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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Lucrările celei de-a XII-a se
siuni a celei de-a V-^a legisla
turi a Marii Adunări Naționale 
au continuat în cursul dimi
neții de joi.

La intrarea în sala de ședințe, 
deputății șl invitații au întîmpi- 
nat cu puternice aplauze pe con
ducătorii partidului și statului — 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnn- 
naș. Chivu Stoica, Paul Nicules- 
cu-Miz.il, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu.

Ședința a fost condusă de to
varășul Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale.

în continuarea discuției ge
nerale la proiectele de legi pen
tru adoptarea planului de stat 
tal economiei naționale și pentru 
adoptarea bugetului de stat pe 
tanul 1969, au mai luat cuvîntul 
deputății: Emil Oniga, director 
general tal uzinelor de tractoare 
din Brașov, Vasile Ionescu, 
maistru la Combinatul chimic 
din Craiova, Ștefan Blrlea, 
prim-vlcepreședlnte al Consiliu
lui național al cercetării științi
fice, loan Cotoț, secretar al Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Ioan Pop 
D. Popa, prorector al Institutu
lui medico-farmaceutic din Tg. 
Mureș, șl Nicolae Glosau, pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculurii.

După încheierea discuției ge
nerala, a u nat dezbaterea pa

Planului de 
naționale pe

Națională a

articola a Proiectului de Lege 
pentru adoptarea 
stat al economiei 
anuL 1969.

Marea Adunare
votat apoi, cu amendamentele 
propuse, prin vot secret cu bile, 
Legea pentru adoptarea planu
lui de stat al economiei națio
nale pe anul 1969.

A fost discutat, in continuare, 
pe articole, și supus in întregi
me votului deputaților Proiectul 
de Lege pentru adoptarea buge
tului de stat pe anul 1969.

Marea Adunare Națională a 
aprobat, prin vot secret cu bile, 
Legea pentru adoptarea bugetu
lui de stat pe anul 1969.

Tovarășul Ștefan Voitec a 
anunțat apoi că Biroul Marii 
Adunări Naționale, examinînd 
propunerile făcute în cuvîntarea 
sa de deputatul Ioan Pop D. 
Popa, cu privire la dotația uni
tăților medicale, folosirea și re
partizarea cadrelor medicale, 
supune spre aprobarea Marii 
Adunări Naționale un proiect de 
hotărîre privind instituirea unei 
comisii împuternicite să ve
rifice dotația eu apara
tură medicală, de cercetare 
șl Invățămînt din unitățile clini
ce șl învățămînt precllnlc, pre
cum șl folosirea și repartizarea 
cadrelor medicale pe teritoriul 
țării.

în continuarea ordinel de si, 
deputatul Mflrtl Gere, președin
tele Comitetului pentru proble-

mele administrației locale, a pre
zentat expunerea la Proiectul de 
lege pentru modificarea legii nr. 
2/1968 privind organizarea ad
ministrativă a teritoriului Repu
blicii Socialiste România.

După ce proiectul de lege a 
fost discutat pe articole, Marea 
Adunare Națională a adoptat 
Legea pentru modificarea legii 
nr. 2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului Re
publicii Socialiste România.

La propunerea Biroului Ma
rii Adunări Naționale, deputății 
au hotărft completarea ordinel 
de zi a actualei sesiuni cu ur
mătoarele proiecte

— Proiectul 
organizarea 
Procuraturii
ciallste România ;

— Proiectul de Lege pentru 
organizarea judecătorească ;

— Proiectul de Lege privind 
impunerea veniturilor realizate 
din activitatea agricolă.

La amiază, ședința plenari a 
luat sftrșlt.

Tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, a anunțat că în conformi
tate cu principiul sesiunilor 
deschise, lucrările actualei se
siuni vor continua în comisii 
permanente, urmînd a fi reluate 
în plen ht 26 decembrie.

de lege: 
Lege pentru 
funcționarea

So-
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în ajunul meciului de tenis de masă România — Cehoslovacia
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■ ILONA
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VOSTOVA, campioana Europei,
fruntea puternicei formații

a oaspeților
întîlnire din „Liga 

masă

sfiiisl■HBI
Ilona V ost ova intr-o acțiune spectaculoasă

A doua 
europeană" de tenis de 
pe care o are de susținut re
prezentativa României este cea 
de sîmbătă, din sala Floreasca 
(cu începere de la ora 17,30), 
în compania echipei Ceho
slovaciei. O nouă încercare ex
trem de dificilă pentru trico
lorii noștri, oaspeții dispunînd 
de o garnitură puternică. De 
altfel, ei au ocupat locul se
cund în ediția inaugurală a 
acestei competiții, la egalitate

Pentru că zăpada se lasă 
încă așteptată chiar pe pîrtiile 
unde, în alți ani, era oaspete 
cu vechime la această dată, 
va trebui, evident, amînată și 
avancronica sezonului de schi 
pregătită pentru ediția din 
această săptămtnă a „panora
micului'’. Păcat! Mai ales că 
„marele absent", fotbalul, a lă
sat, orice s-ar spune, un gol 
imens în calendarul competi- 
țional. Dar, așa e la fiecare 
început de iarnă, o pauză în
tre căderea cortinei pe gazonul

stadioanelor și ridicarea ei 
fastuoasă, în splendidul decor 
al iernii, pe pîrtiile de schi 
și bob.

★

PREDEALUL CAPITALA SCHIULUI
Creșterea popularității schiu

lui este unul din fenomenele 
sportive cu totul ieșite din co
mun în ultimele două decenii. 
An de an se constată un im
portant spor procentual de noi 
schiori, atrași iarna la munte 
de frumusețea peisajului maies
tuos, de o asprime sălbatică, 
uneori, sau, dimpotrivă, cu for
me rotunjite, muiate de stra
turile de zăpadă.

Schiul a devenit un obicei, 
o stare de fapt modernă, un 
fapt social sportiv, pentru lo
cuitorii orașelor de munte și 
chiar pentru bucureșteni, atră
gător, captivant, practicat pe o 
scară largă, de oameni de toate 
vîrstele și profesiile. Schiul, re
zervat, altădată, unor privile- 
giați, tinde spre universalizare, 
prin condițiile social-economice 
de Ia noi și prin mulțimea ca
lităților acestui minunat sport.

Stațiunile de sporturi de iar
nă Predeal, Sinaia, Poiana Bra
șov, Păltiniș etc. renasc la o 
viață sportivă nouă, în perspec
tiva înzestrărilor turistice și 
tehnice executate șl a celor ce 
urmează.

Poiana Brașov oferă obișnul- 
ților săi, în anul 1969, plăcute

noutăți și surprize. Nici Predea
lul, însă, nu a rămas în urmă.

Predealul este plămînul Bucu
reștiului, este poarta deschisă 
spre cer și puritate, spre sănă
tate și voie bună, prin care du
minică de duminică mii de 
bucureșteni, adăugîndu-se plo- 
leștenilor, și localnicilor, eva
dează spre mirajul alb.

Predealul, progresiv, conti
nuu și metodic, se pregătește 
să-1 întîmpine. Pîrtiile clasice 
de pe Clăbucetul Taurului au 
fost ameliorate. Au fost defri
șate și curățate de lăstăriș în 
zona superioară, astfel că lăți
mea minimă este de 60 m. Se ni
velează cu buldozerul șl se rec
tifică minirelieful vălurit, ră
mas de pe urma transportului 
cu autoșenilele la hotelul nou 
sau de pe urma construirii in
stalațiilor sportive.

Pîrtia nouă de slalom uriaș 
neutilizată pînă acum, este in- 

• trodusă în circuitul sportiv prin 
scoaterea cîtorva sute de butu
rugi și rădăcini, prin lărgire, 
curățare și nivelare. Pirtia de 
slalom special, lărgită, curățată 
de lăstăriș și nivelată, devine 
mal accesibilă șl mal plăcută.

Dacă s« adaugă și pîrtia de

rezervă, paralelă cu prima pan
tă Clăbucet-sosire, ambele de
servite de teleschiul dintre ele, 
se realizează o imagine cuprin
zătoare a pirtiilor din comple
xul Clăbucet. *“

Noutatea cea mare este 
construirea șl darea (în curînd) 
în folosință a celui de al doilea 
teleferic, amplasat în paralel cu

Mihai BIRA
(Continuare tn pag. a 2-a)

BULETINUL 
ZĂPEZII

ALTE ECHIPE DE HANDBAL
IN TURNEU PESTE HOTARE

Primul buletin al zăpezii, 
din cele pe care le vom pu
blica săptămînal pentru ama
torii de schi, nu este prea 
îmbucurător, intr-adevăr, Ser
viciul de prevederi de scurtă 
durată, din cadrul Institutu
lui meteorologic, ne-a infor
mat ieri că, în ultima vreme, 
a nins foarte puțin, Iar zăpa
da s-a topit sau este în curs 
de topire. Doar la Vîrful Omu 
s-a păstrat un strat de 24 cm, 
tn platoul Bucegllor zăpada 
mai rezistă, cu o grosime de 
numai 7—3 cm, iar la Păltiniș- 
Slblu mal „supravlețulsc” 
12—ÎS cm din ninsoarea căzu
tă mal de mult.

In general, In acest sflrșit 
de săptămtnă temperatura se 
va menține ridicată (în con
secință, este de prevăzut dis
pariția In totalitate a zăpezii). 
Sînt, totuși, speranțe să nin
gă In Apuseni, In nordul 
Moldovei, In Făgăraș șl la 
Paring.

Avem, însă, extrem de plă-- 
cuta prezență a hocheiului! Și 
nu o competiție oarecare, ci 
campionatul național cu o par
ticipare mai bine selecționată 
ca . oricînd.. Duminică, nume
roșii amatori de hochei 
vor avea prilejul să. ur
mărească eternul duel sportiv 
Steaua—Dinamo, fără îndoială 
capul de afiș al campionatului.

Miza mare a partidei n-ar tre
bui să scadă — așa cum s-a 
mai întîmplat (nu numai la 
hochei) — valoarea jocului. 
Cu atit mai mult cu cit der- 
byul de duminică va răspun
de și multor întrebări privind 
selecționările in echipa na
țională.

★

încă un sport se pregătește 
să părăsească pentru multă 
vreme „panoramicul" nostru

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Iată modelul centurilor care vor fi oferite campionilor europeni de box

25 de țări Înscrise la c.e. de box
La Comisia de organizare a campio

natelor europene de box de la Bucu
rești au sosit trei noi înscrieri: U.R.S.S., 
Cehoslovacia și Portugalia. Cu acestea, 
numărul țărilor înscrise la competiția 
continentală s-a ridicat Ia 25.

Federația română de box a confir
mat participarea echipei naționale de 
tineret la noua ediție, pe 1969, a „Cu
pei Europei", competiție dotată cu tro
feul „Emile Grdmaux*.

ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI

NEAGU

ju- 
un 
în.

ce

NOSTRU

COMENTARII
OLIMPICE

azi In ziarul

Echipa de handbal Universitatea București se pregătește 
să ia parte la turneele din orașele Rheinhausen și Essen 
(R.F.G.), după care, sub numele de selecționat» de tineret 
a Bucureștiului, se va prezenta la startul competiției 
are loc de Anul Nou în capitala R. D. Germane.

în cursul săptămînii viitoare vor părăsi Capitala și 
cătorii de la Dinamo București, care vor întreprinde 
turneu de cîteva meciuri în R. F. a Germaniei. Pînă
prezent au fost perfectate jocuri în orașele Diibeck și Ham
burg.

Așa se face plugul, explică 
instructorul. O imagine plă
cută, dar care, din păcate, 
constituie doar o amintire 
pentru copiii din Borșa. 
Aceasta pentru că începutul 
frumos de acum cîțiva ani 
a fost dat uitării. In conse
cință, și copiii din Borșa au 
uitat de schi. Poate anul 

acesta...
Foto : Aurel
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de puncte cu cîștigătoarea, 
formația , U.R.S.S., dar cu un 
meciaveraj inferior. O scurtă 
prezentare a selecționatei care 
ne vizitează va fi edificatoare.

Capul de afiș îl deține — 
fără discuție — ILONA VOS
TOVA — campioana Europei) 
JÎIarea revelație de la Lyon 
sosește aureolată cu titlul de 
cea mai bună jucătoare con
tinentală, la o vîrstă (aproape 
15 ani) cînd alții abia fac 
primii pași de inițiere. Este 
drept că după marea sa iz- 
bîndă din primăvară, Vostova 
a suferit o serie de eșecuri, 
printre învingătoarele ei nu-, 
mărîndu-se și două românce : 
Carmen Crișan (la „Criteriul 
european de juniori") și Maria 
Alexandru (la internaționalele 
Iugoslaviei). Ea rămîne însă o 
jucătoare prestigioasă, „copii 
Iul teribil" al tenisului de 
masă internațional și, cu ta
lentul și vîrsta sa, Ilona Vos
tova poate aspira la o carieră 
cu adevărat strălucitoare. 
Atacurile ei furibunde și per
manente aduc „succes de casă", 
publicul manlfestînd mult in
teres pentru evoluțiile ei.

Jaroslav Stanek și Ștefan 
Kolarovics au cote bune în 
lumea tenisului continental și 
chiar mondial. Primul se află . 
pe locul 9 în clasamentul jucă
torilor europeni, secundul, pe 
locul 13. Ambii sînt exponenții 
concepției ofensive cu orice 
preț și, ca urmare, chiar dacă 
rezultatele nu le sînt întot
deauna favorabile, în schimb, 
gama procedeelor tehnice eta
late și,' mai ales, ritmul sus
ținut în care sînt executate 
loviturile atrag aplauzele spec- 
taf orilor.

