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ÎNCHEIEREA lucrărilor La campionatul balcanic de baschel

SESIUNII MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
In cursul dimineții de vineri 

au continuat lucrările 
de-a Xll-a sesiuni a 
de-a V-a legislaturi a 
Adunări Naționale.

La sosirea în sala de șe
dințe, deputății și invitații au 
întîmpinat cu aplauze înde
lungate pe tovărășii Nicolae 
C'eaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Hie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Leonte Rautu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu.

Erau prezenți membrii Con
siliului de Stat.

în tribune se aflau nume
roși invitați, șefi ai misiuni
lor diplomatice, ziariști ro
mâni și corespondenți ar pre
sei străine.

Ședința a fast condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, pre- 
ședintefe Marii Adunări Na
ționale.

în continuarea ordinii de 
zi, ministrul finanțelor, Virgil 
Pîrvu, a prezentat expunerea 
la proiectul de Lege privind 
impunerea veniturilor reali
zate din activități agricole. 
Raportul comisiilor economico- 
financiară, pentru agricultu
ră și silvicultură și juridică 
a fost ținut de deputatul Va
sile Mateescu, președintele 
Comisiei pentru agricultură și 
silvicultură.

După dezbaterea generală, 
proiectul de lege a fost dis
cutat pe articole și supus vo
tului deputaților.

Marea Adunare Națională 
a adoptat prin vot .secret cu 
bile, Legea privind impune
rea veniturilor realizate din 
activități agricole.

Deputatul Maxim. Berghia 
nu, președintele Coșnitetului 
de Stat al Planificării, a pre-

celei 
celei 

Marii

zentat apoi expunerea la pro
iectul de Lege privind amor
tizarea fondurilor fixe, iar de
putatul Aurel Vijoli, preșe
dintele Comisiei economico- 
financiare, a prezentat rapor
tul acestei comisii și al co
misiei juridice la proiectul de 
lege respectiv.

După discutarea pe articole, 
proiectul de lege a £ost su
pus votului deputaților.

Cu amendamentele propuse 
de daputați, Marea Adunare 
Națională a adoptat prin vot 
secret, cu bile, Legea pri
vind amortizarea fondurilor 
fixe.

Trecîndu-se la ultimul 
punct de pe ordinea de zi, 
tovarășul George Maeovescu, 
prim adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a prezen
tat expunerea la Proiectul de 
Lege pentru ratificarea Tra
tatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, semnat la Praga 
la 16 august 1968. Raportul 
Comisiei de politică externă a 
M.A.N. la acest proiect de 
lege a fost prezentat de de
putatul Andrei Oțetea, vice
președinte al Comisiei.

Marea Adunare Națională 
a adoptat în unanimitate, prin 
vot deschis, Legea pentru ra
tificarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, sem
nat la Praga la 16 august 
1968.

La amiază, o dată cu în
cheierea acestei ultime șe
dințe plenare, lucrările celei 
de a XII-a sesiuni a celei 
de a V-a legislaturi a Marii 
Adunări. Naționale au luat 
sfîrșit

România - Grecia 92-82, in prelungiri
IZMIR, 27 (prin telefon). — 

în a treia zi a campionatului 
balcanic de baschet masculin, 
reprezentativa României a rea
lizat victoria asupra selecțio
natei Greciei, după o partidă 
în care a avut inițiativa majo
ritatea timpului, dar pe care a 
cîștigat-o doar în prelungiri. 
Meciul a început în nota de do
minare a sportivilor români care 
aveau în min. 14 un avans de 
15 puncte. Treptat, însă, for-

mația României a «căzut din. 
ritmul foarte viu pe care-1 im
pusese și, ca urmare, diferența 
a început să scadă. în prelun
giri, baschetbaliștli români 
și-au impus superioritatea și au 
cîștigat cu scorul de 92—82 
(40—33, 74—74). Au înscris : Je- 
kely 25, Nosievici 13, Novac
Cernea 6, Czmor 6, Tarău 12, 
Răhring 10, Popa 4 pentru Ro
mânia. Din formației Greciei

16,

IN LUPTĂ
CU CELE MAI
ORELE FIGURI

Cristian unul dintre cel mai buni jucători ai echipei 
Steaua in turneul de la Baiers-Bronn

cele mai multe puncte au fost 
realizate de Trontzos 28, Zupas 
21 și Galaris 18. De menționat 
că Albu și Diaconescu nu au 
evoluat nici în partida cu Gre
cia, dar probabil vor juca du
minică, împotriva Bulgariei (sîm- 
bătă, România are zi de odih
nă).

La ora închiderii ediției se 
dispută jocul Iugoslavia — Bul
garia.

/n „Cupa orașului Timișoara
Baschetbalistele României învingătoare

67-53 cu Bulgaria
TIMIȘOARA, 27 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Competiția internațională 
baschet feminin, dotată 
„Cupa orașului Timișoara",

da
cu 

a
fost inaugurată cu meciul din-

BOXERII OE LÂ C.S.M. CLUJ

Șl CEHOSLOVACIA
Zilele trecute s-au înapoiat 

în țară pugiliștii de la C.S.M. 
Cluj oare au făcut un turneu 
în Polonia și Cehoslovacia. în 
Polonia sportivii clujeni au sus
ținut două partide, la 
Poznan, pierdute cu 
respectiv, 11—13.

în Cehoslovacia,
C.S.M. Cluj alcătuită numai diri 
juniori, a reușit un rezultat de 
egalitate, 10—10, cu campioana 
de juniori a Slovaciei, Z.L.V. 
Kysucke Nove Mesto.

P. KADVANI, coresp.

Kalisz și
8—14 și,

echipa

PE GHEATA
Primul contact cu gheața pa

tinoarului „23 August" făcut de 
participanții la Internaționale, 
în dimineața de ieri, a oferit 
puținilor spectatori și specia
liștilor, mai cu seamă, prilejul 
unor interesante concluzii. în 
fața dificilului obstacol al celor 
5 figuri obligatorii, din reper
toriul valabil și pentru apro
piatele campionate europene, 
numai cîțiva dintre patinatorii 
noștri au dat satisfacție. Ne 
referim la Gheorghe Fazekas, 
cel mai tînăr dintre partici
pant! (12 ani), primul clasat din
tre concurențli români, ca și 
la Mihai Stoenescu, care pare 
să ne promită o performanță 
bună.

Din păcate, distanța față de 
principalii adversari — cehul 
Pazdirek și maghiarul Joo — 
se menține importantă după 
epuizarea probei obligatorii, 
astfel că greu mai poate fi în
trezărită vreo prezență româ
nească pe primele trepte ale 
podiumului. Rămîne învins doar 
campionul iugoslav, Zoran Ma
tas, ceea ce constituie totuși un 
succes, dat fiind handicapul ini
țial pe care-1 suportă patinato
rii gazde, pînă acum lipsiți de 
o temeinică pregătire pe ghea
ță acoperită.

Foarte strînsă a fost disputa 
dintre români. în fața „sprin
tului” încununat de succes al 
lui Zdenek Pazdirek, care s-a 
distanțat de la prima figură, 
ceilalți competitori au dat luptă 
pentru locurile următoare. Joo, 
Fazekas și Stoenescu au rămas 
un timp grupați în clasament, 
primul reușind să ia și el dis
tanță la figura a treia (paragraf

(Agerpres)

patinatorii

tre prima reprezentativă a Iu
goslaviei și selecționata de tine
ret a României. La capătul 
joc în care oaspetele și-au 
pus o netă superioritate, 
toria a revenit acestora cu 
rul de 87—56 (40—30). Cele 
bune : Veger 31, Curiei 14, Djo- 
kovici 12, Tausan 9 de la oaspe
te, respectiv Deak 14, Fordea 
12, F-arkas 5.

întîlnirea vedetă, desfășurată 
între echipele de senioare ala 
României și Bulgariei, a început 
cu un moment hazliu provocat 
de Dineva care, în primul mi
nut, a țîșnit pe contraatac spre 
coșul... propriu, ratind de puțin, 
întrecerea s-a desfășurat în nota 
de dominare a baschetbalistelor 
românce care au condus per
manent, obținînd victoria cu 
scorul de 67—53 (33—23). Au 
înscris Diaconescu 11, Petric 2, 
Vogel 24, Bițu 2 (în min. 10 s-a 
accidentat — entorsă la ge
nunchi — și nu a mai putut 
juca), Ciocan 4, Ghiță 1, Raco- 
viță 11, Tafian 12 pentru Româ
nia, respectiv Krasteva 11, Di
mova 10, Nikolova 2, Oknea- 
nova 4, Voutova 4, Plakhova 14, 
Boianova 2, Dineva 6. Au arbi-

unui 
im- 
vic- 
sco- 
mai

trat I. Tarr (Ungaria) foarte 
bine și AI. Protici (Iugoslavia) 
satisfăcător.

Sîmbătă au loc meciurile Ro
mânia (tineret) — România (se
nioare) și Iugoslavia — Bulga
ria. (P. Iv.)

Echipe de handbal românești peste hotare

DE ANUL NOU
(APARE MARȚI 31 DECEMBRIE)

12 PAGINI
DIN CUPRINS

• Ancheta internațională „De ce
este fotbalul sportul rege?“

H. S. V. HAMBURG- 
DINAMO BUCUREȘTI 8-5

Handbaliștii de la Dinamo 
București au evoluat la Ham
burg, întîlnind echipa locală 
H.S.V. După o partidă în care 
au avut inițiativa în permanen
ță, jucătorii din Hamburg 
obținut victoria cu 
scorul de 8—5 (5—2). 
Punctele învingători
lor au fost realizate 
de : Lange 2, Nieme
yer, Witt, Menssen, 
Berg, Beissel șl Hof
mann. Pentru dina- 
moviști au marcat: 
Fabian 2, Samungi, 
Nica și Costache II. 
O mențiune pentru 
portarul Hans Jurgen 
Bode, 
nalei

titularul națio- 
vest-germane, 

a apărat exce

au

dintre
zi de întreceri.

• TOASTUL COLABORATORILOR

Numeroase echipe de handbal din țara noastră participă în acest© 
zile Ia turnee internaționale peste hotare» Formațiile masculine Steaua 
și Dinamo București joacă în R. F. a Germaniei, Franța și Elveția, 
iar echipa feminină Confecția București se pregătește ca, alături 
de handbaliștii de la Dinamo Bacău, să ia parte la tradiționalul turneu 
de Anul Nou de la Rostock (R. D. Germană). Tot cu ocazia Anului 
Nou va evolua la Berlin și selecționata masculină de tineret a Capi
talei, alcătuită pe scheletul echipei Universitatea București.

----  ------------------------------ | aHB «MM

luptători i REVIRIMENTUL <

i
i

piteșteni j 
in Bulgaria

Zilele acestea, lup
tătorii de 
Pitești (opt 
trei seniori) au evolu- 
gt . to 
prima 
a avut 
Levski, 
cîștigat 
nînd 7 
Cea de a i 
ne, la Pleven, cu se-

la C. S. |
juniori și |

Bulgaria. In | 
întîlnire, care | 
loc în orașul
piteștenii au | 

cu 8—3, obți- I 
victorii la tuș.

doua reuniu- I 
even, cu se- • 

lecționata de juniori ■ 
(plus trei seniori) a o- I
rașului, s-a încheiat 
nedecis, I 
comportare meritorie 
au avut cu oca
zia acestui turneu 
tinerii I. Gibu, Gh. 
Dinu, N. Coteanu și 
M. Boțilă,

I.- FEȚEANU, 
coresp. principal

5%-5V2. O |
a meritoria «

I
I
I

STUDENȚII 
JUDOKA

I
I

Gheorghe Fazekaș, cel mai bine clasat 
români după prima

dublu). Aici s-a produs un .mo
ment interesant al întrecerii, 
Stoenescu apropiindu-se la 2,5 
puncte de tțnărul său oponent. 
La a patra figură (serpentina- 
buclă) și la ultima (paragraf- 
contratrei), fostul nostru cam
pion a pierdut puncte prețioa
se, dar nu atît de multe pentru 
a nu-i rămîne speranțe într-o 
revenire în proba decisivă — li
berele.

Clasamentul întrecerii mascu
line, după figurile obligatorii, 
se prezintă astfel (cu totalul 
locurilor acordate de arbitri și 
totalul de puncte) : 1. Z. Paz
direk (Cehoslovacia) 5—491,4 p ;
2. S. Joo (Ungaria) 11—458,6 p ;
3. Gh. Fazekas (România) 15—
438,9 p ; 4. M. Stoenescu (R.) 
10—422,2 p ; 5. N. Belu (R.)
27—379,6 p ; 6. Z. Matas (Iugo
slavia) 30—370,4 p ; 7. D. Sandu 
(R.) 33—371,5 p ; 8. E, Tăujan 
(R.) 40—339,8 p.

Astăzi (de la 
vom vedea figurile 
la fete și la perechi, iar după 
amiază (ora 14) 
la băieți. Mîine 
a concursului.

ora 7,30) 
obligatorii

figurile libere 
este ultima zi

Radu VOIA

® 2 pagini de magazin sportiv
® Cei mai buni 10 sportivi români

ai anului 1968

ÎN POIANA BRAȘOV

SE PATINEAZĂ!
BRAȘOV, 27 (prin telefon). 

Deși încă n-a fost dat oficial 
în folosință, patinoarul artifi
cial din Poiana Brașov a cu
noscut joi o deosebită afluență 
de elevi și turiști aflați în sta
țiune, care s-au avintat ore în
tregi pe luciul gheții. Noul pa-

Campionatul național de hochei

A reapărut surpriza...

DIN CAPITALA
IN CONCURS

Azi In pag. a 3-a:

I
I
I
I

După o îndelungată absență, 
surpriza a reapărut în campiona
tul național de hochei înlocuind 
prezența obișnuitului din etapele 
anterioare, unde echipele favorite 
au cîștigat fără drept de apel. 
Elementul neașteptat a fost adus 
de jucătorii formației Petrol-Geo- 
logie, care au cucerit o nesperată 
victorie în fața cunoscutei echipe, 
Agronomia Cluj, revelația returu
lui manșpi a doua a campionatu
lui. Și pentru ca totul să nu pară 
o simplă întîmplare, trebuie să 
spunem că întîlnirea dintre stu
denții bucureșteni și clujeni a fost 
din categoria acelor meciuri care 
îți oferă prilejul să pomenești 
mai des cuvintele : faze palpitan
te, șuturi din orice poziție, răstur
nări de scor etc. Pentru argumen
tare. credem că este suficient să 
amintim ceva din evoluția scoru
lui, arătînd că de la 4—0 pentru 
Petrol-Geologie, s-a ajuns la 4—4,

aleca în ultimele 20 de secunde 
partidei, bueureștenii să marcheze 
golul victoriei prin Bianu.

