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ZĂPADĂ DINCOLO DE PISCURI

ATENȚIE, CAMPIONI: 
NOUA GENERAȚIE A IEȘIT PE PANTE!

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

’ Zăpada este Încă Ia această 
eră; un oaspete așteptat, chiar la 
munte. Capriciu al naturii sau 
fenomen științific 7 Greu de 
răspuns, atunci cînd întrebarea 
vrea să elucideze cauzele care 
duc la schimbări radicale în sta
rea timpului. Dar, pînă să se a- 
jungă la concluzii definitive și 
măi cu seamă obiective, conse
cințele decurg tocmai din sarci
nii celor care sînt mai puțin in
teresați să afle explicațiile, dar 
rămîn cei mai afectați d« ceea 
ce se petrece.

iîn actualul sezon, materia 
primă a iernii n-a fost „livrată” 
nici Sinăii și nici Brașovului. 
Se pare că nu numai pirtiile 
Bțicegilor și Postăvarului sînt 
la această dată „uscate", că șl 
altele ale Continentului nostru 
eHiâr dintre cele mai sus si
tuate.

De aceea schiorii își caută, cu 
o febrilitate care ar putea topi 
și ghețuri. căile de zăpadă, 
fiindcă, în afara calendarului, îi

nos, ritmînd parcă gerul, ală
turi de care trona o canistră 
albastră, de plastic, trăgea, 
răbdător, un cablu cu care schi
orii, agățați de centură, făceau 
calea-ntoarsă In moțul pantei. 
E o minune (de care ne este 
totuși rușine să ne minunăm) 
deoarece n-am putut-o vedea 
mal des și mai curînd pe pan
tele noastre, mai ales că Gică 
Roșculeț ne spune cum s-ar 
putea fabrica lesne și pe la noi, 
fără a irosi alți bani, mai 
scumpi, deocamdată. In felul a- 
cesta, încă de Ia primele ie
șiri pe schi, sportivii reușesc să 
ia în picioare cîțiva km de cobo- 
rîre zilnic. Zăpada scîrțîie sub 
canturi, motorașul bate tic-tac- 
ul care invită la hărnicie, totul 
se înlănțuie de minune.

„DINASTIA" FOCȘENEANU 
CONFIRMĂ...

Ochiul lui Roșculeț supra
veghează alunecarea — ' și

prevenit !). Ziua de schi se în
cheie cînd soarele indică miezul 
zilei. La cabană, Sandu de la 
Omu’ (așa se recomandă Al. 
Naghy care ține acum cabana 
Vîrful cu Dor) și vrednicele sale 
ajutoare feminine, au pregătit 
supe fierbinți, fripturi și cirnă- 
ciori, toate aburind și provocînd 
simțurile olfactive și gustative ; 
astfel, gurile tinere capătă re
pede de lucru înghițind și sfî-

șiind pîinea și carnea cu dinți 
de lupi hămesiți.

Pentru noi, cei vîrstnici, a so
sit clipa facialelor. Alătur) de 
Cornel Tăbăraș, Gică Roșculeț 
și Radu Banu depanăm caierul 
amintirilor și țesem, pe gher
gheful imaginației, viitorul schi
ului.

11 veți afla în curînd și dum
neavoastră.

în zilele de 16 și 17 decembrie a.e. au avut 
loc lucrările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. La lucrări au 
participat ca invitați membrii Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Miniștri, conducători 
ai instituțiilor centrale de stat, ai organiza
țiilor de masă și obștești, ai Frontului Uni
tății Socialiste, ai consiliilor oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară și germană, 
membrii Colegiului Central de partid, șefi 
ai Secțiilor C.C. al P.C.R., prim-secretari ai 
comitetelor județene de partid, prim-vicepre- 
ședinți ai consiliilor populare județene, re
dactori șefi ai presei centrale.

Plenara a dezbătut proiectul planului de 
stat de dezvoltare a economiei naționale și 
proiectul bugetului de stat al Republicii So
cialiste România pe anul 1969.

La dezbateri au luat cuvîntul tovarășii 
Dumitru Balalia, Virgil Cazacu, Iosif Uglar, 
Miu Dobrescu, Ion Turcii, Aurel Duca, Ște
fan Boboș, Constantin Scarlat. Mihai Telescu, 
Crișan Adalbert, Vasile Malinschi, Gheorghe 
Blaj, Nicolae Tăbîrcă, Ilie Făsui, Trofin 
Simedrea, Constantin Pîrvulescu, Petre lo- 
nescu, Gheorghe Vasilichi, Nicolae Vereș, 
Alexandru Boabă. Moga loachim Nicolae 
Murguleț. Mihai Marinescu, Gheorghe Pană.

în încheierea dezbaterilor a vorbit tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Apreciind că prevederile celor două pro
iecte supuse dezbaterilor corespund liniilor 
directoare și sarcinilor stabilite de Congre
sul al IX-Iea și de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, cerințelor dez
voltării în ritm susținut a economiei noastre 
naționale, ridicării în continuare a nivelului 
de trai al oamenilor muncii, Plenara Ie-a

Atac al dinamoviștilor tntr-unul din me
ciurile acestora cu Avîntul Miercurea Ciuc.

SE
CAMPIONATUL

DE HOCHEI

îndeamnă s-o facă un Imbold 
lăuntric greu de definit.

TN RITMUL CILINDRILOR

La sfîrșitul săptămînii, știam 
eă trebuie să-i găsim pe undeva. 
Și, intr-adevăr, i-am aflat pe 
versantul nordic al Vîrfului cu 
Dor, acolo unde primii fulgi, 
presați de vîntul de creastă, 
s-au strîns unii într-alții și 
n-au mai putut fi separați de 
soarele care-i mîngîie zi de zi. 
Erau cîțiva tineri de la Dina
mo Brașov și de la Clubul spor
tiv Sinaia. Greu să-i deosebești 
pehtru că cel care n-a călcat 
două ierni consecutive pe munte 
este acum în fața altei generații. 
Pe de altă parte, echipamentul 
foarte... ermetic constituie al 
doilea impediment, în timp ce 
un alt element, barba, îi egali
zează pe cel mai mulți. Totuși, 
silueta lui Kurt Gohn mai poa
te fj încă deosebită, aici pe pan
tă, ca și obrazul veșnic îmbu
jorat al antrenorului dinamo- 
vist Gică Roșculeț, alt as al 
schiului deceniului trecut. Prin 
intermediul lor binevoitor a- 
veăm să-i cunoaștem, curînd, și 
pe, ceilalți și să descoperim 
chiar cîteva fete printre teme
rari. Dar, mai important decît 
plăcuta reîntîlnire cu aceste 
vechi cunoștințe, a fost fără 
discuție, cea cu baby-s”hiul. 
Un motoraș cu păcănit priete-

mai puțin exigent pentru 
moment — tehnica. Se suc
ced, printre crengile înfipte în 
zăpadă, elevul școlii profe
sionale de ospătari din Brașov, 
N. Ghimbășeanu (17 ani), San
du Mihaela, studentă la I.C.F. 
în anul V — cursul fără frec
vență. șoferul Mircea Ene, osta
șul în termen Val. Alexandres- 
cu, toți de la Dinamo Brașov. 
Șirul sinăienilor este incomplet, 
deoarece Cornel Tăbăraș, abia 
revenit din Italia, este la caba
nă să-și monteze schiurile. Ei 
sint totuși mai numeroși decît 
brașovenii, avînd ceea ce în fot
bal se cheamă (fără a fi real 
ca aici) avantajul terenului ! 
Ni-i prezintă antrenorul Radu 
Banu, prea curînd retras din 
competiții pentru a se dedica 
creșterii altor cadre : juniorul 
Al. Bogdan — îndrăzneț in ra
port cu cei 16 ani ai săi, care 
se vor rotunji în luna martie, 
elev in cl. a'.IX-ș a liceului din 
Sinaia, Ștef. Moldoveanu — ab
solvent al școlii profesionale de 
pe lingă fabrica de hîrtie din 
Bușteni, Dinu Cezar, tot sinăian 
și încă elev (17 ani) la profesio
nală, Lili Focșeneanu — o altă 
reprezentantă a acestei familii 
devenită pepinieră de sportivi, 
lucrătoare la uzina mecanică 
din Sinaia, fratele ei, strunga
rul Marin Focșeneanu (v-am

După un scurt „intermezzo" 
internațional, .susținut fără 
prea mult succes de cele două 
selecționate ale țării, jucă
torii de hochei fruntași vor 
reîmbrăca începînd de astăzi 
după-amiază tricourile echipe
lor lor de club, reluînd disputa 
pentru titlul de campioni na
ționali. Rezultatele contradic
torii și, în general, de loc sa
tisfăcătoare obținute în ulti
mele săptămîni în confrun
tările internaționale au dus, 
aproape în mod firesc, la o 
subțiere a rîndurilor amato
rilor de hochei. Este un fapt 
de loc îmbucurător, dar de 
necontestat.

Pornind de la această situa
ție, momentul reluării cam
pionatului național poate să 
însemne și un moment de 
înviorare a interesului pentru 
hochei. Aceasta, însă, numai 
cu cîteva condiții; Prima din
tre ele este ca formațiile si
tuate pe planul secund al ie
rarhiei (Avîntul M. Ciuc și 
Agronomia Cluj) să abordeze 
jocurile cu fruntașele clasa
mentului (Steaua și Dinamo) 
de pe poziții mai realiste și, 
în orice caz, mai curajoase, 
vizînd nu ca pînă acum o 
înfrîngere la un scor cît mai 
onorabil, ci chiar victoria. De 
altfel, atît în turul cît și în 
returul primei manșe, fie pe 
durata unui joc întreg, cum 
a fost cazul partidelor Dinamo- 
Avîntul (tur) sau Dinamo-A- 
gronomia (retur), fie de-a lun
gul unor reprize, aceste echi
pe au dat o replică neaștep
tată, vădind posibilități certe 
de a putea obține victorii în 
fața primelor clasate. Atunci, 
ce așteaptă ? O invitație spe
cială ? O 
lej !

Un alt 
interesul 
atît de dinamic și spectaculos 
este ca prin meciurile cam
pionatului să ofere publicu
lui tocmai aceste atribute ale 
hocheiului și nu numai par-

facem cu acest pri-

mijloc de a reanima 
pentru acest joc

începînd de mîine

citiți în SPORTUL serialul scris de 
ziaristul italian Lemberto ARTIOLI 
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tea mai puțin spectaculoasă, 
însăilată pe repetate blocări 
ale pucului la mantinele, 
pe întreruperi dese, pe faze 
laterale lente și fără direc
ția porții. Așadar, o altă in
vitație. De această dată a- 
dresată însă jucătorilor, ei 
fiind principalii eroi (din pă
cate, în hocheiul nostru mai 
sînt Și alți eroi : arbitrii !) ai 
partidelor de la care aștep
tăm mai mult decît o luptă 
...oricum pentru asigurarea 
celor două puncte. Numai așa 
spectatorii vor fi tentați să 
ia loc — în ciuda frigului — 
în tribunele patinoarului.

în sfîrșit, o ultimă invita
ție. Adresată chiar spectato
rilor. Hocheiul merită să fie 
văzut. Cu atît mai mult, cu 
cît jocurile din această a doua 
manșă vor putea produce 
surprize. Se vor înregistra ele 
chiar de azi în partidele : 
Steaua-Petrol Geologie (ora 
16,30) și Dinamo-Avintul M. 
Ciuc (ora 18,45) ?

BOXERII DINAMOVIȘTI
ÎNVINGĂTORI LA MODENA

Luni seara, la Palazzo 
dello Sport din Modena, 
tn fața a 2 5Oo de specta
tori, boxerii clubului Di
namo București au obți
nut o victorie facilă în 
fața selecționatei armatei 
italiene, cu categoricul 
scor de 14—2. Publicul a 
aplaudat succesul boxeri
lor romAni șl îndeosebi 
victoria lui Crudu care, 
luptînd foarte spectaculos, 
l-a învins pe Angelli prin 
k.o. Românul a fost răs
plătit de organizatori cu 
o medalie de aur acordată 
celui mai bun boxer al 
galei. De asemenea Stanei, 
aeționînd în stilul său ca
racteristic, a obținut o 
frumoasă victorie prin a- 
bandon în repriza I !n 
fața rutinatului Sorangelo, 
care peste 30 de zile va 
semna contractul de pro-

aprobat în unanimitate Și a hotărî! sâ fie 
supuse spre legiferare Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România.

Plenara a examinat cererile tovarășilor 
Alexandru Bîrlădeanu, Petre Borilă și Ale
xandru Moghioroș care au solicitat Comite
tului Central să fie eliberați din funcțiile 
de conducere ce implică activitate perma
nentă, deoarece starea sănătății nu le în
găduie să mai depună o asemenea activi
tate.

