Rto 
de Janeiro, echipa R. F. a 
Germaniei va servi replica 
11-lui național brazilian. 
Două întîlniri interesante ale 
căror rezultate nu le vom ști, 
din cauza diferenței de fus 
orar, decît mîine dimineață. 
Reamintim că cele două re
prezentative de pe continen
tul nostru vor susține marți 
o nouă întîlnire: fotbaliștii 
vest-germani vor avea ca par
teneri pe chilieni, la Santiago, 
iar echipa Iugoslaviei va ju
ca la Rio de Janeiro cu se
lecționata Braziliei.

Pe continentul sud-ame- 
rican va continua „se
rialul" curselor automo

bilistice denumit „Tempora- 
da“, duminică fiind progra
mată cea de a treia probă, 
la San Juan. După primele 
două întreceri (la Buenos Ai
res și la Cordoba) conduce in 
clasament italianul De Ada- 
mich (pe o mașină Ferrari) 
cu 21 p. urmat de compatrio
tul său Brambilla (tot pe 
Ferrari) cu 13 p. In schimb, 
marele învingător de anul 
trecut, Jean Pierre Beltoise 
(care a monopolizat atunci 
locul 1 în toate cele patru 
curse) se află, acum, abia pe 
locul VII fi.ind victima unor 
defecțiuni tehnice.

In cealaltă extremitate a 
emisferei australe, par- 
ticipanții la marele ma

raton automobilistic Londra 
— Sydney urmează să treacă 
astăzi din nou la volan după 
întreruperea impusă de trans
ferul maritim dintre Bombay 
și orașul australian Freeman-

ROMA. — Uniunea euro
peană de judo a hotărît ca 
viitoarele campionate euro
pene de judo să se desfășoa
re la Ostende (Belgia) în 
luna mai 1969 întrecerea re
zervată juniorilor și tineretu
lui va avea loc la 21 — 22 
martie în Berlinul Occi
dental.

puncte în fața mexicanului 
Castillo, în meciul desfășurat 
la Los Angeles. După părerea 
spectatorilor, Rose, care fu
sese trimis și la podea tre
buia declarat învins, 
de campion al lumii 
tegoria cocoș urmînd 
atribuit mexicanului, 
surprinderea generală, 
i-a acordat victoria lui Rose. 
A urmat un scandal de mari 
proporții, poate unic în isto
ria sportului cu mănuși. în 
încăierarea dezlănțuită au că
zut victime mai mulți spec
tatori care au fost internați 
la spital. în noaptea urmă
toare cîțiva suporteri mexi
cani au pătruns în arena 
„Colliseum" unde a avut loc 
gala și au dat foc fotoliilor. 
Au trebuit să intervină pom
pierii pentru a stinge incen
diul dar autorii focului n-au 
putut fi prinși deoarece s-au 
făcut nevăzuțî cu o mașină 
care-i aștepta afară. Sosit 
imediat Ia fața locului organi
zatorul meciului, George Par
nassus, a început pur și sim
plu să plîngă, văzînd mobi
lierul aproape complet dis
trus.

Este, se pare pentru pri
ma oară, cînd un manager 
plînge de disperare...

titlul 
la ca
să fie

Spre 
juriul

„DACA AS PRIMI
UN AVANS..."

Deși, în repetate rînduri, a 
afirmat că primește 7 000 do
lari pe săptămînă pentru con
ferințele ținute în diverse u- 
niversități și institute, fostul 
campion mondial Cassius 
Clay, a declarat, în cadrul 
unei recente conferințe de 
presă, că este gata să-și facă 
reintrarea în ring pentru 
a-și putea plăti datoriile con
tractate care se cifrează la 
suma de 320 000 dolari.

„Dacă aș primi un avans, 
aș fi gata să reiau activitatea 
sau o voi relua imediat după 
ce voi ieși din închisoare, 
pentru a-mi putea achita da
toriile” — a declarat el în 
fața unui auditoriu cifrat la

800 studenți ai unei universi
tăți din New Jersey.

Datoriile de care vorbește 
Clay au fost făcute, în cea 
mai mare parte, pentru a 
putea plăti cheltuielile jude
cătorești impuse de acțiunile 
succesive ce i-au fost inten
tate după ce s-a decis să re
fuze înrolarea în armată.