într-un cuvînt, teamul. ceho
slovac reprezintă o valoare 
autentică în concernul euro
pean al sportului cu paleta.

I FAULT
I TEHNIC!I
I
I
I
I
I
I
I
I

Și al doilea pas\
nici o îndoială că disputa din cadrul 
hochei a căpătat, o dată cu începerea

dreptul!
Nu mai încape 

campionatului de , .. .
jocurilor din manșa a doua, alte valențe. Raporturile 
valorice stabilite de desfășurarea primei manșe a între-

IN CULISELE 
BOXULUI 
PROFESIONIST
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cerii nu mai sînt as
tăzi deloc stabile, re
zultatele infirmînd sca
ra ierarhică consemnată 
atunci în clasament.

De pildă, în prima 
partidă a serii, forma
ția bucureșteană Petrol 
Geologie a încheiat la 
egalitate întîlnirea sa 
cu Avîntul M. Ciuc. 
Este adevărat că în me
ciul anterior, 
turul primei 
scorul dintre 
două echipe fusese tot 
egal : 0—0. Atunci însă 
cei care au smuls 
„draw“-ul au fost bucu- 
reștenii, pe cînd ieri 
seară cei ce au aler
gat cu sufletul la gură 
după golul egalizator 
au fost hocheiștii 
M. Ciuc, aspiranți 
medaliile de bronz 
campionatului.

De la 5—1, cu cît con
ducea Petrol Geologie 
înainte de începerea re
prizei a III-a, la 5—4, 
Avîntul a înscris trei 
puncte la rînd cînd u- 
nul din hocheiștii bucu
reșteni se găsea pe 
banca penalizaților. în- 
cît nu greșim deloc 
dacă spunem că Petrol. 
Geologie (în rîndurile 
căreia a... debutat, pro
priul antrenor, Ștefan 
Ionescu) este cîștigă- 
toarea 
lui.

Nici 
rești, 
al cuplajului, nu a fost 
scutit de emoții. Evo-

din re- 
manșe, 
aceste

morală a

Dinamo 
în jocul

I
I
I

I

i

din 
la 

ale

rneciu-

Bucu- 
vedetă

comunicare telefonică ne-a in
format laconic că, în finalul 
dramatic al meciului de bas
chet masculin România-lugosla- 
via, Radu Diaconescu a fost 
sancționat cu fault tehnic pen- 

' i ar- 
lui
re- 

a 
ro- 

pierdut 
par- 
Dia- 
din

I
I

luînd mai slab decît 
în prima etapă, cînd au 
impresionat mai ales 
prin claritatea și ra
piditatea acțiunilor, di- 
namoviștii au trebuit să 
facă ieri eforturi mari 
pentru a întrece pe A- 
gronomia Cluj. Meciul a 
plăcut prin abundența 
fazelor de poartă, ceea 
ce a făcut să iasă în e- 
vidență, în primul rînd, 
portarul clujenilor, 
Radu Șerban, care a 
realizat parade de toa
tă frumusețea. De alt
fel întreaga formație 
clujeană (și ea cu for
mulă nouă, în care ve
chii jucători, frații Ca
zan și Naghi, au lăsat 
loc tinereții) a impre
sionat prin ambiție și 
forță în apărare.

Călin ANTONESCU

REZULTATE TEH
NICE ; Avîntul Miercu
rea Ciuc — Petrol Geo
logie 5—5 (1—3, 0—2, 
4—0). Au marcat : I. 
Szabo (3), Vacar și Os- 
wath (Avîntul), Nuțu, Io
nescu, Rociu, Mantea, 
Paraschiv (Petrol Geolo
gie). Au arbitrat cu gre
șeli E. Raduch și M. Pres- 
neanu. Dinar o Bucu
rești — Agronomia Cluj 
4—1 (1—0, 2—1, 1—0). 
Au marcat : Ștefan, 
Pop, Florescu, Cord li
ban (Dinamo), Gall (A- 
gronomiâ). Au condus 
corect N. Turceanu și 
C. Ștefănescu.

Programul de azi : 
ORA 16,30 : Agronomia 
Cluj — Detroj Geolo
gie, ORA 18,45 : Steaua 
— Avîntul M. Ciuc.

I
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tru proteste ireverențioase adresate 
bițrilor. Nu știm dacă penalizarea 
Diaconescu a fost hotărîtoare pentru 
zultatul final, dar, oricum, ea 
cîntărit mult în defavoarea echipei 
mâne care, pînă la urmă, a 
întîlnirea. Și astfel, deși pe tot 
cursul partidei a jucat excelent, 
conescu s-a transformat într-unul 
factorii înfrîngerii.

Să fim clari. Aceste rînduri nu 
scrise pentru că s-a ratat succesul în 
jocul cu Iugoslavia (deși o victorie ar 
fi prins bine palmaresului modest ol na
ționalei noastre). în definitiv era o în
trecere amicală, de verificare. Ceea ce 
determină aceste rînduri 
față de recidivă. Pentru 
conescu este recidivist în 
că și alți baschetbalist!
vut comportări asemănătoare care au 
privat reprezentativa României și echi
pele de club de victorii, pentru că, pur 
și simplu, astfel de ieșiri ne fac de rîs. 
Să amintim doar de gestul Iui Novac 
în meciul cu Zadar (determinant în e- 
liminarea dinamoviștilor din respectiva 
ediție a „C.C.E."), de descalificarea lui 
Savu înțr-un meci al Stelei în „C.C.E.", 
de gestul huliganic al lui Cernea în
tr-un joc cu selecționata Greciei (l-a 
lovit cu pumnul pe Trontzos), de com
portarea degradantă a echipei ' Dinamo 
în partida cu E.K.E. (tot în cadrul 
„C.C.E.") și de alte și alte ieșiri care 
au stîrnit indignarea iubitorilor de bas
chet.

Despre toate acestea ziarul „Sportul" 
a scris la timpul potrivit, cerînd cu in
sistență sancțiuni. De fiecare dată s-au 
găsit, însă, scuze : „să, nu-i demobilizăm 
pe băieți (!?)", „la urma urmei au cîș- 
figat", „nu putem lua măsuri pentru că 
avem nevoie de ei" și, mai recent, „sînt 
obosiți psihic și nu-i mai țin nervii". 
Cocoloșindu-se aceste abateri grave de 
la normele eticii s-a ajuns unde s-a a- 
juns. Adică, antrenorul să stea pe ban
că cu frica în sîn ca nu cumva să-i 
apuce pe băieți „oboseala psihică" și 
să-și descarce nervii, iar admonestările 
și penalizările tehnice să constituie ceva 
obișnuit, să numai mire, să nu mai 
revolte.

Să fie oare conducerea baschetului 
românesc chiar neputincioasă în fața 
celor care fac de rîs acest sport ? Mai 
este de închipuit ca în anul 1968 să se 
închidă ochii în fața unor încălcări re
petate ale cerințelor moralei, ale bunu
lui simț ? Să orbească într-atîtc goana 
după rezultate îneît să nu se vadă că 
faultul tehnic s-a adresat direct lui Radu 
Diaconescu, dar indirect chiar Federației 
române de baschet ?

sînt

este revolta 
câ Radu Dia- 
materie, pentru 
fruntași au a-

STANCULESCU
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Clabucet-plecare, admirind splendida panoramă înconjurătoare

SITARII OLIMPICE

PREDEALUL-CAPITALA SCHIULUI
(Urmare din pag. I) 

cel existent și care va încerca 
să rezolve principala problemă 
a complexului Clăbucet ; ■aglo
merație de schiori la teleferic, 
in special aglomerația dumini
cală și din timpul vacanțelor de 
iarnă și primăvară.

Predealul este prima dintre 
stațiunile de iarnă care au de 
rezolvat problema aglomerației 
și de aceea este și primul dintre 
orașele noastre de munte care 
se înzestrează cu al doilea tele
feric, desehizînd drum celor 
care urmează, în ordinea urgen
ței, la Poiana Brașov și Sinaia. 
Este o mare realizare, o impor
tantă etapă cîștigată, dar, după 
părerea noastră, soluția definiti
vă trebuie căutată în altă parte.

Complexul Clăbueeț centrali
zează, monopolizează chiar acti
vitatea de schi în Predeal. Pîr
tiile de aici au o anumită capa
citate teoretică de populare, 
fiind deservită, pînă în prezent, 
de un teleferic și un teleschi, 
iar în viitor, de două teleferice 
și un teleschi, ajungîndu-se la 
un echilibru între fluxul de 
coborîre și capacitatea de urca
re mecanică. ’ț

Dar, față de evoluția pe care 
o ia schiul, atît pîrtiile, cit și 
instalațiile de urcare, vor deve
ni curînd poate chiar iarna 
aceasta — insuficiențe, supraso
licitate. Care este soluția ?

Schiorii trebuie dispersați 
spre mai multe și vechi zone de 
practicare a schiului aflate în 
Predeal; la complexul Neșlea, 
pe Fitifoi, pe Diham, pe Rîșnoa- 
va, aflate în cartiere diferite, în 
vecinătatea unor spații de cazare 
și restaurante și cu pîrtii varia
te spre care schiorii s-ar putea 
orienta și după criterii valori
ce : începători, avansați etc., 
descongestionînd Clăbucetul. în
zestrarea acestor pîrtii cu baby- 
lifturi (instalații mecanice de 
urcat portabile) ar rezolva și 
mirajul telefericelor de pe Clă
bucet și ar da posibilitatea o- 
biectivă pentru funcționarea 
unei școli de schi — de care se 
simte atîta nevoie — pe trepte 
de învățare și pe terenuri adap
tate fiecărei grupe de valoare. 
Bineînțeles, este o etapă inter
mediară, aceste pîrtii 
a fi dotate cu instalații 
teleschiuri.

Trebuie atrase, după
noastră, în circuitul sportiv ve
chile drumuri — pîrtii de ex
cursie — existente în Predeal : 
Susai — Predeal, Neșțea — Ti
miș, Trei Brazi — Timiș, Clă
bucet — Azug’i etc., care, prin 
lungime, înclinații, relief variat 
și frumusețe peisagistică, ar re
ține sute de schiori. O parte 
din ele nu au nevoie de ame-

de aglomerată și se cer 
la viață vechile centre 
sau create altele noi la 
la Șăcele, la Dîmbul

najări, ci numai de populariza
re, de marcare și dotare cu table 
indicatoare.

De altfel, problema ridicată 
pentru Predeal este valabilă și 
pentru Brașov. Poiana a devenit 
excesiv 
readuse 
de schi 
Bonloc,
Morii, în Schei etc.

Mai credem că a devenit de 
strictă necesitate în stațiuni 
existența unui atelier cooperatist 
priri care să se asigure închirie
rea schiurilor (inclusiv cerui- 
rea), bețelor, săniuțelor și echi
pamentului (inclusiv reparația).

Nu ar fi lipsită de semnifi
cație economică, interes și re
clamă comercială, apariția, în 
aceste stațiuni, a unor magazine- 
expoziție cu vînzare, în care fa-

brica de schi Reghin, fabrica 
de confecții București, fabrica 
Guban Timișoara etc. să-și pre
zinte și să valorifice ultimele 
modele sportive.

S-ar simplifica și urgenta 
cumpărare a biletelor pentru in
stalațiile mecanice de urcare 
prin punerea în vînzare a unor 
tichete supuse perforării la fie
care urcare sau a unor pachete 
de bilete (în genul celor puse 
în vînzare de I.T.B.) în care, 
de pildă, la folosirea telefericu
lui, să se detașeze două bilete, 
iar la teleschi, un bilet.

Trebuie să se facă un efort 
spre o valorificare superioară 
a instalațiilor și pîrtiilor în con
dițiile unui confort de timp și 
practicități maxime, atît pentru 
schiori, cît și pentru organiza
tori.

PÎRTIE LIBERĂ
SCHIULUI SIBIAN

urmînd 
fixe —

părerea

Masivele Făgărașului și Ci- 
binului au îmbrăcat mantia 
albă.

Un raid privind felul cum 
sînt pregătite și întreținute 
pîrtiile de schi arată însă că 
la ora actuală acestea nu co
respund cerințelor unor con
cursuri de amploare. Deși s-au 
făcut unele îmbunătățiri, prin 
defrișarea unei porțiuni de 
400 m (cea mai solicitată) a 
pîrtiei Onceștj și s-au pus la 
dispoziția sportivilor două 
tele-schiuri mobile, porțiunea 
cea mai spectaculoasă a a- 
cestei pîrtii (lîngă cabana nr. 
1) a rămas tot ca în trecut. 
Defrișarea ei s-a început dar 
s-a renunțat imediat pe mo
tivul că pîrtia este prea... a- 
bruptă. Trebuie lămuriți oare 
cei ce răspund de această 
problemă că schiorilor le sînt 
necesare tocmai porțiunile 
cele mai abrupte ? O altă 
pîrtie se amenajează în pre
zent la Valea Sadului, în a- 
propierea cabanei Gîtul Ber
becului. Sperăm ca porțiunile 
abrupe să nu fie evitate !