Plenara a dat o înaltă apreciere contri
buției aduse de tovarășii Alexandru Bîrlă
deanu, Petre Borilă și Alexandru Moghioroș 
la activitatea revoluționară din țara noastră, 
la elaborarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului. In ace
lași timp, satisfăcind cererile respective, 
Plenara a hotărît eliberarea, in vederea pen
sionării lor, a tovarășului Alexandru Bîrlă
deanu din Comitetul Executiv și Prezidiul 
Permanent, a tovarășului Petre Borilă din 
Comitetul Executiv și a tovarășului Alexan
dru Moghioroș din Comitetul Executiv și din 
funcția de secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, Petre 
Borilă și Alexandru Moghioroș au mulțumit 
Comitetului Central pentru încrederea ce 
le-a fost acordată în funcțiile pe care le-au 
îndeplinit, și au asigurat că își vor da și 
în viitor, în limita posibilităților, aportul la 
activitatea partidului, la realizarea liniei sale 
politice.

Plenara a ales în unanimitate pe tovarășii 
Petre Lupu, Manea Mănescu și Gheorghe 
Stoica ca membri ai Comitetului Executiv 
și pe tovarășul Dumitru Popescu ca secre
tar al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

fesionist 1 Italianul, trimis 
de două ori la podea, a 
fost nevoit să abandoneze, 
nemaiputind rezista atacu
rilor lui Stanef. O bună 
propagandă pentru box au 
făcut și M. Dumitrescu și 
I. Olteanu. Tată celelalte 
rezultate (N.R. Din cauza 
orei tîrzii la care s-a ter
minat 
tut fi 
nostru 
teanu 
Ghiță
(decizie care 
jează pe român), M. Con- 
stantinescu b.p. Sciaronl, 
N. Pâpălău meci nul cu 
Defumeri.

Următoarea reuniune va 
avea loc joi, la 
Nova-Marche,

gala, ele nu au pu- 
publlcate în ziarul 
de marți) : I. Ol- 
b.p. Ciprionl, C.

meci nul cu Diallo 
dezavanta-

Civitta

Petre EPUREANU 
arbitru internațional
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PEREGRINI,
DAR NU SOLITARI I

i

D
eci tenismanii noștri au ple
cat spre țări mai calde. Care 
în India, care pe țărmurile 
Mediteranei, urmînd legile 
unei migrații a sezoanelor 
sportului alb, care de fapt 

este unul singur. Jucătorii de tenis nu 
cunosc vacanțe, ci doar pauze de res
pirație, atît cît să odihnești brațul 
care repetă zilnic, cu reflexe de au
tomat, aceeași și aceeași mișcare.

Cu cîțiva ani în urmă, portretizînd 
pe un mare as al rachetei — chilia
nul Luis Ayala — nota, în programul 
său de activitate acel concediu obli
gatoriu de 3 luni pe care și-l lua în 
fiecare toamnă : „Vreau să mai uit 
de tenis, încui rachetele în dulap și 
fac altceva. Mă duc în munți, fac schi, 
joc fotbal. Orice, numai* tenis nu! Așa 
pot să fiu mereu proaspăt la startul 
unui nou sezon" — spunea Ayala.

Cît de versatile sînt, totuși, părerile 
specialiștilor ! Acum, un Harry Hop
man, de pildă, pune pe elevii săi să 
schimbe adversari și terenuri, dar nici
decum activitatea lor de bază. Pau
ză aproape nu există, tranziție doar.

Și este bine că sportivii noștri se 
adaptează întrutotul cerințelor mo
derne ale activității de performantă.

Reluăm așadar drumul spre oazele 
tenisului din miazăzi, dar cu o cara
vană considerabil mărită. Numelor 
consacrate li se adaugă acum altele 
noi, aparținînd tinerelor speranțe. Cu 
certitudine ele pot fi împlinite. Iar 
dacă turneul indian — și cele ce îi 
urmează — vor da măcar un singur 
nou jucător consacrat, bun pentru na
țională, atunci eforturile de azi, ale 
celor ce au grija menținerii și creș
terii prestigiului tenisului românesc, 
vor fi pe deplin acoperite.

Față de anul trecut, la plecarea te- | 
nismanilor în India, termenii de corn- ■ 
parație mai conțin un element nou. 
Pleacă și antrenorul. Aceasta repre
zintă un plus important, o întărire e- , 
sențialâ a acțiunii. Cu veșnic activul I 
Gheorghe Cobzuc la timonă, escadra • 
albă a r..' 
conducător 
pedagog va sesiza 
cui elevilor r~: "
lucrate, iar < 
noscută — îi 
qurul țel al călătoriei :

Și este 
adaptează

mînuitorilor rachetei are un 
bun. Ochiul priceputului 

j amănunte în jo- 
săi care trebuie mereu 
autoritatea sa — recu- 

va mobiliza către sin- 
M„....... .. _.... : pregătirea per

formanței. Ceea ce a lipsit poate, altă
dată.

Este un bun cîstigat.
Radu VOIA

I

I
I

I

AȘII VOLEIULUI ÎN... ARENĂ
Finișul primei părți a cam

pionatelor diviziei Ă de vo
lei corespunde unui moment 
de mare interes generat de 
întîlnirile directe dintre prin
cipalele candidate la pozițiile 
fruntașe, atît la masculin cît 
și la feminin. Seria confrun
tărilor o deschid astăzi, de la 
ora 18, în sala Floreasca, for
mațiile masculine Dinamo și 
Rapid.

Duminică, de Ia ora 10, 
tot în sala Floreasca, ultima 
etapă programează partidele 
Rapid—Dinamo (f) și Steaua— 
Dinamo (m), jocuri decisive 
pentru stabilirea locurilor 1 
și 2 la încheierea turului.

Cea de a doua partidă va 
fi transmisă și la televiziune, 
începînd de la ora 12.

CARNAVAL PE GHEAȚĂ, LA BRAȘOV
BRAȘOV, 17 (prin telefon).

Sîmbătă seara are loc inau
gurarea patinoarului artificial

Pe orice vreme, în orice 
anotimp, tinerețea asal
tează la fiecare sfîrșit 
de sâptâmînâ — culmile 
munților, care le deschid 
panorame largi spre 
frumusețile Carpafilor 

noștri

Citiți, astâzi tn pagina 
a ll-a a ziarului o ru
brică de turism și auto

mobilism

al asociației Petrolul, reame- 
najat și mărit, avînd acum 
o suprafață de 800 m.p. Fes
tivitatea de deschidere va cu
prinde demonstrații de pati
naj artistic, la care au fost 
invitați și o serie de patina
tori bucureșteni, în frunte cu 
Elena Moiș, campioana țării, 
Sandu Dragoș, Doina Ghișe- 
rel, perechea Leiiția Păcura- 
ru-Dan Săveanu. Programul 
se 
Iul

va încheia cu tradiționa- 
„carnaval pe gheață".

C. GRUIA, coresp. principal
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DISPAR PETELE ALBE...

PSEUDOFANTEZIE AUTOMOBILISTICĂ

MÎINE, LA VOLAN

baza lui Alfa-pe„CARABO", una dintre ultimele creații ale italianului Bertone. Realizată p 
Romeo 33, mașina prefigurează, prin silueta sa agresivă, vehiculul viitorului.

Mii de savanfi fac studii, cal
culează, participă la experimen
tările legate de călătoriile cos
mice. De peste un deceniu, e- 
forturile acestor cutezători au 
intrat pe orbita realizărilor con
crete șl avem certitudinea că, 
in curînd, omul va păși pe Lu
nă sau pe alte planete... Cum 
se vor desfășura insă, in anii 
care vin, călătoriile pămîntene ? 
Ce forme și ce motor va avea 
automobilul de miine 7

apariția în cursele de la Day
tona Beach, Indianapolis și Le 
Mans. Dar ne îndreptățesc a- 
ceste cîteva promisiuni să ne 
gîndim că în 1970 vom călători 
în concediu la volanul unui e- 
legant coupă acționat cu 'tur
bină 7

într-un stadiu 
țiune. La ora 
litrică a unui 
fără supraalimentare, depășește

de mare perfec- 
actuală, puterea 

motor cu piston,

ușor 200 de cal pe decimetrul 
cub, ceea ce este impresionant".

Și totuși cum va arăta auto
mobilul de miine ? Cercetătorii 
spun că acest mijloc de locomo
ție va trebui să aibă următoa
rele calități principale: să fi® 
ieftin, ușor, confortabil și com
pact, să dispună de un bun ran
dament al 
misiei, să 
eșapament 
mot.

Se pare 
ceste deziderate răspund micile 
vehicule electrice, care au in
vadat în ultimii ani planșetele 
proiectanților. Automobilul e- 
lectronic al fraților Jarret, pre
zentat în toamnă la Salonul pa
rizian, a constituit o adevărată., 
revelație, stîrnind pînă și in
teresul filozofilor. Dar să nu 
ne grăbim cu laudele ! în cu
rînd, omul va păși pe Lună. 
Ce-ar fi ca în comunicatul cu 
privire la acest eveniment să 
întîlnim următoarele fraze : „De 
la locul aselenizării și pînă la 
Marea Furtunilor cosmonauții 
au călătorit într-un automobil 
cu carburator dublu și tran
smisie automată. Benzina spe
cială, fabricată Ia Brazi, a ars 
ireproșabil".

motorului și trans- 
nu
Și

elimine gaze de 
să nu facă zgo-

Pata albă, echivalentă în limbajul geografilor cu „terra 
ignota“ (pămînt necunoscut), își reduce simțitor aria și pre
zența în domeniul cunoștințelor noastre turistice, datorită 
ghidurilor șl călăuzelor pe care editurile le-au pus la înde- 
mîna amatorilor de excursii, cu un gest neobișnuit de larg 
în ultima vreme.

Tezaurul de frumuseți al patriei noastre — cu aportul unei 
haturi deosebit de generoase, Ou mărturiile Vredniciei și iscu
sinței generațiilor trecute ți actuală a poporului nostru — 
este consemnat cu migală și pricepere, în tomurile cu ilus
trații și hărți care, dacă își propun, în principal, să ne 
călăuzească pașii Spre ătited locuri demne de interes, ele 
sînt, In același timp, o chemare persuasivă spre împlinirea 
celei mai legitime curiozități, aceea de a-ți cunoaște cit mai 
bine țara în care trăiești.

ne prezintă în volumul 
lor „Valea Ialomiței*, toate ex
tracțiile turistice aflate fii ve
cinătatea acestui rîu al cărui 
murmur l-au ascultat ătîțîa vf* 
zitatori ai Bucegilar.

„Munții Coziei și Căpățînii", 
scrisă de ing. Nicolae Popescu, 
ne înfățișează, cu O lăudabila 
grijă pentru exactitatea de-

WANKEL LA MUZEU

VISĂTORI Șl SCEPTICI

Revistele publică, adesea, 
proiecte și texte de anticipație 
pline de fantezie, pentru că și 
automobilismul își are poeții 
lui. Limuzina viitorului, vor să 
spună aceste proiecte, va avea 
forma unei picături de ploaie. 
O asemenea siluetă a preconi
zat-o, încă de la sfîrșitul seco
lului trecut, unul din pionierii 
vehiculelor cu motor, studentul 
român Dumitru Văsescu, aflat 
pe atunci la Paris. Ulterior, 
chiar ilustrul inventator Henri 
Coandă a susținut această idee.

în alte ocazii, se propun so
luții dintre cele mai năstruș
nice : automobile pășitoare, cu 
picioare lungi ca de lăcustă; 
automobile ce vor aluneca, în- 
tr-o liniște cosmică, pe „sal
tele" de aer; automobile fără 
volan, ghidate din asfaltul șo
selelor ; automobile cu pilot au
tomat...

Specialiștii care lucrează în 
industria automobilistică trec 
peste astfel de proiecte cu o 
privire rece sau, în cel mai 
bun caz, cu un zîmbet îngădui
tor. Celebrul Aieo Issigonis, au
torul cunoscutelor mașini Mini 
Cooper, afirmă: „In automo
bilism salturile spectaculoase 
nu sînt obișnuite. Aici progre
sul este lent, dar sigur. Iată 
de ce prin automobilul de inli
ne înțeleg mașina viitorului 
foarte apropiat, care nu va fi 
nici pășitoare, nici cu aripi, 
nici amfibie".

Intr-adevăr, nu trebuie să 
așteptăm minuni de la proiec- 
tanți și constructori. Cu ani în 
urmă, s-a propus drept mijloc 
de propulsie pentru automobile 
turbina cu gaze. S-a construit 
atunci în Franța acea faimoasă 
mașină botezată „Etoiie filan- 
te“. După aceea, un automobil 
cu același gen de motor a fosr 
realizat în Anglia de către con
structorii de la British Racing 
Motors. Anul acesta, bolizii e- 
chipați cu turbine și-au făcut

în ultimii ani, un număr des
tul de mare de specialiști s-au 
ocupat de motorul cu piston ro
tativ de tip Wankel. Uzine pre
stigioase s-au interesat de a- 
cest nou mijloc de propulsie, 
Iar N.S.U. și Mazda l-au și uti
lizat pe unele din modelele lor. 
Dar pașii ce se fac sint încă 
timizi, iar o parte din comen
tatori se și gîndesc în care mu
zeu al automobilului ar fi ni
merit să se așeze invenția pro
fesorului Wankel...