Cassius Clay — actualmen
te în vîrstă de 26 ani — ur
mează să compară în curîr.d 
în fața Curții Superioare 
(instanță ce urmează să pună 
capăt peripețiilor judiciare 
ale fostului campion mondial 
la toate categoriile). El a mai 
declarat — cu același prilej 
— că primește mereu . oferte 
de a apărea pe ring în străi
nătate dar guvernul S.U.A. 
nu îi permite să iasă în a- 
fara hotarelor.

— Neîndoios, 
zică superioară 
șt — ca element la fel de 
important — jocul surprinză
tor de slab al defensivei por
tugheze, în care jucătorii 
s-au marcat... reciproc. Tre
buie, totuși, menționat că, în 
ansamblu, elevii Iui Otto 
Gloria au evoluat mulțumi
tor, avînd o primă jumătate 
de oră superioară jocului cu 
România de la Lisabona, in
terval în care Augusto și 
Orlando (înlocuitorul Iui Gra- 
ca, accidentat) s-au dovedit 
cei mai în formă jucători 
portughezi. „Perla Mozambi- 
cului", Eusebio a făcut însă 
o partidă modestă. Cred că 
grecii au avut și un dram 
de șansă. La o lovitură de

condiția fi- 
a gazdelor

— Așadar, în cîteva cu
vinte .„

— Am asistat Ia un meci 
plăcut, plasat între coordo
natele unei perfecte sporti
vități, care, în plus, s-a bu
curat de excelentul arbitraj, 
mereu pe fază, al vest-ger- 
manului Schullenburg. Ca o 
concluzie generală trebuie să 
remarc că grecîi, adversarii 
noștri din aprilie, par puși 
Pe fapte mari și n-ar fi ex
clus ca tocmai ei, prin po
ziția de outsider, să joace 
un rol decisiv în privința 
calificării. Fac această afir
mație gîndindu-mă că în 
momentul de față orice punct 
cîștigat în meciurile cu re
prezentativa Greciei are o 
valoare mult sporită față de 
previziuni. Deci, ne așteaptă 
un meci greu la Atena.

Ovidiu IOANIȚOAIA

Sferturile de finală în
C.O.T. la tenis de masă

BRUXELLES 13 (Agerpres).
— Au fost trase la sorți par
tidele din cadrul sferturilor 
de finală ale „Gupei orașelor 
tîrguri" la tenis de masă. 
Iată programul meciurilor I 
Standard Liege — G.S.T. Za
greb ; Soylla Leyden (Olanda)
— Spartakus Budapesta; 
Maydar Barcelona — Sparta 
Praga ; Kfum Stockholm — 
învingătoarea întîlnirii F. 8. 
Sarrebruck (R. F. a Germa
niei) — Stadion Praga.

„CUPA DUNĂRII" LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
® ECHIPA ORAȘULUI BUCUREȘTI VA JUCA PENTRU LOCURILE 3-4 

© JUCĂTORII ROMANI AU FOST ÎNVINȘI ASEARĂ DE SELECȚIONATA SOFIEI

Repre- 
orașulul 

doilea

SOFIA, 13 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru), 
zentativa de tineret a 
București a susținut al
meci în cadrul competiției Inter
naționale de hochei „Cupa Dună
rii", întîlnind prima selecționată 
a capitalei Bulgariei.

Deși au evoluat mal bine decît 
în partida de joi, hocheiștll ro
mâni au fost întreeuțl de gazde 
cu un scor categoric lO—l “ " 
2—0, 6—1). Diferența mare 
scor nu reflectă însă, în 
fidel, raportul de forțe de 
gheață. Hocheiștll bulgari

Gh. Passarell
eliminat la Brisbane

In turneul Internațional de 
tenis de la Brisbane cel mai 
disputat meci al sferturilor de 
finală a fost acela dintre austra
lianul Ray . Ruffels și america
nul Charles Pasarell. A cîștigat 
Ruffels cu 4—6, 10—8, 6—8, 6—2, 
6—1. Alte rezultate : Ashe — 
Lutz 6—4, 7—5, 6—4 ; Smith — 
Dent 9—7, 6—2, 6—3 ; Bowrey 
— Moore 6—4, 6—3, 4—6.