Confruntarea atractivă din des
chidere a stimulat parcă gustul 
pentru joc hocheiștilor de la Di
namo și Avîntul M. Ciuc. Aceștia 
au furnizat. în ciuda scorului se
ver, o întrecere presărată cu nu
meroase faze spectaculoase la 
ambele porți, Pe o ninsoare din 
cauza căreia uneori toată lumea 
căuta un... puc.

In general cele două întîlniri au 
plăcut publicului și ne-au oferit 
ocazia să scriem frumos despre 
reuniunea de ieri.

REZULTATELE : Petrol-Geolo
gie—Agronomia Cluj 5—4 (1—0,
3—1, 1—3). Au marcat : Mantea, 
Ionescu, Paraschiv, Medișan, Bia
nu, respectiv, Borbath, Marian (3). 
Dinamo București—Avîntul M. 
Ciuc S—0 (2—0, 5—0, 2—0). Au În
scris : Texe (4), Pană (2), Bașa, 
Miiiăilescu și Huțanu. Jocurile au

Noi maeștri ai sportului la tenis
Jucătorii de tenis ELEONORA DUMITRESCU (Steaua) și

SEVER DRON (Dinamo) au fost distinși cu titlul de 
maestru al sportului

olegiul central al antrenori
lor de tenis de masă a avut, 
recent, o misiune destul de 
ingrată. Aceea ca din numai 

4—5 jucători să selecționeze 
reprezentativa țării penlru în

tîlnirea cu formația Cehoslovaciei . din 
„Liga europeană". Și cei preferați au 
fost Maria Alexandru, Șerban Doboși, 
Silviu Dumitriu. După părerea noastră, 
alegerea nu a fost de loc fericită în 
ceea ce privește pe cel de-al treilea 
jucător, Silviu Dumitriu, deși nu avem 
nimic sâ-i reproșăm în evoluția lui din 
sala Floreasca. Aceasta este valoarea 
sa. Rezerva noastră se referea, însă, la 
altceva. Dar, mai întîî, vom preciza că 
nu susținem infailibilitatea. judecăților 
pe care le enunțăm și nici nu este în 
intenția noastră de a ne erija în sfet
nici cu orice preț.

Faptul că numărul jucătorilor, apți 
pentru echipa națională de tenis de 
masă este ' redus are cauze multiple 
și ele au format obiectul a numeroase 
articole de ziar și a unor dezbateri în
tre tehnicieni asupra cărora nu vom 
reveni acum. Problema care se pune 
de data aceasta este aceea dacă — 
in condițiile lotului restrîns — formula 
la care s-a oprit colegiul central de 
antrenori a fost cea mai nimerită. Nu opi- 
niem că o alta ar fi dus la modifica
rea rezultatului. Este vorba, de .munco 
de perspectivă (care trebuie ș.ă aibă 
întîietate) cu reprezentativa tării.

Pentru partida cu Cehoslovacia, exis
tau cîteva variante în alcătuirea trio
ului, cu argumente pro și contra. Să 
fi jucat . Giurgiucă, cel mai bun din
tre sportivii noștri, dar care a dezamă
git în ultimele lui ieșiri publice — 
Belgrad, Moscova, Mariestad ? Renun
țarea la serviciile lui a avut justifij 
cari. Putea să mai intre în vedere și 
arădeanul Covaci care, la Lyon, în me
ciul decisiv, la 4—4, cu echipa Ceho
slovaciei, îl învinsese pe Kolarovics. 
Deci, el beneficia de atu-ul psihologic, 
însă forma lui slabă l-a adus pe tușă. 
Atunci, n-ar fi fost, oare, posibil să se 
apeleze la un junior bine cotat: Cor
nel Macovei (15 ani) sau chiar Gheor
ghe Naftali (13 ani)? Cei care nu au 
împărtășit această idee au invocat 
probabil impedimente de ordin psiho
logic : jucătorii sînt prea tineri, deci 
foarte emotivi, nu sînt „copți* pentru 
întîlniri și adversari de . o asemenea 
anvergură, ceea ce ar fi atras, even
tual, o demoralizare, cu urmări pen
tru viitor. Desigur, toate aceste reți
neri presupun o grijă deosebită pen
tru sportivii în cauză. Dar, să nu ui
tăm că însăși în lumea tenisului de 
masă, ca să ne limităm doar la aceas
tă sferă, abundă exemplele de spor
tivi precoce.

Cu cîțiva ani în
Biribe 
pionii 
mura ; 
ani și 
Maria ___ . I ... .
pionatele mondiale de la București pe 
cînd avea 13 ani. Iar patru ani mai 
tîrziu, ea ajuns în semifinalele de dublu 
femei la mondialele de la Stockholm, 
în fond, pregătirea timpurie implică și 
participarea timpurie în competiții. In 
_/.j caz, este de preferat folosirea, 
juniorilor în locul senatorilor blazați 
sau a unor sportivi de tipul lui Dumi
triu, cu o valoare medie pe plan in
tern și care tind să se eternizeze ca 
speranțe (nerealizate).

Sîntem tentați să credem că membrii 
colegiului central de antrenori de tenis 
de masă (pe lîngă frumosul sentiment 
de ocrotire care i-a animat pentru ele
vii lor) au manifestat și o teamă exa
gerată, o insuficientă încredere în po
sibilitățile elementelor tinere, o lipsă 
de curaj în promovarea lor. Vom con
semna și vom saluta orice evadare din. 
tiparele conservatorismului, vom fi 
alături de cei care aleg calea înnoi
rilor cumpătate și necesare, singura — 
probabil — care poate genera reviri
mentul afît de dorit în tenisul de masă 
românesc. Debutul promițător al junio
rului Șerban Doboși în prima echipă 
a țârii poate constitui un motiv de 
reflecții pentru antrenori.

Constantin COMARNISCHi I
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Astăzi, de la ora 
16, pe patrulaterul 
instalat în sala de 
sport a Facultății de 
drept (sala Carpați), 
96 de studenți judoka
își vor disputa întîie- g 
țatea în campionatul | 
Centrului universitar 
din Capitală. Printre 
favoriții celor 6 cate
gorii de greutate se 
numără O. Goga și 
T. Popescu (Politeh
nica), St. Viodă 
(I.E.F.S.) Gh. State 
,(Agronomia) și V. Sîn- 
mihăian (I.P.G.G.).

I
IIDIN NOU

DESPRE 
(UN ANUME)

PUBLIC
I I

II
I

tinoar amenajat în Poiana Bra
șov, ale cărui probe tehnologice 
făcute marți au corespuns in 
întregime, are o suprafață de 
1S00 m‘, încadrați cu o man
tinelă care va permite și desfă
șurarea jocurilor de hochei. 
Deasupra patinoarului a fost a- 
menajată o puternică instalație 
de iluminat. Instalația electrică 
a patinoarului a fost legată joi 
la rețeaua centrală de energie, 
iar cele patru compresoare func
ționează acum din plin. De alt
fel, stratul de gheață avea joi 
seara, 2,5 cm. A fost terminată, 
de asemenea, amenajarea pavi
lionului pentru vestiare și gar
derobă.

I
I IDISTINCȚII ACORDATE 

unor activiști sportivi
Ieri a avut loc festivitatea acordării di

plomei și insignei „Merite în activitatea 
sportivă", de către Consiliul Municipal pen
tru Educație Fizică și Sport București, unui 
număr de 119 activiști voluntari și salariați 
ai mișcării sportive evidențiați pentru mun
ca depusă și rezultatele obținute în anul 
1968. Tovarășul Vasile Tudor, președintele 
C.M.E.F.S., a felicitat călduros pe cei dis
tinși, urîndu-le ca și în viitor să contribuie 
cu toate forțele la dezvoltarea activității de 
cultură fizică si sport.

I
I

i
C. GRUIA, coresp principal

Ifost conduse cu competență de 
cuplurile N. Turceanu-—C. Ștefă- 
nescu și, respectiv, Fl. Gubernu— 
Gh. Mureșeanu.

PROGRAMUL DE AZI : ora 17 
Steaua—Petrol-Geologie, ora 19 
Agronomia Cluj—Dinamo.

Tr. IOANIȚESCU I punic 
orice 
iunioi

.......... urmă, brazilianul 
(13 ani) obținea victorii la cârc
iumii, japonezii Tanaka și Ogi- 
llona Vostova nu are încă 15 
este campioană a Europei, iar 
Alexandru a concurat la cam-

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
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Valea Jiului, valea schiului „STRĂMOȘ!» Al PRESEI
Meteorologii locali, care sînt 

destul, mal ales tn rîndul profe
sorilor și antrenorilor de schi, 
afirmă că în Valea Jiului iarni 
are o durată respectabilă ce 
începe cam între 1 și 15 decem
brie și ține pînă la sfîrșitul lu
nii martie. în virtutea acestor 
constatări, se afirmă pe bună 
dreptate că sporturile de iarnă 
pot avea o mare pondere, că 
Valea Jiului, cuprinsă între 
Munții Parîngului și Vîlcanujui, 
precum și masivele respective, 
poate oferi iubitorilor de sport 
condiții minunate de antrena
ment și recreere.

DEOCAMDATĂ...
Activitatea sporturilor de iar

nă, în special schiul, se reduce 
Ia cea a elevilor Școlii sportive 
din Petroșeni, a schiorilor fon- 
diști da la Minerul Lupeni, a

CURIERUL „TURULUI ROMÂNIEI»
e Ca niciodată, pregătirile pen

tru „Turul României» au 'început 
•cu mai bine de 8 luni înainte 
de desfășurarea competiției. Este 
și aceasta o garanție că a XVTlT-a 
ediție a înconjurului țării pe bi
ciclete va cunoaște un mat sub
stanțial succes. Printre proble
mele de pe ordinea de zi a lu
crărilor comisiei de organizare 
se află și constituirea unui ju
riu de onoare. Cum iubitorii spor
tului cu pedale -- cltitpii. ai zia
rului „Sportul" — își. aduc con
tribuția la alegerea celui mal bun 
traseu, ne-am gîndit că și-ar pu
tea oferi sprijinul și • în această 
direcție. Așadar, care sînt per
sonalitățile vieții noastre sportive 
(cu contingență în ciclism) care 
ar putea să facă, parte din acest 
juriu de onoare ? Așteptăm, sti
mați cititori, opinia tiv.

< La redacție au continuat să 
ne sosească scrisori cu privire la 
traseul celei de a XVl.n-a ediții 
a „Turului României", O re
marcă : pe malurile Begăi, ava
lanșă de nemulțumiri cauzate de 
neincluderea Timișoarei pe nici 
una dintre cele trei variante. Ob
servația este întemeiată, Timi
șoara fiind orașul care a cuce
rit în acest an primul loc în 
competiția „celei mal frumoase 
găzduiri". Și acum, cîteva opinii.

FINALA ȘCOLILOR PROLLSIONAIE DIN M.I.C.M.
La Brașov s-au încheiat între

cerile finale la lupte și haltere 
ale școlilor profesionale din 
M.I.C.M. Cu acest prilej s-w 
remarcat o serie de tineri care, 
de altfel, au și fost recrutați 
pentru tabăra de la Piatra Arsă.

Rezultate tehnice: lupte gre- 
co-roinane (în ordinea catego
riilor) : C. Rusu (Tractorul Bv.), 
I. Rogojari (U.C.M. Reșița), I. 
Păun (I.M.M. Cîmpulung Mus
cel), N. Bomboș (Steagul roșu 
Bv.), V. Fieraru (I.M.M. Cîmpu
lung Muscel), M. Teiș (Tractorul 
Bv.), E. Negrea (Electroputere 
Craiova), C. tancu (I.M.M. Med
gidia), A. Ion („23 August" 
Buc.), C. Popescu („23 August" 
Buc.) ; lupte libere; I. Arabu 
(Mașini electrice Buc.), I. Nae

TENISMANII ROMÂNI VOR AVEA UN BOGAT
CALENDAR INTERNAȚIONAL IN 1969

In plină iarnă, tenismanii ro
mâni— așa cum am arătat — 
concurează peste hotare. Ce se 
va întîmpla însă, o dată cu ve
nirea sezonului călduros, o dată 
cu ieșirea la aer liber ?

Dacă în ianuarie, Ilie Năs- 

A apărut nr. 12
al revistei

SPORT Șl TEHNICĂ
cu un sumar interesant și 
variat din care menționăm :

— Viitoarele avioane su
personice SST

— In vizită la Uzinele 
Renault

— La volan Pe drumurile 
Italiei

— Anul automobilistic și 
aviatic

— „3, 2, 1, 0... start !“
— Să construim un schi- 

bob
— Receptor cu triplă con

versie pentru radio
amatori.

în cele 32 pagini ale re-i 
vistei bogat ilustrate mai 
găsiți numeroase reporta
je, știri, noutăți, varietăți, 

. magazin, cuvinte încruci
șate etc.

Abonați-vă la 
„Sport și Tehnică !"

j

— 0 comedie muzicală plină de vervă
— Un spectacol vesel si antrenant 

SFÎRȘITUL 
PĂMÎNTULUI

de VICTOR EFTIMIU 
Muzica de ELLY ROMAN

la TEATRUL „LUCIA STURDZA BULANDRA"
cu Mihai Mereuțâ, Mimi Enâceanu, Elena Caragiu, Florian 
Pittiș, Gheorghe Oprina, George Stilu, Beatrice Biega, 
Mihai Badiuf Gefla Mărutzâ, Cornelia Turian, Simion 

Hetea, Gheorghe Petreanu
Regia : Zoe Anghel Stanca 

Scenografia : George Ștefănescu 
Spectacolele au loc la sala Studio din str. Ales. San>-i 

nr. 76 A — Grădina Icoanei,

centrelor de inițiere de ta ,Pa- 
roșeni, Petroșeni și Aninoasa, 
precum și a studenților I.E.F.S. 
care, de peste zece ani, și-au 
stabilit centrul de lucru, dato
rită condițiilor naturale exce
lente, pe masivul Paring. Aici, 
studenții și-au ,amenajat, din re
surse proprii, 'o tabără, la .1740 
metri altitudine, care poate a- 
dăposti 200 de persoane, unde 
viitorii profesori urmează cursu
rile de schi. La 1000 de metri, se 
găsește cabana „Rusu” (120 de 
locuri) care poate fi folosită de 
turiști și sportivi (singura în tot 
masivul). Cu acestea se încheie 
inventarul amenajărilor din Pa
ring. Trebuie să recunoaștem că 
este prea puțin față de ceea ce 
oferă nitura pentru practicarea 
schiului. în Munții Vîlcanului, 
pornind de la Lupeni, se află 
cabana „Straja". Aceasta «ste o

Ing. VASILE VANȚA — Bucu
rești. Mulțumim pentru felicită
rile ce ni le-ați adresat cu pri
vire la consistența rubricii de 
ciclism și la publicarea din vreme 
a celor 3 variante de traseu. Op
tați pentru varianta a 2-a și ne 
documentați pentru ce. Argumen
tele sînt ,-forte». Ne propuneți, 
de asemenea, un amendament : 
«Turul României" să înceapă de 
Ift Mamaia, Deocamdată, dorința 
dv este greu realizabilă. Să ve
dem însă care este părerea co
misiei tehnice. In ceea ce pri
vește cicloturismul — de acord 
cu'dv. Dezvoltarea lui ar duce la 
Îmbunătățirea substanțială a for
melor de recreare și ar contri
bui efectiv la întărirea sănătății 
celor ce-1 practică. Referitor la 
campionatul școlar de ciclism' vă 
pregătim un răspuns mai amplu.