★
Nu de mult, sub conducerea 

fostului campion național Pe
tre Țivădaru, a luat ființă — 
pentru prima oară în acest 
oraș — o secție de patinaj 
viteză, ce va funcționa pe 
lîngă școala sportivă, cu un 
efectiv de 40 de elwvi. Pentru 
buna ei funcționare, se va 
amenaja o pistă la stadionul 
Voința. ~ 
namentele 
trei ori pe 
tul căzînd 
zică.

funcționa sub patronajul Con
siliului județean sindical, iar 
ca antrenor a fost numit fos
tul campion Horst Hannieh. Pa
ralel, sub același patronaj, s-a 
constituit și la Cisnădie, pe 
lîngă fabrica Mătasea Roșie, 
o secție în care sînt înscriși 
12 sportivi ce lucrează cu 
antrenorul Nieolae Roman.

O dată pusă temelia aces
tor secții, se speră ca județul 
Sibiu să-și înscrie cît mai 
curînd numele pe lista cen
trelor puternice în sportul de 
iarnă. Din păcate, Sibiul a 
cam fost uitat de Federația 
română de schi-bob.

Acum, există pîrtii excelen
te. La Oncești, Valea Sțrejii, 
Coasta Boanci din Rășinari, 
pe lîngă cabanele Negoiu, 
Suru și Prejba și chiar în ci
reșul Sibiu -• Dealul guște- 
riței sau în Parcul sub Arinii 
unde pantele sînt minunate.

Deci,. „pîrtie liberă" pentru 
schiorii și patinatorii jude
țului Sibiu.

ILIE IONESCU 
coresp. prine.

Anul olimpic — continuîr.d 
o linie de progres consemnată 
încă din primele luni ale lui 
’66 — a stîrnit o puternică 
emulație în rîndurile înotă
torilor din întreaga lume. în 
mai toate piscinele de pe 
glob s-au înregistrat avalanșe 
de performanțe (firește, co
relate cu nivelul dezvoltării 
înotului în fiecare țară), care 
au modificat continuu tabe
lele de recorduri. în America 
de Sud (Argentina, Peru, Bra
zilia, Uruguay, Columbia), în 
Asia, pe. continentul austra
lian și mai ales în Europa, 
campionii piscinelor au cîști- 
gat multe zecimi și chiar se
cunde prețioase, emițînd pre
tenții justificate la locuri pe 
blocstarturile finalelor olim
pice.

Intr-o serie de țări euro
pene, care avuseseră la edi
țiile precedente ale J.O. mal 
mult prezențe simbolice (Iu
goslavia, Spania, Cehoslova
cia, Finlanda, Austria, Elve
ția, Polonia și chiar Bulga
ria) au apărut performeri de 
certă valoare. Lucru perfect 
explicabil, dacă ne gîndim 
numai la faptul că el a fost 
precedat, în anii care au ur
mat J.O. de la Roma, de un 
uriaș avînt în construcția ba
zelor sportive, absolut nece
sare practicării înotului. Și 
ca o urmare directă, numă
rul practicanțiior s-a mărit 
considerabil și totodată au 
crescut infinit posibilitățile 
unei mai bune selecții pen
tru înotul de performanță.

Există și o logică a situa
ției de fapt. Trecînd în fugă 
peste deosebita importanță so
cială a învățării și practicării 
înotului în viața unui popor 
(In multe țări de pe glob el 
figurează ca Obieet de exa
men la trecerea bacalaureatu
lui), vrem să subliniem în
deosebi marea importanță ]>e 
care întrecerile de natație 
le-au dobîndit de-a lungul is
toriei Olimpiadelor moderne. 
A devenit clar pentru toată 
lumea că după atletism — și 
în imediată apropiere — îno
tul deține cea mai mare pon
dere în distribuirea medalii
lor și punctelor, el fiind so
cotit pe bună dreptate spor
tul nr. 2 la J.O. De altfel, 
țările oare au prezentat în 
aceste discipline pe cei mai 
buni performeri au dominat 
cu regularitate edițiile din ul
timele două decenii. Un exem
plu foarte sugestiv ni l-au 
oferit acum în Mexic cei 45 
de înotători americani care 
au totalizat cam tot atîtea 
puncte cît au putut să rea
lizeze delegațiile R. D. Ger
mane și Franței (țări aflate 

clasamentul — neoficial — 
locurile 5 și, respectiv, 6) 
peste 400 de sportivi ! Ori- 
comentariu în plus este 
prisos.

delfinului în vremea aceea — 
finalist al probei de 200 m 
la J.O. desfășurate la Mel
bourne. Apoi, cîteva prezențe 
palide (comparativ cu nive
lul întrecerilor) la concursul 
(1960) din „Cetatea eternă" a 
Romei. în 1964, doar poloiștii 
au căpătat un pașaport olim
pic, nivelul foarte slab al 
înotătorilor excluzînd orice 
posibilitate de a fi prezenți 
din nou la Jocuri.

Așadar, după 8 ani, Vasile

este încă necoaptă pentru ma
rile competiții. în selecția re- 
șițencei, cel mai gre-u au cîn- 
tărit factorii perspectivei în
trezăriți acestei sportive pen
tru J.O. de la Miinehen. 
și nimic mai mult/

Oiai au justificat cei 
sportivi selecționarea ? 
zultatele 
Costa cu 1:10,1 în serii 
1:09,8 în 
m bras (42 concurenți) a ob
ținut a 13-a performanță. în 
proba următoare (200 m bras 
— 41 de concurenți), el a 
depus eforturi deosebite — la 
încheierea cursei i-a fost ne
cesară chiar și masca de oxi
gen pentru a-și reveni — dar

Atît

doi
Re- 

sînit cunoscute; 
și 

semifinale la 100

• Ce a determinat saltul unor țări mai
puțin avansate in
o singură floare...
promis la baza

natafia mondială 9 Cu
9 O situație de corn-
activi tafii înotătorilor

români

Deocamdată, antre- 
se desfășoară de 
săptămînă, accen- 
pe pregătirea fi-

ȘCOLARII
In întrecere

TnBRAȘOV, 19 (prin telefon), 
localitate au început întrecerile 
finale din cadrul campionatelor 
școlilor profesionale aparținînd 
de M.I.C.M. Participă peste 200 
de luptători de „libere" și „gre- 
co-romane“. Vor mai avea loc 
finale la haltere, box, precum și 
o zonă la volei. La întreceri sînt 
prezenți reprezentanți a 26 de 
școli.

C. GRUIA, coresp. principal

★
prezent, în orașul Sibiu 
două secții de schi afi- 
la federația de specia- 

Voința

In
sînt 
liate 
litate: Voința (instructori
George Hening, la probe al
pine și Hermina Ungureanu 
la probe nordice) și Școala 
sportivă Șoimii, de pe lîngă 
grupul școlar profesional In
dependența, 
însă, nu 
derate de 
atare s-a 
pe lîngă 
unei noi

Aceste secții, 
mai pot fi consi- 
performanță și ca 
hotărît înființarea, 
uzina mecanică, a 
secții. Aceasta va

RUGBYȘTII DE LA STEAUA

Șl GRIVIȚA ROȘIE - PESTE HOTARE
fruntașele 

in pco
de cîte patru 

Franța. Steaua Bucu-
juca cu Selecționata 
pe data de 22 decem- 
Foix pe data de 25

Două dintre 
rugbyului românesc au 
gram turnee 
jocuri în 
rești va 
Pirineilor 
brie, cu
decembrie, cu Selecționata Re
vel pe data de 28 decembrie și 
cu Castelsarassin pe data de 1 
ianuarie 1969.

Grivița Roșie are, de aseme
nea, partide dificile în pro
gramul turneului din Franța. în

ziua de 21 decembrie va juca 
cu Toulon (în rîndurile căreia, 
alături de jucători reoumiți din 
Franța, va fi prezent și ing. 
Radu Demian, aflat în practică 
de specializare la marile șantiere 
tuloneze La Seyne), în ziua de 
25 decembrie cu Nisa, in ziua 
de 29 decembrie cu Selecțio
nata Toulon și în ziua de 1 
ianuarie 1969 cu La Voulte.

Miei înotători

Pe luciul

©Pentru concursul interna
țional de patinaj artistic pe 
care Capitala țării noastre 
îl găzduiește în zilele de 
27-29 decembrie, și-au con
firmat participarea patinatori 
din Polonia, Iugoslavia, R. D. 
Get mană, Ungaria, Bulgaria și 
România,

@ Doina Ghișerel, Mihai 
Stoenescu și perechea Letiția 
Păcuraru-Dan Săveanu, pati
natori aparținînd Școlii spor
tive nr. 2, participă în aces
te zile la concursul interna
țional de la Zagreb.
• Consiliul municipal Bucu. 

rești al organizației pionieri
lor invită pe tinerii iubitori 
ai patinajului să participe la 
„Carnavalul pe gheață", orga
nizat miercuri după-amiavă 
la patinoarul Floreasca.

peste hotare
® Un grup de tineri înotă

tori de la Școala sportivă nr. 
2 din București a luat parte 
la un concurs internațional 
desfășurat la Praga. Iată cî
teva din rezultatele înregis
trate: E. Hempel 1:16,2-100 m 
brasț E. Mano’escu 1:10,8-180 
m spate; E. Hempel 2:48,3-200 
m bras ; E. Manolescu 
2:36,1-200 m spate.

RENDEZVOUS, LA PLOIEȘTI

Primul concurs de amploare 
în piscina de dimensiuni olim
pice din Ploiești. De mîine dimi
neață. timp de trei zile, în ba
zinul Rafinăriei 1 Mai se vor 
întrece cei maj tineri înotă
tori ai țării, tn joc — tradițio
nala „Cupă a speranțelor" care 
va fi atribuită clubului ce va 
totaliza cel mai mare număr de 
(Sunete în urma probelor mas 
culine și feminine.

scăzut. în rest, la toate cele
lalte, distanța respectivă s-a 
mărit. Paradoxal poate, dar 
printre acestea se numără șl 
probele (bras masculin și 
spate feminin) care au dat în 
acest an pe cei mai buni per- 
formeri și, în același timp, 
singurii reprezentanți la J.O. !

Starea de pionierat (în ciu
da unor succese cu totul izo
late) în care se află înotul 
românesc nu trebuie să sur
prindă. Dar nici să genereze 
pretenții absurde. Actuala 
bază materială (și aceasta nu 
mai constituie de mult un 
secret) este mai sărăcăcioasă 
decît în multe țări, care pînă 
acum nu au contat în ierar
hia europeană, dar care, cu 
siguranță, în cîțiva ani, se 
vor impune din ce în ce mai 
puternic. în Polonia, de pildă, 
numărul piscinelor acoperite 
a ajuns de ordinul zecilor; 
în Bulgaria, numai la Varna 
există mai multe bazine ('aco
perite și descoperite) decît în 
capitala țării noastre. Și cînd 
te gîndești că mai există încă 
numeroase ezitări și chiar pă
reri potrivnice asupra utilită
ții construirii unui bazin pe 
litoral. „In mare nu se poate 
înota!?!“ răspund cei igno
ranți în materie.

In nici o țară de pe glob 
nu au crescut încă recordmani 
mondiali și campioni olimpici 
în apa mării 1 Și (în altă ordi
ne de idei) nici nu putem 
spera să-i avem vreodată a- 
tîta timp cît, de pildă, în Ca
pitală, antrenorii și sportivii 
noștri vor fi tributari unei 
situații de compromis. Pen-, 
tru că dacă federația de spe
cialitate s-ar decide, spre' 
exemplu, să ofere cele 6 cu
loare ale bazinului Floreasca 
timp de 5 luni ale anului, nu
mai seniorilor, pertnițîndu-le 
astfel, să efectueze 2—3 an
trenamente zilnice care să în
sumeze cei 10—12 km pretinși 
de antrenamentul modern, 
grupele de copii în care în
trezărim evidente perspective 
ar fi împinse spre o vacanță 
de iarnă prelungită, fatală 
dezvoltării lor ulterioare. Și 
viceversa, dacă atenția foru
lui diriguitor s-ar îndrepta cu 
predilecție spre micii înotă
tori, pentru ca ei să poală 
beneficia de condiții asemă
nătoare copiilor minune din 
alte țări, fruntașii natației 
bucureștene (majoritatea cam
pioni ai țării) ar rărnîne veș
nic condamnați în limitele 
unor cifre deștul de modeste», ■ 
cu care în cel mai scurt timp 
nu va putea fi depășită nici 
o selecționată de pe conti
nent ! Ăflați în fața unei a- 
semenea situații, tehnicienii 
au ales compromisul.

Iată de ce doar un număr 
restrîns de sportivi (situația 
este valabilă și în puținele 
orașe care beneficiază de o 
piscină acoperită) are la ora 
actuală condiții de antrena
ment, dar ele nu sînt satis
făcătoare. De aceea posibilită
țile de selecție sînt reduse iar 
realizarea unei creșteri nor
male a tinerilor și performan
țelor sportive la vîrsta ideală 
este practic imposibilă.

Măsurile se impun de la 
sine.

cu 2:36,4 nu a obținut decît 
al 10-lea timp. Oricum, sîn- 
tem convinși că timișoreanul 
a dat tot ce a putut în acest 
concurs, spre deosebire de 
coechipiera sa care, menaj în- 
du-și evident forțele (înaintea 
probei de 200 m spate decla
rase antrenorului Lovas că 
nu vrea să fie scoasă pe brațe 
din bazin I), a realizat și cro- 
nometre mai slabe: 1:11,8
și locul 18 la 100 m spate (42 
concurente), respectiv, 2:38,8 
și locul 19 la 200 m 
(38 concurente).