Inginerul Iulius Mackerle, 
părintele automobilelor Tatra 
și autoritate de. reputație mon
dială în domeniul motoarelor 
răcite cu aer, a declarat: 
„Principala sursă motrice în 
domeniul automobilelor de tu
rism va rămîne în continuare 
motorul alternativ cu combus
tie Internă. Tehnicieni dintre 
cei mai capabili lucrează de 
muiți ani pentru' dezvoltarea a- 
cestui motor, pe care l-au adus

TUR
• La 26 noiembrie 1908 a 

avut loc în Statele Unite, la 
Savannah, primul concurs 
internațional de automobile, 
numit Marele Premiu al A- 
mericii și disputat pe 650 km. 
Au participat cei mai strălu
ciți piloți ai epocii (Hemery, 
Cagno, Fournier, Rigal, Szisz, 
Duray, Wagner, Nazzaro etc) 
pe diferite automobile speci
ale, printre care Benz, Re
nault, Fiat, Buick, și Itala. 
Cursa a fost cîștigată de 
Louis Wagner pe Fiat eu o 
medie de 104,725 
mat de Hemery 
Nazzaro pe Fiat. 
pid tur a fost 
Raph de Palma 
medie de 120 km/oră. Fiat-ul 
cîștigător avea un motor de 4

km/oră, ur- 
pe Benz și 
Cel mai ra-
realizat de 
(Fiat) cu e

tt 0 tII H r1
r

rq 0

DECEMBRIE P68 luna cadourilor

OFERIND CADOU O PERECHE DE PATINE SAU O 
PERECHE DE SCHIURI, DAȚI COPIILOR Șl TINERILOR 

POSIBILITATEA DE A-ȘI PETRECE AGREABIL TIMPUL 
LIBER, FĂCIND SPORT Șl AMUZÎNDU-SE
PREȚUL PATINELOR DE LA 57 LEI LA 98 LEI PERECHEA. 
PREȚUL SCH1URILOR DE LA 80 LA 466 LE! PERECHEA. 
SE GĂSESC DE VTNZARE IN TOATE MAGAZINELE 

Șl RAIOANELE CU ARTICOLE DE SPORT.

că la cîteva din a-

Dumitru LAZĂR

în decursul anului 1968, edi
turile noastre — îndeosebi Me
ridiane și C.N.E.F.S. — au tri
mis în librării o remarcabilă 
varietate de asemenea tomuri 
adresate amatorilor de turism. 
Dacă, uneori, prezența lor a 
fost insesizabilă aceasta se da- 
torește celor ce se ocupă de 
fixarea tirajelor sau de difu
zarea cărții.

în ceea ce 
tea tematică 
primul rînd, 
lui Național
Fizică și Sport. Aceasta a îm
bogățit literatura de speciali
tate nu numai cu o nouă serie 
de lucrări în colecția „Călăuza

privește varieta- 
am remarca, în 

editura Consiliu- 
pentru Educație

turistului" ci a acordat o a- 
tenție sporită activităților a- 
diacente drumeției ca și pre
gătirii turistului. In această 
direcție menționăm lucrările 
„Activitatea turistică în școa
lă" de Florian Frâzzei (de fapt 
o ediție revizuită și îmbunătă
țită a unei lucrări mai vechi), 
„Drumeție" de Lucia și Vasile 
Tanăsescu (o utilă carte cu sfa
turi privind turismul pedestru 
ca și cel automobilist) și re-

LOCURI DE POPAS

CABANA BÎLEA-CASCADĂ

șoseaua sauDacă, trecînd pe 
calea ferată ce leagă Brașovul 
de Sibiu, ați fost ispitiți să vă 
apropiați de șiragul crestelor se-

mețe ale munților Făgăraș, să 
știți că la Arpașul de Jos se 
formează un drum local spre 
acest masiv impunător.

DE MANIVELĂ

După 7 km veți ajunge în co
muna Cîrțișoara unde se cuvine 
să faceți un popas (există chiar 
un mic hotel cu 17 locuri) pen
tru a vizita casa unde se păs
trează o bună parte din cărțile 
și diferitele obiecte care au a- 
parținut neobositului drumeț Ba
dea. Cirțan, cel ce ducea în de- 
Săgi, pe poteci tainice, cărți ro
mânești în Transilvania. Tot 
aici puteți admira o interesantă 
colecție de icoane pe sticlă zu
grăvite de un meșter local: Ma
tei Țimfurea. La Cîrțișoara 
mai poate fi vizitată biserica 
înălțată în 1806 (monument de 
arhitectură).

Continuînd drumul, după alți 
6 km, ajungeți la cabanele fo
restiere de unde se desprinde, 
spre dreapta, poteca marcată cu 
bandă albastră ce vă poartă 
spre cabana Bilea-Cascadă 
(timp de mers : l‘l>—2 ore). Ca
bana 
pune
mere cu 4—10 paturi, încălzite 
cu sobe de teracotă. Apa cu
rentă și iluminatul electric, res
taurantul care servește perma
nent mîncare caldă asigură o 
ședere confortabilă iar pîrtiile 
din apropiere un mijloc de a 
petrece plăcut cîteva zile în lu
mea de frumuseți a Făgărașului 
troienit. (O. S.)

situată la 
iama de

1234 m alt. dis-
49 locuri în ca-

cilindri, 16 286 cmc și dez
volta 130 C.P. la 1600 ture/ 
min. Transmisia se făcea 
prin lanțuri (ca la bicicletă) 
și viteza maximă posibilă era 
de 160 km/oră.

® Salonul automobilului 
din Italia, organizat prima 
dată în 1900, a avut loc pînă 
în prezent de 31 ori la To
rino, de 18 ori la Milano și 
numai o dată la Roma (în 
anul 1929).

ted'Petroleum). Acesta, adău
gat la fiecare 2000 km în re
zervorul de benzină, împie
dică gomarea segmenților, fa
cilitează pornirile la rece și 
se opune fenomenului de 
vrare a carburatorului.

gi-

/
• Revista italiană „Quattro- 

ruote" a făcut o anchetă in
teresantă : după ce a lovit 
intenționat aripa unei mașini, 
un redactor s-a prezentat cu 
ea la un număr de 60 ate
liere de reparații din Torino, 
Milano, Roma și Neapole. De
vizul reparației a variat de 
la 9000 de lire la ...85 000 de 
lire, iar unul dintre ateliere 
a spus că e nevoie să demon
teze și geamurile pentru 
pune 
riată.

@ Firma Lockeed, care 
afara cunoscutelor frîne 
brică și numeroase alte acce
sorii pentru automobile, a 

pus la punct un produs des
tinat luptei împotriva poleiu
lui. Este vorba de o rășină 
sintetică numită Staboverglas 
care se pulverizează pe banda 
de rulare a pneurilor. Efica
citatea durează 40—50 km și, 
după afirmația fabricii pro
ducătoare, mărește aderența 
de 3—4 ori.

în 
fa-

cent apăruta lucrare „Drume- 
țind cu aparatul fotografic" de 
ing. Sylviu Comănescu. în 
oare aflăm nu numai cum să 
facem o fotografie de peisaj de 
monument istoric, un portret 
etc., dar șî cum să ne întocmim 
un plan de excursie în scopul 
de a realiza imagini fotogra
fice.

Din colecția „Călăuza turis
tului* vom atrage atenția, în 
mod deosebit, asupra cîtorva 
lucrări. „Drumețind prin mun
ții Banatului" de Lazăr Boto- 
șeneanu și Șt. Negrea (primul 
dintre autori este recomandat 
ca un excelent cunoscător al 
acestei zone de Un impunător 
studiu asupra peșterilor din 
Banat, recent tipărit de o edi
tură franceză de Specialitate) 
ne poartă pe aproape 50 de 
trasee începînd din acel nod 
de munți și ape care este Se- 
menlcul, trecînd prin cheile 
pitorești ale MinișUlui și Nerei, 
realizînd triunghiul turistic A- 
nina-Oravița-Bozovici, cobo- 
rînd prin defileul Dunării ori 
ureînd în munții Alină jului.

Mălina Cajal și V. Gheorghiu

patriei, albume*, 
și reeditări, toata 
lărgească aria cn- 
noastre.

scrierii, acești doi măsivt 
tuați în stînga șl îil dreapta Ol
tului, încă prea puțin cunos- 
cuți amatorilor de turism 
montan.

„Munții Rodnei* a vechiului 
și experimentatului autor de 
ghiduri, ing. Emilian Ili-s u, 
face o complexă prezentare a 
semețului masiv din nordul 
țării.

Lăudabilă inițiativa editurii 
C.N.E.F.S. de a renunța Ia co- 
perțile monocrome de Vinilin, 
care tavăluiau într-un nemeri- 
tat anonimat lucrările apărut® 
în colecția „Călăuza turistu
lui-.

Editura „Meridiane* a avut, 
credem, un an de producție re
cord în domeniul turismului l 
itinerare, mici îndreptare, mo
numentele 
titluri noi 
menite să 
noștințelor

Editura „Meridiane* ne-a o- 
ferit în colecția de itinerar* O 
serie de titluri interesante ca 
„Litoralul românesc al Mării 
Negre'1, ghid elaborat de un 
colectiv avînd în frunte un alt 
vechi turist șî autor de ghi
duri, I. Ionescu-Dunăreanu, 
„Circuit în Moldova de Nord*, 
lucrarea lui Gh. Epuran, cu o 
densă și bine selectată infor
mație asupra incompanabilelcr 
monumente de arhitectură 
(Voroneț, Humor, Sucevița 
ș,ă.) aflate în această zonă și 
ghidul „Călătorind prin Vran- 
cea“ în care V. Tiroid și D. 
Kivu izbutesc în puține pagini 
să ne redea trăsăturile ceia 
mai captivante ale acestui chiț 
de țară, unde își are obîrșia 
minunata legendă a Mioriței

Menționînd aceste cîteva ti
tluri care ne-au reținut aten
ția din complexitatea unei bo
gate producții editoriale, he 
exprimăm speranța că, în vii
tor, să consemnăm totuși lin 
ritm și mai susținut în apariția 
ghidurilor și Călăuzelor turis
tice.

Sebastian BONIFACIU

la punct mașina

Prefectura poliției 
a

pe

a se
ava-

din 
anulanunțat că în 

teritoriul în supra- 
ei au fost furate 

automobile, din care

®
Paris
1967, 
vegherea
21000 de 
trei sferturi au fost regăsite.

@ Fabrica de pneuri „Con
tinental" și-a construit o pistă 
specială de încercări, numită 
„Contidrom". Pentru a evita 
eventualele victime omenești, 
automobiliste care încearcă 
noile pneuri sînt conduse 
electronic !

® Cea mai lungă șosea 
asfaltată din lume este Trans 
Canada Highway, cu o lun
gime de 8000 km, de la țăr
mul Atlanticului la Oceanul 
Pacific. în continuarea ace" tei 
șosele, începe alta, Alaska 
Highway — încă neasfaltată 
— care duce, de-a lungul a 
2800 km, pînă la Cercul Po
lar.

© Pentru conducătorii som
noroși — o noutate din Fran
ța : două contacte speciale pe 
volan declanșează semnale 
luminoase și acustice, dacă 
pilotul 
mîinile

declanșează 
și acustice, 

cuprins de somn ia 
de pe volanul mașinii.

Franța a început vîn-© In
zarea unui aditiv special nu
mit STP (Scientifically Trea-

® în Austria, autostrada 
Tauern, care leagă Salzburg 
de Willach (frontiera itali
ană), are două nivele supra
puse. în timpul iernii se cir
culă doar pe nivelul inferior, 
cel superior avînd rolul de 
a proteja automobilele de a- 
valanșe.

9 Da școala internațională 
de piloți de curse organizată 
lîngă Londra de către Motor 
Racing Stables, a fost insta
lat un simulator, care per
mite elevilor să se antreneze 
fără riscuri. Automobilul uti
lizat la lecții, un lotus 27, 
are comenzile sincronizate cu 
desfășurarea unor filme rea
lizate pe diferite circuite de 
concurs.

special amena- 
scaune pentru 
grefier, două 
acuzați, bănci

® în India există trei „tri
bunale pe roți“, instalate în 
niște autobuse 
jate. Ele au 
judecători și 
boxe pentru
pentru martori și o casierie 
pentru amenzi. Tribunalele 
motorizate parcurg drumurile 
din regiunile! Madras, Cal
cutta și Delhi și judecă pe 
loc infracțiunile comise de 
pietoni, cicliști sau automo- 
biliști.

® Controlul tehnic al au
tomobilelor mai vechi de 3 
ani este obligatoriu în Sue
dia. Dintr-un număr de 621 
de mașini controlate, 66o/o au 
fost declarate „sănătoase", 
31,9% au fost trimise la ga
raj pentru reparații, iar 1,3% 
au fost scoase din circulație.