VASILE LAZARESCU — Galați. 
Ne faceți un mic istoric al spor
tului cu pedale pe meleagurile 
gălățene. Dacă orașul dv. trăiește 
în ciclism doar prin... amintiri, 
în schimb, „vecinul", Brăila are 
un activ mai bogat. Numai în 
acest an au fost chemați la lo
tul ■ național 5 rutieri brăileni. 
Poate exemplul acesta îi va sti
mula pe diriguitorii sportului gă- 
lățean să-și reconsidere părerea 
față de ciclism. Insistați și dv

(U.M.E. Buc.), P. Voicu (Grivița 
Roșie Buc.), L. Eirț. (Tractorul 
Bv.), P. Androne (Steagul roșu 
Bv.), R. Dumitrache (Grivița 
Roșie Buc.), E. Cristian (Hidro
mecanica Bv.), I. Dumitru (Gri
vița Roșie Buc.), C. Receanu 
(Hidromecanica Bv.), Gh. Grasei 
(Hidromecanica Bv.).

Haltere : I. Sulică (Steagul 
roșu Bv.), C. Frîncu (S. N. 
Constanța), Gh. Velcea (S. N. 
Constanța), D. Ursulescu 
(U.C.M. Reșița), S. Pop (Tehno- 
frig Cluj). M. Boba (U. V. A- 
rad), Gh. Stoicești (Electromon-. 
taj Buc.), E. Balaban (Electro- 
aparataj Buc.)..

C. GRUIA — coresp, pincipal 
E, BOGDAN — coresp.

tase, Sever Dron, Iudit Dibar, 
Petre Mărmureanu și Viorel 
Mârcu își vor continua turneul 
în India, iar Ion Tiriac vi evo
lua în Italia, lunile februarie, 
martie și aprilie vor aduce noi 
competiții pentru jucătorii ro
mâni (și alții decît cei amin
tiți mii sus). Este vorba de 
campionatele internaționale pe 
teren ale S.U.A., circuitul Ca
raibilor, internaționalele de sală 
de la Moscova, turneele de ta 
Cairo, Alexandria, ca și primele 
îritîlniri din circuitul european 
de primăvară, iar in ultima de
cadă a lui iprilie, se va da 
startul în turneul de la Foro 
Italieo din Roma.

In sfîrșit, după acest rodaj 
consistent, lotul pentru „Cupa 
Davis” va fi apt ca să concu
reze în întrecerea vestitei sa- 
latiere de argint, al cărui prim 
tur trebuie epuizat pînă la 12. 
mai. în continuare, programul 
tenismanilor noștri — de toate 
categoriile — va fi extrem de 
bogat. în iulie. Balcaniada de 
la Ankara și eventual organi
zarea la noi a uneia din gru
pele semifinale ale „Cupei Ga
lea". Dar și înainte și după, 
jucătorii români vor fi prezenți 
ta Roland Garros (25 mai — 8 
iunie), Wimbledon (23 iunie r— 
5 iulie), sau în competițiile din 
Suedia, Elveția. R. F. a Ger
maniei, Polonia, Iugoslavia, 
U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslova
cia și R. D. Germană.

Anul 1969 va iduce — pro
babil — și debutul reprezentan
ților tenisului românesc pe fai
moasele courtsuri de la Forest 
Hills. Respectînd tradiția, fede
rația noastră va organiza in
ternaționalele de la Mamaia 

construcție veche, necorespun
zătoare actualelor necesități. 
Aici se impun grabnice lucrări 
de reamenajare și adaptare sau 
la cerințele actaale, de ce nu, 
construirea unei noi cabane, 
mai ales că există pîrtii de schi 
excepționale, cu un grad mare 
de dificultate.

CUM SE NAȘTE
UN TELEFERIC...

Se adună reprezentanți ai 
O.N.T., IPROMIN (Institutul 
de proiectări), T.C.M.M. (Trust 
d§ construcții) și ai organelor 
locale, de exemplu vicepreșe
dintele Consiliului popular mu
nicipal Petroșeni. Este prezen
tată o expunere de motive, cau
ze, necesități etc., se fac propu
neri Și contrapropuneri, se gă- 
»ec fondurile necesare, care

pentru includerea litoralului pe 
harta „Turului României". Există 
unele dificultăți. Etapa Constanța 
— București, de pildă, este foarte 
lungă (peste 200 km), are un tra
seu monoton șl ar trebui Împăr
țită în două semletape (trecerea 
Dunării). Un alt traseu — cere 
să înceapă sau să se termine la 
Constanța — ar mări considerabil 
numărul etapelor. Or (șl aici gă
siți și răspunsul la varianta pro
pusă de dv), comisia tehnică și-a 

' propus să respecte actualele nor
me Internaționale care prevăd, 
pentru amatori .tururi naționale 
cii maximum 10—12 etape șl un 
kilometraj redus. Cu toate aces
tea, propunerea dv va fi supusă 
discuției forului de specialitate.

VIOREL LUPEA — Cluj. Optați 
pentru varianta nr. 1. dar aveți 
și una... proprie. Socotim utilă 
această propunere. Dificultatea 
constă numai în transbordările .pe 
care le necesită și care sîpt cos
tisitoare. Cu- privire la neînțe
legeri : etapa contratimp este 
pusă, spra sfîrșit, deoarece cursa 
nu Începe ci se termină Ia Bucu
rești ; kilometrajul etapelor este 
mal mic pe schema publicată, în- 
trucît startul tehnic se va da în 
fiecare etapă după 10—15 km de 
la ieșirea din oraș. Este un lu
cru utilizat în activitatea interna
țională ca startul tehnic să fie 
mai depărtat, pentru a se «vita 
aglomerările și pentru a se pune 
la dispoziția cicliștilor o perioadă 
de încălzire.

• Tradiționala întîlnire a ar
bitrilor bucureșteni a avut loc 
joi 19 decembrie și s-a bucurat 
de... tradiționalul entuziasm.

• Pe adresa comisiei de or
ganizare a celei de a XVlII-a 
ediții a „Turului României" a 
sosit prima confirmare oficială 
de participare. Este vorba de fo
rul de specialitate din R.D. Ger
mană care și-a înscris prima for
mație în această competiție.

• F. R. Ciclism a primit noi 
invitații pentru a trimite repre
zentative în competițiile anului 
1969. Astfel, cicliștii români sînt 
invitați în „Turul R. D. Germane" 
(11—18 iulie) și în „Turul Bel
giei" (27 aprilie — 4 mai).

• Intre 17 și ÎS decembrie a 
avut loc consfătuirea antrenori
lor de ciclism. Au luat parte 20 
de antrenori din Capitală și din 
provincie. Schimbul de păreri a 
fost deosebit de util mai ales 
pentru faptul că referatele pre
zentate s-au bazat îndeosebi pe 
rezultatele muncii practice. Au 
vorbit prof. N. Voicu, Marin Ni-

(1—7 septembrie), după ce, în
tre 11 și 17 august, spectatorii 
brașoveni vor fi avut ocazia să 
urmărească un interesant Tur
neu al speranțelor, — cu parti
cipare de peste hotare — pe 
două categorii de vîrstă : 15— 
18 ani și 19—21 ini, fete și 
băieți.

Apoi, pentru ultimele luni | 
ale lui 1969, selecționata țării | 
va juca în premieră, în con
cursul de sală dotat cu „Cupa 
Regelui Suediei”, care începe 
spre sfîrșitul lui octombrie (e- 
liminatoriu pînă în semifinale) 
și se încheie printr-un turneu 
de 4, în decembrie.

Pe lingă sportivii din lo
turile republicane, și celor din 
secțiile cluburilor li se oferă 
posibilitatea de a concura a- 
lături de jucătorii străini. De 
pildă, jucătorii de la Dinamo, 
Steaua, Steagul roșu, Politeh
nica Cluj, Construcții Bucu
rești U.T.A., Șc. sp. nr. 2.

Acestui calendar internațio
nal atît de compact ii vor mai 
fi incă adăugate și vreo 20 de 
invitații individuale care sînt 
așteptate de diferiți tenismini 
români.

DE LA
• ECHIPA de gimnastică a 

asociației sportive Flacăra Ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
repurtat primul său succes in
ternațional. Evoluînd la Gottwal- 
dov (R. S. Cehoslovacă) tinerele 
gimnaste românce au întrecut 
net (182,90 — 177,70) selecționata 
de junioare a orașului. Primele 
clasate la individual compus : 
Pețruți Paciurcă (37,20), Anca 
Grigoraș (37,00) și Maria Stoica 
(36,85) toate din echipa Flacăra. 
Pentru anul 1969 este prevăzută 
revanșa.

• LA ULTIMA sa ședință, 
Biroul federal a luat unele mă
suri disciplinare împotriva a 
patru arbitri, care au comis a- 
bateri la finala campionatului 
național de juniori. Petre Sacer- 
doțeanu și Gheorghe Crețiileț- 
teanu — suspendați pe șase 
luni, pentru neprezentare la 
concurs ; Gheorghe Popa — re
trogradare pe șase luni din ca
tegoria federală la categoria ju
dețeană, pentru arbitraj slab ; 
Ludovic hacatoț — avertisment 
pentru întîrziere Ia concurs.

Dar, deși hotărîrile au fost 
adoptate la începutul acestei 
luni, la „Cupa federației^ (20— 
22 decembrie) am avut surpriza 
să-l vedem arbitrînd și pe... 
Gheorghe Popa.

S-a omis un „mic amănunt” j 
arbitrului timișorean să 1 se co
munice hotărîrea biroului fe
deral.

• DINAMO BACĂU — 42 p 
(feminin) și STEAUA — 46 p 

sînt ori prea mari, ori prea mici 
și se stabilesc termene de lan
sare a lucrării și de dare în fo
losință. Se caută soluțiile cele 
mai practice și economicoase, se 
consumă multe cafele... dar 
pînă la urmă șe ijunge la con
cluzia că sînt absolut necesare... 
două teleferice în loc de unu. 
Lăsînd gluma la o parte, putem 
asigura pe iubitorii schiului 
(chiar și de performanță) că în 
iarna viitoare (termenul de in
trare în funcțiune, 20 decembrie 
1969) vor beneficia de aceste 
mijloace mecanizate de urcare. 
Ing. Nicolae Becarian (din Di
recția de investiții i O.N.T.). 
ing. Alexandru Stoicescu (con
structor), ing. Gheorghe Chir- 
ciu (proiectant) și ing. Ștefan 
Nicolau (vicepreședintele Con
siliului popular municipal Pe
troșeni) au semnat contractul

eulescu, Martie Ștefănescu, prof. 
D. -Budișteanu, șt. Poreceanu, 
Mlreea Mihăilescu, I. Gociman, 
I. Vasile, prof. I. stoica, prof. 
C. Baciu, Dan Ion.

• Ultima ședință a biroului 
F.B. Ciclism a ponfirmat sanc
țiunea dictată lui Cristian Tu- 
doran (suspendare din lotul re
publican pe timp de 3 luni), dar 
a redus la două luni pe cea 
acordată dinamovistului N. Ciu
lii eti.
• tn luna ianuarie, cicliștii își 

vor petrece vacanța în ’ două 
grupe : cea condusă de prof. Ni
colae Voicu se va stabili la Her- 
culane, iar cea aflată sub su
pravegherea lui I. Vasile la Pre
deal. Desigur, zilele acestei va
canțe vor ii afectate unei asi
due pregătiri.

Rubrică redactată de 
Hristaeha NAUM

PERIOADA DE TRANSFERĂRI
LA RUGBY

Biroul federal, întrunit asea
ră, a aprobat o nouă perioadă 
de transferări ale jucătorilc ■ de 
rugby, din toate categoriile, cu
prinsă între 15—31 ianuarie 1960. Paul IOVAN

Sala Floreasca : baschetbalistele de la categoria 11—12 ani în acțiune !

Categoria „și mai mici"
Vineri, în cea de a doua zi a 

turneului final de minibaschet 
al „CUPEI FEDERAȚIEI", am 
fost prezenți în sala Liceului 
Nicolae Bălcescu. Adică, acolo 
unde urmau să se desfășoare 
dramaticele partide ale cele
brei categorii 8—10 ani „ȘI MAI 
MICI”. Mai mici însemnînd Mi- 
hăiță, Florinei, Ancuța și alți 
sportivi... consacrați care, din

SOL LA BARĂ
(masculin) sînt primele cluburi 
care. și-au înscris numele pe 
„Cupa challange" instituită pen
tru a răsplăti echipele ce obțin 
cel mai mare punctaj (la toate 
categoriile de clasificare), în ca
drul „Cupei federației”. Cupa 
va reveni definitiv acelui club 
care o va cîștiga, consecutiv

«au alternativ, de cel puțin două 
ori în decurs de trei ani.

O asemenea prevedere presu
pune din partea federației de 
specialitate o maximă riguro
zitate în invitarea sportivilor la 
armata competiție, și nu ne în
doim că criteriile de selecție 
stabilite vor fi întotdeauna res
pectate.

• PE BAZA rezultatelor și, 
în general, a activității desfășu
rate de-a lungul anului în curs, 
ALINA uOREAC și GHEOR
GHE TOHĂNEANU au fost de
semnați cei mai buni gimnaști 
ai anului 1968.