Costa și Anca Andrei au adus 
iar numele țării noastre în 
programul concursului de înot 
din cadrul J.O. Raportînd ni
velul natației românești la 
dezvoltarea generală a aces
tui sport pe plan mondial, 
cifra (dod participanți) ni se 
pare — fără nici un fel de 
exagerare — destul de mare ! 
Și iată de ce.

Condițiile de practicare a 
înotului de performanță din 
țara noastră fac ca la ora 
actuală, dacă' i-am aduna pe 
toți participanții la concursu
rile interne, îneepînd de la 
categoria D a coipiilor de 7—8 
ani și pînă la seniori să nu 
putem totaliza decît cel mult 
450 adică mai puțin decît 
numărul înotătorilor legitimați 
pentru U. C. Vichy (oraș din 
Franța cu o populație de 
50000 locuitori !). Or dele
gația franceză în Mexic nu a 
cuprins decît 15 înotători. Ra
portul poate fi ușor intuit, iar 
concluziile lesne de tras.

Problema care se pune este 
dacă cei doi înotători români 
își meritau locul în delegația 
olimpică a țării noastre. în 
seea ee-1 privește pe timișo
rean — fără îndoială că da. 
Realizînd o suita de perfor
manțe meritorii, atît în țară 
cît și peste hotare, Costa s-a 
impus ca unul dintre cei mai 
buni performeri ai anului tu 
cele 68,5 s la 100 m, și în 
mod indiscutabil el trebuia să 
fie prezent în piscina Alber- 
oa. Dar brașistul nostru este 
un caz cu totul izolat în con
textul dezvoltării generale a 
înotului românesc și actua
lului său nivel, iar prezența 
sa olimpică se datorează în 
cea mai mare parte deosebi
tei pasiuni a cuplului spor- 
tiv-antrenor (P. Lovas), ne
voit să se antreneze (în trei 
din ultimii patru ani) în cele 
mai vitrege condiții posibile. 
Cît privește pe Anca Andrei, 
ea posedă calități pe care ni
meni i le contestă, dar

ÎNAINTAM CU PAȘI
MELC

spate

DE

noș-Progresul înotătorilor 
tri în comparație cu rezulta
tele realizate în sezonul tre
cut constituie o certitudine și 
el este exprimat prin nume
roasele recorduri naționale 
(copii, juniori și seniori) corec
tate de-a lungul întregului an. 
Practic deci, nu am avea ce 
reproșa sportivilor și antre
norilor respectivi întrucît, cu 
foarte mici excepții, rezulta
tele înotătorilor (și ca atare 
mediile celor mai bune per
formanțe) s-au îmbunătățit. 
Dar acest lucru nu ne poate 
înșela asupra realității evi- 

PROGRESUL NOS- 
ESTE MULT PREA 

LENT în comparație cu cel 
din majoritatea celorlalte țări 
de pe continent. Ce argument 
mai convingător am putea să 
vă oferim în acest sens de
cît acela privind diferențele 
mediilor primelor 5 perfor
manțe mondiale, europene și 
românești din 1967 și 1968 ? 
După un studiu atent vom 
observa că doar la 6 (100 m 
spate, 100 m delfin Ia băr
bați, 100 m bras, 100 și 200 m 
delfin, 400 m mixt la femei) 
din cele 24 de probe indivi
duale din programul olimpic 
(adică 25 %) diferența care ne 
desparte de fruntașii natației 
mondiale continentale

den te : 
TRU

Adrian VASILIU

o singura floare...

SlSSlSRi

L-am avut în 1956 pe A- 
lexandru Popeșcu — unul din 
cei mai buni specialiști ai

Un mare scriitor 
iubea șahul

® Turgheniev — șahist de prima forfă 9 Auto
rul „însemnărilor unui vinător" față in 
față cu marii maeștri ai veacului trecut
Alături de Tolstoi și Dosto

ievsky genii ale scrisului, Ivan 
Turgheniev, de la a cărui ^uș. 
tere se împlinesc 150 de ani. 
face parte din acea strălucită 
pleiadă de prozatori ruși ale 
căror opere s-au situat pe pri
mul plan al literaturii mon
diale in a doua jumătate a se
colului al XIX-lea. Puțini știu 
însă că >n viața acestui mare 
scriito’-. ale cărui creații se ci
tesc și astăzi cu cel mai mare 
interes, șahul a jucat un rol 
deosebit de important, el con
stituind o adevărată pasiune, 
sau cum. am spune astăzi, 
„hobby“-ul său.

Turgheniev a fost, ca să fo
losim exprimarea curentă, un 
amator de prima forță. Din 
povestirile sale cu caracter 
autobiografic, „Nefericita" și 
„Incendiu pe mare", aflăm că 
el a învățat șahul încă din co
pilărie. Mai tîrziui iu vremea 
icîțid era student la Petersburg, 
a cunoscut pe corifeii șahiști 
ai timpului, Șumov, prințul 
iJrusov și teoreticianul la- 
nisch. Pentru a putea lupta cu 
ei, Turgheniev studiază teoria 
(mai ales îi> vremea cînd a 
fost surghiunit de către împă
ratul Nicolai 1 la moșia sa de 
la Spasskae- l.utovmovo) și în 
biblioteca lui care se păstrează 
la muzeul din Orei, găsim 
„fiendbuch"-ul lui Hi'guer, 
manualul lui Allgaer și colec
ții ale revistelor „Chess Pla
ner's Chronicle" și „Deutsche 
Schachzeitung", toate cu în
semnări personale pe margi
nea paginilor — semn că au 
fost studiate cu îngrijire.

„Cariera" de jucător de șah 
a lui Turgheniev s-a desfășu- 
'■al in special în străinătate, la 
Paris, unde a locuit multă vre- 
me in ultima parte a vieții și 
unde era un țiecvent vizitator 
al res'itumi „Cafe de la '■ic- 
geace", Incul de intilnire al. 
marilor șahiș!i. O litoi.p ifle a 
timpului nil infățișeiză aid

turi de faimoșii Morphy și 
I.dwenthal. La Regence, Tur
gheniev. a avut ocazia să joa
ce cu mulți jucători puternici, 
între alții cu Arnous de Ri
viere, Harwitz, Neumann și 
Kolish și a luat parte la nu
meroase turnee de amatori, 
ieșind adeseori pe primul loc.

Din .această epocă de apogeu 
șahist, datează următoarea 
partidă (Paris, 1861), una din
tre puținele care ni s-au păs-

trat, cîștigată de 
fața unui șahist 
dactorul revistei 
Nouvelle Regence" :

scriitor în
reputat, re -
de șah ,.La

Alb : Vladislav Maczuszki 
Negru : Ivan Turgheniev

IN 5 MINUTE!
Gîndiți-vă ce piesă retrageți 

și. mai ales, unde, pentru a re
zolva această problemă de Al
bert Rehn (publicată anul a- 
cesta în revista „Schach- 
Echo“).

Albul începe și face mat în 
mutări.
(Controlul poziției. Alb : 

Rf8. Dh6, Ta8, Tb8 ; Negru : 
Rh8, Dh7, Pg6)

3

rilBUI m '8 ZRH
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I. d4d5 2. c4e6 3. Cc3Nb4 
4. f3 c5 5. a3 N:c3+ 6. b:c3 Da5
7. Nd2Cf6 (Poziția seamănă 
foarte mult cu cele care rezul
tă din apărarea Nimzovici. . .)
8. Dc2 Nd.7 9. e4 d:e4 10. f:e4 c:d4
II. c:d4 Dh5 12. Cf3 Dg6 13 Nd3 ! 
(Cu prețul unui pion, albul ob
ține uri joc foarte bun) 13... 
D:g2 14. TflCc6 15. 0-0-0 Cg4 
16. Tdel h6 17. d5 Cce5 18. C:e5 
C:e5 19. Tgl Df3 20. Te3 Df6 
21. Nc3 C:d3+ 22. D:d3 De7 23. 
N:g7 (Mai tare era 23. d6. Acum 
Negrul trece la contraatac) 23. ■. 
Tg8 24. Teg3 0—0—0 25. De3 l>6 
26. D:h6 Dc5 27. Nd4 (Vezi dia
grama)

Tolstoi și Turgheniev, la'masa de
Turgheniev s-a manifestat nu 

numai ca jucător, ci și ca spri
jinitor al șahului. Nu o data a 
donat premii pentru turneele 
de l-a Regence, iar la concursul 
internațional de la Baden-Baden 
1870 a fost ales vicepreședinte 
al comitetului de organizare, 
(Un amănunt interesant: pre
ședinte al acestui comitet a fost 
un prinț Sturdza, probabil ori
ginar din România, dar sursa 
pe care o avem la dispoziție nu 
conține alte amănunte). Turghe
niev se angajase chiar să scrie 
prefața cărții turneului, dar iz
bucnirea războiului dintre Pru
sia și Franța a spulberat acest 
proiect. In locul prefeței, scri
itorul a publicat, in presa vre
mii, corespondențe de război,

curios, infhiențate de desfășura
rea turneului de șah : „. . .planul 
generalului Moltke este execu
tat cu o precizie intr-adevăr 
matematică, la fel ca planul 
unui excelent jucător de șah, 
de exemplu Anderssen...“

Ivan Turgheniev a iubit șa
hul și pînă la sfîrșitul vieții, 
așa cum aflăm din numeroase 
mărturii contemporane (intre 
care a fiului lui Lev Tolstoi), 
i-a acordat majoritatea ceasu
rilor sale libere. In corespon
dența și însemnările sale sint 
amintite nenumărate partide 
amicale, între altele jucate cu 
marele Tolstoi, care, de aseme
nea, era un mare amator de șah. 
Dar despre aceasta, cu alt pri
lej.

apArarea siciliana

» Mii

s s a s
B

Alb : Dr. O. Troianescu
Negru : Dan Zara

— Campionatul României, 
finală —

h6. (Pentru a preveni E4-g5) 
15 0-0 Ce5 16.DÎ2 TacS 17.Nd4 
Thf8 (Profilactic...) 18.Cfd5-'r 
N:d5?? (Vezi diagrama. Un 
moment, de neatenție, garda 
„a rămas

27... D:c4+ 28. Tc3T:gl+ 
Rd2 D:c3+ 30. R:c3 Tg4 31. Dh5 
Tf4 32. De5Tf3+ 33. Rb2 Tg8 
34. Nc3 Na4 35. Dd4Tg2+ 36. 
Nd2 Nd7 37. h4Tff2 38. Rc3T:d2 
39. Dh8+ Rb7 40. h5 e:d5 41. e:d5 
Nf5 42. h6T:d5 43. Df6 Tc2+ 44. 
Rb4a5 + 45. Ra4Tc7 46. Rb3 
Tb5+ 47. Ra4 Nd7 și! Albul a 
cedat. A doua jumătate u par
tidei a fost jucată de Turghe
niev foarte energic.

29.

Le4 65 2.Cf3 d6 3,d4 cd< 
4.C:d4 Cf6 5.Cc3 aS 6.113. 
(Mutarea aceasta a fost ju
cată cu succes de către Fi
scher în 1962) 6,..g6 7.g4 Ng7 
8,Ng2. (într-o partidă Fischer- 
Reshevsky, New York 1963, 
s-a jucat 8.g5) 8...e5 9.Cde2 
Cc6 10.Ne3 Ne6 ll.DdZ 
Dc7 12.Tdl Re7!?. (în centru 
regele este expus. Era mai 
bine Td8) 13,f4! e:14 14.C:f4

® S 3 râ

I?d7
se

!9D:f6-H N:f6 20.C:d5 + 
2LC:c7 Out. După cum 
vede, noul campion republi
can are mîna ușoară _ numai 
la chirurgie.
NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW^XV
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UN LACTOR DECIȘII:
S T ABILITATE4

Serioasă ca nimeni alta in pregătire, dînd dovadă de tact și pricepere în acțiunea 
de promovare a elementelor tinere din pepinieră proprie, U.T.A., campioana de toam
nă a diviziei A, mai deține „prim planul" la un alt important capitol, integrat pro
cesului de instruire-antrenament : STABILITATEA FORMULEI DE ECHIPA.

Pe parcursul celor 15 etape ale turului, formația textilistă a folosit doar 14 jucă
tori. Șapte dintre ei, Gornea, Birau, Bacoș. Pojoni, Lereter, Axente și Domide, au fost 
prezenți în toate partidele, alcătuind împreună cu Șchiopii, Czako II, Broșovschi, 
Moț și Petescu (ultimul a lipsit fortuit ia două meciuri, fiind accidentat) ceea ce se 
numește echipa de bază, pe care, în linii mari, antrenorii Dumitrescu și Reinhardt au 
rodat-o și pregătit-o sistematic timp de mai mulți ani. în momentul de față, nu trebuie 
să fii neapărat un suporter fanatic ca să poți rosti, cum se spune, cu ochii închiși, 
numele celor 11 component! ai echipei: Gornea — Birău, Bacoș, Pojoni, Broșovschi 
(care — la 17 ani — a ajuns titularul postului), Petescu, Lereter, Șchiopii, Axente, 
Domide și Moț.

