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TURNEUL SPERANȚELOR
OLIMPICE LA SCRIMA

INTRE 13-16 FEBRUARIE,
LA BUCUREȘTI

Im jumătatea lunii viitoare, 
intre U fi 18 februarie, Bucu- 
reștlul va găzdui prima com
petiția internațională da scri
mă din acest an. Este vorba 
despre cea de a Vl-a ediție 
a Turneului speranțelor o- 
llmplce, la care participă in 
mod obișnuit ținem trăgă
tori din țările socialist^. Fe
derația , noastră de specialita
te a trimis cuvenitele invita
ții forurilor de resort din a- 
ceste țări șl, in moqjentul de 
față, se așteaptă sosirea pri
melor confirmări de partici
pare.

Turneul prevede Întreceri 
individuale șl pe echipe la 
toata armele (floretă băieți șl 
fete, spadă șl sabie).

Avtnd In vedere faptul ei 
această competiție este des
chisă trăgătorilor ptnă la vira
ta de W ani. ea va constitui 
un ultim criteriu de verifica
re a partidpanților la Cam
pionatele mondiale de tineret, 
care se vor desfășura in pri
ma parte a lunii aprins ia 
Qenava.
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Selecționata de hochei a României iși 
susțină un turneu de 3 jocuri in U.RSS.

în fotografie : fază dintr-o întiMre disputați recent in compania echipei Sușa-ici

0 intilnire internațională de hochei care se anunță interesantă I
România — Bulgaria (echipe de juniori), azi Compozitorii I

»

Speranțele 
viteză în

patinajului 
întrecere

pe patinoarul „23

î» MIBBCUREA CIUC, I (pri> 
Șelefo» de la trimisul nostru). 
țAzi dimineață tcmwtnetrul da 
|la stadionul da gheață din lo- 
tcalitata coborlse la —2* da 
i®rade 1 Pentru a sa ajunge la 

da regu- 
da pati- 

—14 gra
te amine
eoncursu-

Hcalitat 
«rade 
^temperatura admisă 
jlamentul Întrecerilor 
ka) viteză minimi un 
de a tort navole să 
cu citeva ore startul 
lui republican al speranțelor 
dotat eu „Cupa Cutezătorii’. In 
|urul orei 12, dnd soarele • 
devenit mal îngăduitor, s-a 

(pornit în prima aurei, 600 m 
; rezervată juniorilor de cate
goriile I șl IL Primele între
ceri, primele 
Gheorghe Varga, 

î Carol Gomboș,
nu, Ana Orban, 

și alte autentice speranțe 
' ale patinajului nostru eu ob- 
• ținut rezultate mai mult de

cît promițătoare pentru acest 
Început de sezon. Și încă un 
fapt care merită a fi consem
nat : pe foile de concurs figu
rează (pentru prima oară) a-

Brașov, Tg. Mureș, Ctoț, M. 
Cine F alia cer. vre reprezen
tanți ai oraș; irul Sibiu, juniori 
F copil, antrenați de togtal po- 
tinaxer Tirada.**.

laxă primele rezultau : j*- 
■iori caz. I—366 a fru : L Ava 
Orboa (Mureșul Tg. Mureș; 
66 J sac.; 1 DcXna Olteanu 
Agrocomla Cluj) f.T; X Era 

Fokt CMureșul Tg. Mureș) 71.7; 
SM a M><p : L Gh. Vergi A- 
granomia Cluj) 46 J sec.; X V. 
locaacu (Dtnamo București) 
50.8, X L. SctireChoCar (C-SM. 
Cluj) *1,0. Juniori cat. a Il-a — 
500 n fete.- 1. Eusrrers Taceci 
(Mureșul Tg. Murei) 62,4 sec, X 
Violeta Nemeș (Mureșul Tg. 
Mureș) *4.6, X Maria Băroiu 
(Agronomia Cluj) 64.7; 500 m 
băieți: 1. C. Gomboș (Mure
șul Tg. Mureș) 51,5 sec, 2 St. 
Simlon (C-S.M. Cluj) 53.6, X 
C. Gali (Mureșul Tg. Mureș) 
53,7.