• IATĂ și ordinea In con
cursul pe aparate al maeștrilor, 
din cadrul „Cupei federației" : 
sol; Gheorghe Păuaeecu 18,93 

care va di ființă celor două te- 
lescaune din Valea Jiului. Unul 
în. Paring, iar altul la Straja. 
Ambele linii vor avea o lungi
me de aproximativ 2 500 de me
tri. Primul va porni de. la locul 
denumit „La Pod" (900 m alti
tudine, în apropierea cabanei 
„Rusu”) și va urci pînă la ta
băra I.E.F.S., la 1 750 m (la 
punctul denumit „Troiță", 1540 
m, O.N.T.-ul și-a propus con
struirea în anul viitor a unei 
cabane-hotel cu 170 de locuri). 
La Lupeni, telefericul va pleca 
clin Valea Sohodolului, de la 
„carieră", și va urca pînă la 
cabana Straja. Bineînțeles, că în 
alegerea amplasamentului celor 
două teleferice s-au avut în ve
dere și pîrtiile ce vor fi de
servite.

PE UNDE VOM COBORÎ ?

în masivul Paring se poate 
schia de la prima cădere de ză
padă. Anul acesta, sportivii din 
echipele de concurs ale I.E.F.S. 
și U.A.S.R. s-au antrenat pe 
schiuri aproape de la începutul 
lunii decembrie. întrucît versan
tul nordic al Parîngului a per
mis atest lucru în condiții exce
lente. Pantele respective au un 
grad adecvat de dificultate, iar 
amenajările efectuate de stu- 
denți au dat cîteva pîrtii foarte 
bune pentru pregătire și con
curs. Deocamdată, se pot fa.ee 
coborîri „doar” de peste... 2 000 
metri. La Straja, în jurul caba
nei, a fost dată în folosință o 
nouă pîrtie de fond (5 km). în 
acest fel, s-a renunțat la ve
chiul traseu care era amenajat, 
pe coama muntelui și expus, în 
permanență, intemperiilor. Pen
tru schiorii alpini, acest masiv 
are pante foarte înclinate și în 
prezent se așteaptă aprobarea 
pentru a se defrișa ultima por
țiune a unei pîrtii de coborîre 
de peste 2 000 metri.

Deci, există posibilități pen
tru ca în Valea Jiului schiului 
să i se deschidă noi perspective 
de afirmare, ca el să nu mai 
trăiască prin cîteva secții. Ame
najările anului 1969 vor însem
na, deocamdată, începutul tran
sformării Văii Jiului într-o vale 
a schiului.

motive „obiective", n-au îm
plinit încă vîrsta da 8 ani. 
Dar, sînt component! ai dife
ritelor loturi școlare, driblează 
perfect, aruncă din orice pozi
ție la coș și, de multe ori — de 
ce n-am recunoaște — sînt pe 
punctul chiar de a marca !...

Am urmărit, așadar, această 
categorie de minibaschetbaliști 
pe care specialiștii o mai nu- 

p ; Petre Mihaiuc 18,90 p ; Ni
colae Oprescu 18,50 p ; Radu 
Branea 18,45 p ; Aurel Bunescu
18.40 p ; cal cu minere : Gheor
ghe Mutu 18,75 p ; Petre Miha-. 
iuc 18,50 p ; Din Grecu 17,55 p; 
Mircea Gheorghiu 17,15 p ; Lu
dovic Buh 16,90 p ; Vasile Co- 
șariu 10,70 p ; inele : Cornel Bă
lan 18,80 p ; Petre Mihaiuc 18,75 
p ; loan Buduruș 18,65 p ; Aurel 
Bunescu 17,55 p ; Dan Grecu
17.40 p ; Gheorghe Nicoară 17,15 
p ; sărituri: Nicolae Bercă 18,90 
p ; Gheorghe Păunescu 18,85 p ; 
Petre Mihaiuc 18,80 p ; Nicolae 
Achim 18,45 p ; Mihai Buduruș 
17,95 p ; Cornel Bălan 13,85 p ; 
paralele : Ludovic Buh 18,15 p ; 
Dan Grecu 18,10 p ; Petre Măr- 
cuțiu 18,05 p ; Gheorghe Mutu 
17,90 p ; Constantin Bălan 17,80 
p ; Vasile Coșariu 17,65 p; bară: 
Gheorghe Păunescu 18,75 p ; 
Petre Mihaiuc 18,70 p Gheor
ghe Mutu 18,05 p ; Vasile Co
șariu 18,00 p ; Jean Dascu 17,60 
p ; Dan Grecu 17,55 p.

• PRIMELE clasate în în
trecerea de gimnastică artistică 
programată în „Cupa federa
ției" : Victorii Vîlcu (Univ. 
Buc.) 28,80 p ; lulia Zaharia 
(I.E.F.S. Buc.) 28,25 p ; Ileana 
Nicolae (Univ. Buc.) 27,80 p ; 
Mihaela Nicolaescu (I.E.F.S. 
Buc.) 27,30 p ; Marilena Nicu- 
lescu (Șc. sp. 3 Buc.) 27,15 p ; 
Ioana Năstăsoiu (I.E.F.S. Buc.) 
26,20 p ; Georgeta Bornea 
(M.C.F.) 26,00 p.

NOASTRE
Au trecut aproape 90 de 

ani de cînd a apărut prima 
publicație sportivă din țara 
noastră intitulată : „SPOR
TUL".

In primul număr apărut Ia 
1 februarie 1880; se arăta 
că : „prin sport se înțeleg : 
cursele de cai, exercițiile 
corpului, manejul, creșterea 
■și dresarea cailor, canotagiul, 
vînătoarea, bileardul, patina
jul și gimnastica".

12 ani mai tîrziu, o altă 
disciplină sportivă își va a- 
•vea propria-i publicație: la 
15 martie 1892 apare „GIM
NASTICUL ROMAN" — re
vistă mensuală pentru pro
pagarea gimnasticei în școa- 
le, societăți și armată", con
dusă de binecunoscutul pro
fesor de gimnastică D. Io- 
nescu, autorul mai multor 
manuale de specialitate.

Publicația întemeiată acum 
76 de ani de profesorul D. 
Ionescu avea să exercite o 
puternică influență asupra 
dezvoltării gimnasticii în ța
ra noastră. Fapt explicabil,' 
dacă ne gîndim că — cu u- 
nele întreruperi — revista 
avea să apară aproape 40 de 
ani !

Dar să revenim la această 
succintă enumerare a prime
lor periodice sportive...

La 1 noiembrie 1893 apa- 
le primul număr din revista 
„BICICLETA", care avea ca 
scop : „întărirea și răspândi
rea gustului velocipediei la 
noi" ! Ar părea un scop dez
interesat, dar... fără să vrem 
gîndul ne duce la faptul că 
„proprietarul-fondator" al re
vistei (B. D. Zisman) era u- 
nul și același cu proprietarul 
țmagazinului de mașini de 
cusut și velocipede „Compa
nia Americană" !

Publicației cicliste îi ur
mează „REVISTA SPORTI
VA" de sub conducerea lui 
A. Davila ; primul număr al 
revistei poartă data de 3 
martie 1896. „Revista sporti
vă" are un _ program mult 
.mai larg decît cel al publica
țiilor precedente î „Scrima, 
tirul, navigațiunea, gimnasti
ca și în general toate spor
turile atletice vor găsi în a- 
eeste coloane un ecou fidel". 
Și o promisiune, nu întot-

Desigur, din cauza jocului lor 
dinamic, continuu". A cerut 
antrenorul time-out, între o ex
plicație și alta, se mai încearcă 
o dată coșul ! Este pauză, ni
meni nu stă pe bancă, toată 
lumea e în teren și continuă 
să alerge, să fenteze, să joace 
mingea. Mai ales dacă „ne
oficial” joacă și adversarii lor 
direcți pe care îi urmăresc tot 
timpul cu ochi de vulturi, 
chiar și după meci, în... tribune 
la bufet, sau tn drum spre 
vestiare 1

Cîteva meciuri cara au plă
cut in mod deosebit: Școala 
sportivă nr. 1 — Clubul spor
tiv școlar (băieți) 25—19 ; Școa
la sportivă Brașov — Clubul 
sportiv școlar (fete) 23—9; Școa
la sportivă Timișoara — Școala 
sportivă Suceava (băieți) 12—10. 
Această ultimă partidă a fost 
mult aplaudată, scorul evolu
înd cînd în favoarea baschet- 
baliștilor de la Suceava, cînd în 
favoarea timișorenilor. S-au 
remarcat Mihăiță Ionescu (Su
ceava) și Călin Sucigan (Timi
șoara). Partida fiind „derby”, la 
sfîrșitul ei învingătorii au plîns 
de bucurie, iar învinșii de ne
caz. Astăzi, însă, se vor întîlni 
din nou în cadrul „returului” 
și, după părerea unanimă, vom 
asista Ia una dintre cele mai 
mari ciocniri de ambiții mi- 
nibaschetbalistice !

în sala Floreasca, unde n-am 
fost, au continuat întrecerile 
din cadrul „CATEGORIEI 
11—12 ANI”. Cea mai așteptată 
partidă, desigur, a avut loc 
între formația de băieți a lui 
Andrei Folbert (Steaua) și Ion 
Stoifor (Clubul sportiv școlar). 
Vom reveni asupra ei cu amă
nunte, o dată eu „minicronicile" 
celorlalte 22 de echipe finaliste 
din Iacobeni, Satu Mare, Tr. 
Măgurele, Brașov, Galați, Sa- 
lonta etc. venite aici, în a- 
oeastă frumoasă vacanță de 
iarnă, la „CUPA FEDERAȚI
EI”.

V. TOFAN

SPORTIVE
deauna respectată„fotogra
fia, acest tovarăș al sportu
lui, înregistrator impecabil 
al isprăvilor și neajunsurilor 
sportive, va fi activul nostru 
colaborator".

Cele de mai sus, să nu ne 
facă cumva să credem că in
teresul pentru ciclism slăbi
se. Din contră, „Revista spor
tivă" își explica apariția toc
mai ca urmare a „introduce
rii în moravurile noastre a 
acestei admirabile unelte de 
locomoțiune : bicicleta, înfi
ințării unui velodrom și în
ceperii concursurilor cicliste".

20 iulie 1897. O altă dată 
importantă pentru istoria pu
blicațiilor sportive din țara 
noastră. Ea este tipărită pe 
primul număr din „REVISTA 
MODERNA" — publicație 
bi-mensuală științifică, lite
rară și în special sportivă", 
apărută sub direcția iui 
Constantin Cantilli. Este pri
ma publicație în care, alături 
de cronici sportive, vom în- 
tîlni și versuri semnate de 
Alexandru Macedonski, Ion 
Theo (Tudor Arghezi), Cin- 
cinat Favelescu etc.

După cum vedem, nu de 
azi, literatura face bună ve
cinătate cu sportul...

Anii trec și cum nu facem 
în ' această succintă cronică 
o „inventariere" riguroasă a 
publicațiilor sportive, ne per
mitem să trecem peste unele 
mai puț'n Consi
derăm totuși necesar să ne 
oprim asupra unei publicații 
care avea să influențeze în 
mare măsură dezvoltarea ac
tivității sportive din tara 
noastră : „REVISTA AUTO
MOBILA". Apărută în 1906, 
ca organ al „Automobil-Clu- 
bului“ și avînd ca atare un 
program restrîns, ea își va 
extinde însă preocupările 
cînd „Sporturile atletice 
române" îi dau „o nouă do
vadă de încredere, cinstind-o 
cu publicarea buletinului lor 
oficial". Revista va cuprinde 
în continuare rubrici de 
„automobilism, aerostațiune, 
aviațiune, hipism, atletism, 
în felurimea nemărginită a 
«plicațiunilor lor".

Dorin ȘTEFLEA

Foto : A. NEAGU

MĂSURI
DISCIPLINARE
BINEVENITE

în urma unor repetate aba
teri săvîrșite pe terenurile de 
sport de unii jucători și an
trenori, Federația de volei a 
luat o serie de măsuri severe 
menite să stăvilească perpetu
area unor acte de indiscipli
nă incompatibile cu noțiunea 
da etică sportivă :

— Echipa Voința Baia Ma
re, din divizia B. datorită u- 
nor grave încălcări ale disci

plinei pe terenul de joc, a 
fost scoasă din campionat.

— Jucătorul Sabin Pop (Vo
ința Baia Mare) pentru inci
tare Ia dezordine a suporteri
lor la meciul cu C.F.R. Timi
șoara, a fost suspendat pe 
șase luni.

— Antrenorului Aurel Fe
tiță (Industria sîrmei C. Tur- 
zii) i-a fost ridicat dreptul de 
a conduce echipa pe două e- 
tape pentru atitudine necuvi
incioasă și bruscarea arbitru
lui Ia jocul cu Cooperatorul 
S. Silvaniei.

— Jucătorul Remus Teritea- 
nu (Ind. sîrmei. C. Turzii) a 
fost suspendat pe o etapă pen
tru atitudine ireverențioasă 
față de arbitrul principal.

— Suspendarea pe o etapă 
a dreptului de organizare e- 
chipei Știința Petroșeni care 
nu a asigurat condiții nor
male de disputare în meciul 
cu Electroputere Craiova.

— Gabriel Udișteanu (Poli
tehnica Galați) și Gh. Stoian 
Dinamo București) avertis
ment pentru proteste Ia deci
ziile arbitrului.

Aceste sancțiuni vor fi pu
se în aplicare o dată eu înce
perea returului campionat^»



»

r-'
/

Nr. W (5843) Pag. a 3-a

1. Ghergheli cu balonul la picior îl „cară" în loc să-l trimită 
direct, în adincime, virfului de atac care este plasat bine, aproape la 
înălțimea ultimilor apărători.

2. Mijlocașul dinomavist se decide, în sfîrșit, să dea drumul la 
minge. Intructt coechipierul său din atac este prins acum intre doi

adversari, Ghergheli recurge la soluția cea mai comodă și execută o 
pasă laterală, spre aripa dreaptă.

3. Dinamoviștii privesc obsedați spre balon, uitînd că au obligația 
elementară să se demarce pentru a veni în sprijinul purtătorului 
mingii. De observat că in momentul transmiterii balonului (efectuată

de aripa dreaptă), coechipierul din atac, căruia îi era destinată pasa, 
se află în poziție de ofsaid, nesemnalată de tușier.

4. Vîrful de atac a primit mingea, a mai făcut cîțiva puși și c 
șutat „nestingherit" (nici de... tușier) la poartă.
Kinogramă efectuată in timpul unei partide Dinamo-Jiul, de prof. 