Un nou loc de popas pentru turiștii și amatorii de schi care 
destul de curînd, sperăm 
de locuri, construit în apropierea stației superi oare a dubiului teleferic de la Clăbucet.

vizitează Predealul va fi gata —
să-și primească oaspeții. Este hotelul turistic cu o capacitate de 100
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9 Daca concursul olimpic ar fi avut loc la Acapulco © Ce ar fi 
realizat campionii olimpici de la Roma ® Antrenamentul 
californienilbr a fost cel mal bun ® Virsta din nou In discuția

specialiștilor
îhotul, spre deosebire de at

letism, â avut de suferit la 
Ctudad de Mexico mai mult 
din cătiza altitudinii. Acest lu
cru a determinat imposibilita
tea realizării unor cifre la fel 
dfe spectaculoase ca cele obți
nute pi pistele de tartan. Și 
totuși âti fost corectate 6 re
corduri mondiale și 20 de re
corduri olimpice la capătul ce- 
Jor 29 de probe care aii figurat 
țpe programul întrecerilor din 
jpiscina Alberca. „Dacă 
cursul onihptc S-âr fi 
desfășilrăî insă lă o 
altitudine ‘normală — 
scria dtîbă J.O. Jean 
Pierre Lăcour de la 
l’Equip^, unul din pu
ținii martori oculari 
de pe continent la 
cele mai mari între
ceri 
cest- an pe înotătorii 
câhl, arh, fi fost ftiartori .. 
performanțe tenzațiohale. Cu 
țiyur'Mță că Wenderl ar fi co- 
bbrlt recordul „sutei" sub 52 
de secunde (in ștafetă el a reu
șit 51,81), iar Burton ar fi 
„mers" un 400 m tn jurul a 4 
fnifiute'^

Afirmația reputatului gazetar 
francez nti este cîtuși de puțin

care au reunit

con-

hazardată. In ultimii ani, ni
velul performanțelor înregistra
te de înotători au crescut con
siderabil, limite care păreau a- 
proape intangibile pe vremea 
cînd japonezii sau australienii 
dominau acest sport devenind 
astăzi cifră obișnuite pentru 
marile confruntări dintr-un în
treg sezon. Fenomenul nu este 
intîmplător și acest lucru ne 
este confirmat de faptul că sal
turile cosmice de pe tabelele 
recordurilor mondiale (și în ta

ameri- 
ai unor

port direct, cele europene sau 
naționale) au cuprins toate cele 
4 procedee tehnice. O scurtă 
privire asupra tabelului de mai 
jos, în care cele 4 coloane in
dică, în ordine, mediile prime
lor 5 performanțe mondiale și 
europene după J.O. de la To
kio și, respectiv, cele din Me
xic ne va edifica pe deplin asu
pra acestei probleme.

FEMININ 1964 1968
100 m liber î 80,1 — 62,5 59,5 — 60,7
400 m Uber i 4:42,4 — 4:51,5 4:28,4 — 4:41,4
200 m bras : 2:46,7 — 2 :46,7 2:42,7 — 2:45,5
100 m spate 9 68,2 — 69,4 66,9 — 63,7
loo m delfin 0 65,8 — 67,6 64,9 — 66,5
400 m iîilxt 4 5:20,5 — 5 :30,2 5:11,5 --5:21,9

MASCULIN 1964 1968
100 m liber ț 53,2 — 53,9 52,7 — 53,5
400 m liber 9 4:14,1 — 4:20,2 4:07,4 — 4:14,7

1 500 m liber b 17:02,5 — 7:31,1 16.28,6 — 16:59,0
200 m bras : 2:28,8 — 2:30,3 2:28,3 — 2:28,4
200 m spate 3 2:11,8 — 2:15,4 2:08,8 — 2:11,7
îOâ m delfin | 2:08,5 — 2:12,6 2:06,9 — 2:09,1
400 m mixt g 4:49,5 — 4:58,1 4:41,1 — 4:49,2

(In tabelul de mai sus ne-am 
referit doar la probele care au 
figurat în programul olimpic de 
la Tokio).

Comparația acestor cifre este 
sugestivă, Șl adăugind amănun
tul că, exceptînd proba de 100 m 
liber femei, în toate celelalte, 
actualele medii ale performan
țelor mondiale sînt superioare 
recordurilor lumii existente la 
finele anului 19S4, nu vom epu
iza argumentele care pledează 
concret în favoarea impresio
nantului progres al natației 
mondiale.
DOAR 4 CAMPIONI OLIMPICI 
DE I A ROMA AR FI AVUT 

LOC IN FINALE !...
în ciuda evidentelor dificul

tăți întîmpinate de cei ce ău 
urcat pe blocstarturile piscinei 
Alberca, nivelul rezultatelor o- 
Iimpfce a fost foarte ridicat în 
comparație cu cele stabilite Ia 
Tokio și mai ales la Roma. 
Semnificativ este faptul că, 
pentru prima oară în istoria 
întrecerilor olimpice de înot, 
nici un Sportiv nu a putut re
peta succesul din ediția ante
rioară. Mai mult, dacă vom 
cerceta cifrele din dreptul cam
pionilor olimpici din 1960, deci 
cu numai două cicluri în ur
mă, vom observa că doar 4 
din cîștigătorii de la Roma 
(Dawn Fraser cu 61,2 la 100 m 
liber, Anita Lonsbrough 
2:49,5 la 200 m 
Theile cu 61,9 la 100 m spate și 
John Konrads cu 17:19,6 la 
1500 m liber, cifre de altfel ex
cepționale pentru acea vreme) 
ar fi putut obține — cu per
formanțele respective — cel 
mult un loc în finală. La Ro
ma, australianul John Devit cîș- 
tiga „suta” în 55,2, iar ameri
canca Lynn Burke proba de 
100 m delfin cu 69,3. Astăzi, cu 
asemenea cifre nici nu mai 
poți figura pe tabloul primilor 
60 de performeri ai anului. Mai 
mult, la Tokio, celebrul Don 
Schollander triumfa în cursa de 
400 m liber cu

cu
bras, David

Windle la 1500 m liber in 17:01,7, 
iar Jed Graef cîștiga la 200 m 
spate cu 2:10,3. El bine, cu 
nici unul din aceste rezultate 
nu mai poți avea acum loc în 
lista celor mai buni 10 ai anu
lui.

Și atunci, pe bună dreptate 
oricine Se poate întrebă : ce 
s-ar fi întîmplat dacă acest 
concurs s-ar fi desfășurat, de 
pildă, la Acapulco ?... Ce limite 
noi ale posibilităților omenești 
am fi putut descoperi ?

A ÎNVINS (ȘI ÎNCĂ CUM) 
METODA LUCRULUI 

INTENSIV
Mulțl au încercat să explice 

această veritabilă revoluție din 
lumea înotului. Există însă pă
reri difărite, și e destul de greu 
să stabilim cîteva coordonate 
precise. în orice caz, o serie de 
factori esențiali nu pot fi nici
cum neglijați.

în primul rînd, este vorba de 
creșterea deosebită a bazei ma
teriale. Europenii, îndeosebi, 
și-au dat seama că nu vor pu
tea ajunge din urmă pe înotă
torii de peste ocean decît con
struind în permanență bazine 
și obținîhd, în felul acesta, lăr
girea considerabilă a bazei de 
selecție. Numai în Franța, de 
pildă, în perioada ariilor 1934— 
1968 s-au construit peste 700 de 
piscine (de diferite dimensiuni) 
dintre care 128 acoperite.

Apoi, trebuie să ne gîndim 
la unele modificări radicale 
care au survenit în procesul de 
antrenament. Australienii, cu 
mai mulți ani în urmă, au fost 
primii care au mărit kilome-

irajul, mal precis distantele par
cursa în fiecare ședință. Ameri
canii i-au Imitat foarte repede 
și au adăugat In plus lucrul in
tensiv ; lungimi cronometrate ta 
timpi progresivi cu pauze (între 
repetări) micșorate în raport di
rect proporțional. Aplicînd a- 
ceâstă metodă chiar de la cu
noscutele lor age-groups, și fo
losind o selecție naturală — 
cei cu organisme mai slabe, care 
nu rezistau ritmurilor și distan
țelor (aproape 12 km zilnic) im

puse se autoeliminau 
— antrenorii califor- 
nieni, mai ales, ai’, 
obținut, Intr-un timp 
relativ scurt, rezultate 
cu totul neobișnuite.

Urmînd în linii maxi 
aceleași principii, Ca
nada — pe continen

tul american și R.D. Germană 
(devenită a 3-a putere mon
dială la natație) — în Euro
pa au realizat cele mai im
presionante salturi valorice. în 
schimb, înotătorii francezi, ita
lieni, suedezi, englezi sau o- 
landezi au preferat distanțe mai 
scurte (6—8 km) la antrena
ment, și ca atare nici nu s-au 
prea văzut în marea confrun
tare din capitala Mexicului. 
Alain Mosconi, Michel Rous
seau, Bobby MCGrepor, Nikolai 
Pankin, Peter Fell, Judit Tu- 
roczy, Mirjana Segrt, Benedicte 
Duprez, Sabine Steinbach, Eli
sabeth Ljunggren-Morris sau 
Gabriele Wetzko — sportiv} ce
lebri pe continental nostru, au 
fost depășiți de o manieră ca
tegorică 
sări de 
dar cu 
duble.
VIRSTA — UN ALT ELEMENT 

CONTRADICTORIU
Avalanșa copiilor minune în 

piscinele de pe toate continen
tele a determinat pe mulți spe
cialiști să prezică o scădere sub
stanțială a vîrstei tinerilor ca
pabili de cele mal mari per
formanțe la înot. Dar, desfă
șurarea întrecerilor olimpice re
cent încheiate a scos la iveală 
noi contradicții privind acest e- 
lement hotărîtor în practicarea 
înotului.

în mod cu total surprinzător 
putem sublinia acum faptul că 
media de vîrstă a noilor cam
pioni olimpici (peste 20 de ani) 
a crescut în comparație cu e- 
diția precedentă, în timp ce 
media cîștigătoarelor din pro
bele feminine (16 ani) a scăzut 
simțitor. Nefirească pare și di
ferența — de data aceasta mult 
prea mare — între vîrstele 
campionilor și campioanelor 
care au triumfat în Mexic.

Medicina sportivă reușise să 
prevadă pînă în acest moment 
că în perioada anilor de in
struire (pînă la 10—11 ani) fe
tele reușesc îndeobște perfor
manțe egale cu cele ale băie
ților, și uneori chiar mai bune, 
lată-ne, însă acum în fața unei 
situații noi, căreia desigur îi 
sînt necesare explicații funda
mentate științific. Debbie Me
yer (15 ani), de pildă, cu timpii 
ei mai ales la 400 m, 800 m și 
1500 m liber depășește o 
majoritate a recordurilor 
culine (!) din întreaga 
Cum a putut fi posibil 
lucru ? Este rîndul specialiști
lor să-și spună cuvîntul.

Ad. VASILIU

în întrecerea cu adver- 
valoare tehnică egală, 
resurse fizice aproape

bună 
mas- 

lume.
acest

CONCURS DE VERIFICARE A LOTURILOR
REPUBLICANE

I
I

Balcaniada
ultimul examen

Anul 1968 a fost bogat în ma
nifestările internaționale ale 
halterofililor români. După par
ticiparea la „Cupa Dunării", la 
campionatele europere de la Le
ningrad, la triunghiularul Italia 
— Izrael — România, echipa na
țională a țării noastre își înche
ie programul prin prezența la 
prima Balcaniadă de haltere, 
care are loc la sfîrșitul acestei 
săptămîni la Iambol, în Bul
garia.

Echipa țării noastre este for- 
uiată din 7 sportivi : cat, cocoș : 
1. Flat (332,5 kg), cat. pană : V. 
itușu (335 kg), cat. ușoară: D. 
NicUleSCu (365 kg), cat. mijlo
cie : Șt. Pintilie (425 kg), cat. 
semigrea: Gii. Teleaiun (437,5 
kg), cat. grea: S. Herghelegiu 
(450 kg) și Gh. Mincu (470 kg), 
în paranteze sînt trecute cele 
mai bune rezultate obținute în 
acest an de sportivii respectivi.

După cum se vede, la catego
ria semimijlocie nu va concura 
nici un sportiv român. De ase
menea, va fi absent F. Balaș 
(suspendat de federație, pe timp 
de doi ani. pentru comportarea 
necorespunzătoare avută la ul
timele competiții).

Lotul nostru va fi însoțit de 
antrenorul Gh. Mănăilescu și de 
arbitrul internațional Ștefan Pe
trescu.

I

Așa cum am mai anunțat, 
campionatele europene de tir, 
pentru senioare și juniori, la 
armele cu glonț, vor fi găzduite 
la Versailles, în luna iunie. Prin 
urmare, pînă atunci nu rnai sînt 
decît șase luni. De aceea, fede
rația de specialitate, prin cole
giul central de antrenori, a și 
luat o serie de măsuri în vede
rea asigurării unei cit mai bune 
pregătiri ă celor vizați pentru 
marea competiție din Franța.

Ca un prim pas, au fost fixate 
trei concursuri de verificare. 
Loc de desfășurare : poligonul 
Dinamo, unde cel dinții s-a Și 
disputat. Intr-adevăr, dumini
că și luni, cele mai bune trăgă
toare, precum și țintașii frun
tași juniori din București, Arad, 
Brașov, Iași, Cluj și Oradea au 
concurat pe standurile de la Di
namo, în două probe : armă 
standard culcat 60 de focuri și 
armă standard 3 x 20 focuri.