Așadar, să reținem: 14 jucători folosiți în 15 partide. Ce altceva să explice mai 
clar CONSTANȚA bunelor rezultate obținute de formația arădeană la ora actuală? 
Același mare „secret", care purtase eîndva pe culmi o Ripensie, un Rapid, un C.A.O., 
un Juventus fusese preluat cu sfințenie de fosta aripă stingă a I.T.A.-ei, Coco Dumi
trescu, care și astăzi îți va spune cu ochii închiși pe cei 14 componenți ai echipei de 
acum 15—20 de ani: Marki, •
hardt, Ad. Covaei, Mercea,

Cum se repetă istoria !

Vass, Farmati, Băcuț, Pali, Mesaroș, I’etschowski, Rein- 
Bonihadi, Stibinger, Toth III, Coco Dumitrescu...

TXn-fcne cele trei promovate 
în toamnă, Politehnica Iași 
a avut cea mai bună compor
tare, ocupînd la jumătatea 
întrecerii un nesperat loc 3, 
înaintea echipelor bucurește- 
ne Dinamo și Steaua, oa să 
luăm în discuție doar două 
formații, așa zise .cu preten
ții, alcătuit® oricum din nume 
mai sonore decît cuprinde lo
tul ieșean. Ce anume a înles
nit formației studențești as
censiunea pînă la poziția a 
treia ? Același element DE 
ESENȚA — o formulă de 
echipă STATORNICA — pe 
cai® l-am găsit prezent și la 
lider. Antrenorilor ieșeni le-au 
fost suficiente doar 2—3 etape 
de tatonări, apoi s-au fixat 
a^ipra unui schelet masiv de 
echipă (Cpnstentineseu — Ga- 
vrilă, Sțoicescu II, Deleanu, 
Ștefăneseu, Contardo, Lupu- 
leșeu, Cuperman) pe care n-a 
rbai operat schimbări decît 
în cazuri extreme. Pe parcurs, 
antrenorii au mai titularizat 

'pe lanul (fundaș central 
dreapta), Incze IV și Goleac 
(aripi), manevrînd pentru anu- 
numite înlocuiri temporare cu 
Romilă, Vorniou și Cornel Po
pescu. De asemenea, în ul
tima parte a turului, Cizic a 
fost preferat lui Constanti- 
nesou pentru postul de por
tar. Firește, neavînd prea 
multe valori la îndemînă, 
antrenorii ieșeni au pus preț 
pe OMOGENIZAREA 
PEI și, după cum s-a 
ei nu s-au înșelat.

ECH1- 
văzut,

★

o nou- 
afirmînd că Dinamo 

București posedă la ora ac
tuală cel mai valoros lot din
tre toate echipele. De altfel, 
nu mai puțin de șapte jucă
tori (Boc, Dinu, Ghergheli, 
Nunweiller VT, Pîrcălab, Du- 
mitrache, Lucescu) au făcut 
parte din „ll“le reprezenta- 
?‘iv în sezonul internațional 

încheiat. Și totuși, așa 
cum spuneam în primul nos
tru artiool-bilanț, dinamoviș- 
tii n-au mai putut repete în 
toamnă excepționala serie 
realizată în stagiunea prece
dentă, de primăvară. Au lă
sat puncte unui Rapid deci-

Nu spunem, desigur, 
tat® afirmîiid că

mat, echipei Progresul, în 
plină refacere, au lăsat nume
roase puncte în deplasare, 
unde n-au mai reușit să cîș- 
tige nici o partidă. Ea, Dina
mo, specialista nr. 1 a jocu
rilor disputate pe teren 
străin? Deși — nota bene ! — 
este echipa care, după o în
delungată practică în mate
rie, se închide ermetic în a- 
părare, aplicînd marcajul se
ver și utilizînd pe acel ju
cător „libero". Unde e buba ? 
In absența lui Nunweiller III 
din sistemul defensiv dina- 
movist ? Și în primăvară, cu 
excepția finalei de cupă, Di
namo a jucat fără el. Atunci 1 
Să vedem variantele de echi
pă, folosite în tur. In poartă t 
la început Coman, apoi Da teu; 
fundaș, dreapta : la început 
Pîrvu, apoi Popa ; fundași 
centrali: cînd cuplul Boc — 
Dinu, cînd Boc — Stoenescu, 
cînd Stoenescu — Dinu, cînd 
Ghergheli — Dinu, apoi, din 
nou, Boc — Dinu. Numai 
Ștefan a rămas neschimbat 
din postul său de fundaș 
stînga. S-au efectuat, de ase
menea, multe încercări și la 
mijloc : Ghergheli •— Sălcea- 
nu (de trei ori), Ghergheli — 
Nunweiller VI (de trei ori), 
Ghergheli — Stoenescu (de 
patru ori), Ghergheli — Di
nu (de două ori), Stoenescu 
— Nunweiller VI (de două 
ori). Au fost permutări, este 
drept, de multe ori fortuite 
(Stoănescu a revenit în for
mație abia 
dar ele au 
mecanismul

Adăugind 
și faptul că
nent al atacului

prezent la toate cele 15 par
tide, vedem de cg incontesta
bilele valori 
movist n-au 
O ECHIPĂ.

Deși pornise decisă să nu 
schimbe nimic. Trei etape la 
rînd, antrenorii Covaci și Oni- 
sie au trimis in teren 10 t:- 
tulari ai formației rodate în 
sezonul trecut : Suciri — Săt
măreanu, Dumitru Nicolae, 
Hălmăgeanu, Vigu, D. Popes
cu, Negrea, Pantea, Dumi
triu III, Voinea... Dar, pen
tru postul de aripă stînga an-

£

Apărătorii ieșeni in 
alertă, în timp ce 
dinamovistzil bucu- 
reștean Naghi pare 
exclus de la dina
mismul acestei faze, 
petrecute în partida 
din turul actualului 

campionat

Foto ! V. BApEAC

Panoramic
sportiv
intern
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■ Ieri dimineață, de pe ae

roportul Băneasa, și-a luat 
zborul... echipa Progresul, 
care întreprinde un turneu în 
Libia, Malta. Italia și, proba
bil, Alger. Formația bucureș-

trenorii oscilau între Gigi Tă- 
taru 
bări

și Sorin Avram. Schîm- 
mai importante în șchi-

(Urmare din pag. 1)

după 8 etape), 
dereglat serios 

echipei.
la toate acestea 
nici un compo- 

n-a fost

din lotul dina- 
putut constitui...

★

Steaua a fost și ea o cam
pioană a formulelor instabile.

@ în cele 15 etape, echipele au 
folosit un total de 320 jucători. 
Iată și numărul de jucători folosit 
de fieeare echipă :

U.T.A. 14, POLITEHNICA 17, 
JIUL, PETROLUL 18, A.S.A. TG. 
MUREȘ, DINAMO BUCUREȘTI 
19, F.C. ARGEȘ, DINAMO BA
CĂU, PROGRESUL 20, STEAUA, 
MU“ CRAIOVA, CRIȘUL, FARUL, 
VAGONUL 21, RAPID 23, „U«
CLUJ 25.

Se vede că U.T.A. și Politeh
nica, echipe din fruntea clasa
mentului, au folosit un număr 
mai mic de jucători, respectiv 14 
și 17, in timp ce Crișul și Vago
nul, aflate pe locurile 15 și 16, 
au „rulat” cite 21 de jucători.

@ „U“ Cluj a folosit în de
cursul etapelor 4 portari., Cîte 3 
portari au folosit Vagonul, Ra
pid, ,,U“ Craiova, in timp ce 
Gornea (U.T.A.) nu a fost nici 
un minut înlocuit, iar Uțu (Fa
rul) a partieipat la toate jocu
rile, cedînd lui Manciu o singură 
dată poarta... pentru 13 minute. 
De altfel, Uțu este șingurul ju
cător de la Farul care a parti
cipat la toate partidele.

0 Iată jucătorii care au parti
cipat la toate jocurile susținute 
de echipele lor, fie pe tot par
cursul unui meci, fie ca înlocui
tori : în frunte, sînt textiliștii a- 
rădeni Birău, Bacoș, Pojoni, Le
reter, Axente, Domide ; de la 

„U“ Craiova : Popa, Niță, Cîrciu- 
mărescu ; POLITEHNICA : Ga
vrila, Deleanu, Contardo, Cu- 
perman ; DINAMO București : 
Dinu, Ștefan, Ghergheli ; JIUL : 
Talpai, Stocker, ~ 
bardi, Naidin ; 
Nunweiller IV, 
Dembrovschi ;

Lucaci, Siko ;
Dincuță,

Peronescu, Li- 
DINAMO Bacău: 
Veiicu, D. Ene, 

A.S.A. Tg. Mu
reș : Lucaci, Siko ; PETROLUL : 
Grozea, Dincuță, Juhasz ; PRO
GRESUL: Măndoiu, Grama, Neac * 
șu, Oaidă, Țarălungă ; STEAUA : 
Sătmăreanu, Vigu ; 
Codrea, Solomon, 
Anca ; CRIȘUL : 
Naghi, Popovici, Suciu, 
F.C. ARGEȘ : Ivan I, Nutu ;
GONUL: ~ ~ .............
RAPID :

„U« Cluj : 
Șoptereanu, 

Balogh, E. 
Harsani ; 

.' VA- 
Boroș, .SelpveiHinger ; 

Codreanu.

Tg. Mureș : Ciutac, Lun- 
Dinamo Buc. : Pîr-

V. Sțoicescu, 
,U“ Cra- 

Ivan, 
Șchiopu ;

A.S.A.
gu, Raksi ; 
călab ; Politehnica 
ștefănescu, Lupulescu ; 
iova : Niculescu, Mincă, 
Strîmbeanu ; U.T.A. ~ 
Vagonul : Mullroth? Stănoaie, Ma- 
cavei I ; Jiul : Sandu ; ;
Badea, ■ Antonescu, 
DinamQ Bacău : 
David ; TT“ ■

S AU
JOCURI : Steaua : Dumitriu III ; 
F.C. Argeș : Barbu, Păciulete,
Prepurgel ; Rapid : Angelescu ;
A.S.A. Tg. Mureș : Șleam,' Mure- ' 
șan, Silaghi ; Dinamo Buc, : Lu
cescu ; Politehnica : Goleac, la
nul : Progresul : Matei ; U.T.A.: 
Czako II, Petescu ; Vagonul : 
Dembrovschi, Chivu ; Jiul ; Geor- 
gevici ; Crișul : Tomeș, Dărăban, 
Cociș ; Farul : Dumbravă, Iancu ; 
Dinamo Bacău : Nedelcu î „U” 
Cluj : Mustățea.

@ Ceilalți jucători au partici
pat la un număr diferit de me
ciuri, dar este de remarcat că, 
în acest campionat, mulți antre
nori au făcut serios uz de .posi
bilitatea de a schimba doi jucă
tori.

Farul :
sasu, Tufan ; 

Ghiță. ’
„U“ Cluj : Oprea.

PARTICIPAT LA 13

Vătafu,

o AU 
JOCURI 
Argeș : 
Rapid : 
Neagu ;

PARTICIPAT LA 14 
: Steaua : Voinea ; P;C. 
Kraus, Jercan, Vlad :

Rămuregnu, Lupeșcu, 
Petrolul : Pal, Mocanu ;

O» Au fost, însă, și mulți fotba
liști care au participat puțin Ia 
jocuri și a căror prezență spora
dică nici nu poate fi prea sem
nificativă sau convingătoare. Așa, 
de exemplu, Ia Steaua, Ionescu 
a jucat doar 14 minute în etapa 
a Vl-a, iar Cojocaru și-a făcut 
debutul (dacă debut se poate 
numi !)... în etapa a IV-a, timp 
de 5 minute ! La F.C. Argeș, Ivan 
II a luat parte la două partide, 
totalizând... 27 de minute de joc, 
iar tînărul Roșu a jucat pentru 
prima oară în etapa a X-a, 8 mi
nute ; intrînd în joc în etapa 
ultimă, a reușit să înscrie două 
goluri, fiind apoi introdus și în 
meciul restanță cu Dinamo Bucu
rești. La Rapid, Strat a apărut 
7 minute în ultima etapă, iar alli 
jucători au fost prezenți doar la 
cite un joc (Mitroi, Pană, Rădu
canu. Ionescu N). Pahonțu a ju
cat doar 11 minute, Crăciunescu 
(Dinamo Buc.) 31 minute, Cara- 
tașu (Politehnica) 6 minute, Tacoi 
(<,U“ Craiova) 6 minute, Sima 
(U.T.A.) 31 minute, etc. etc. Și
la „U“ Cluj am avut un debut 
în ultima etapă .• Florian, 5 mi 
nute !
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pă se ■ petrec la jocul cu Di
namo București (în etapa a 
IV-a) Jenei înlocuîndu-1 pe 
Hălmăgeanu (accidentat), iar 
Constantin pe Dumitriu III 
Profesorul intrase abia Ia 
pauză, limpezind mult jocul 
formației sale, dar încurcînd, 
în . același timp, pe... suporteri 
și chiar pe tehnicieni. Ce vreți? 
Constantin nu era terminat, 
jucînd la Craiova, în dumi
nica următoare de nota 9. 
în etapa a Vl-a, pentru me
ciul cu studenții din Cluj, 
reapare în formație Hălmă- 
geanu, dar dispare Negrea. 
Creiniceanu, folosit și la Cra
iova spre sfîrșitul partidei, 
reintră din primul minut și-și 
cîștigă un loc în formație.