Nicolae PETRESCU

T

sie CE JUCAM, DAR -
IlIlllllHMIIIilffl Mai nimic nou sub soare

referitor la sistem, adica m

DIN NOU DESPRE 
(UN ANUME) PUBLIC

După meciul de fotbal Di
namo — West Bromwich Al
bion, disputat pe stadionul 
„23 August" la 13 noiembrie, 
ne exprimam temerea — în- 
tr-un comentariu intitulat 
„Barieră huliganismului pe 
stadioane" — că incidentele 
produse cu acel prilej de a- 
numite elemente turbulente 
din masa spectatorilor ar pu
tea crea serioase prejudicii 
morale și materiale, în pri
mul rînd clubului bucureș- 
tean, dar și fotbalului româ
nesc în general. Și iată că 
una din consecințele neplă
cute pe care le-am prevăzut 
n-a întîrziat să se producă. 
Printr-o recentă adresă, 
U.E.F.A. face cunoscut clu
bului Dinamo că a fost sanc
ționat cu o amendă de 1000 
franci elvețieni. Suma, destul 
de importantă, ni se pare to
tuși neglijabilă în raport cu 
gravitatea morală a faptelor 
petrecute, care au făcut să 
se vorbească din nou in ter
meni nefavorabili despre at
mosfera terenurilor bucureș- 
tene, despre publicul nostru.

Sinceri să fim, ne aștep
tam, de asemenea, la o ma
nifestare ostilă a publicului 
din Birmingham față de e- 
chipa Dinamo cu ocazia me
ciului retur, care urma să 
aibă loc în acest oraș cu două 
săptămîni mai tîrziu. Dar, 
după cum aveam să consta
tăm chiar la fața locului, o 
asemenea reacție, care ar fi 
făcut șj mai dificile condi
țiile evoluției formației ro
mânești, iese din obișnuința 
publicului englez, bun cunos
cător al jocului de fotbal și 
foarte obiectiv.

In seara meciului, zecile de 
mii de spectatori din Bir
mingham (în marea lor ma
joritate tineri) alt dat puter
nice aripi echipei lor favo
rite în drumul spre victorie, 
dar au știut să se comporte 
foarte sportiv și cu formația 
oaspe. Intîmpinați cu simpa
tie încă de Ia ieșirea lor pe 
teren, dinamoviștii au primit 
aceleași aplauze și ia scorul 
de 0—0 și la cel de 0—4 pen
tru orice reușită mai de sea
mă a lor, fie o intervenție 
salvatoare a lui Boc sau o 
deposedare iscusită a iui 
Popa, fie un dribling fin ai 
lui Dumițrache sau Un șut pu
ternic la poartă al lui Fră- 
țiiă. Spre surprinderea noas
tră. chiar și cei doi jucători 
dinamoviști înlocuiți pentru 
randamentul lor necorespun
zător (Pîrcălab și Ilaidu) au 
primit aplauze la ieșirea de 
pe teren. Este aproape inutil 
să mai adăugăm faptul că 
încurajările adresate echipei 
Dinamo de către micul grup 
din tribună alcătuit din func
ționarii ambasadei României 
la Londra, n-au intimpinat 
nici un fel de protest sau 
dezaprobare a publicului lo
cal, așa cum, din păcate, se 
tntîmplă pe stadioanele noas
tre față de suporterii forma
țiilor care ne vizitează.

Pentru cei ce au urmărit 
ambele meciuri disputate de 
Dinamo în compania forma
ției West Bromwich Albion, 
a tost cit se poate de clar 
că „dialogul la distanță" din
tre publicul bucuteștean și 
cel din Birmingham s-a în
cheiat net în favoarea aces
tuia din urmă.

Din nefericire, însă, acesta 
n-a fost singurul caz în care

publicul nostru (mai corect 
spus o bună parte a lui) ne-a 
dezamăgit. în ultima vreme, 
cum am mai subliniat și cu 
alte prilejuri, comportarea u- 
nora (și nu puțini) dintre 
spectatorii meciurilor de fot
bal (aprecierea ar putea fi, 
însă, extinsă și Ia alte ra
muri sportive: volei, hand
bal, rugby) a lăsat mult de 
dorit. Pe stadioanele din 
București și din diferite alte 
orașe pasiunea pentru echi
pele favorite este împinsă 
pînă la patimă, sentiment ge
nerator de acte dintre cele 
mai necugetate. Cu o frec
vență care a devenit tot mai 
îngrijorătoare, sîntem nevoiți 
să asistăm Ia scene reproba
bile, de genul aruncării de 
sticle și alte obiecte pe teren 
asupra jucătorilor oaspeți și 
arbitrilor, sau al asedierii și 
lovirii acestora după înche
ierea meciurilor.

Dar chiar dacă nu întot
deauna se ajunge pînă aici, 
nu mai puțin condamnabile 
sînt cortegiile de huiduieli și 
fluierături cu care publicul 
local agrementează adesea e- 
voluțiilg echipelor oaspe. De-a 
dreptul penibile ne apar acele 
momente în care executarea 
de către oaspeți a unui pe
nalty Ia fotbal (să ne re
amintim de meciul de tine
ret România — Suedia), a 
unui „7“ metri la handbal 
(cazul partidelor internațio
nale disputate în sala Fio- 
reasca) sau a unei lovituri 
libere la rugby (de pildă Ia 
meciul cu echipa Franței) 
este însoțită de manifestările 
zgomotoase și deplasate ale 
spectatorilor în scopul de a 
stînjeni sau împiedica reu
șita ei.

Cu totul dezagreabilă și 
dezaprobabilă este și atitudi
nea publicului local față de 
suporterii echipelor oaspe, 
cărora nu se arată dispus 
a le îngădui nimic, dacă s-ar 
putea nici chiar prezența fi
zică in tribune. Or, ce poate 
fi mai frumos și mai lăuda
bil decît să însoțești forma
ția preferată Ia depărtare de 
sute și mii de kilometri, să 
ii încurajezi evoluția ! în loc 
să aprecieze, însă, strădania 
acestor fideli suporteri de a 
se afla alături de echipa lor 
favorită chiar și la distante 
mari de casă, publicul nostru 
o ignoră complet, încâlcind, 
de fapt, prin manifestările 
sale (huiduieli, fluierături, 
gesturi triviale) înseși legile 
nescrise ale tradiționalei os
pitalități românești.

Este, desigur, neplăcut să 
reamintim toate aceste fapte 
degradante care se petrec pe 
stadioanele și în sălile noas
tre de sport, dar considerăm 
că numai prin supunerea lor, 
repetată, blamului public, se 
va reuși eliminarea din rîn- 
durile masei de spectatori a 
huliganilor, a tuturor ele
mentelor certate cu spiritul 
civilizat, cu sportivitatea. 
Sperăm totodată că și acea 
parte a spectatorilor corecți 
și cu bun simț va înțelege să 
contribuie mai activ la pu
rificarea atmosferei tribune
lor, pentru ca publicul româ
nesc să-și recapete, în totali
tate, bunele aprecieri de care 
se bucura cu ani în urmă.

C. FIRANESCU

organizarea de ansamblu a 
jocului practicat de către e- 
chipele noastre divizionare, 
îndepărtîndu-se tot mai mult 
de formula 1—4—2—4, „uni
versal valabilă" în fotbalul 
nostru înainte de concluziile 
campionatului mondial, ma
joritatea tehnicienilor care 
funcționează pe lîngă forma
țiile din prima divizie s-au 
stabilizat, se pare, la varian-

1—4—3—3), în cazul U.T.A.-ei 
s-a dovedit a fi fructuoasă. 
Care altă echipă în afară de 
U.T.A. a mai fost dominată 
de asemenea idei generoase, 
făcîndu-și un crez din jocul 
tehnic, spectaculos, corect și 
echilibrat tactic pe toată pe
rioada întrecerii 1 Din păca
te, nici una...

jocul) și a „privitorilor" (care 
din comoditate nu înțeleg să 
se demarce pentru a veni în 
sprijinul coechipierilor) am 
mai tratat-o tangențial în 
coloanele noastre. Ne vine în

★ TUR DE ORIZONT

In continuarea turneului pe 
care-l întreprinde în Algeria, 
echipa Petrolul Ploiești va juca 
simbătă la O ran cu selecționata 
orașului. Apoi, fotbaliștii ro
mâni vor evolua la 31 decem
brie la Alger și la 4 -ianuarie 
la Annaba.

PÎRCĂLAB IN VACANȚA
Extrema dinamovistă, Ion 

Pîrcălab, iși petrec» vacanța 
acasă, în mijlocul familiei. „Mă 
timt excelent, ne-a tpuș elx Ia

ta 1—4—3—3 a sistemului cu 
patru fundași ; mai rațională 
și mai eficace — spun ei — 
gîndindu-se la posibilitățile 
mai largi de acoperire a te
renului, în cele trei zone de 
bază, și de manevrare teh- 
nico-tactică. De altfel, mulți 
antrenori, printre care și cei 
ai liderului, U.T.A., folosesc 
acum și pe foaia de arbitraj 
această notație, înscriindu-1 
pe Axente între Petescu și 
Lereter, ca al treilea om des
tinat să opereze, în linii mari, 
la mijlocul terenului.

La antipozi, în ceea ce pri
vește sistemul, continuă să se 
afle, firește, „betonul" și „li
nia". Primul — reprezentat în 
special de Dinamo București 
(în deplasare această metodă 
își face mâi mulți prozeliți 
— Farul, Petrolul, Dinamo 
Bacău, Progresul), cel de al 
doilea — de către Universi
tatea Cluj. La jocul de la 
Arad, ultimul disputat de „U" 
în acest tur al campionatu
lui, Constantin Teașcă a re
nunțat la apărarea în linie în 
favoarea „betonului". De cir
cumstanță ? Definitiv ? Greu 
de spus acum, in condițiile 
divorțului intervenit după a- 

. cest joc între antrenor ș> e-. 
cliipă. Oricum, bună sau rea, 
actuală sau anacronică, ideea 
apărării în linie — sublinia 
la rubrica noastră de „Opi
nti" prof. N. Roșeuleț — și-a 
găsit în antrenorul C. Teaș
că un fervent și pasionat a- 
dept.

★

Care sistem este mai bun ? 
( Cînd au Câștigat brazilienii 
în Suedia, toată lumea găsise 
în 1—4—2—4... piatra filozo
fală. Cînd a cucerit Interna- 
zionale Milano „Cupa cam
pionilor europeni" și apoi și 
pe cea intercontinentală, spe
cialiștii și-au întors fața spre 
„betonul" lui Helenio Her
rera. A fost, apoi, rîndul „li
niei" lui Celtic să întruneas
că sufragiile. Desigur, nimic 
mai lesne să abordezi vala- 

'bilitatea unui sistem atunci 
cînd echipa care-1 aplică po
sedă ' jucători valoroși. Să 
spunem acum același lucru 
despre acest 1—1—3—3 a- 
doptat și de lider ? în mate
rie de sistem, noțiune as- 
eunzînd pentru unii speranțe, 
precum cutia Pandorei, nu-i 
indicat să operezi cu verdicte. 
Deși, poate, faptul real — 
U.T A, nu posedă lotul cel 
mai valoros din divizie — 
ne-ar permite s-o facem.

Să trecem, însă, de la a- 
ceastă întrebare... fără răs
puns („care sistem este mai 
bun ?“ sau : „ce jucăm ?") la 
o alta, de fond, și anume la : 
„cum jucăm ?“ sau, mai bine 
zis, „cum ar trebui să ju
căm ?"

Și tot la U.T.A ajungem, 
lideră de toamnă, datorită. în 
bună măsură, CONCEPȚIEI 
DE JOC. La această U.T.A a 
lui Coco Dumitrescu și Rein
hardt care, indiferent de lo
cul de disputare a meciului, 
acasă sau în deplasare, abor
dează jocul fără frică, fără 
complexe de inferioritate. în
tr-un cuvînt : ofensiv ! De pe 
această poziție a jocului o- 
fensiv a cîștigat formația tex- 
tilistă meciul cu Steaua, la 
București (cînd campionii e- 
rau imbatabili), ca și partida 
cu F. C. Argeș, de la Pitești, 
unde nici o altă echipă n-a 
reușit să plece victorioasă în 
tot turul campionatului. De 
pe această poziție a mai re
coltat U.T.A. puncte la Bucu
rești, cu Progresul, și la Pe- 
troșeni. La fel jucau texti- 
liștii și cu doj ani în urmă, 
cînd se luptau pentru evita
rea retrogradării. Fără frică, 
fără complexe de inferiorita
te, pînă Ie-a intrat în reflex. 
Și această concepție sănătoa
să, materializată într-un sis
tem de joc (l-am numit

Vorbind despre echilibrul 
tactic, care se poate obține 
indiferent de sistemul ales, 
intrăm în importantul dome
niu al DINAMICII JOCU
LUI, ai mișcării jucătorilor în 
teren, unde, trebuie spus, se 
progresează în ritm de melc. 
Toți tehnicienii, dar 
toți, cunosc principiul 
din fotbalul modern j 
căruia — în funcție < 
două mari faze ale 
— toată echipa atacă,

■ echipa se apără.
Este vorba, firește, aici, în 

primul rînd, de efectuarea 
demarcajului și a marcajului 
(marele „secret" care a tra
versat ca un fir roșu întrea
ga evoluție a joculyi de fot
bal, dar care acum se utili
zează la o scară mai înaltă), 
de circulația jucătorilor în te
ren (rațională, subordonată 
unui scop tactic, cu sau fără 
balon), capitole la care, de 
asemenea, se mai bîjbîieîncă. 
Să-l urmărim, spre edificare, 
pe Ghergheli, purtătorul ba
lonului în kinograma alătura
tă (luată la o partidă Dina
mo București — Jiul). Pornit 
din propriul teren, mijlocașul 
dinamovist a trecut linia de 
centru și continuă să țină 

_ balonul la ...picior, deși o pasă 
în adîncime spre vîrful de 
atac (aflat în poziție bună 
pe uri culoar perpendicular 
pe poartă) ar fi fost execuția 
tehnica cea mai indicată. Ne- 
efectuînd transmiterea, Gher
gheli a oferit adversarului po
sibilitatea să se replieze, să 
închidă unghiurile, și se mul
țumește acum cu soluția cea 
mai comodă : o pasă laterală, 
„nevinovată".