Rezultate înregistrate: armă 
standard, culcat 60 de focuri se
nioare : 1. Ana Goreti (Olimpia) 
593 p, 2. Ioana Soare (Arhitectu
ra) 588 p (după baraj : 100 p în 
ultima decadă), 3. Georgeta Șer- 
ban (Medicina Iași) 588 p (după 
baraj : 99 p), 4. Iuliana Daroczi 
(C.S.'m. Cluj) 588 (după baraj :
97 p), 5. Melania Popescu
(I.E.F.S.) 584 p (după baraj : 
100 p), 6. Mariana Antonescu 
(Arhitectura) 584 p (după baraj:
98 p) ; juniori: 1. Gheorghe
Adam (Metalul) 583 p, 2. Petre 
Soporeanu (Arhitectura) 587 p,
3. Mariana Vasiliu (Dinamo) 
584 p, 4. Anișoara Petrache 
(Olimpia) 581 p (după baraj : 
97 p), 5. Magda Borcea (Arhitec
tura) 581 p (după baraj : 95 p), 
6. Cristian Lazarovici (Dinamo) 
579 p. Armă standard 3 x 20 
focuri, senioare : 1. Ioana Soare 
560 p (după baraj : 197 p la po
ziția culcat), 2. Aritina Bițică 
(Steaua) 560 p (după baraj : 
193 p),
4. Edda 
p (după
Nistor (Steaua) 556 p (după ba
raj : 193 p), 6. Veronica Ștroe 
(Dinamo) 555 p ; juniori: 1. Șer- 
ban Lupașcu (Școala sportivă 
nr. 1) 562 p — nou record re
publican de juniori (v.r. 559 p), 
2. Mariana Vasiliu 552 p, 3.

3. Ana Goreti 558 p,
Baia (Arhitectura) 556 
baraj : 195 p), 5. Elena

că ne 
altfel, 
stabi- 
euro- 

viitor.

Gheorghe Adam 552 p, 4. Magda 
Borcea 551 p, 5. Anișoara Pe- 
trache 544 p, 6. Ilie Codreanu 
(Steaua) 543 p.

Considerăm ca binevenită mă
sura federației de a începe an
trenamentele și concursurile 
mai devreme și în condiții în
greuiate, avînd în vedere 
aflăm în plină iarnă. De 
la aceasta obligă și dala 
lită pentru campionatele 
pene : jumătatea anului
îmbucurătoare sînt și unele re
zultate obținute în această com
petiție inaugurală. De pildă, pe 
lingă noul record al lui Șer- 
ban Lupașcu, sînt de menționat 
și primele patru cifre realizate 
la armă standard culcat 60 f se
nioare, ca și primele două la 
juniori. Dar, să nu ne grăbim 
cu aprecierile. Celelalte două 
concursuri urmează: miercuri, 
joi, duminică și luni, pe același 
poligon. Ora începerii: 9,30.

In aceste zile, echipele partici
pante la campionatul diviziei B 
se află șl ele în vacanță. Peri
oada este folosită pentru redre
sarea fizică a jucătorilor șl tot
odată pentru a se face bilanțul 
comportării în prima parte a 
întrecerii.

Campioane de toamnă ale divi
ziei B sînt Politehnica Galați (se
ria I) și C.F.R. Cluj (seria a 
n-a). Gălățenli ocupă primul loc 
avînd 20 de puncte șl beneficiind 
de un golaveraj mal bun (-1-8) 
față de principalii lor adversari, 
fotbaliștii de la Steagul roșu 
(+6). In imediata lor apropiere 
se găsesc patru echipe despăr
țite de unul și două puncte : 
Metalul București și Ceahlăul P. 
Neamț (cîte 19 puncte), Portul 
Constanța și Chimia Suceava (18 
puncte). In seria a doua, lucru
rile sînt mai clare : feroviarii 
clujeni au acumulat deja un a- 
vantaj de 4 puncte (23) față de 
C.F.R. Arad și Olimpia Oradea 
(cu cîte 19 puncte). Aceasta-1 si
tuația din fruntea clasamentelor, 
pînă la primăvară.

Suporterii formațiilor amintite 
pot fi mulțumiți de poziția ocu
pată în clasamente, dar mai pu
țin de calitatea jocului prestat 
de-a lungul turului. Cu atît mai 
mult se pot plînge susținătorii 
celorlalte echipe participante la 
campionatul diviziei B. Din re- 
latările corespondenților și redac
torilor noștri la partidele din a- 
cest sezon a reieșit că și în edi
ția actua'ă de puține ori calita
tea jocurilor ă satisfăcut exigen
țele spectatorilor. Nu este de mi
rare, deci, că au fost rare ca
zurile cînd o formație a terminat 
la egalitate sau a cîștigat în de
plasare. Printre cele care au rea
lizat asemenea performanțe în 
seria I se numără Steagul roșu, 
Chimia Suceava, Politehnica Ga
lați, Metalul București. Dup® 
cum se observă, sînt echipe din 
primele 6 locuri ale clasamen
tului, care candidează la promo
vare. In seria a II-a. protagonis
tele turului au fost echipe care 
în ediția trecută a campionatului 
s-au comportat modest sau au 
activat în divizia C (cazul Meta
lului Tr. Severin). O evoluție con
stant bună, ătit acasă cit și în 
deplasare, au avut feroviarii clu
jeni. Faptul că au pierdut un 
singur meci (0—1, la Metalul Hu
nedoara), în deplasare, este gră
itor în ceea ce privește forma 
manifestată de P. Emil. V. Ale
xandru, Mazurachis și colegii lor 
în acest sezon. Surprinzător de 
slabă este. însă, comportarea for
mațiilor timișorene, C.F.R. șl Po
litehnica. Orașul Timișoara, care 
a dat ani de-a rîndul mari ju
cători fotbalului nostru, nu are 
astăzi o formație capabilă să 
promoveze în divizia A. Rivalita
tea care a cuprins cele două ta
bere (despre această problemă 
ziarul nostru a mai scris), mai 
ales pe suporteri — generatorii 
acestei atmosfere — a adus mult 
rău ambelor formații. Intr-o a- 
semenea atmosferă au început 
sezonul fotbaliștii timișoreni 
C.F.R.-ul a evoluat bine în cîte
va etape, apoi, în etapa a V-a 
au suferit primul insucces pe 
teren propriu (1—2 cu C.F.R. 
Cluj) ; în continuare, a intrat în 
derută șl în finalul turului s-a 
clasat pe o poziție inferioară po
sibilităților jucătorilor. Aceleași 
aprecieri sînt valabile șl în ca
zul studenților.

Ca și în edițiile trecute preo
cuparea principală a fost obține
rea cu orice mijloace a celor 
două puncte. Din această cauză, 
majoritatea echipelor cînd evolu
ează pe teren propriu practică 
un joc ofensiv, domină majori
tatea timpului și în final termină 
învingătoare. Dar, după o săptă- 
mină, cînd jcacă în deplasare, 
adoptă o tactică cu puține atri
bute ale spectacolului fotbalistic, 
de fapt anti-joc : apărare erme
tică — uneori chiar cu 8—9 ju
cători, contraatacuri rare șl fi
rave, trageri de timp cu scopul 
primirii a cît mai mit Ine goluri 
sau, eventual, a „clupiril" unui 

punct.

In rezumat, iată cauzele acestei' 
stări de lucruri, în general, ne
satisfăcătoare :

— formațiile din „B“ constituie 
încă locuri călduțe pentru nenu
mărate „păsări călătoare", jucă
tori cu o pregătire tehnică șl fi
zică necorespunzătoare;

— mulți jucători se pregătesc 
cu superficialitate șl fără per
spectivă și astfel au o tehnică 
ruditaentară. In toate formațiile 
se găsesc jucători care lovesc 
mingea cu un singur picior, care 
sint deficitari la joetll ci capul, 
care trag imprecis !a poartă.

Totuși, existS șl anumite ex
cepții. Unele cluburi șl asociații 
sportive se îngrijesc de proble
ma calității fotbalului și promo
vează cu curaj elementele tinere. 
Ne referim la Politehnica Galați, 
Politehnica București, Flacăra 
Moreni, C.S.M. Sibiu, C.F.R. Arad. 
La aceste echipe se lucrează pen- 

, tru cristalizarea unui joc tehnic, 
ele încearcă să satisfacă, măcar 
în parte, exigențele Inimoșilor 
lor suporteri.

La calitatea mediocră a fotba
lului practicat o contribuție În
semnată a adus-o disciplina (mal 
corect indisciplina) jucătorilor. 
Comisiile de disciplină șl de com
petiții ale federației au dezbătut, 
în fiecare săptărnînă, o varietate 
de acte nesportive : loviri reci
proce, cu șl fără balon, injurii 
aduse adversarilor Șl arbitrilor. 
Privind lista suspendaților, am 
găsit nume din majoritatea echi
pelor, ceea ce dovedește că an
trenorii depun încă o muncă e- 
ducalivă de slabă cântate.

Aminteam la început că unele 
echipe au avut o evoluție bună, 
dar ea a fost umbrită în unele 
cazuri de comportările necores
punzătoare ale susținătorilor. Și 
în acest sezon. Metalul Bucu
rești a fost chemată în fața co
misiei de competiții, iar Flacărei 
Moreni 1 s-a dat un ultim a- 
Vertisrhent. Față de asemenea si
tuații, oare nit a sosit timpul ca 
elementelor turbulente să le fie 
interzisă intrarea pe stadion? 
Spferăm că faptul petrecut la Bi- 
caz (arbitrii au fost bătuți la 
un meci din divizia C), șl Urmă
rile lui (bătăușii au fost arestați 
și trimiși în judecată), va fi dis
cutat de cluburi și • asociații pen
tru a se trage învățămintele co
respunzătoare în ceea ce privește 
organizarea meciurilor.

Și de data aceasta sîntem ne- 
voiți să reamintim un alt fac
tor ce duce la nivelul scăzut al. 
jocurilor : condițiile necorespun
zătoare pentru pregătirea jucăto
rilor. Multe echipe au la dispozi
ție echipament vechi și puțin, se 
antrenează pe terenuri denivela
te. De asemenea, o problemă 
spinoasă o constituie antrenorii. 
Unii antrenori au o slabă califi
care, nu sînt exlgenți, acceptă ca 
formația să fie alcătuită de diverși 
„specialiști" din uzina sau insti
tuția pe care o reprezintă echi
pa. Dacă nu acceptă această si
tuație sau la primul eșec al ele
vilor săi. contractul este reziliat. 
Un exemplu recent ni l-a oferit 
Oțelul Galați, care după înfrân
gerea de la București, în fjța 
Politehnicii, a renunțat la servi
ciile antrenorului Drăghiescu.

Echipele se află așadar în va
canță. Pînă la reluarea activității 
competiționale mai sînt aproape 
trei luni, deci destul timp pen
tru o muncă intensă pentru re
medierea lacunelor din turul Cam
pionatului, pentru Ca formațiile 
din „B“ să practice un fotbal de 
mai bună calitate.

Pompiiiu VINT1LA

Gomponenții lotului reprezentativ continuă să se afle în 
centrul atenției și in aceste zile de relache fotbalistic. Moti
vul ? In mai puțin de o lună, mai precis la 15 ianuarie, echi
pa națională a României Va evolua la Londra, pe Wembley, 
în compania campionilor mondiali. Fotoreporterul nostru 
Vasile BAGEAG i-a surprins pe selecționabili la o lecție de 
pregătire fizică efectuată pe unul dintre terenurile stadionu
lui „23 August". In prim plan, de la stingă lă dreapta, Lu- 
pescu, Ghergheli, Boc, Dembrovscht...

LA JUMĂTATEA DRU3ULU1...
în decursul celor 15 etape, 

fiecare dintre noi și-a spus 
impresiile, părerile, conclu
ziile și — de ce n-am recu
noaște — am dat și sqluții, 
care, dacă ar fi fost luate în 
seamă... etc, ar fi contribuit 
la ridicarea fotbalului nos
tru ! Așa e pasionatul de fot
bal ! O etapă bună îl „în
călzește" și-l face să uite 
toate amărăciunile pe care 
precedentă i le-a cauzat.

Dar graiul cifrelor este a- 
cela care, considerăm noi, 
dezvăluie în adevăr cum s-au 
desfășurat etapele și la ce 
concluzii se poate ajunge. 
Așadar...
• în cele 15 etape ale tu

rului, în care s-au disputat 
120 de partide, s-au înscris 
334 goluri, ceea ce reprezintă 
un coeficient de 2,78 goluri 
de fiecare meci, față de 2,44 
goluri în campionatul 1967-68.

® Din cele 334 de goluri, 
156 s-au marcat în prima re
priză și 178 în repriza a 
doua, ceea ce ar justifica pă
rerea că echipele noastre nu 
pornesc la atac, cu toată ho- 
tărîrea; chiar de la începutul 
jocului.

® Rezultatele finale ale ce
lor 120 de jocuri s-au con
cretizat în 24 de variante de 
scoruri și anume : 1—0 
23 de ori), 2—0 <16), 3—1 
~ ' (11), 1—1 (9), 0—1 

(7), 3—2 (5), 4—1 
(4), 1-2 (4), 4-0 . .. 
(2), 4—2 (2), 3—3, 4—4, 
0—2, 5—3, 2—3, 3—5, 

1—3, 5—1 (1).
Au marcat cîte 3 goluri

(de 
(12),

(7),
(5),
(3),

2—1
3—0 
0—0 
2—2 
5—0, 
1—5,

®
într-un meci, mult invidiatul 
hattrik: Radu (F.C. Argeș) 
în meciul cu Farul, Mureșan 
(A.S.A.) în meciul cu Dinamo 
Bacău, Voinea (Steaua) în me
ciul cu „U“ Cluj, Codreanu 
(Rapid) în meciul cu Dinamo 
Buc. (1 din 11 metr* lonescu 
(Jiul) în meciul cu A.S.A. 
Tg. Mureș.