(2-0; 
de 

mod 
pe 
au 

fost superiori în conducerea pu
cului; mal deciși în intervenții; 
avînd o forță și o pregătire fi
zică superioară. Dar, trei din cele 
patru goluri marcate de ei în pri
mele 2 reprize au fost conse
cința unor grave greșeli comise 
de apărătorii români. Apoi; por
tarul Rot.h; care l-a înlocuit pe 
stolculescu (accidentat) a avut; 
mai ales în ultima parte a me
ciului, intervenții neinspirate; 
primind cîteva goluri narabile. 
Adăugind la acestea și Inefica
citatea în atac a echipei române,- 
care a ratat patru ocazii clare, 
avem explicația scorului sever cu 
care s-a încheiat întîlnirea.

Au marcat : Dimov (min. 10, 
12, 54), Kalev (min. 27); Leșev 
(min. 32); Topalski (min. 48, 58); 
Nedelkov (min. 50); Iliev (min. 
52); Gherasimov țmîn. 48) pentru 
învingători; respectiv Florescu 
(min. 45).

BUDAPESTA — SOFIA (TINERET) 
8-1

Vineri seara s-au încheiat jocu
rile din grupe. Ocupînd poziția 
secundă; echipa orașului Bucu
rești va juca duminică cu Buda
pesta pentru locurile 3—4. 
Pentru locurile 1—2 se vor întîlnl 
prima reprezentativă a orașului 
Sofia cu Dinamo Kiev.

Toma HRISTOV

Un nou grup de patinatori

români la Inzell
După recentul concurs Interna

țional de viteză de la Inzell, unde 
sportivii noștri au avut o com
portare bună, un nou grup de 
patinatori români va evolua pe 
pista de altitudine din R. F. a 
Germaniei. La întrecerile progra
mate între 21—22 decembrie, țara 
noastră va fi reprezentată de 
Ileana Antal, Romulus Roșea, Ho- 
ria Timiș șl Carol Komiatzegy. 
Viteziștil noștri vor fi însoțiți de 
antrenorul Ernest Urlîch.

■H
Cîteva dintre protagonistele întrecerilor de schi de la Val d’Isere (de la stînga la dreapta) 1 
Annie Famose, cîștigătoarea slalomului uriaș, compatrioata ei Frangoise Macchi și Rosy Mit-Annie Famose, cîștigătoarea slalomului uriaș, compatrioata ei 

termaier (R.F.G.).
panților să se refacă după 
efortul depus de la Londra 
pînă la Bombay. Toți, abso-

tie. Din păcate cele nouă 
zile petrecute pe vasul „Chu- 
san" nu au permis partici-

lut toți, au căzut victime 
unei infecții intenstinale, cu
noscută sub numele de „Bom-

bay Bell". Medicii care în
soțesc caravana automobilis
tică afirmă că acești marato- 
niști pe patru roți vor putea 
continua cursa dar au ținut 
să precizeze că „vor pleca de 
la Freemantle mai obosiți 
decît au ajuns la Bombay". 
Vă închipuiți ce examen di
ficil va constitui pentru cele 
72 de echipaje, aflate încă 
în cursă, ultima porțiune a 
maratonului care, după cum 
am mai scris, se desfășoară 
pe 5 000 km de șosele proaste 
(în cea mai mare parte), în 
condiții climatice dure su
ficient explicate de prezența 
deșertului și a brusei.

Încheind, vom aminti că 
la Val d'lsere, elita 
schiului european con

tinuă să-și dispute azi și mîi
ne întîietatea în probele de 
slalom special (feminin) și co- 
borîre (masculin), ultima fiind 
dotată cu o cupă ce poartă nu
mele unuia din foștii ași ai 
schiului francez — Henri 
Oreiller.