Problema „cărătorilor" (a- 
ceia care poartă mingea mai 
mult decît trebuie, întîrziind

LA SFIRȘITUL

SEZONULUI (V)

FOTBAL 03
ziua de 4 ianuarie mă prezint 
la club o dată cu ceilalți băieți 
și sper, dacă medicii vor fi de 
acord, să reiau pregătirile. 
După cîte știu, echipa va pleca 
pentru cîteva zile la Călimă- 
nești și apoi, probabil, într-un 
turneu peste hotare. Dacă am 
VJ?S dorință în noul an ? Să-mi

revin în formă, să-mi ocup locul 
în națională",
LA TELEFON — BRAȘOVUL

Ieri dimineață, coresponden
tul nostru, C. GRUIA, ne-a fă
cut cunoscut că terenul de fot
bal al echipei brașovene Stea
gul roșu este animat în fiecare 
zi. Jucătorii profită de lipsa

absolut 
de bază 
potrivit 
de cele 
jocului 

i, toată

minte exemplul oferit la me
ciul Steaua — Progresul de 
o pereche de mijlocași alcă
tuită* ad-hoc (Jenei — Dumi- 
triu III) în contrast cu cuplul 
clasic, D. Popescu — Negrea. 
Deși neomogenă, prima linie 
s-a distins prin sobrietate, 
prin execuții simple, dar cu 
conținut tactic, care au im
primat acțiunilor un carac
ter mai fluid, mai cursiv. 
Cît or fi învățat în acea zi 
Negrea și D. Popescu din 
lecția oferită de antrenori ? 
$i pentru că ne aflăm la ca
pitolul important „calitatea 
pasei" am dori să-i cităm aici 
ca exemple pozitive Și pe 
Dumitru (Rapid), Radu Nun- 
weiller (Dinamo Buc.), Din- 
cuțâ (Petrolul), Nedelcu (Di
namo Bacău), Lereter și Pe- 
tescu (U.T.A.), cu toții jucă
tori de mijlocul terenului, 
pricepuți în a rezolva prin 
transmiteri oportune delica
tele probleme de criză de 
timp și de spațiu existente în 
fotbalul actual.

A apărut, iată, mai preg
nant în campionatul actual 
ideea îndeplinirii sarcinilor 
duble: fundașii participă la 
construcția acțiunilor ofensi
ve (Mocanu, Sătmăreanu, Ște
fan — Rapid, Deleanu, Birău, 
Popa — „U" Craiova, Codrea, 
Șoptereanu, Talpai etc.), îna
intașii inițiază presingul (Du- 
mitrache, Domide), se replia
ză, ajutînd Ia închiderea un-

ghiurilor, nu pregetă chiar să 
efectueze acțiuni de depose
dare (Năsturescu, Codreanu, 
Cîrciumărescu, Niță, Lucescu, 
Mustățea etc).

Cîte din echipele noastre 
dau, însă, dovadă și de ceea 
ce se înțelege prin suplețe 
tactică, adaptîndu-se la situa
ția nou creată în teren, în 
funcție de replica adversaru
lui ? Puține, foarte puține și 
în orice caz cu dese perioade 
de pauze pe parcursul celor 
90 de minute. Ne-am duce, 
poate, cu gîndul Ia U.T.A., 
la Dinamo București, mai fi
les, care, prin aportul a 3-4 
jucători de clasă, a demon
strat în cîteva jocuri din 
campionat că este capabilă 
de suplețe tactică. Cînd a ve
nit însă jocul cu West Brom
wich Albion, un adversar

de-
un. 
era

mai solid, a dovedit mai 
grabă rigiditate, primind 
gol pe contraatac. Unde 
în acel moment apărarea, 
unde era jucătorul care tre
buia să acopere zona părăsită 
temporar de fundașul dreap
ta (echipele mari realizează 
cu precizie schimbul de 
locuri), cum s-a materializat 
suplețea tactică de care vor
bim ?

Și atunci ? Realizarea de 
către echipele noastre divi
zionare a mult trîmbițatei for
mule — joc colectiv, con
structiv, ofensiv, elastic, di
namic, spectaculos — nu ne 
apare ca o himeră ? Cu a- 
tîtea carențe în materie de 
concepție și dinamica jocului, 
noțiuni de esență, noi credem 
că da...

G. NICOARA

(ÎNTRE ANTRENORI)
© întîlnindu-1, zilele trecu

te, pe Bazil 
juns, firește, 
Iul (în orice 
antrenor de 
al returului.

— Ce-și propune echipa pe 
care o 
parte a campionatului ? Răs
punsul este stereotip de ani 
de zile 
norul i 
campioană și ..Cupa 
niei" I N-a existat 
un rabat în privința 
velor noastre. Anul 
atnbele performanțe 
par realizabile. Chiar și cu
cerirea titlului. Nu uitați că, 
în ediția trecută a campio
natului, Dinamo București se 
afla la capătul turului pe 
locul 12, iar către sfîrșitul 
competiției a amenințat foar
te serios titlul, împotmolin- 
du-se aproape de mal...

Arad.
în primăva- 
primim noi 

să știți

Marian, am â- 
și la previzibi- 
discuție cu un 
fotbal) subiect

antrenez în a doua

! — ne-a spus antre- 
dinamovist. Titlul de 

Româ- 
nicicînd 
obiect i- 
acesta, 
mi se

— ...tocmai la
— E adevărat, 

ra aceasta. însă, 
vizita U.T.A.-ei.

Politehnica Galați — liderul de toamnă al seriei I — divizia B.
Foto : GICA BERCOV — Galați

ți 
tal

Speranfele prind contururi...
Iată că speranțele miilor de 

suporteri gălățeni încep să prin
dă contururi. După consumarea 
celor 15 etape, „POLI" se află 
pe primul loc în clasamentul 
diviziei B — seria I, cu 20 de 
puncte, Ia egalitate cu Steagul 
roșu Brașov, rivala și tovarășa 
de suferință la barajul susținut 
în vară la Timișoara.

Turul actualului campionat a 
însemnat, pentru Politehnica 
Galați o piatră de încercare. 
Coborîșurile și urcușurile în cla
sament au călit-o, i-au maturi
zat pe tinerii săi jucători pen
tru retur. Ce se va întîmpla 
la primăvară 7 Antrenorul Pe- 
trică Rădulescu și elevii săi 
sînt conștienți de dificultățile 
pe care le implică lupta pentru 
menținerea în fruntea 
lui.

în ceea ce privește 
tarea în prima parte a

plutonu-

compor- 
campio-

zăpezii și încing zilnic miuțe, 
fac gimnastică și alergări în 
ciuda magazionerului Nicolae 
Torje, care este obligat să le 
pună la dispoziție ți acum, în 
sezon „mort", echipament. Iată 
și numele cîtorva dintre cei 
mai h mici jucători brașoveni: 
Papuc, Necula, Pescaru, Gane, 
Ardeleanu și Gyorfi. Antrena
mentele vor fi reluate oficial 
în ziua de 6 ianuarie, dată sta
bilită de antrenorul VALENTIN 
STĂNESCU.

natului, s-au făcut simțite însă 
și unele carențe, care se cer e- 
liminate pînă la primăvară. Pro
blema principală o constituie 
lipsa de omogenitate a liniei de 
atac, unde se face simțită ab
sența unui realizator care să 
concretizeze superioritatea te
ritorială creată pe parcursul 
meciurilor.- Așa se explică cîș- 
tigarea doar la limită — pe te
ren propriu — a unor partide, 
în fața unor adversari slabi.

în privința aspectelor poziti
ve, este de semnalat creșterea 
valorică și constanța manifesta
tă de unii jucători ca Iorgules- 
cu, Stancu, Profir, Tudorie, 
precum și disciplina și legătura 
sufletească dintre component!! 
echipei, seriozitatea lor în pro
cesul de pregătire. Iată lotul 
folosit de Politehnica Galați:

Silviu lorgulescu, funcționar, 
22 ani, Constantin Enache, stu
dent, 24 ani, Gh. lonescu, elev, 
20 ani — portari; Dumitru Pac, 
student, 28 ani, Nicolae Dima, 
inginer, 
elev, 18 ani, Constantin Tudo
rie, student, 19 ani, 
Costache, elev, 22 ani 
dași; Vasile Lehăduș, 
26 ani, Vasile Stancu, 
31 ani, Gheorghe iacob, stu
dent, 28 ani, Tudor Profir, elev, 
20 ani — mijlocași ; Sorin Bre
ton, student, 24 ani, Teodor 
Adam, maistru, 27 ani, Dumitru 
Mureșan, student, 26 ani, Con
stantin Zotinca, student, 21 ani, 
Virgil Botescu, student, 20 ani,

Cornel Orac, elev, 17 ani, Ion 
Toboșarii, elev, 18 ani. Media de 
vîrstă — 23 ani.

T. SIRIOPOL — coresp.

că 6 puncte — cîte ne des
part azi de arădeni — nu 
sînt chiar un handicap insur
montabil pe un traseu de 15 
etape.

N.A. — Teoretic, raționa
mentul lui Bazil Marian re
zistă. Să vedem, însă, ce pă
rere „la temă" are Coco Du
mitrescu...

@ Iată și opinia... antreno
rului arădean, exprimată 
nouă înaintea plecării sale în 
țara Albionului : „Dacă în 
primele patru etape (cînd, a- 
vem 3 meciuri acasă) ne 
merge jocul și obținem re
zultatele dorite, problema 
titlului este, practic, înche
iată 1“

N.A. : — Teoretic, și rațio
namentul lui Coco Dumitres
cu pare destul de întemeiat. 
Ați văzut. însă, care este o- 
pinia la aceeași temă a lui 
Bazil Marian...

® Drâgușin și Dumitrescu 
în Anglia, Oană și Nîcușob , 
în R. F. a Germaniei. Salu
tară și întrutotul respecta
bilă această inițiativă a fe
derației de a trimite antre
nori români în schimb de ex
periență în două din țările 
cu fotbalul cel mai 
tat.

Am avea, însă, 
Gîndindu-ne că 
de apreciere a 
mai sus-numiți 
REZULTATELE, 
omis Ștefan Coidum ? Anul 
trecut a făcut treabă bună la 
Jiul, iar Universitatea Cra
iova, echipa pe care o antre
nează acum, se află pe lo
cul II în clasament.

De ce argumente mai era 
nevoie ? Tînăr este — deci 
are tot timpul să aplice cele 
învățate — capabil s-a dove
dit a fi...

Ce defect ascuns î s-o fi 
găsit acestui antrenor-exem
plu ?

© în ziarul județean 
„Ceahlăul", apreciatul antre
nor Petre Steinbach, care 
conduce în acest campionat 
echipa divizionară B, Ceah
lăul Piatra Neamț, a publicat 
un articol intitulat „N-avem 
vedete, vedeta es(e echipa!"

Iată un titlu sugestiv, care 
exprimă esența schimbărilor 
petrecute la echipa pietreană 
în ultimul sezon, expHcînd 
surprinzătorul său (pentru 
mulți) salt valoric.

Marius POPESCU

bine co-

26 -ani, St. Diaconu,

Valeria 
— fun- 
student, 
maistru,

o 
în

întrebare, 
criteriile 

antrenorilor 
au stat ȘI 
de ce a fost

LOTO PRONO
Două trageri speciale de Revelion

Pentru prima dată în activita
tea sa, Administrația de Stat 
Loto-Pronosport organizează de 
Revelion două trageri speciale : 
Pronoexpres și Loto.

Concursul special Pronoex
pres al Revelionului se desfă
șoară Ia 1 ianuarie 1969 iar tra
diționala tragere specială Loto 
a Revelionului la 3 ianuarie 
1969.

La tragerea specială Loto a 
Revelionului se vor atribui ur
mătoarele premii: autoturisme 
în număr nelimitat: Fiat 1800, 
Dacia 1100 și Skoda 1000 MB. Se 
mai atribuie, prin tragere la 
sorți, 10 autoturisme (1 Warsza
wa, 4 Dacia 1100, 3 Moskvici 
408 cu 4 faruri și radio, 2 Skoda 
1000 MB) și 40 excursii în 
U.R.S.S. (Asia centrală — 21 
zile — pe itinerarul: Moscova
— Alm a Ata — Tașkent — Bu- 
hara — Samarkand — Dușambe
— Așhabad — Moscova). Parti
cipant» mai pot să obțină pre
mii în bani de cîte 25.000 lei,

6.250 lei, 2.500 lei,

perioada : vineri 27 decembrie 
1968 — joi 2 ianuarie 1969.

Cu 10 lei se poate participa 
la toate cele 3 faze la 
extrag 36 de numere.

care se

Prono- 
se atri-

★
La concursul special 

expres al Revelionului 
buie în număr nelimitat auto
turisme Fiat 1800, Dacia 1100 
și Moskvici 408 cu 4 faruri și 
radio. Prin tragere la sorți se 
mai acordă 20 autoturisme și 40 
excursii în Bulgaria pe litoral — 
Nisipurile de aur.

Marți 31 decembrie 1968 
ultima zi cînd se mai pot 
cura bilete pentru această 
gere.

Pentru ambele acțiuni
ciale, agențiile Loto-Pronosport 
au și bilete gata completate.

este 
pro- 
tra-

spe-

10.000 lei,
1.000 lei ș.â.

Vînzarea biletelor se tace în

LOTO
Numerele extrase la tragerea
din 27 decembrie 38 71 75 68
72 41 18 33 1 50 60 70
FOND DE PREMII : 870.633 lei-



ANUL FOTBALISTIC INTERNAȚIONAL (IV)
• Fotbalul își justifică prezența în programul J.O. • Ano
nimii pe „rampa de lansare" O Secretul succeselor re* 

purtate de actualii campioni olimpici
Pentru a ilustra succesul 

turneului olimpic din Mexic 
voi aminti, deocamdată, un 
singur nume: pe japonezul 
Kawamoto, unul dintre cei 
mai buni jucători ai turneu
lui. După părerea tuturor 
specialiștilor prezenți la me
ciurile echipei Japoniei, bă
iatul din Yokohama este u- 
nul dintre cei mai versați 
fotbaliști ai lumii. Sutele de 
milioane de telespectatori 
s-au putut convinge de ta
lentul indiscutabil pe care-1 
are acest băiat în vîrstă de 
23 de ani.