® Golaveraj pozitiv au ur
mătoarele echipe: U.T.A. 
+12 ; Dinamo Buc. +10; „U* 
Craiova +5; Steaua 4.4; 
Jiul +2; Farul și A.S A. +1.

Golaveraj negativ : Vago
nul —13 ; “ ~
Rapid —6 ;
Petrolul, „U“ Cluj, Crișul —2; 
Politehnica —1.

Golaveraj egal: Dinamo 
Bacău .19—19.

• Cele 120 de jocuri din 
turul campionatului au fost 
conduse, la centru, de un nu
măr de 33 de arbitri români 
(16 din Capitală) și 3 arbitri 
bulgari.

® Arbitrii bueureșteni au 
condus 61 de jocuri, iar cei 
din provincie 56.

© Cele mai multe meciuri 
le-a arbitrat A. Bentu — 
București (T0), urmat de I. 
Ritter .— Timișoara- (7), C. 
Nițescu— Sibiu și N. Cursa- 
ru — Ploiești (6).

© Dintre arbitrii care au 
condus de la 5 jocuri în sus, 
cele mai mari medii de „ste
le" le-au obținut G. Limona
— București (5 în eincî 
jocuri), C. Petrea -r Bucu
rești (4,80 în cinci jocuri), 
Mircea Rotaru — Iași (4,40 
în cinci jocuri), C. Nițescu — 
Sibiu (4,33 în șase jocuri).

• A. Bentu, care a condus 
10 jocuri, a realizat o medie 
de 4,20 stele de joc, ceea ce 
reprezintă un arbitraj bun. 
Dar el a primit doar o stea 
Ia jocul Dinamo Bacău — Di
namo București, 2 stele la 
jocul „U“ Craiova — Farul ; 
la restul de jocuri a primit 
de 7 ori nota maximă — 5 
și o dată 4; N. Cursaru a 
realizat în cele 6 jocuri doar 
o medie de 3,5 stele aceasta 
deoarece la jocul Progresul
— U.TA. nu a primit nici o 
stea 1 In rest, el a fost notat 
de 2 ori cu 5, de 2 ori eu 4, 
o dată cu 3.

® Arbitrul Mircea Rotaru 
primit prima delegare de 
arbitra în acest campionat 

în divizia A la etapa a Xl-a, 
dar, de atunci, a arbitrat în 
toate celelalte etape, primind 
trei note de 5, una de 4, și 
una de trei. De asemenea, 
v. ] 
pînă 
tînd 
de 3 
4, o

a 
a

Dumitrescu n-a arbitrat 
la etapa a XX-a. Pres- 
5 arbitraje, a realizat 
ori nota 5, o dată nota 
dată 3.
în final, trebuie să ară- 
că cei 36 de arbitri au

F.C. Argeș
Progresul

-6;
—3;

tăm
obținut un total de 479 de 
stele, care raportat la numă
rul de jocuri, dă un coefici
ent de 4 stele pe joc, ceea ce, 
față , de turui campionatului 
trecut, cînd s-a înregistrat 
doar un coeficient de 3.60 re
prezintă un progres. Dar, 
desigur, e încă mult loc... 
peritru mai bine

M. ORZEA

INTERVIU (timpul I) CU ANTRENORUL CORNEL DRĂGUȘiH

LWO-MMOSPOilT
Comentînd concursul Prono

sport nr. 50 — etapa din 15 
decembrie 1968 — ne întrebam 
cîți „soliști" vor rămîne în pi
cioare. Au căzut patru „soliști” 
mari — Bologna, Internazioriale, 
Napoli și Genoa —, fapt care a 
contribuit la o triere serioasă 
a buletinelor. Urmarea este că 
premiile sînt foarte mari, con- 
firrnmdu-se că programele de 
concurs din sezonul de iarnă 
sînt deosebit de interesante.

Programul concursului Prono
sport nr, 51 — etapa din 22 de
cembrie 1968 — cuprinde și el 
meciuri numai din campionatul 
italian — divizia A și B. Pro
gramul concursului este urmă
torul :

L Bologna — Pisa
II. Fiorentina — Palermo

III. Juventus — Lanerossi
IV. Milan — Torino
V. Napoli •— Atalanta

VI. 
VII. 

VIII.
IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.

— Inter 
Roma 
Cagliari 
Cesena

ultimele 
procura 
Loto de

din

gampdoria
Varese —
Verona — 
Foggia —
Catanzaro — Genoa 
Modena — Mantova 
Padova — Barj 
Lazio. — Catania

★
Azi și miine sînt 

zile cînd se mai pot 
bilete pentru tragerea 
vineri.

PRONOSPORT
premiile concursului nr. 50

15 decembrie 1968
Categoria I : (12 rezultate) s 0,5 

variante a 88.015 lei ;
Categoria a II-a : (11 rezultate): 

29,5 variante a 3.580 lei ;
Categoria a in-a : (10 rezulta

te) : 352 variante a 450 lei.
Premiul de categorie. I a fost 

obținut de Dumitru Molsescu din 
Borzești care jucînd un buletin 
combinat a totalizat un premiu 
categoria I, 6 premii categoria 
a II-a șl 15 premii categoria a 
IlI-a = 102.130 !<#.

Cu citeva ore înaintea îm
barcării sale în avionul care 
avea să-l poarte, împreună 
cu Coco Dumitrescu., in țara 
Albionului — unde vor efec
tua, vreme de 45 de zile, un 
larg schimb de experiență 
— am stat de vorbă, timp 
de o repriză, cu antrenorul 
bucureștean Cornel Drăgușin. 
Aferat, cum nu l-am mai vă
zut de la barajul de la Ti
mișoara, Drăgușin ne-a măr
turisit că are sentimentul a- 
nalog amatorului de artă care 
dispune pentru vizita Louvre- 
ului de un timp riguros li
mitat.

— Investigînd complexita
tea soccerului britanic timp 
de o lună și jumătate, tre
buie — rie-a spus el — să-mi 
organizez foarte bine campa
nia de observare, cercetare și 
studiu, pentru că am proble
me majore pe care nu pot 
să le scap. Sînt, dacă vreți, 
în situația pescarului care 
pleacă la lucru cu dorința 
fermă de a captura anumiți 
pești...

— înainte de a ajunge la... 
pești, nutrim o legitimă cu
riozitate pentru „cîrligele" pe 
care le veți folosi, cu alte 
cuvinte ne interesează temele 
pe care le veți urmări. In 
ipoteza că nu le considerați 
de domeniul secretului pro
fesional am dori să le...
— ...cunoașteți. Vi le spun

fără nici o reticență. Am să 
studiez î 1) organizarea cî- 
torva cluburi, 2) procesul de 
instruire, pe cicluri săptă- 
mînale, al unor echipe, ur
mărind reflectarea nemijloci
tă a învățămintelor în jocu
rile de sfîrșit de săptărnînă 
(voi urmări, de altfel, urmă
toarele șase jocuri s Totten
ham-Manchester City, Arse
nal-West Bromwich Albion, 
Manchester United — King's' 
Park, Liverpool-W.B.A., An- 
glia-România, Newcastle-Ar
senal), 3) regimul de viață al 
fotbaliștilor în corelația pre- 
gătire-odihnă-alimentație, 4) 
așezarea dinamică, în teren, 
a jucătorilor, 5) pregătirea 
și finalizarea atacurilor, 6) 
cum se realizează echilibrul 
între momentele atac și apă-

rare, 7) gabaritul echipelor, 
8) pregătirea psihologică a 
fotbaliștilor, 9) procesul de 
promovare a jucătorilor, 10) 
organizarea fotbalului în școli 
etc.

— Pleci nd de la ideea că 
soccerul britanic este in mă
sură să ~ vă ridice probleme 
neîntrevăzute aprioric — și le 
va ridica cu siguranță — v-aș 
propune o convenție. La re
venirea în București să-mi 
răspundeți cel puțin la cele 10 
teme mai sus anunțate, ofe- 
rindu ne „peștii" de care vor
beați la început. De acord ?

— Cu multă plăcere
— Să sperăm că timpul II 

al acestui interviu va semă
na cu o tolbă plină...

M. POPESCU

SIR STANLEY ROUS LA CLUJ?
Președintele F.I.F.A. a ac

ceptat, în principiu, invitația 
de a participa la semicentenarul

clubului clujean Universitatea, 
a cărui sărbătorire va avea loc 
anul viitor în luna septembrie.

ȘTEFAN CÎRJAN ANTRENOR LA „U" CLUJ
Conducerea clubului Univer

sitatea a aprobat cererea de 
transfer a antrenorului Constan
tin Teașcă, angajînd pe postul

rămas vacant pe antrenorul Ște
fan Cîrjan. Acesta revine după 
20 de ani Ia conducerea tehnică 
a fotbaliștilor de la „U“ Cluj.



tualitateaI

AU INTRAT IN MAREA ARENA

excep-

Traian lOANIJESCU

REZULTATE TEHNICE

narii (1000, 1500 și 3000 m) și 
Crista Tracher (1000 m) au în
deplinit standardurile olimpice 
stabilite în sezonul 1968—1969 
iar Sotirescu și Tașnadi și-au

cei care răspund de destinul 
patinajului viteză din țara noas
tră.

mioare și seniori, unele neclin
tite de zeci de ani, cu 
fia celui de la 10 000 metri, 
■probă care n-a fost inclusă în 
programul competiției. Victor

DISCUȚII DUPĂ CONCURSUL DE VITEZĂ DE LA INZELL

PATINATORII ROMÂNI

La Val d’Isere, in decorul Alpilor francezi, pri mul mare concurs de schi al sezonului pe conti
nentul european a reunit o serie de celebrități ale acestui sport. De la stingă la dreapta: Jean- 

Pierre Auger, Karl Schranz, Jean Vuarnet și Reni Rossat-Mignot.

(Telefoto)

Ș £p*,*4***3,a’2 ■•*>1 •••Go •

continente să (asalteze porțile 
consacrării. Lupta pentru su
premație se generalizează, 
frontul devine' mai larg, pro
tagoniștii mai numeroși, în
vingătorii măi nesiguri. Ve
chile autorități sînt contes
tate, pozițiile lor atacate, spo
rește incertitudinea victoriei, 
dar toate aceste frămîntări 

___  ____ ..... ........... aduc de-fapt o extraordinară 
ne-au făcut cunoscută „dom- încleștare de forțe, un neo- 
nia“ neliniștitului „King . bișnuit spectacol sportiv. 
Killy" care, zdrobind orice 
rivalitate, a ajuns „stăpînul 
absolut" al lumii și al Fran
ței în toate probele schiului 
alpin. Calitățile sale extraor
dinare de luptător și strateg 
l-au adus la cîrma. echipei cu 
care, alături de „locotenenții" 
săi Perillat, Lacroix, Mauduit 
și Augert, ei înșiși mari cam
pioni, au transformat Franța 
dintr-o „mare putere" în schi . 
într-una de neînvins. Austria, 
singura care i se putea opu
ne, n-a avut ce face. A trebuit 
să se încline în fața forței 
irezistibile, manevrată cu in
teligență și subtilitate de „e- 
minența cenușie", adevăratul 
constructor al gloriei france
ze. antrenorul Honore Bonnet.

Dar „King Killy" a renun
țat la scauhul său fără să-și 
desemneze succesorul. El face 
parte din categoria acelor 
luptători pe care îi atrage 
necunoscutul și lupta, motiv 
pentru care, neînvins, s-a în
dreptat spre misteriosul „El
dorado" al automobilismului. 
Gestul său are însă urmări 
de neînchipuit în lumea schiu. 
lui, atît în Franța cîț și pe 
pian internațional.

în Franța, foștii săi echi
pieri s-au aruncat într-o lup
tă uriașă spre a cuceri locul 
rămas liber. Se înfruntă două 
generații : cea veche din care 
Perillat și Lacroix au avan
tajul experienței, al calculu
lui, și cea tânără în care Mau
duit, Orcel, Jean-Pierre Au
gert, Stamos, Duvillard, Penz 
aruncă în luptă toată vitali
tatea și entuziasmul vîrstei, 
descătușate de complexul 
Killy.

Pe plan internațional, în 
absența „marelui dispărut" se 
simte o echilibrare de forțe 
atîtjn disputa individuală cît 
și în lupta dintre echipele 
naționale. Austriecii Schranz, 
Messner, Nenning, Bleiner și 
toată galeria tinerilor care-i 
secondează simt că pot în
toarce roata istoriei, simt că 
fiecăruia în parte și întregii 
echipe îi poate surîde norocul, 
simt că pot deveni favoriții 
zeilor. Eliberați de prezența 
inhibantă a Iui Killy, austrie
cii se vor bate cu disperare, 
năpraznic, spre a răzbuna și
rul umilințelor, spre a recu
pera cîte două, cîte trei, 
treptele pierdute ale puterii.