Cînd Steaua pierde, însă, la 
Tg. Mureș (etapa a Vll-a, 
scor : 2—3), modificările vor 
răvăși literalmente formația : 
așa, de pildă, două etape (a 
VlII-a și a IX-a) linia de mij
loc va fi alcătuită din Jenei 
și Dumitriu TII, pentru ca 
o dată cu înfrîngerea suferită 
în fața Crișului ('cînd debu
tase Andrei), să fie rechemat 
cuplul clasic, D. Popescu —■ 
Negrea.

Să mai spunem, în conti
nuare, pentru edificare com
pletă, că din etapa a X-a, 
Sătmăreanu l-a înlocuit în 
postul de fundaș central pe 
Hălmăgeanu (Rotaru trece 
fundaș de margine), că „pro
fesorul" a părăsit iar catedra 
pînă la jocul cu Farul (eta
pa a XlII-a), cînd, din mo
tive disciplinare, s-a renun
țat la D. Popescu și S. Avram 
— exact în momentul în care 
și D. Nicolâe, accidentat, pă
răsea echipa. Cu bună știință 
conducerea clubului și antre
norii echipei se deciseseră să 
taie răul cu orice risc așa 
încît seria rezultatelor negre 
(patru înfrîngeri consecutive) 
din finalul sezonului apărea 
ea o consecință firească. De 
astă dată, improvizațiile 
aveau, însă, ceea ce se chea
mă... acoperire.

veste
linii mari, aceeași po- 
și la alte echipe.

★
Rapid (unde absența în 
a titularilor Răducanu, 
Năsturescu, Dumitriu și

La 
bloc 
Dan, 
Ionescu — ultimii doi pen
tru toată perioada campiona
tului — a antrenat modifi
cări structurale), la Vagonul 
(unde sosirea lui Sfîrlogea și 
Adam l-a transformat, prin
tre altele, în fundaș stînga pe 
...Stănoaie, pînă atunci aripă 
dreapta), la Progresul (care, 
după cum arătam în artico
lul precedent, pentru politica 
sănătoasă de promovare a ele
mentelor tinere merită cir
cumstanțe), la Farul...

Toate la un loc, modificări 
mai mari sau mâi mici, au 
impietat asupra omogenității 
și, în ultimă analiză, asupra 
potențialului de joc al echipe
lor în cauză.

Și, implicit, asupra iubito
rului de fotbal, asupra supor
terului 
beam, 
nic să 
asupra 
a rosti 
tregii 
unor 
ar fi

Cît 
neam 
tilă, Rășlnaru, Rafinschi (hal- 
fia Rapidului și a naționalei) 
Bindea, Beke, Ciolac, Schwartz, 
Dobai (vestitul atac al Ri- 
pensiei) sau, ca să ne apro
piem mai mult de zilele 
noastre, întreaga echipă a 
C.C.A.-ului: Voinescu și To
ma, Zavoda II, Apolzan, 
V. Dumitrescu, Onișie, Bone, 
Cacoveanu, Constantin, Ale- 
xandrescu, Zavoda I, Tătaru...

săptămînal. Duminică e pro
gramată ultima etapă a turu
lui în ambele campionate 
(masculin și feminin) de vo
lei. Apropiata despărțire de 
„divizionare", e îndulcită în 
parte de finalul stagiunii, deo
sebit de atractiv, cu partide 
extrem de echilibrate și de
cisive pentru desemnarea li
derilor, dar și a... lanternelor.

La fete, meciul nr. 1 : Ra
pid — Dinamo. Comentariile 
sînt inutile. De reamintit doar 
că o victorie a echipei Dinamo 
poate aduce pe primul loc for
mația ieșeană Politehnica, fa
vorită în meciul de la Cluj 
cu Universitatea.

Derby autentic și la băieți : 
Steaua—Dinamo, meci de tra
diție — sperăm onorată total 
de cele două valoroase forma
ții ale voleiului românesc. Ne
învinsă pînă 
încerca să 
prima parte 
dar evident 
nică rămîne
rezultat. Pentru mai multă... 
liniște în pauza competițională 
ce va urma se întrec forma
țiile masculine : Farul — Pro
gresul ; Politehnica Cluj—Ce
luloza Brăila. Sînt, fără în
doială, și acestea meciuri de 
mare interes.

acum, Steaua va 
încheie cu brio 
a campionatului, 
meciul de dumi- 

deschis oricărui

★

teană a deplasat un lot de 
18 jucători, sub conducerea an
trenorului Florin Știrbei.:

■ în etapa a IT-a ă returu
lui în meciul cu U.T.A., pe care
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-EGSKEA cadoului?
. ADEVĂRAT EXAMEN !

REUȘI, OFESÎND CELOR DRAGI CADuUL PREL-BAT 
UIECOMANDAM :•A

— Apa de colonie CRISTAL — pretai 14 lei
— Fartuntul CRISTAL — prețul 24 lei
— Rnrfumuî MANON — prețul 30 lei
— Parfumul ROXANA — prețul 30 lei
— Casetă FARMEC — prețul 23,50 lei

Buchet — plăcut, persistent, atrăgător.

fanatic de care vor- 
care încearcă zadar- 
se stabilească o dată 
idolilor lui. Pentru el 
împreună numele în- 

echipe sau măcar al 
simple compartimente^ 

o mare satisfacție.
a trecut de cînd sbu- 
și noi pe de rost Vin-

G. NICOARA

Oblemenco
ultim avertisment I

Gimnastica — sportul grației 
și măiestriei — reintră vigu
ros în actualitate prin „Cupa 
Federației", competiție de de
but și inedită prin criteriile 
dje participare (cei mai buni 
igimnaști și gimnaste la toate 
categoriile de clasificare, în 
baza rezultatelor realizate în 
acest an). Inițiativa este mai 
mult decît lăudabilă, fntr-ade- 
văr, de asemenea competiții 
are mare nevoie sportul gim
nasticii din țara noastră. Fe
licitări și pentru desemnarea 
splendidei săli din orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej (centru de 
gimnastică în toată accepția cu- 
vîntului) drept gazdă a acestei 
importante verificări — pe 
planul valorilor existente, dar 
și al speranțelor — a tot ce 
are mai bun, la această oră, 
gimnastica sportivă și cea ar
tistică.

Așadar, sîmbătă și duminică 
— două zile de... note pe care 
le dorim cit mai bune.

*

competiții 
de săptă-

urma să-l susțină ac^să, Crișul 
nu va beneficia de avantajul 
terenului. De ce ? ;Ca epilog 
al incidentelor petrecute la în- V'din Capitală, de-La- câmp: 
tîlnirea cu Vagonul- Arad,- cînd tul
publicul a avut o comportare 
condamnabilă, arucînd cu pie
tre și sticle pe terenul de joc, 
F.R.F. a decis suspendarea te
renului din Oradea pe o etapă. 
Crișul va susține meciul cu 
U.T.A., potrivit regulamentu
lui, pe un stadion din alț oraș, 
situat la cel puțin 60 de kilo
metri de Oradea.

Sancțiunea este cît se poate 
de justă, suporterii Crișului 
nefiind, de altfel, la prima 
manifestare de acest fel. Echi
pa orădeană are toate motivele 
să-și amintească de proverbul : 
„ferește-mă, doamne, de prie
teni, că de dușmani mă apăr 
singur“.

SI Vineri 20 decembrie cu 
începere de la ora 18, sala Di-

Dintre celelalte 
ale acestui sfîrșlt 
mină, notăm încheierea primei 
părți în ediția inaugurală a 
campionatului național de po
pice. Au fost și bune și rele, 
dar este cert că prin acest 
campionat sportul popicelor a 
părăsit definitiv anonimatul în 
care-și ducea existența, ocu- 
pîndu-și locul cuvenit în ca
drul organizatoric al activită
ții competiționale generale.

Etapa finală a turului con
tinuă să mențină sub semnul 
interesului cursa pentru locul I 
în care sînt angajate echipele 
Petrolul Ploiești, Voința Tg. 
Mureș (la băieți), Larqmet 
București și Voința București 
(la fete). Au început să pasio
neze și scorurile realizate în 
acest campionat în care, în 
etapa trecută, s-a înregistrat 
și primul meci... egal!

secției de fotbal a 
Universitatea Craio-

Biroul 
clubului 
va, luînd în discuție unele 
acte de indisciplină ale jucă
torului Oblemenco (neprezen- 
tarea la meciul cu Dinamo 
București etc.), a hotărît să-i 
dea fotbalistului în chestiune 
un ultim avertisment. S-a 
stabilit ca la o nouă abatere, 
el să fie suspendat pe 2 ani.

PETROLUL IN ALGERnamo, din șoseaua 
Mare, va găzdui 
analiză ă activității fotbalistic© . , ■ - , .............................. ntena- O altă echipă româneasca 

această lună 
un turneu peste hotare. Este 
vorba de 
Petrolul, 
perioada 
ianuarie, 
ploieșteni 
oiuri.

Ștefan cel 
ședința de

orășenesc pînă la divi
zia A.

Comisia municipală de fot
bal a invitat la această șe
dință . pe toți antrenorii, pre
ședinții de secții, căpitanii de 
echipe și arbitrii.

Ședința și-ar putea atinge 
și mai bine scopul, dacă la 
ea ar putea participa și... spec
tatorii. Dar, după cum se știe, 
sala de la Dinamo e prea 
mică...

a Comisia de disciplină a 
luat vacanță, după ce și-a pus 
la punct toate lucrările anului 
1968. Și a avut ceva de lucru.

Știrea am aflat-o ieri. Am 
fi bucuroși dacă o asemenea 
vacanță ar putea fi luată și în 
plin sezon competițional...

formația ploieșteană 
care va evolua în 
24 decembrie — 4 
în Alger. Fotbaliștii 
vor susține trei me-

LA
REVISTA

DOMICILIU SAU LA LOCUL DE MUNCĂ
„FOTBAL" PRIN ABONAMENTE

Cereți 
treprinderi abonarea dvs.

*

factorilor poștali și difuzorilor de presă din în-
La închiderea ediției pano

ramicului din această săptă- 
mînă aflăm că la Păltiniș e 
zăpadă. Vor începe, deci, în 
curînd, mult așteptatele între
ceri ale schiorilor.

AFIRMAREA JUDO ULUI
La prima reuniune tribunele 

sălii Floreasca din București 
erau aproape pline, iar la cea 
de a doua, toate locurile erau 
ocupate. Iar judokanii echipe
lor prezente pe cele două pa
trulatere au onorat cu partide 
spectaculoase asistența. S-au 
întrecut în limitele unei de
pline sportivități, utilizînd 
toate cunoștințele tehnice și 
tactice. La rîndu-le, ei au fost 
răsplătiți cu ropote.de aplauze 
și adeseori cu aclamații. Pe 
scurt, „Cupa Federației" s-a 
bucurat de un succes neaștep
tat, constituind o autentică 
afirmare a judo-ului nostru.

Desigur se impun și alte 
sublinieri. Mai întîi, ește vorba 
de pasiunea celor care se

Echipa care a cucerit 
„Cupa Federației", Univer
sitatea București : N. FILIP 
(cat. 56 kg), A. STANCIU
(cat. 63 kg), M. STRATAN
(cat. 70 kg), D. GRIGORE
Cat. 80 kg), I. ROSCA (cat.
93 kg) și P. FINESC'U (cat.

93 kg). Antrenori : FR. 
NOUR și N. POPOVICI.

ocupă de această disciplină: 
sportivii care o practică, an
trenorii și activul federației. 
Să recunoaștem, faptul este 
demn de consemnat și gene
rator de satisfacții viitoare.

In privința nivelului tehnic, 
s-a observat un echilibru va
loric între majoritatea forma
țiilor. Cu excepția cîștigătoa- 
rei, Universitatea București, 
șapte dintre celelalte partici
pante (Rapid București — an
trenor Gh. Donciu, Olimpia 
București — L. Urmă. Poli
tehnica Timisoara — C. Bog
dan, C.S. Mediaș — O. Bucur, 
Agronomia București — I. 
Avram. IEFS — C. Pavelescu, 
și Politehnica București — 
i. Marinescu) au luptat de Ia 
egal Ia egal pentru a ocupa 
unul din locurile fruntașe.

Alte formații, deși n-au reu
șit să se impună, au meritul 
de a fi contribuit la succesul 
acestei competiții : Politehnica 
Brașov (antrenor N. Purțuc), 
Metalul Roman (V. Șerban) și 
Dacia Orăștie (Gh. Barjica).

A apărut însă și un aspect 
nedorit : arbitrajul. Lipsa de 
experiență a unor arbitri ti
neri a făcut ca unele decizii 
să nemulțumească atît pe com
petitori cît și publicul. Au

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE JUDO 
AFILIATĂ LA FORUL 

INTERNAȚIONAL
La reuniunea Biroului 

Uniunii europene de judo 
care a avut loc recent în 
Belgia, la Ostende, a fost 
aprobată cererea de afi
liere a Federației române 
de judo ca și participa
rea sportivilor noștri la 
campionatele europene.

existat, ce-i drept, și excepții: 
L. Grigoropol și V. Costea din 
București, care au fost mai 
siguri în decizii.

Iri încheiere, să menționăm 
frumoasa inițiativă a federa
ției, de 
aportul 
cieni și 
rea și 
într-un 
decernate 21 de centuri negre 
unor activiști sportivi, între 
care profesorul pensionar Emi- 
lian Teacă (danul 4), profesorii 
FI. Frazzei și I. Avram, antre
norii V. Gotelet și M. Botez 
(danul 3).