Reprezentativa Japoniei a 
fost pregătită în vederea J.O. 
de antrenorul Detmar Cra
mer care funcționează pe lin
gă F.I.F.A. în numai cîteva 
săptămîni, antrenorul vest- 
german a pus „pe roate" for
mația din țara soarelui ră
sare și, în cele din urmă, 
niponii au cucerit medalia o- 
limpică de bronz. Să fie oare 
numai meritul lui Detmar 
Cramer ? Eu cred că nu. Ta
lente fotbalistice există pe 
toate meridianele globului, cu 
condiția, însă, ca acestea să 
fie depistate, apoi îndrumate 
spre o perfecționare tehnică. 
Și ca să revin la cele de 
mai sus, voi reproduce de
clarația aceluiași antrenor: 
„Kawarnoto poate juca în 
orice formație profesionistă 
din R.F.G., Anglia, Italia, 
Spania sau Brazilia. Dar ca 
el mai sînt și alții. Și acest 
lucru demonstrează că în pre
zent fotbalul nu cunoaște o 
criză de mari personalități. 
Trebuie găsită modalitatea de 
a-i lansa și de a-i face cu- 
noscuți în întreaga lume. 
Turneul olimpic de fotbal este 
un minunat prilej de a scoa
te la iveală noi talente, el 
este o rampă de lansare a 
anonimilor spre celebritate”.

LA POARTA CELEBRITĂȚII
Același lucru doream să-l 

spun și eu. Turneul olimpic' 
de fotbal este o competiție 
extrem de utilă, deoarece a- 
ici se întîlnesc echipe de va
lori diferite, se pot diferenția 
valorile și se poate constata 
în ce stadiu de dezvoltare se 
află „sportul rege" în unele 
țări. N-a existat turneu olim
pic care să nu fi scos în evi
dență o serie de elemente ta
lentate, care mai apoi au 
devenit celebrități mondiale. 
Vă aduceți aminte, desigur, 
de turneul olimpic din 1948, 
cînd în echipa Suediei a 
apărut celebra tripletă Gre- 
No-Li (Green, Nordhal, Lied- 
holm), sau de cel de la Hel-

COLETTE BESSON

A ÎNCEPUT campionatul european de 
hochei pe gheață rezervat echipelor de 
juniori. Iată primele rezultate : Cehoslova- 
cia-Polonia 14-0 (4-0, 3-0, 7-0); U.R.S.S.-
R.F. a Germaniei 10-2 (3-0, 2-1, 5-1).

DUPĂ TREI RUNDE în turneul interna
țional de șah pentru juniori de la Gronin
gen conduc în clasament Vaganian (U.R.S.S.), 
Andersson (Suedia) și Webb (Anglia) cu 
cîte 2*/2 puncte. In runda a treia șahistul 
român Ghizdavu a cîștigat la Bellon (Spa
nia) și totalizează l‘/s puncte.

ÎNTR-UN MECI de baschet masculin des
fășurat la Tirana, echipa italiană Orar.șoda 
nu a putut învinge formația locală Partizan. 
Scor: 73-73 (40-41).

CAMPIONUL OLIMPIC de box la ca
tegoria grea, americanul George Foreman, 
a anunțat că va trece la profesionism în 
cursul lunii mai. Foreman va mai susține 
încă două meciuri ca amator fiind selec
ționat în echipa S.U.A., care va îrjtîlni 
într-o dublă partidă echipa U.R.S.S.

LA HELSINKI a început competiția de

hochei pe gheață' „Cupa Ahearne". Primele 
rezultate : Djurgaarden (Suedia) — I.F.K. 
Helsinki 3-0 (1-0, 1-0, 1-0); Aik Stockholm — 
Spartak Praga 6-4 (3-2, 3-2, 0-0).

LA DAVOS (Elveția), în cadrul com
petiției de hochei pe gheață „Cupa Spen
gler" Dukla Jihlava a învins cu 6-1 (2-0,
3-0, 1-1) echipa Elveției.

ÎN CADRUL CONCURSULUI interna
țional de natație de la Montevideo, înotă
torul american Mark Spitz s-a clasat pe 
primul loc în proba de 100 m fluture cu 
57,4. Compatrioata sa Elie Daniel, a fost 
cronometrată în proba similară feminină 
în 1 :8,8“.

Alte rezultate : 100 m bras masculin : 
Mc Kenzie (S.U.A.) 1:10,3; 100 m spate 
feminin : Hali (S.U.A.) 1 :13,6 ; 200 m
mixt feminin : Kolb (S.U.A.) 2 :37,0.

LA 18 IANUARIE va începe la Lake 
Placid o mare competiție internațională 
de hochei, schi, bob și patinaj, dotată cu 
cupa „Memorial Kennedy". La întreceri 
și-au anunțat participarea unii dintre cei 
mai bunj sportivi din lume.

® Echipa Liverpool continuă 
să conducă în campionatul de 
fotbal al Angliei. în etapa de 
ieri, Liverpool a terminat la 
egalitate : 1—1 cu Burnley. Al
te rezultate mai importante: 
Arsenal-Manchester United 3-0 ; 
Chelsea-Ipswich Town 3—1 ; 
Leeds-Newcastle 2—1 ; Ever
ton-Manchester City 3—1 ; West 
Bromwich Albion-Queens Park 
Rangers 4—0 ; Sunderland-Shef
field Wednesday 0—0.

Liverpool totalizează acum 
39 de puncte din 26 de meciuri 
jucate fiind urmată în clasa
ment de Leeds cu 37 de puncte

de SZEPESI GYORGY 
crainic al radiodifuziunii ungare

sinki, unde neuitata finală 
Ungaria — Iugoslavia (2—0) 
a scos din anonimat cel pu
țin 6-7 jucători din ambele 
formații.

Cine s-ar fi așteptat ca, 
la turneul din Mexic, Japo
nia, Guatemala și alte echi
pe necunoscute pînă acum în 
fotbalul mondial să se pre
zinte cu o serie de jucători 
de certă valoare internaționa
lă, despre care în viitorul a- 
propiat se vor scrie multe 
rînduri ? Prin amploarea sa, 
prin numeroasele talente evi
dențiate, prin sistemele ma
ture de joc folosite de majo
ritatea finalistelor, pot să a- 
firm că, exceptînd turneul 
din Finlanda (1952), competi
ția din Mexic s-a ridicat la 
cel mai înalt nivel. în afară 
de succesele repurtate. de for
mațiile mai sus amintite, 
pentru mine o adevărată sur
priză au furnizat reprezen
tativele din Africa — Gha
na, Guineea, Nigeria și Iz- 
rael — care, desigur, vor a- 
vea de spus un cuvînt în 
viitoarele competiții de mare 
anvergură. De altfel și la ul
tima. ediție a C.M. R.P.D. 
Coreeană a constituit un ade
vărat miracol, lucru care de
monstrează că atunci cînd 
competiția este deschisă unor 
formații din diferite puncte 
ale globului, surprizele plă
cute nu lipsesc. în unele țări 
care au înregistrat, în ultimii 
ani., progrese uimitoare în di
ferite domenii de activitate
— economic, social și politic
— progresele s-au reflectat și 
în sport, inclusiv în fotbal. 
Mai ales în țările aflate în 
curs de dezvoltare, conducă
torii mișcării sportive și-au 
îndreptat atenția în mod de
osebit spre dezvoltarea fot
balului. Așa, de pildă, Ghana 
și Izrael urmează stilul de 
joc englezesc și german, în 
timp ce țările din Africa au 
angajat mai mulți antrenori 
iugoslavi și maghiari. Fireș
te, aceste echipe nu au încă 
o. mare experiență internațio
nală (ca și R.P.D. Coreeană, 
la C.M., de altfel) dar sînt 
convins că, într-un timp scurt, 
ele vor reduce acest handi
cap și, atunci, vor uimi în
treaga lume, la viitoarele e- 
diții ale C.M.

RECORD DE PARTICIPARE

Recenta ediție a turneului 
olimpic a întrunit o cifră re
cord de echipe. Nu mai pu
țin de 80 de formații de pe 
toate continentele și-au dis- / 
putat întîietatea pentru a o- 
cupa un loc printre cele 16 
finaliste. La timpul potrivit, 
eliminarea unor formații de 
certă valoare cum sînt 
U.R.S.S., Iugoslavia, România, 
R. D. Germană au constituit 
surprize de răsunet. Poate și 
alcătuirea grupelor a fost fă
cută în așa fel încît să ofe
re posibilitatea calificării u- 
nor echipe mai puțin cunos
cute. Și, după părerea mea,

CROSURILE DE LA SAN SEBASTIAN
PE LOCURILE I FRANCEZII COLETTE BESSON Șl RENE JOURDAN

MADRID 27 (Agerpres). — 
Campioana olimpică în proba 
de 400 m, atleta franceză Co
lette Besson, a cîștigat proba 
feminină din cadrul tradiționa
lului cros de la San Sebastian, 
învingătoarea a parcurs cei 
1087 m ai traseului în timpul 
de 3:20,6, fiind urmată de' Coro 

din 24 jocuri și Arsenal cu 35 
puncte (24 meciuri).

®, La Buenos Aires, în cam
pionatul Americii de Sud, River 
Plata a învins cu 2—0 (1—0) pe 
Racing Club Buenos Aires. Fot
baliștii de la River Plata au a- 
cum cele mai mari șanse de 
a reprezenta America de Sud 

nu găsesc o greșeală capitală 
în acest mod de a gîndi. Di
rijorii F.I.F.A.-ei s-au orien
tat bine atunci cînd au dat 
posibilitatea unor echipe din 
diferite colțuri ale globului 
să ajungă în turneul final. 
Pentru că, în acest fel, fot
balul a avut numai de cîș
tigat. Sir Stanley Rous, pre
ședintele F.I.F.A., care urmă
rește, în mod principal, răs- 
pîndirea și dezvoltarea fot
balului în toate țările lumii, 
a fost pe bună dreptate fe
ricit de succesul pe care l-a 
avut turneul olimpic din Me
xic. Părerea unora că fot
balul trebuie exclus de la 
J.O. nu mai este astăzi o 
problemă de actualitate. Tri
bunele arhipline din orașele 
mexicane ca și interesul ma
nifestat de telespectatori pen
tru meciurile din cadrul 
Olimpiadei au dovedit că a- 
cest sport își merită locul în 
programul J.O.

CUM A AJUNS SZUCS 
ÎN VÎRFUL PIRAMIDEI

Din 1948 pînă azi, am ur
mărit toate turneele olimpice 
de fotbal și toate campiona
tele mondiale. Făcînd o para
lelă între aceste două mari 
competiții, îngăduiți-mi să 
snun deschis că multe parti
de din J.O. s-au ridicat la un 
nivel superior față de cele 

din C.M. Desigur, în această 
chestiune există o idee pre
concepută. Și anume aceea că 
oricare spactator sau gazetar 
urmărește pe cutare sau cu
tare vedetă într-un joc pen
tru titlul suprem, în timp ce 
la J.O. majoritatea jucători
lor sînt anonimi și nu pot fi 
reținuți dintr-o simplă privi
re. Ziariștii aflați în Mexio 
l-au remarcat, bunăoară, pe 
maghiarul SzUcs abia atunci 
cînd acesta a înscris golul e- 
galizator în partida cu Gua
temala 1 Or, Sziics, fără să 
fi fost o mare vedetă înainte 
de J.O., s-a bucurat de o oa-

Fuentes (Spania) — 3:25,6 și 
Franqoise Piaud (Franța) — 
3:25,8. Proba masculină, desfă
șurată pe un traseu de 7 135 m, 
a revenit sportivului, francez 
Rene Jourdan, în 23:39,8. Ur
mat de spaniolii Miguel Maiz- 
24:20,2 și Fernando Aguillar — 
24:42,4.

în finala „Cupei intercontinen
tale”.

® într-un meci internațional 
amical de fotbal desfășurat la 
Strassbourg, o selecționată lo
cală a învins cu scorul de 2—0 
(1—0) echipa vest-germână Ba
yern Munchen.

® Federația vest-germană de 
fotbal a suspendat pe o perioa- 

recare prețuire în fotbalul 
european. Dacă Sziics nu ar 
fi înscris acest gol, echipa 
Ungariei ar fi fost practic eli
minată din competiție, fapt 
care ar fi constituit o mare 
surpriză. După joc, specialiș
tii au vorbit în termeni deo
sebit de elogioși despre jucă
torul maghiar si. de altfel, el 
a fost ales recent în Ungaria 
cel mai bun jucător al anului. 
Iată, prin urmare, cum o sin
gură zvîcnire, un singur mo
ment hotărîtor poate aduce 
un fotbalist în vîrful pirami
dei. Și formația Bulgariei a 
trecut prin momente deosebit 
de grele în partida cu Izrael. 
Meciul a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate (1—1), 
dar n-a lipsit mult ca fotba
liștii bulgari, prezenți la ulti
mele ediții ale campionatului 
mondial să fi fost eliminați. 
Cum, însă, sorții au fost de 
partea echipei balcanice, ea 
a obținut calificarea pentru 
turui următor I
COMPLEXE DE INFERIORITATE

Echipa Ungariei a cîștigat 
pentru a doua oară consecu
tiv și pentru a treia oară din 
1948 turneul olimpic de fot
bal. N-aș putea saune că ac
tualii componenți ai echipei 
campioane nu sînt fotbaliști 
cunoscuți și talentați. Dar nu 
pot să afirm nici că jucătorii 
maghiari care au format 
„ll“-le olimpic sînt vedete de 
14 carate. Cîțiva din ei sînt 
internaționali în prima repre
zentativă, alții jucători de 
bază ai formației campioane 
Ferencvaros și, în fine, restul 
sînt jucători din prima divi
zie care au debutat cu acest 
prilej în formația olimpică. 
N-aș vrea să diminuez succe

sul obținut de fotbaliștii țării 
noastre la actualele J.O. Dar, 
multe din succesele repurtate 
au o explicație psihologică. 
Numeroși adversari pe care 
îi întîinim au un complex de 
inferioritate față de fotbaliș
tii noștri. Aceasta se datoreș- 
te victoriilor pe care repre
zentativa Ungariei le-a rea
lizat în fotbalul mondial și 
în turneele olimpice. De pili 
dă, din 1912 pînă în 1968, 
echipa olimpică a.Ungariei a 
susținut 36 de meciuri inter
naționale oficiale. Dintre a- 
cestea, ea a cîștigat nu mai 
puțin de 31, a pierdut doar 3 
și pe celelalte două le-a ter
minat la egalitate ! Golave
rajul general este de 143-—39, 
iar internaționalul cu cele 
mai multe selecționări este 
fundașul Novak de la Ferenc
varos, în timp ce golgeterul 
echipei este Bene de la Uj- 
pesti Dozsa, cu 31 puncte 
marcate. Firește, mulți jucă
tori anonimi văzînd numele 
și cunoscînd prestigiul unor 
jucători de valoare, ,se pierd 
în fața acestora în . timpul jo
cului. Din punct de vedere al 
forurilor de specialitate din 
Ungaria, turneul olimpic a 
constituit un succes pentru 
fotbalul maghiar, nu numai 
datorită medaliei olimpice de 
aur, ci, în special, pentru că 
acest turneu a confirmat cîte
va elemente de certă valoare 
tehnică. Este vorba de tinerii 
Pancsics și Fazekas, care îm
preună nu depășesc 40 de ani, 
ca și de Antal Dunai II, un 
excepțional realizator.