Pînă de curînd, conflictul 
era localizat între doi rivali 
eterni, Franța și Austria, care 
,rînd pe rînd, cu profitul unor 
mari campioni, au înclinat ba
lanța victoriei cînd . într-o 
parte cînd într-alta.

Neobișnuita popularitate că
pătată de schiul alpin în ul
timii ani în toate țările Eu
ropei centrale, ba chiar pe 
toate meridianele ca și răga
zul dintre două Olimpiade fac 
ca valuri din ce în ce mai 
mari de schiori, generații în
tregi, din mal multe țări și

Istoria schiului, ca orice 
istorie, consemnează luptele 
de pe pîrtii, victoriile și în
frângerile marilor campioni 
ai sportului alb. Hronîcile 
moderne ne-au vorbit despre 
„regele slalomului" elvețianul 
Georges Schneideiț, despre „in
vincibilul1' Zeno Colo, gloria 
coborîtorilor Italieni, despre 
Toni Sailer și, mai recent.

• DUPĂ ABDICAREA LUI 
„KING KILLY" • S-AU NIVE
LAT ȘANSELE CANDIDATILOR 
LA SCEPTRU • BATALIA 
FRANOO-AUSTRIACA ÎN FAZA 
NOUA • OUTSIDERI DE PES
TE OCEAN Șl DIN EXTREMUL- 
ORIENT • VOR REVENI 
SCANDINAVII PE PRIMUL 

PLAN?

American!! și canadienii 
pregătesc bătrînei Europe sur
priza temperamentului lor nă
valnic, de multe ori hotărî- 
tor în probele de coborîre. în 
meciul cu Franța, de la în
ceputul acestui sezon, pe care 
l-au și cîștigat; americanii 
și-au verificat forțele. Să fi 
simțit și ei că, prin plecarea 
lui Killy, „francul schiului" 
se devalorizează ?

Norvegianul Haakon Mjoen 
și suedezii Grahn, Rolen, Lin- 
dstroem și alții, pîndesc de 
mult realizarea unei 
nordice" în ierarhia 
lui special. Și n-ar 
să reușească. Dacă unora le 
pare puțin probabil 
cru, cel puțin în marile con
cursuri, în orice caz scandi
navii pot încurca socotelile, 
cum erau cît pe-aci s-o facă 
la recenta Olimpiadă albă.

Elvețienii Giovanoli, Kaelin, 
Favre, Bruggman, Minsch, 
masivi, meticuloși, preciși au 
avut și vor avea și de aici 
înainte un cuvînt mai greu 
de spus în probele de mare 
finețe și îndemînare care sînt 
slalomul uriaș și slalomul spe 
cial.

Italienii, cu tot trecutul, cu 
toate numele sonore care au 
fost cîndva faima schiului, din 
capriciu sau înțelegînd sensul 
vremurilor noi în schi, au a- 
pelat la fostul mare campion 
francez Jean Vuarnet ca să 
pregătească echipa națională, 
să_ plămădească succesele de 
mîine. Carlo Senoner, Giovan
ni Dibona, Mahlknecht, Piaz- 
zalunga și alții ar putea reda 
„albaștrilor" strălucirea de 
odinioară, dacă nu în toate 
probele, cel 
special.

Republica 
maniei cu 
Lesch, Leitner, Heckelmiller 
și alții și-a alcătuit o echipă 
masivă, de șoc, capabilă să 
răstoarne 
franceze, mai 
re.

La orizont, 
haru Igaîa în rînduri 
cu perseverență și 
cizelează de pe acum 
marilor slalomiști pe care 
Japonia speră să-i urce pe 
podium în 1972 la Sapporo.

Cam acestea ar fi puterile 
angajate direct la victorie, 
care speră, pe drept cuvînt, 
la locurile fruntașe individua-

le și pe echipe ale viitoarelor 
Campionate mondiale de la 
Val Gardena (Italia) 1970 și 
ale Jocurilor Olimpice de la 
Sapporo (Japonia) 1972. Dar, 
pretendenți mai pot 
căci cerul schiului este 
de stele.

Anul 1969 este anul 
gătirilor, anul în care 
madele" schiului zăngăne 
turile de oțel pe gheața 
fiilor spre a-și desemna băr
bații de seamă, pe care anul 
1970 îi va strings în arena 
campionatelor mondiale iar 
1972 în cele olimpice. Anul 
1969 decantează, prin sita 
concursurilor saJe, gloriile si
gure ale schiului alpin.

Dar cu tot asaltul pe care 
sportivii celorlalte țări îl dau 
spre a cuceri vîrful pirami
dei, cu toate surprizele ce 
pot interveni, cu toate per
sonalitățile ce ar putea mo
difica cursul rezultatelor, con
servatorii susțin că Franța și 
Austria pot pierde bătălii, 
dar niciodată nu vor pierde 
războiul schiului alpin.

prof. MIHAI BIRA 
maestru al sportului

apare, 
plin

pre- 
„ar- 
can- 
pîr-

„breșe 
slalornu- 
fi exclus

acest lu-

puțin în slalomul

Federală a Ger- 
Vogler, Prinzing,

pronosticurile 
ales în coborî-

urmașij lui Ki- 
strînse, 
migală, 
figurile

0 .

Știrea în care anunțam că 
Maria Tașnadi a ocupat locui 
secund în clasamentul general 
al concursului internațional de 
la Inzell i-a surprins chiar și . _ . .
pe cej mai încrezători în posi- Sotirescu (1 500 m), Maria Taș-
bilitățile patinatorilor noștri. 
Intr-adevăr, băieții și fetele care 
au reprezentat România pe pista 
artificială de joasă altitudine 
din R. F. a Germaniei s-au în
trecut pe ei înșiși, întoreîn- realizat și normele de maeștri 
du-se cu mai multe medalii și 
cu un sac de... recorduri na
ționale. Și cum antrenorul Dan 
Lăzărescu, care are întotdea
una ceva de spus, a fost și spor
tiv activ la Inzell, discuția prile
juită de participarea patinatori
lor români Ia concursul mențio
nat a devenit interesantă

— Ce știați despre concurs 
înainte de deplasare și ca ați 
aflat la fața locului 7

— Ne așteptam să avem par- Cred că ele pot constitui o carte
teneri puternici. Previziunile de vizită pentru întrecerile de
s-au adeverit. Pe foile de con- valoare medie din Europa. Dar
curs au figurat Gunther Traub 
(R.F.G.), fost recordman mon
dial la 3000 m, Erich Korbel, 
campion absolut al Austriei, 
Marle-Lise Perrenoud și Fran
cois Perrenoud, patinatorii nr. 1 
ai Franței la J.O. de la Gre
noble, Monika. Pflug, marea spe- : 
ranță a R. F. a Germaniei, ce
hoslovacul Oldrlch Teply și aus
triacul Ottmar Braunecker, cre
ditați cu bune rezultate în ma- 
rile concursuri, precum și cîți- vem elemente talentate, care nu 
va sportivi din Olanda. N-am trebuie neglijate.
bănuit insă, nici o clipă, că în
compania unor asemenea par- că vitezîștîi noștri, care au in* 
ticipanți de elită vom putea ur
ca pe podiumul laureaților. Dar, rltă să fie și mal mult stimu- 
pe măsură ce probele se con
sumau, constatam eu bucurie că 
băieții și fetele noastre, care sportivi cara au de mulți ani la 
participau pentru prima oară la 
o confruntare de mai mare am
ploare, nu sînt cu mult mai pre
jos decît adversarii lor. In în
trecerile feminine, reprezentan
tele
chiar
nor
bătut

ai sportului la două din cele 
patru probe.

— După cite ne dăm seama 
competiția a fost o utilă repe
tiție în 
concursuri. Pe ce treaptă a va
lorilor mondiale se situează noi
le noastre recorduri ?

— Cîteva din aceste perfor
manțe sînt superioare celor în
registrate de o serie de parti- 
cipanți la J.O. de la Grenoble.

P.S. în afară de frumoasa 
impresie lăsată de patinatorii 
români la Inzell, o cinste pen
tru mica noastră delegație a 
constituit-o alegerea profesoru
lui Florin Gămulea, secretarul 
F.R.P. în calitate de director 
adjunct al concursului.

vederea viitoarelor

mai mult) sînt satisfăcut de 
normele și medaliile obținute. 
Cu toate că noi ne ducem pes
te hotare numai cu o Imensă 
cantitate de potență fizică, de
oarece ne lipsește un patinoar 
artificial atit de necesar pen
tru procesul de perfecționare 
în perioada precompetițională, 
am reușit totuși să demonstrăm 
celor care se interesează de 
soarta patinajului viteză că a-

Sîntem, Intrutotul, de acord

frat «cum In marea arenă, me-

lăți. O medalie «au o diplomă 
cîștigată într-o confruntare cu

dispozițîe piste artificiale pen
tru pregătire, înseamnă che
zășia unor performanțe tnai 
bune, dacă autorii noilor re
corduri sînt ambițioși și nu se

României s-au numărat vor culca pe lauri. Creșterea 
printre animatoarele u- prestigiului 

probe. Rezultatul: s-au 
toate recordurile de se-

aduce după sine 
creșterea obligațiilor sportivi
lor. Prestigiul obligă însă și pe

sfotM se jloWoftol po glrt

MB
Asparuhov (dreapta) deschide scorul în, meciul cu Anglia. Fază din meciul Anglia—Bulgaria 

(1—1), desfășurat la Londra.

TENIS DE MASA: Frații Pettersson vor deveni

profesioniști ?

deSelecționata de tenis 
masă a Iugoslaviei a susți
nut Ia Newbury o nouă în- 
tîlnire cu echipa Angliei. Și 
de data aceasta victoria a 
revenit sportivilor 
care au cîștigat cu 
6-2.

Cîteva rezultate
Surbek-Ta.vlor 21-12, 
Stipancicî-Wright 21-16, 21-16; 
Surbek-Wright 20-22, 21-19,
20-22 ; Surbek, Stipancici- 
Taylor, Wright 21-18, 21-14.

ROMA, 17. 
liene Moltenj 
au făcut din

— Firmele ita- 
și Germanovox 
nou propuneri

G. ROELANTS - cel mai

LOVITURĂ OE TEATRU
IN FINALUL RALIULUI

LONDRA-SYDNEY

iugoslavi, 
scorul de

tehnice: 
. 21-11 ;

La Oslo s-a desiâ.țuiu citiliu- 
rea internațională de handbal din
tre selecționatele masculine ale 
Norvegiei și Olandei. Gazdele 
obținut victoria c” scorul 
27—13 (13—5).
21

In runda a 13-a a turneului 
șah de la Atena, V. Ciociltea a 
remizat cu Damiano”'ci. In par
tida centrală a rundei, Kavalek 
a remizat după numai 17 mutări 
cu Parma.. 4.1te rezultate : Bo- 
boțov— -atai 1—0 ; Bizopulos—
Pachman 0—1; Cermak—Vizantia- 
dis i—0 ; Trmgov—Hort */»—*/,. 
In clasament conduc Kavalek și 
Boboțov cu cîte 9'/s puncte, urmați 
de Pachman cu 9 p. Ciociltea o- 
cupă locul 13 u 4 p.

au 
de

de

Turneul internațional de seri- 
mă de la Ankara a continuat cu 
desfășurarea probei de sabie. Vic
toria a revenit sportivului iugo
slav Stevan, care, în întîlnirea 
decisivă, l-a. întrecut cu 5—3 pe 
italianul Simoncelli.

rapid la 0 grade...
BRUXELLES, 17. Crosul in

ternațional de la Erembode- 
gem (Belgia), desfășurat în- 
tr-un decor 
temperatură 
fost cîștigat 
gian Gaston 
gătorul a parcurs cei 7 000 m 
ai traseului în timpul de 
23:54,4. Locul secund a fost 
ocupat de 
Poileunis, 
s-a clasat 
în proba 
sianul Mohamed Gammoudi.

hibernai șj la o 
de 0 grade, a 

de sportivul bel- 
Roelants. învin-

compatriotul său 
iar pe locul trei 
campionul olimpic 
de 5 000 m, tuni-

S-au meheiat întrecerile turneu
lui internațional de tenis de la 
Brisbane. In ultimele finale dis
putate, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : simplu femei .
Karen Krantzke—Kerry Melville
6—3, 6—4 ; dublu bărbați : Smith, 
Lutz (S.U.A.)—Addison, Keldie 
(Australia) 7—5, 6—4, 13—11 ; du
blu mixt : L. Bowiey, Dent 
(Australia)— H. Gourlay (Austra
lia), Dl Domenico (Italia) 
8—6.

niel s-a încheiat 
14—8 în favoarea 
liștl polonezi. In 
victoria revenise 
celași scor.

cu scorul de 
tinerilor 
primul 

gazdelor

de volei

7-5,

In cursa ciclistă de 6 zile, 
se desfășoară în prezent pe 
lodromul acoperit din Amster
dam, situația a rămas neschim
bată : conduce cuplul olandez 
Post—Duyndam cu 295 p. urmat 
de perechile Janssen (Olanda) — 
BugdahI (R. F. a Germaniei) — 
179 p și Altig—Wcnz (Ii. F. a Ger
maniei) — 104 p.
•

Disputată la Budapesta, revan
șa întilnirii internați' uale ami 
cale de box dintre selecționatele 
de juniori ile Ungariei șl Polo-

care 
ve-

1 luatul 1. t*. .Informația", ur. Brezoianu nr. 23—25, București

pugi-
mecl, 

cu a-

a UnEchipa feminină 
gariei, care. întreprinde în pre
zent un turneu în Olanda, a ju
cat la Drachten cu selecționata 
tării gazdă. Voleibalistele maghia
re au terminat învingătoare cu 
scorul de 3—0 (15—6, 15—10, 15—4). 
a

O selecționată masculină do 
baschet a Cehoslovaciei, care se 
află în tu.’neu în S.U.A., a jucat 
la Havre (Montana) cu o repre
zentativă a colegiului din loca
litate. Baschetbaliștii cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul de 
102—60.