Costin CHIRIAC

a răsplăti meritele și 
unor antrenori, tehni- 
sportivi lă introduce- 
dezvoltarea judo-ului. 
cadru festiv au fost

"• Niculescu (Rapid) a încercat o tomoe-nage (aruncare circu
lară cu piciorul sprijinit în abdomenul adversarului) dar 

insuficient de atent și astfel atacul a f'osț evitat

ropote.de
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ÎN CULISELE BOXULUI PROFESIONIST

Benvenuti-Fullmer, 
contra 

intrare
prețu- 

extrem

Pentru prima oară în istoria 
boxului, un campionat mon
dial era pe punctul de a nu 
se mai desfășura din cauza 
publicului. Mii de amatori de 
box au manifestat, minute în 
șir, în fața intrării luxosului 
cinematograf „Ariston* din 
San Remo care a găzduit 
campionatul mondial al „mij
lociilor" 
protestînd 
rilor de
de ridicate. în clipa cînd 
scandalul era în toi șl cor
donul poliției fusese rupt și-a 
făcut apariția actrița italiană 
de cinema, Virna Lisi. în a- 
cel moment manifestanții au 
încetat să mal protesteze și 
de acest lucru a profitat po
liția care a refăcut cordonul 
și a împrăștiat mulțimea a- 
dunată în fața intrării. Mulți 
ziariști iialieni au consemnat 
în cronicile 
trebuie să-i 
trițel Virna 
putut boxa 
San Remo.

lor că Benvenuti 
mulțumească ac- 
Lisi pentru că a 
pe ringul da la

Virna Lisi î-a „salvat88
San Remo • Cassius Clay, 

asaltează

pe organizatorii galei de la 
încarcerat ® Un nou Fameehon
tittal mondial

CASSIUS CLAY 
GRATII

DUPĂ

mondialFostul campion
Clay a fost încarcerat într-o 
închisoare din Miami, anunță 
telegramele agențiilor de știri

Supremă 
dea rezultatul".

care intirzie s6-ml

UN FAMECHON PE LISTA 
CAMPIONILOR MONDIALI ?

Cu ani în urmă doi bo
xeri francezi Ray și Andrd

SCHIORII CEHOSLOVACI

PARTICIPĂ LS „TURNEUL

ii'j

Așa. își pregătește reintrarea super-campionul greilor ?...

CELOR 4 TRAMBULINE44
19. — Schiorii
specialiști în să-

PRAGA, 
cehoslovaci 
rituri de la trambulină se pre
gătesc Intens în vederea apro
piatelor confruntări Internatio
nale. 7 dintre cei mai buni 
schiori, în frunte cu Jiri Raska 
— medaliat cu argint la J.O. 
de la Grenoble — vor parti
cipa la tradiționala competiție 
„Turneul celor 4 trambuline", 
care programează la 29 de
cembrie prima manșă, la Ober
stdorf (R.F.G.). Apoi întrece
rile vor avea loc Ia Garmisch 
Partenkirchen (1 ianuarie), 
Innsbruck (4 ianuarie) și Bis- 
chofshofen (5 ianuarie).

de dincolo de Ocean. Fosta 
vedetă a ringului profesionist 
se află de luni după gratii 
deoarece a fost condamnat 
pentru o perioadă de 10 zile 
pentru că a încălcat regulile 
de circulație. Clay a fost 
prins anul trecut conducînd 
automobilul fără permis 
circulație. El a fost dat 
judecată și condamnat la 
zile închisoare precum și 
plata unei amenzi de 270 
dolari. La intrarea în celulă 
Cassius Clay a declarat: 
„Iată că mi se oferă ocazia 
să fac un antrenament în ve
derea celor cinci ani de puș
cărie pe care urmează să-i 
execut deoarece am refuzat să 
port uniforma militară. Sînt 
convins că apelul meu nu va 
avea nici un ecou la Curtea

de 
In
10 
la 
de

Fameehon au cochetat cu ma
rile performanțe. Andre a 
fost campion ai Franței la 
„pană* iar Ray campion eu
ropean și șalanger oficial la 
titlul mondial. Boxînd pe un 
ring din țara unchiului Sam, 

, Ray, o „pană* agresivă, nu 
' și-a putut vedea visul împlinit 
pierzînd In fața excelentului 
Basset Dar iată că, după a- 
proape 12 ani de tăcere cînd 
despre cei doi Famechoni se 
scrie din ce în ce mai rar, 
apare pe firmamentul boxu
lui mondial un Famechon-Jr, 
care este fiul lui Andre și s-a 
stabilit în Australia. Ex-fran- 
cezul, devenit acum cetățean 
australian, este campion al 
„penelor" din țara cangurilor 
și șalanger Ia titlul mondial 
deținut de spaniolul Jose Le- 
gra. Meciul cu Legra va avea

CORESPONDENTA SPECIALA DIN LISABONA

fotbaliștii portughezi

loc la 21 ianuarie pe ringul 
unei arene londoneze. Va 
reuși oare Fameehon să-și în
scrie numele pe lista cam
pionilor lumii răzbunînd în 
acest fel nereușitele tatălui 
și unchiului său ? Iată între
barea pe care și-o pun, la 
ora aceasta, numeroși pasio
nați ai „nobilei arte".

MIKE WENDEN A CÎȘTIGAT
Nr. 5 în clasamentul I. S. K. 1968

înotătorul australian Michael Wenden s-a întors de Ia Ciudad de 
Mexico cu patru medalii olimpice : două de aur (100 m și 200 m liber), 
una de argint (ștafeta 4x200) și una de bronz (ștafeta 4x100). Tot att- 
tea argumente pentru particlpanțll Ia Ancheta internațională I.S.K. de 
a-1 acorda puncte ce echivalează cu locul V in clasamentul mondial 
„omnium* pe 1963.

„Don Schollander ? Sînt sigur 
că-l voi bate. E un lucru ca și 
făcut"... Cînd rostise aceste 
cuvinte, cu numai 24 de ore 
înaintea finalei olimpice a pro
bei nautice de 200 m liber, Mike 
Wenden vorbea foarte serios. El 
nu ezitase chiar să parieze cu 
un prieten, 20 de dolari pe șan
sa sa. .. A doua zi, Wenden cîș- 
tiga cursa de 200 m liber, în 
aceeași manieră cum terminase 
pe primul loc la 100 m — în 
plină forță.

Despre Mike Wenden, specia
liștii afirmă că a furnizat sur
priza anului în probele de na
tație. Acest băiat, care a împli
nit în luna noiembrie 19 ani, 
și-a adjudecat, de o manieră 
senzațională, victoria în proba 
de 100 m liber (înreglstrînd, cu 
timpul d» 52,2 o performanță 
superioară cu 4 zecimi de se
cundă recordului mondial pre
cedent), și a cîștigat al doilea 
„aur" olimpic la 200 m liber. 
De data aceasta, el a ameliorat 
numai recordul olimpic, 1:55,2.

Mike Wenden arată mai în 
vîrstă decît anii pe care-i are 
în realitate. Gesturile sale sînt 
bruște, manierele sale lipsite de 
tandrețe. în contact cu apa bazi
nului de înot ara stilul care-i 
reflectă temperamentul: un dur. 
Poate că acestea sînt urmarea

unei copilării care nu a cunos
cut prea multe bucurii. Părinții 
lui își cîștigă existența cultivînd 
legume la Fairfield, o suburbie 
a orașului Sydney, și totdeauna 
au trebuit să se mulțumească 
cu foarte puțin. Tocmai de 
aceea, pentru ca actualul cam
pion olimpic să poată lua lec
ții de înot, s-a recurs la o... 
colectă publică I

într-adevăr, sistemul austra
lian de practicare a înotului este 
similar aceluia din S.U.A, : an
trenorii sînt retribuiți de elevi, 
întrucît părinții micului Wen
den erau săraci și băiatul de
monstra un talent ieșit din co
mun, comercianțil din cartierul 
Iul au organizat o colectă pentru 
a plăti antrenorul.

Din anul 1963, Wenden a în
ceput să fie antrenat de Vie 
Amell, personalitate marcantă 
a natațlei australiene. Amell 
s-a făcut cunoscut șl Pe alte 
tărîmuri. Cu ani 
fost Instructor al 
temaționale care 
timpul războiului
nia. Despre Vie Amell se spu
ne că nu s-a mulțumit numai 
să-1 facă să progreseze pe Wen
den, dar i-a imprimat și un spi
rit de luptător.

După încheierea probelor o- 
llmpice de natație s-a afirmat 
că Mike Wenden a adus, înti-o 
oarecare măsură, un nou elan 
probelor de viteză. Particulari
tatea stilului său constă în rit
mul uimitor al bătăilor brațelor. 
Pentru a menține acest ritm, 
Wenden a făcut nenumărate e- 
xerciții izometrice. El le expli
că drept „un fel de gimnastică 
făcută prin contracții suc
cesive al» mușchilor, de nenu
mărate ori repetate, un travaliu . 
imens pe care-l execuți fără să 

-crîcnești...” Dar stilul Iui nece
sită și o condiție fizică lrepro- ~ 
șabilă. Aceasta deoarece, după 
cum a remarcat antrenorul fran
cez Georges Garret, „contrar 
unui înotător rezistent care, 
aflat chiar într-o formă slabă, 
va termina oricum cursa, Wen
den etnd slăbește cît de puțin, 
nu maț înaintează de loc. El 
se trezește stind. tn poziție ver
ticală <n apă”.

La o Înălțime de 1,84 m, Mike 
Wenden are o greutate d» 78 ki
lograme. O constituție Impeca
bilă, eu brațe musculoase fi o 
privire ageră. Trăsătura de ca-

In urmă el a 
brigăzilor in- 
au luptat In 

civil din Spa-

Patinatoarele ie viteză 
s-au întrecut la Oslo

PARIUL!
racter care a impresionat cel 
mai mult la acest tînăr austra
lian, este încrederea nețărmuri
tă în capacitățile și forțele sale. 
Pariul pus înaintea finalei olim
pice în proba de 200 metri liban 
a fost o dovadă concludentă în 
acest sens...

I. RETEGAN

— La Aix en 
desfășoară, în 
mare concurs 
de natație ia

PARIS, 19. 
Provence se 
prezent, un 
Internațional
care participă numeroși cam
pioni olimpici și recordmani 
mondiali din Australia, 
S.U.A. șl Franța. Proba de 
100 m liber a fost cîștigată 
de sportivul australian Mike 
Wenden, cronometrat în 54,2. 
L-au urmat americanul Zom
— 55,1 și francezul Rousseau
— 56,1. în proba de 200 m li
ber, pe primul loc s-a cla
sat americanul Mike Burton 
cu 2:01,9, urmat de francezul 
Mosconi cu 2:02,8. Victoria 
în proba de 100 m flutur» l-a 
revenit americanului Dou- 
glas Russell cu 58,9.

Suporterii fotbalului portu
ghez sînt foarte afectați după 
înfrîngerea suferită de echi
pa Portugaliei la Atena, în 
fața Greciei, în meciul con
țină pentru C.M. 1970. Desi
gur, atit Ballabio (antrenorul 
Elveției), cit și Niculescu (an
trenorul României), care au 
văzut partida, sînt de părere 
că va fi aproape imposibil de 
învins Grecia pe terenul ei. 
Dar, echipa Portugaliei a avut 
pasărea în mină, cum sa 
spune!

După cum se știe, în a- 
ceastă teribilă încleștare din 
grupa I portughezii intrau pe 
teren cu prestigiul valoni 
fotbalului lor, cu aureola lo
cului III cucerit în Anglia. 
Echipa Portugaliei impunea 
respect adversarilor. Dar... la 
Atena, fotbalul 'portughez și-a 
cam pierdut prestigiul. La fi
nele meciului, grecii puteau 
spune: „Avantajul portughe*

LA SANTIAGoTSTe-R. f. a GERMANIEI

zilor a luat sfîrșit. Acum toate 
cele patru echipe au șanse să 
se califice pentru Mexic !“

Și totuși portughezii avuse
seră pasărea în mină... După 
17 minute de joc, conduceau 
cu 1—0 (golul înscris de Au
gusto) și totul mergea de mi
nune, grecii părînd complet 
dezorientați și convinși de 
prea mult pomenita superio
ritate a adversarilor lor. Se 
pare, însă, că oaspeții au 
„stopat" după acest 1—0, ui- 
tind de orgoliul și de forța 
fotbaliștilor greci. Un stoper 
ca Jos6 Carlos, cu atiția ani 
de experiență, a comis gre
șeala de a pasa mingea la 
portar, pe un teren moale i 
primul gol al grecilor! A ur

2-1 (0-1)
SANTIAGO DE CHILE, 19 

(Agerpres). — Peste 50 000 de 
spectatori au urmărit, la San
tiago de Chile, meciul inter
național dintre reprezentativa 
țării gazdă și cea a R. F. a 
Germaniei. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 2/—1 
(0—1). Scorul a f-ost deschis 
în minutul 6 de Beckenbauer. 
Celebrul fotbalist vest-gcrman, 
care a făcut o partidă exce
lentă în primele 20 de mi
nute, a fost nevoit mai tîr- 
ziu să părăsească terenul de 
joc acuzînd dureri de sto
mac. În minutul 33, arbitrul 
meciului a eliminat de pe te-' 
ren pe Netzer (R. F. a Germa
niei) și Reynoso (Chile) care 
s-au lovit reciproc.