Prin prestigiul pe care l-a 
cîștigat fotbalul la Olimpiada 
mexicană sînt convins că vor 
dispare rezervele pe care le 
mai manifestau unii față de 
prezența „sportului rege" în 
programul olimnic. Peste pa
tru ani. echipa Ungariei va fi 
prezentă din nou în turneul 
final, deoarece regulamentul 
îi oferă această calificare de 
drept. Permiteți-mi, dragi 
nrieteni sportivi din Româ
nia, să doresc din tot sufletul 
ca echipa olimpică română să 
fie prezentă la acest turneu 
final. Aflîndu-ne în prag de 
An Nou, urez fotbalului româ
nesc să se afirme pe plan in
ternațional în 1969 și să trea
că — cu succes — examenul 
din preliminariile campiona
tului mondial, pentru a fi 
prezent și la turneul final 
al C.M. din 1970 

dă de două luni pe cunoscutul 
internațional Gerd Muller, care 
activează în echipa Bayern 
Munchen. Sancțiunea a fost dic
tată ca urmare a jocului dur 
prestat de Muller în cursul 
unui meci din campionat. A- 
eeeași sancțiune a fost dictată 
și împotriva unui alt interna
țional vest-german, Hottges de 
la Bremen.

Arena sprintului mondial a 
fost întotdeauna foarte popu
lată. Numele celor mai repre
zentativi alergători sînt atît de 
cunoscute încît nu mai e cazul 
să revenim asupra lor. S-a scris 
mult despre fiecare dintre cei 
mal rapizi oameni din lume. 
Dar nici unul nu -a fost obiec
tul atîtor discuții contradictorii 
ca Hines. Totul a pornit de la 
cele două curse de 9,9 realizate 
de Jim Hines și de Robert Ha
yes. Datorită unui regulament 
adeseori puțin realist, Hines a 
reușit să devină cel dintîi om 
cu o performanță oficială de 
9,9 pe 100 m, omologată ca re
cord mondial. Celebritatea a- 
ceasta după care au alergat și 
continuă să alerge toți sprin
terii lumii, nu a suria la timpul 
său (J. O. Tokio) unui alt mare 
alergător, Bob Hayes, care, deși

Un nou gol în poarta adver
să. Dunai II marchează in 
poarta lui Levin. Fază din 
meciul Ungaria — Izrael 
(2—0), desfășurat in cadrul 
turneului final olimpic din 

Mexic

TOOMEY: NU, PROFESIONISMULUI!
în cadrul unei conferințe 

de presă, cunoscutul atlet a- 
merican Bill Toomey, cam
pion olimpic la decatlon, 
și profesor de limba engleză 
la o școală din Santa Barba
ra. a anunțat că nu intențio
nează să treacă la profesio
nism. Toomey a spus că el va 
încerca să doboare recordul

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Astăzi panoramicul nostru a 

ajuns la capătul drumului 1968. 
Dar nu-și propune nici un bi
lanț, nici o avancronică spor
tivă de amploare, ci doar, tra
dițional, si vă anunțe princi
palele competiții internaționale 
din săptămîna ce urmează. Vom 
acorda și de data aceasta pri
oritate fotbalului, în al cărui 
calendar figurează un meci 
Mexic-Italia, în ziua de 1 ia
nuarie pe stadionul Aztec și un 
mare turneu internațional de 
juniori, pe care-l găzduiește 
Algerul.

Tot în nordul Africii, la Ca
sablanca, este la ordinea zilei... 
hocheiul. Firește, e vorba de 
hochei pe iarbă și anume de 
un mare turneu internațional 
cu participarea a 10 dintre cele 
mai bune formații ale lumii.

Ciclismul profesionist, refugiat 
pentru hibernare activă în in
cinta velodromurilor acoperite, 
are în programul ultimelor zile 
ale anului cursa de 6 zile de 
la Kbln.

Nici atletismul nu stagnează, 
ba chiar stîrnește interes prin 
probele specifice perioadei. 
Desigur — unele concursuri de 
sală cu participare izolat se
lectă ; desigur — crosuri inter
naționale prefigurînd clasamen
te ale semifondului și fondului 
1969 ; desigur — „Corrida", re
numitul concurs din noaptea A- 
nului Nou. Fantastica întrecere 
de la Sao Paulo, „Corrida de 
Sao Sylvestro”, va reuni și în 
acest an la start alergători a- 
proape legendari, printre care 
belgianul Roelants deține rol de 
mare favorit. De altfel, în nu
mărul de Anul Nou veți putea 
citi amănunte în legătură cu 
participarea sa. Va mai . avea 
loc, în premieră, și o altă 
„Corrida San Sylvestro", la 
Madrid, un fel de... filială eu
ropeană. Rămîne de văzut dacă 
prestigiul celor aproape 20 de 
ediții internaționale din Bra
zilia va ceda asaltului dat de 
cursa din Spania, care pre
zintă marele avantaj al locului 
mai convenabil pentru alergă
torii europeni.

Șl ASTFEL, HINES
A INTRAT ÎN ISTORIE...

Nr. 7 ÎN ANCHETA I.S.K.
a realizat același rezultat de 
9,9 nu a fost oficializat decît 
cu 10,0 și aceasta, după patru 
ani, la Sacramento, în celebra 
zi a sprintului, cînd zece se
cunde nu au mai fost suficien
te pentru a intra măcar în fi
nală, cronometrajul manual a 
fost oficial iar cel electric con
sultativ. Astfel Hines intrat în 
istorie, bucurîndu-se de toată 
celebritatea cuvenită, în timp ce 
Hayes a și fost uitat de mulți.

S-a scris enorm despre acești 
doi super-sprinteri și unii au 
mers pînă acolo încît au prefi
gurat o finală (desigur imagi
nară !) a acestora, în cea mai 
bună formă. Interesant de re
marcat este faptul că toți cei 
care au alergat alături de Ha
yes și au alergat și cu Hines, 
apreciază că Hayes ar fi fost 
imbatabil la Mexico cu forma 
de la Tokio chiar dacă Hines 
ar fi alergat 9,9, cum a făcut 
de altfel. Alți specialiști afir
mă, însă, că Hines ar fi cîști
gat grație finișului său teri
bil. Ziariștii, i-au acordat în 
această „cursă" majoritatea vo
turilor lui Hayes. Realitatea 
este — desigur — cea consem
nată în ziare și reviste, toate 
celelalte afirmații rămînînd 
simple supoziții sau presupu
neri.

Să dăm, însă, Cezarului ceea 
ce este al său. Jim Hines a do
vedit întregii lumi că este un 
super-campion și că victoria sa 
din Mexic nu este întîmplă- 
toare. întreaga sa activitate 
din acest an s-a desfășurat în 
compania unui alergător nu 
mai puțin celebru : Greene. 
Dat fiind faptul că acesta l-a 
învins de mai multe ori pe Hi
nes, unii presupun că nu este 
exclus ca în finala de la Me
xico, dacă Greene ar fi fost in 
plenitudinea forțelor, să 1 se 
fi acordat lui onorurile de 
campion olimpic. Cu toate a- 
cestea, trebuie să convenim că 
Hines este un mare alergător, 
un super atlet, care dezvoltă

Ciclocrosul de la Veneția 
cîștigat de Longo
Cunoscutul ciclist Italian Re

nato Longo a cîștigat tradițio
nalul clclocros internațional des
fășurat in apropierea Veneției. 
El a acoperit 24 km în lh 05, 
fiind urmat în clasament de 
Rolf Wolfshohl (R. F. a Ger
maniei) la 5,0 și da Eric de 
Vlaeminck (Belgia) la 6,0.

PLIN SEZON ATLETIC LA ANTIPOZI
în timp ce atleții din emisfe

ra nordică se pregătesc, la tem
peraturi scăzute, pentru anul 
competițional 1969, în Australia 
sezonul întrecerilor este în toi. 
S-au obținut chiar și rezultata 
care au corectat acum, in cea
sul al 12-lea, bilanțurile lntoc- 

mondial al probei, deținut în 
prezent de atletul vest-ger
man Kurt Bendlin cu 8319 
puncte. Printre altele, Toomey 
a spus : „Eu nu voi trece la 
profesionism. Atletismul pro
fesionist nu are șanse să su
praviețuiască. EI va suferi cu 
certitudine un maro eșec”.

Hocheiul, așa cum nu prea 
actualitate (fază dintr-un

Gheața și zăpada, gazde os
pitaliere pentru spectaculoase 
competiții internaționale, își re
clamă, însă, acum drepturile. 
Spiridușul puc este aprig dis
putat pe renumitul patinoar de 
la Davos de către echipele de 
hochei participante la „Cupa 
Spengler" : Elveția, Finlanda, 
Dukla Jihlava și Rbgle. In schi, 
probele alpine au o semivacan- 
ță, clasică de altfel. Există doar 
trei concursuri importante în 
S.U.A., la Steamboart Springs 
(Colorado), ,,Cupa Anului Nou”, 
cuprinzînd probele de slalom și 
slalom uriaș, ambele masculi
ne, la Berchtesgaden (aceleași 
probe) și la Oberstaufen (fe
minin, tot cu slalom și slalom 
uriaș), ultimele două în R. F. 
a Germaniei.

Deosebit de activi sînt insă 
săritorii europeni de la trambu
lină. Lanțul localităților, vizita
te zilnic, una după alta, este im
presionant : Saint Moritz, En- 
gelberg (Elveția), Ruhpolding și 
Oberstdorf (R. F. a Germaniei) 
— iată probele concursului „Cele 
4 Trambuline". De notat că la 
Engelberg se sare în nocturnă ! 
Iar debutul săritorilor pe 1969 

o mare forță în alergare în- 
tr-o decontractare deosebită.

James Ray Hines s-a născut 
la 10 septembrie 1946, la Du
mas în Arkansas. înalt de 1.83 
și în greutate de 81 kg, el se 
apropie de talia lui Hayes 
fiind un alergător impozant. 
Este student în educație fizică 
la Universitatea South Texas, 
în atletism a pătruns după ce 
și-a făcut un stagiu în fotba
lul american. Interesant este 
că, după Mexico, a revenit la 
prima pasiune devenind jucă
tor profesionist la Miami.

Evoluția rezultatelor sale at
letice începe cu anul 1962 cînd 
apare în concursurile de am
ploare. Performanțele au evo
luat astfel :pe 100 yarzi — 1962— 
9,6 ; 1963—9,5 ; 1964—9,4 ; 1965— 
9,3 ; 1966—9,3 ; 1967—9,1 ; 1968— 
9,2 ; Pe 100 m — 1965—10,2 ; 
1367—10,0 ; 1968—9,9 ; pe 200 m 
— 1967—20,2 ; 1968—20,2.

Și fiindcă tot am amintit de 
atitea performanțe, trebuie să 
spunem că Hines este primul 
om din lume înregistrat de 3 
cronometre cu 9,8 într-o cursă de 
100 m, dar cu vînt ajutător de 
peste 2 m pe secundă.

Din păcate, acest mare aler
gător al cărui punct forte era 
accelerarea de la jumătatea 
cursei, va folosi extraordinarele 
sale calități în echipa „Miami 
Dolphins" pe terenurile de fot
bal american și nu pe pistele de 
atletism care i-au adus con
sacrarea sportivă.

N. MARAȘESCU

ECHIPA S.U.A.

A CÎȘTIGAT 

„CUPA DAVIS"
ADELAIDE 27 (Agerpres). — 

Echipa de tenis a S.U.A. con
duce cu 3—0 în meciul final cu 
selecționata Australiei și nu 
mai poate pierde „Cupa Davis”, 
Indiferent de rezultatele care 
se vor înregistra în ultimele 
două partide de simplu.

în meciul de dublu, pere
chea Stan Smith, Bob Lutz 
(S.U.A.) a dispus cu 6—4, 6—4,
6—2 de Ray Ruffels, John A- 
lexander (Australia). Tenisma- 
nii australieni dețineau trofeul 
din anul 1964. în anul 1963 
„Cupa Davis" fusese cîștigată 
de echipa S.U.A.

mite de statisticieni. Astfel, în
tr-un concurs desfășurat la 
Adelaide, alergătorul Kerry 
O’Brien (22 ani — locul IV la 
J. O. de la Ciudad de Mexico) 
a parcurs 3 000 m obstacole în 
8:31,0, rezultat cu care devine al
7-lea  performer mondial pe 
1968.

Aruncătoarea Chris Thomp
son a realizat o performanță de 
54,56 m, care reprezintă un nou 
record al țării. O ciudățenie: 
rezultatul Anei Pazera (57,40 m 
— Cardiff, 24 iulie 1958), care a 
constituit la acea dată recordul 
lumii, nu poate fi recunoscut și 
pe plan național, pentru că... a 
fost obținut în străinătate!

în sfîrșit, în cursa de 120 
yarzj garduri de la Melbourne, 
Baird a realizat 13,8, timp neo- 
mologabil datorită vîntului fa
vorabil.

îl cunoașteți, reintră în plină 
meci Finlanda-Norvegia)

va avea loc chiar în ziua de 1 
ianuarie, la Garmisch Parten- 
kirchen (R. F. a Germaniei)... 
Și, pentru încheiere, debutul 
competițional al fondiștilor: tot 
în ziua de 1 ianuarie, în Nor
vegia, la Bjbrkelangen, prima 
dispută pe 10 km.

După cum se vede, pentru 
sportivi odihna e o noțiune re
lativă, iar hibernarea spectato
rilor, a pasionalilor, este de ne
conceput...

G. RUSSU-ȘIRIANU

NĂSTASE A ABANDONAT
IN SEMIFINALE LA CALCUTTA

In sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de 
la Calcutta, campionul român Ilie 
Năstase l-a Învins cu 3—6, 2—6, 
e—2, 6—0, 6—2 pe polonezul Ry- 
berezyk. în semifinale, Năstase 
a jucat eu indianul Mukerjea in 
fața căruia a cedat cu 6—3, 8—s 
(abandon). In cea de a doua semi
finală, Lall (India) îl va întilni pe 
Bill Tyuiii (S.U.A.), care l-a elimi
nat cu 6—2, 7—5, 3—6, 6—3 pe Pe. 
tre Mărmureanu.
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