Fostul campion european de 
box la cat. semigrea, Lothar Sten
gel, (R.F.G.), și-a făcut reintra
rea, întîlnindu-1 ia Koln pe 
francezul Pierre Minier. Pugllis- 
tul vest-german a repurtat vic
toria prin k.o. în prima repriză.

CAMPIONATELE EUROPENE

DE TENIS - IN SEPTEMBRIE,

LA ROMA

VARȘOVIA, 17. — In ca
drul lucrărilor comitetului eu
ropean de tenis de cîmp, care 
au avut loc recent la Varșo
via. s-a stabilit ca primul 
campionat european rezervat 
tenismanilor amatori să aibă 
loc între 15 șl 21 septembrie 
1969. întrecerile se vor des
fășura la Roma, în organiza
rea f ierației italiene.

celor patru frați Pettersson, 
reputați cicliști suedezi, de a 
trece la profesionism. Cel 
mai mare dintre ei, Gosta 
Pettersson, a declarat ziariș
tilor că „...deocamdată este 
preferabil să fii un bun ci
clist amator decît un profe
sionist mediocru". Frații Pet
tersson (Gosta, Sture, Erik și 
Thomas) au cîștigat anul a- 
cesta titlul mondial în pro
ba de 100 km contracrono- 
metru pe echipe și medalia 
de argint la Jocurile Olim
pice.

FEMININ : 500 m: 1. Marie-Lise 
Perrenoud (Franța) 48,8... 3. Ma
ria Tașnadi 50,5 (v.r. 51,6); 4. Cris
ta Tracher 51,6 ; 1 500 m : Paula 
Dufter (R.F.G.) 2:36,3; 2. Maria 
Tașnadi 2:37,6 (v.r. 2:45,7); 1000 m: 
1. Marie-Lise Perrenoud 1:41,4... 
3. Maria Tașnadi 1:43,3 (v.r. 1:44,5) 
.. .5. Crista Tracher 1:44,1. Cla
samentul la triatlon; i. Marie- 
Lise Perrenoud 152,233 p, 2. Marla 
Tașnadi 154,683 p, .. .4. Crista 
Tracher 159,417 p. în clasament 
figurează opt concurente. într-o 
tentativă <le record; Marla Taș
nadi 
(v.r.
cord 
(v.r.

MASCULIN : 500 m : 1. H. Uch- 
tenstem (R.F.G.) 42,1... 8. V. So
tirescu 44,0 (v.r. 44,7); 3 000 m t 
1. G. Traub (R.F.G.) 4:37,7... 11. 
V. Sotirescu 5:00,9 (v.r. 5:04,8); 12. 
D. Lăzărescu 5:02,0; 1 500 m: 1. 
G. Traub 2:10,0... 10. V. Sotirescu 
2:18,0 (V. r. 2:20,3)... 12. D. Lăză
rescu 2:19.9 ; 5 000 m : 1. G. Traub 
7:58,3... 11. D. Lăzărescu 8:41,8 
(v.r. 8:48,7). Clasamentul 1» po- 
liatlonul mic : 1. G. Traub 179,746 
p... 10. V. Sotirescu 193,030 p 
(v.r. 201,133 p)... 12. D. Lăzărescu 
194,646 p... 15. Andrei Okoș
198,354 p. în clasament figurează 
28 de concuren;!.

SYDNEY, 17. Maratonul au
tomobilistic Londra-Sydney, 
care a măsurat 16 000. de . «iile 
și a durat 23 de zile s-a. în
cheiat cu victoria neașteptată 
a echipajului Cowan-Coyle 
(Anglia), care au pilotat un 
„Hillman-Hunter". Pe locurile 
următoare s-au clasat echipa
jele conduse de Hopkirk (Ir
landa) și de Vaughan (Aus
tralia). Pînă la ultima etapă a 
cursei pe primul loc se. afla 
echipajul belgian alcătuit din 
Eucien Bianchi și Jean Claude 
Ogier, Aceștia au suferit însă 
un grav accident pe ultirnji 
kilometri, înaintea intrării. în 
localitatea Nowran, ciocnin- 
du-se cu un automobil care 
venea din partea opusă. Am
bii piloți belgieni au suferit 
fracturi grave, fiind internați 
la spital.

a alergat 3 000 m Jn 3:36,2 
5:50,2) stabilind un nou re-
și Ia poliatlon 5 Î1O,716 p 

220,778 p).

BRUMEL reintră!
MOSCOVA, 17 (Agerpres). 

VALERI BRUMEL, record
manul mondial al probei de să
ritură în înălțime (2,28 m), și-a 
reluat zilele acestea antrena
mentele în vederea reintrării 
în activitatea competițională. 
Brumei se antrenează ridi- 
cînd haltere, alergînd distan
țe scurte și făcînd gimnastică.

El a declarat ziariștilor că în 
prima etapă a pregătirilor 
trebuie să alerge 100 m plat 
în 12 sec și să sară în înăl
țime 1,50 m.

în urma accidentuluiy de 
motocicletă, suferit cu 3 ani 

' în urmă, Brumei a fost pînă 
acum în continuu tratament 
medical. . '

TURUL CAMPIONATULUI BULGAR

a avut o revelație In Lokomotiv-Plovdiv

cu

A luat sfîrșit prima parte a 
campionatului Bulgariei. Pe pri
mul loc se află Ț.S.K.A. Cerveno 
Znamie, care după o absență de 
cîțiva ani revine pe o poziție 
fruntașă.

Succesul formației Ț.S.K.A. este 
meritat. Echipa s-a comportat la 
fel de bine pe teren propriu ca 
și in deplasare. Prin transferarea 
internaționalului Petar Jekov oe 
la Beroe. atacul a fost întărit
jucătorul care îi lipsea de ani de 
zile — realizatorul.

Returul anunță o luptă viu dis
putată atît pentru titlu, luptă în 
care sînt angrenate primele trei 
clasate, cît și pentru evitarea re
trogradării cane amenință nu mal 
puțin de 7 echipe.

Revelația actualului campionat 
este formația Lokomotiv Plovdiv, 
care n-a suferit decît o singură 
înfrîngere. Motorul ei este inter
naționalul Hristo Bonev, un ju
cător complet șl excelent tehni
cian. Cealaltă echipă din Plov
div, Trakia, s-a comportat inex
plicabil de slab, dieși are în rtn- 
durlle el pe cunoscuții interna
ționali Popov șl Dermendjlev.

In clasamentul golgeterilor con- 
duqe Jekov cu 22 goluri; urmat 
de Asparuhov (Levskl) — 12, 
Dermendjlev (Cernomoreț) — 
11 ș.a.

Rezultatul de 1—1; p.e care re
prezentativa die fotbal a Bulga
riei l-a obținut in compania 
campioanei mondiale la Londra 
este considerat drept excepțional 
în cercurile specialiștilor bulgari. 
Aceasta a fost cea de a doua 
întîlnire dintre selecționatele ce-

PROGRAMAREA UNOR
Au fost fixate următoarele 

date de desfășurare a unor par
tide din cadrul optimilor de fi
nală ale „Cupei orașelor tîtguri" 
la fotbal : SV Hamburg—Hiber
nian Edinburg (18 decembrie la 
Hamburg și 15 ianuarie 1969 la 
Edinburg) ; Vitoria Setubaî—Fio 
rentina (18 decembrie și 22 ia
nuarie) ; Leeds United—Hauovra 
(18 decembrie, data meciului re

două țări. Primul joc a aval 
în 1962 la C.M. din Chile,

lor 
loc 
unde, de asemenea,- scorul a fos! 
egal (0—0). După cum se vede; 
echipa Angliei are, în ultima 
vreme, un adversar dificil In se
lecționata Bulgariei.

După meciul de la S.ondraf 
fotbaliștii bulgari au susținut un 
joc la Essen cu selecționata Re- 
nanlei (scor 1—1); după care au 
plecat direct în Brazilia, unde, vor 
susține cîteva întîlnirl amicale.
Sofia, (prin telex)

Toma HRISTOV
• SAO PAULO 17 (Agerpres). 

— Echipa de fotbal a Bulgariei 
șl-a început turneul în Brazilia, 
lucind la Curitiba cu selecționa
ta statului Parana. Meciul s-a În
cheiat cu un rezultat de egalita
te : 4—4. In prima repriză fotba
liștii bulgari au jucat excelent, 
reușind la un moment dat să 
conducă cu 3—1.

CUM SE VA NUMI

NOUL „WILLIE“?
Federația viest-germană de 

..fotbal a Inițiat un concurs pen
tru găsirea unei embleme, gen 
„WlHIe" (Londra în 1966), pentru 
campionatul mondial pe care-’ 
va organiza In 1974. Concursul se 
va Încheia la 30 Ianuarie 1989.

MECIURI DIN „C.O.T."
tur nu a fost încă fixată) ; Real 
Saragossa—Newcastle United (1 
ianuarie și 15 ianuarie) ; Atletico 
Bilbao—Eintracht Frankfurt (8 ia
nuarie și 29 ianuarie).

Nu au fost stabilite încă datele 
de disputare 
jocuri : Legia 
Dozsa ; OFK 
Izmir și DWS 
gow Rangers.

la următoarele 
Varșovia— Uj pești 
Beograd—Gdztepe 

Amsterdam—Glas-

REZULTATE,
O In grupa a XlII-a elimina

torie (America Centrală) a C.M., 
echipa San Salvadorului a învins, 
pe teren propriu, selecționata Su- 
rinamulul cu scorul de 6—0. In
tr-un alt joc, Surinam—Indlile O- 
landeze 2—1 (In tur 1—0).

REZULTATE
• La Ostrava, în cadrul ..Cupei 

Europei Centrale1', s-au înclini! 
în primul lor meci formațiile Ba- 
nik Ostrava șl Hajduk Split. Gaz
dele au obținut victoria cu sco
rul de 4—1 (2—1).

HANDBALISTELE DIN ECHIPA ROMÂNIEI
ÎNVINSE LA MOSCOVA

MOSCOVA, 17 (prin telefon). 
în marea sală de sport de Ia 
complexul Lujniki a început 
turneul internațional feminin 
de handbal la care participă 
șase echipe reprezentative, prin
tre care și selecționata Româ
niei. Peste 5 000 de spectatori 
au fost prezenți în tribune in 
momentul festivității de deschi
dere, după care a urmat partida 
dintre echipele R. D. Germane 
și Ungariei. Meciul a fost tot 
timpul Ia discreția handbaliste
lor din R.D.G. care au ominat 
în majoritatea celor *0 de mi
nute de joc. S-au evidențiat 
Hochmut, Herman și portarul 
Zober. în final, victoria a re-

venit echipei R.D.G. cu scorul 
de 13—9 (6—4). în cel de al doi
lea meci s-au întîlnit Polonia și 
Bulgaria. întîlnirea a fost de o 
factură modestă, însă a plăcut 
prin dîrzenia cu care cele două 
formații și-au disputat șansele. 
Ceva mai rutinate, jucătoarele 
poloneze au realizat o victorie 
care s-a conturat greu : 15—10 
(4-4).

în jocul cel mai important al 
zilei au fost opuse selecționatele 
Uniunii Sovietice și României. 
La capătul unui meci foarte ani
mat, mai ales în repriza secun
dă, victoria a revenit formației 
gazdă cu scorul de 16—11 (9—3) 
în primele minute avantajul a

fost de partea reprezentativei 
române, care în min. 3 condu
cea cu 2—0. Dar, cîteva greșeli 
de apărare comise de tinerele 
handbaliste românce, introduse 
recent în echipa reprezentativă, 
și o evidentă reținere în atac 
au făcut ca în scurt timp scorul 
să devină 9—2 pentru echipa 
sovietică (5 din golurile reali
zate de gazde au fost din arun
cări de la 7 m !). După pauză e- 
chipa română a jucat ceva mai 
bine, dar nu a putut depăși for
ța și vigoarea selecționatei .so
vietice. Au marcat: Soos (4), 
Băicolanu (3), Ilie (3), Sramco 
pentru România, Jivîh (6), Șa- 
banova (3), Turcina (2), Omel- 
ciuk (2), Sevcenko (2), Tuliakova 
pentru Uniunea Sovietică. A ar
bitrat cu multe greșeli G. Spa- 
sov (Bulgaria).

Astăzi echipa țării noastre în- 
tîlnește reprezentativa Unga
riei.

40368