S. BONIFACIU

Tn grupa semifinală 
a „C.C.E." la polo

DINAMO BUCUREȘTI
N. C. BARCELONA 5-3

CRIZĂ DE ZĂPADĂ

LA VAL d’ISERE

Locclie —noul campion semimijlociu al lumii
TOKIO 13. — Boxerul ar

gentinian Nicolino Locche este 
noul campion mondial la ca
tegoria semimijlocie (claia 
junior, versiunea W.B.A.) in 
urma victoriei asupra japo-

nezului Takeshi Paul Fuji. 
Meciul s-a disputat la Tokio, 
și s-a terminat în repriza a 
10-a cînd Fuji nu a mai pu
tut continua lupta.

Teri după amiază au înce
put Ia Moscova, în bazinul 
de 50 m de la Lujniki, în
trecerile 
din 
lor 
tida 
tre 
namo Magdeburg a furnizat 
o primă surpriză. La capătul 
unui meci viu disputat, jucă
torii din Magdeburg au re
alizat o nesperată victorie 
la scorul de 2—1 (0—1, 1—0, 
0—0, 1—0).

în cel de al doilea joc, 
așa cum era de altfel de aș
teptat, campioana Spaniei, 
N. C. Barcelona, a opus o 
dîrză rezistență echipei Di
namo București. Cu un plus 
de experiență, dinamoviștii 
au cîștigat cu scorul de 5—3 
(0—0, 2—1. 1—0, 2—2).

Astăzi sînt programate par
tidele Dinarno Moscova — 
N. C. Barcelona Și Dinamo 
Magdeburg—Dinamo Bucu
rești.

grupei semifinale 
cadrul „Cupei campioni- 
eurepeni" la polo. Par- 
inauguraiă disputată în- 

Dinamo Moscova și Di-

Tiparul I. P. „Informația", str. Brezoianu ar, 23—25, București

UN NOU START IN RALIUL
LONDRA-SYDNEY

SYDNEY, 13 (prin radio). — 
Tn portul Freemantle, din apro
piere de Perth, au sosit cele 72 
de automobile și echipajele lor, 
rămase în marea întrecerea a

Raliului Londra ■ 
vor lua un nou i 
traversa partea : 
traliei. Mai sînt 
5 760 km.

— Sydney. Ele 
start, pentru a 
sudică

i de
a Aus- 
parcurs

Proba de slalom special care 
trebuia să se dispute azi în ca
drul „Criteriului primei zăpezi" 
nu a avut Ioc datorită lipsei ză
pezii. în această situație, ea a 
fost amînată pentru mîine (n. r. 
azi), evident dacă vor exista 
condiții favorabile.

GH. RANGU, trimisul nostru special la Bremen, transmite:

R. F. a GERMANIEI-ROMANIA 22-17 (10-12) LA HANDBAL
Aseară, în fața a peste 6000 

de spectatori prezenți în tri
bunele de la Bremen Stadt- 
halle, s-au întâlnit reprezen
tativele masculine de handbal 
ale R.F. a Germaniei și Ro
mâniei. La capătul unei par
tide extrem de disputate, vic
toria a revenit gazdelor, ia 
scorul de 22—17 (10—12).

In prima repriză românii 
au fost superiori, au condus 
în majoritatea timpului, la 
pauză avînd un avans de do
uă goluri. După reluare în-

să, ei nu au mai putut bene
ficia de aportul lui Licu și 
Gunesch (accidentați), fapt 
care a dat mult curaj hand- 
baliștilor vest-germani. Aceș
tia au impus jocului un ritm 
infernal și, după ce au egalat 
(12—12 în min. 32) au pre
luat conducerea, nemaice- 
dind-o pînă la sfîrșit. Punctul 
forte al învingătorilor a fost 
sistemul defensiv în frunte 
cu portarul Bode, dovedin- 
du-se în repriza secundă, greu

de depășit. Arbitrii danezi 
Ovdahl și Hjuler au condus 
corect următoarele formații i

R.F.G. Bode (Meyer) — 
Ahrendsen 4, Bucher 2, Feld- 
hoff 1, Gosewinkel, Honnige 
1, Lubking 4, Muller 3, Munck 
3, Neuhaus, Schmidt 4.

ROMANIA. Penu (Orban) 
~, Gunesch

Nica 2,
3, Sa-

— Gațu 3, Goran 3,
2, Licu, Moldovan,
Marinescu, Popescu 
mungi 3, Kicsid 1. Meciul re- 

■ vanșă, duminică la Kiel.
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