După pauză gazdeleDupă pauză gazdele au a- 
tacat insistent egalînd, în mi
nutul 57, prin. Araya. Golul 
victoriei a fost înscris în mi
nutul

ÎN

rul de 3—0 (2—0) prin golu
rile marcate de Jose Maria 
(min. 
(min. 
meci 
burg
Hamburg și Hibernian Edim- 
burg. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 1—0 (1—0). 
Golul victoriei a fost marcat 
în minutul 5 de Honig,
SURPRIZA ÎN „CUPA LIGII 

ENGLEZE"
în semifinala „Cupei ligii 

engleze", formația Swindon 
Town din liga a IlI-a a ob
ținut o surprinzătoare victo
rie cu scorul de 3—2 (după 
prelungiri) în dauna cunoscu
tei echipei din liga I, Burn
ley. în finală, la 15 martie 
se întîlnesc Swindon Town 
Arsenal Londra.

12 și 52) și Arcanjo
33). Cel de-al treilea 

s-a desfășurat la Hara- 
între formațiile S. V

Ș’

80 de Fouilloux.
„CUPA ORAȘELOR 

TÎRGURI"
optimile de finală ale

s-au

ÎN CAMPIONATUL 
SPANIEI

în
„Cupei orașelor tîrguri1 
disputat trei meciuri (tur).

La Leeds, 
peste 25 000 
echipa Leeds United a între
cut cu scorul de 5—1 (2—0) 
formația vest-germană Ilano- 
vra 96. O victorie ușoară a 
obținut și echipa portugheză 
Vitoria Setubal, care jucînd 
pe teren propriu cu formația 
Fiorentina a cîștigat cu sco

în prezența a 
de spectatori.

în 
a 

12-a a campionatului spaniol: 
Valencia — Las Palmas 2—2 ; 
Atletico Madrid — Atletico 
Bilbao 4—4 ; Real Saragossa 
— Real Madrid 1—1 ; Barce
lona—Cordoba 4—0; Grana
da — Deportivo Espanol 1—0. 
în clasament continuă să con
ducă Real Madrid cu 23 de 
puncte, urmată de Las Pal
mas 18 puncte, Barcelona 17 
puncte etc.

Rezultatele înregistrate 
jocurile amînate din etapa

BEuraim-icm de film
ROMA, 19 (A.gerpres). — Campionul mondial de box la 

categoria mijlocie, italianul Nino Benvenuti, a declarat că își 
va pune titlul în joc peste 6 luni în fața lui Emil Griffith. Tom 
Bogs sau Freddy Little. După ce va sărbători Noul An la 
1 riest, împreună cu soția și cei doi copii ai săi, Benvenuti 
va pleca în Spania, unde v • turna un film cu începere de 
la 15 ianuarie,.

@ nouă clasă
OSLO, 19 (Agerpres). — Pri

mul mare concurs feminin 
patinaj viteză al sezonului 
desfășurat la Oslo. Proba 
500 m plat a fost cîștigată 
Ruth Schleiermacher (R. 
Germană), care a realizat tim
pul de 46,3. La 1 000 m a ter
minat învingătoare Lasma Kau- 
niste (U.R.S.S.), în 1:33,4. Pe 
locul doi s-a clasat Lidia Sko
blikova (U.R.S.S.). Probele de 
1 500 șl 3 000 m au fost domi
nate de patinatoarele sovietice, 
victoriile fiind realizate de Sko
blikova (U.R.S.S.) — 2:29,3 șl, 
respectiv, Irina Egorova 
(U.R.S.S.) — 5:10,8.

de 
s-a 
de 
de 
D.

la pitting
în cadrul Jocurilor Olimpice 

care vor avea loc în 1972 Ia 
Miinchen, sînt programate în 
competiția de yahting 5 pro
be și anume ; clasa Finn, „O- 
landezul Zburător". Dragon, 
Star și Soling. Hotărîrea de 
a se desfășura aceste probe a 
fost luată cu prilejul lucră
rilor comitetului permanent 
al Uniunii internaționale de 
yahting care avut Ioc la 
Londra. După cum se poate 
constata, noua clasă „Soling" 
înlocuiește pe cea de „5,5 m“.

■fttlMl j» glsWotMge gltfb

mat o dezorientare de necre
zut.

Toate cele patru goluri ale 
gazdelor pot fi considerate 
drept cadouri date de portu
ghezi. Al treilea, de exem
plu, a fost realizat pentru 
greci de ... centrul înaintaș 
portughez Torres, care, venit 
în ajutorul apărării, i-a în
scris portarului coechipier 
Americo un gol imparabil!

Desigur, selecționata Portu
galiei a deziluzionat puternic, 
dar mai ales prin comparti
mentul său considerat cel mai 
puternic. Nu se conta prea 
mult pe aportul înaintașilor 
de la Benfica, a căror evolu
ție în campionat a fost slabă, 
iar Eusebio a jucat după ce 
stătuse la pat, avînd tempe
ratură de 38 de grade. Cu 
toate acestea, atacanții, fără 
să facă minuni, au reușit să 
înscrie două goluri în depla
sare, iar dacă veți consulta 
palmaresul grupei veți ob
serva că numai înaintașii por
tughezi au înscris goluri în 
deplasare. Pare chiar de ne
crezut ca o asemenea echipă 

. să înscrie două goluri pe te
renul adversarilor și ca a* 
ceasta să nu fie de ajuns ca . 
măcar să nu piardă partida. 
Încrederea portughezilor era 
acordată fără rezerve apărării, 
considerată foarte puternică. 
Ea s-a prăbușit însă aidoma 
unui castel de cărți de ioc 
făcînd greșeala de a juca în 
linie, sistem vechi, ultraperi- 
mat.: un apărător o dată de
pășit, atacantul apare singur 
in fața portarului!

In ceea ce-i privește pe fot
baliștii greci, specialiștii por
tughezi consideră că nu au 
alcătuit o echipă „clasică", de 
mare clasă, ci o selecționată 
teribilă, care luptă fără ră
gaz, cu o viteză de speriat, 
și care știe să profite cînd 
adversarul intră pe teren cu 
aere de mare senior, fără a 
se preocupa de problemele de 
joc.

Este, de altfel, ceea ce s-a 
petrecut în parte cu portu
ghezii : convinși că grecii nu 
vor constitui un adversar de 
valoare (deși fuseseră preve- 
ni.ți de cronicarii și specia
liștii care-i văzuseră jucînd 
contra Elveției), și infatuați 
după înscrierea primului gol, 
ei au lăsat să le scape oca
zia. Este regretabil, cu atit 
mai mult cu cit locul I în 
grupă va fi obținut cu punc
tele cucerite în deplasare, iar 
Portugalia a pierdut o ocazie 
poate unică...

Carlos MIRANDA

Fouilloux (stingă) și Reynoso din reprezentativa chiliană de 
fotbal. intr-un meci international. (In jocul de la Santiago, 

cu R.F.G., Fouilloux a înscris golul victoriei)

^teleX'railioztelefoîf^.
• JIMMY HINES, campion 

olimpic pe 100 m plat și co- 
recordman mondial pe aceas
tă distanță a abandonat at
letismul. El a devenit jucă
tor profesionist în cadrul u- 
nei echipe de fotbal ameri
can din Miami.

• KAREN MORAS a rea
lizat în cadrul unui concurs 
feminin de înot, la Sydney, 
un nou record australian pe 
800 metri cu 9:22,3.

• BRIAN LONDON fost 
campion de box al Angliei 
la categoria grea, a obținut, 
la Londra, o victorie la punc
te în fața americanului Henry 
Clarck. London a declarat că 
intenționează să-1 provoace 
pe compatriotul său Cooper, 
campion european al cate
goriei.

• BEIRSTETTEL, (R. F. a 
Germaniei) a 'cîștigat proba 
masculină de floretă din ca
drul concursului internațional 
de scrimă de la Istanbul. El 
a totalizat 5 victorii fiind ur
mat de Zamegar (Iran) și 
Simoncelll (Italia) cu cîte 3 
victorii.

• JANSSEN (Olanda) și 
BUGDAHL (R.F.G.) au cîști
gat cursa cîclistă de 6 zile 
disputată la Amsterdam. Pe 
locurile următoare : Post Du- 
yndam (Olanda)-Lykke Eu
gen '(Danemarca), Altig- 
Renz (R.F.G.), Kemper-Olden
burg (R.F.G.).
"• ECHIPA DE HOCHEI a 

Cehoslovaciei își începe azi 
turneul în Canada, întîlnind 
la Montreal selecționata re
giunii.

Baschetbaliștii români din nou 
învinși în Iugoslavia

BELGRAD (prin telefon). 
În a doua întilnire amicală 
desfășurată între reprezenta
tivele masculine de baschet 
ale României și Iugoslaviei, 
sportivii oaspeți au avut o 
comportare excelentă timp de 
20 de minute. Deși au evo
luat fără Nosievici (lovit chiar 
Ia începutul meciului, nu a 
mai putut fi utilizat), baschet- 
baliștiî români au dominat și 
au reușit să încheie repri
za cu scorul de 34—30 în fa
voarea lor, după ce condu
seseră cu 24-12 (inin. 10) și 
32-22 (min. 14). în partea se
cundă a partidei, gazdele au 
practicat un Joc extrem de 
dur, căruia echipa României 
nu i-a făcut față. Iugoslavia 
a egalat după cîteva minute 
și pînă la urmă și-a adjude
cat victoria cu scorul de 
83-69.

întrecerea, condusă de ar
bitrii G. Iliev (Bulgaria) și A. 
Dekey (Ungaria), s-a disputat 
la Novi Sad, în prezența a 
5 000 
scris : 
Tarău 
nescu 
Săuca

respectiv Țvetkovici 19, Je- 
lovac 16, Cermak 14, Solnian 
14. Kopecici 10, Simionovici 3, 
Otarec 2, Maroevici 3, Plekas 
2.

A-
BELGRAD, 19 (Agerpres). — 

în ultimul meci al turneului de

verificare în vederea campiona
tului balcanic, echipa masculină 
de baschet a. Iugoslaviei a între
cut reprezentativa României ’cu 
scorul de 7.9—69 (36—21). S-au 
remarcat : Cermalc — 16 puncte 
înscrise, Maroevici 
formația
Nosievici — 14 și Jekely — 10.

15 din
iugoslavă, respectiv

BOGAT SEZON

ATLETIC
ÎN, IARNA aceasta se vor 

desfășura în S.U.A. și Canada 
27 de reuniuni pe teren aco
perit. Prima mare reuniune 
va avea loc în zilele de 27 
și 28 decembrie la Saskatoon 
în Canada. La 21 februarie 
se va disputa Ia New York 
un concurs denumit „invitații 
olimpici".

Voleibaliștii de la
Steaua îp. „C.C.f.u

Campioana țării la volei 
masculin, Steaua, debutează 
luna viitoare în „Cupa cam
pionilor europeni84. Voleiba
liștii bucureștenf au ca prim 
adversar, desemnat prin tra
gere la sorți, pe Universităts 
Sport Club din Miinster 
(R.F.G.). Cele două cluburi 
au căzut de acord ca primul 
joc să se desfășoare în ' ziua 
de 18 ianuarie la Mdnster, iar 
returul la 26 ianuarie în 
București. învingătoarea va 
juca în turul doi cu campioa
na Ungariei, S.K. Csepel Bu
dapesta.

In cea de a 3-a zi a turneului internațional de handbal fe
minin care se desfășoară în Palatul Sporturilor de la Lujniki 
echipa României a învins formația Bulgariei cu 11—10 (5_ 5)
prin golurile marcate deriSoos 3, Ilie 2, Șramko 3, Băicoianu 2 
și Munteanu. Alte rezultate : K.D.G. — Polonia 11_ 8 (5_ 5),
U.R.S.S — Ungaria 14—7 (9—4). Astăzi selecționata României 
va intilm echipa K. D. Germane.

«ps ■ ......

internațional de handbal fe-

de spectatori. Au în- 
Czmor 7, Jekely 24, 
6, Riihring 9, Diaco-

12, Popa 6, Cernea 2, 
3 pentru România,

IN STUDIU

Eu campionat mondial dc înot
Handbaliștii polonezi în turneu la Cluj și Tg. Mureș

Formația masculină de hand
bal STAHL Mielecz (Polonia) își 
va începe azi turneul în țara 
noastră, susținînd o partidă ami
cală cu echipa Universitatea

Cluj. în continuarea turneului 
lor, handbaliștii polonezi vor 
juca sîmbătă la Tg, Mureș cu 
A.S.A., și, duminică, din nou la 
Cluj, tot cu Universitatea.

ROMA, 19. — în cercurile sportive se discută în prezent 
proiectul organizării unui campionat mondial de natatie La 
aceste discuții au participat specialiști ai natatiei mondiale, 
printre care Javier Ostos, președintele FINA, și Aldo Parodi 
președintele federației italiene de natație. S-a stabilit ca în 
eventualitatea includerii acestui campionat în calendarul in
ternațional, prima ediție să se dispute în 1971 la Roma sau 
Florența.

CIVITANOVA, 19 (prin te
lefon). — Boxerii dinamoviști 
au întîlnit astă-seară o selec
ționată a regiunii 
Primele rezultate : 
Marini, Iuga b.p. 
Gianconi b.p. S. 
Crudu b.p. Emili,
b.p. D'Orazio. La ora închi
derii ediției, gala continuă.

Ancona.
Ganea b.p.
Sorangelo, 
Mihalcea,
Păpălău
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