întrecerile continuă azi, cîr.d 
au toe probele pentru copii.
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verier

la start!
I

bunăci și comportareaI

a întregii echipe mo bucură

confirmări : 
Eugen Imecs, 
Doina Oltea- 
Viorel Iones-

NODEA,
antrenorul handbaliștilor de

ne-a declarat, OLIMPIU

Nu numai victoriile.

SIMFONIE ALBA
IN RETEZAT START!

ma-

Tur de

Vești de la 
viziile A, B 

reluat

IN PAG.

la Steaua

„Handbalul — vrăjitoresc al românilor*: și-a inHndaî cro
nica despre turneul din Berlinul occidental, xiarul B:'.ă 

Zei tune*.

„Steaua lervierte handball â 
la carie“ sau „Weltklasse de- 
monstriert Hallenhandbal >
Schweiz — Steaua Bukarest 
S—241“ sînt numai citeva din 
titlurile ziarelor vest-germane 
sau elvețiene pe care le răs
foim împreună cu antrenorul 
formației 
maestrul 
Olimpiu 
reșteană 
lung 
R.F.G., 
veția și Franța, în care — zia
rele stau mărturia — nu nu
mai că a obținut rezultate bune, 

z dar a lăsat șl o excelentă im
presie.

— Sinteți pe deplin satis
făcut ? — lnoepem discuția 
cu tînărul antrenor.

— Nici nu încape îndoială. 
Peste tot unde au evoluat hand- 
baliștii de la Steaua au cules 
aplauze pentru jocul lor tehnic, 
plin de fantezie și finețe, cu 
surprinzătoare și spectaculoase 
rezolvări tactice. Deci, nu nu
mai victoriile, ci și comportarea 
buni a întregii echipe mi 
bucuri. De pildă, la turneul 
din Berlinul occidental, in jo
cul decisiv cu selecționata clu
burilor gazdă, 7 000 de specta
tori au uitai si-ți susțină fa- 
eoriții și ne aplaudau pe noi. 
Si cite alte asemenea amintiri 
plăcute n-aș mai putea si mai 
aduc in sprijinul afirmației 
mele...

— Se spune, tot mal in
sistent în ultima vreme, că 
tn handbalul modern accen-

Călin ANTONESCU

de handbal Steaua, 
emerit al sportului 

Nodea. Echipa bucu- 
s-a Întors, dintr-un 

turneu întreprins în 
., Berlinul occidental, El-

(Sontinuare in pag. a 4-a)
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ȘI AUTOMOBILISM

Corespondentă specială pentru SPORTUL

Se vor reîntîlni cei doi frați Charlton 
sub culorile naționalei engleze? 
Sir Al£ Ramsey a anunțat ieri lotul celor ^22“

LONDRA 7 (prin telex). — Ieri, la ora prinzului, managerul 
reprezentativei de fotbal a Angliei, șir Alf Ramsey, a făcut 
cunoscut reprezentanților presei lotul celor 22 de jucători se- 
lecționabili, care încep pregătirile in vederea meciului inter
național amical pe care naționala engleză îl va disputa în 
compania reprezentativei României, la 15 ianuarie, la Wembleț. 
Iată lotul anunțat •-

Portari — BANKS (Stoke City), WEST (F. C. Everton).
Fundași — McNab (Arsenal), NEWTON (Blackbum Rovers). 

REANEY (Leeds United), WRIGHT (F. C. Everton).
Mijlocași — J. CHARLTON (Leeds United), LABONE (F. C. 

Everton). MOORE (West Ham), MULLERY (Tottenham Hot
spur), STILES (Manchester United).

înaintași — BALL (F. C. Everton), BELL (Manchester City), 
B. CHARLTON (Manchester United). HUNT (F. C. Liverpool), 
HURST (West Ham), LEE (Manchester City), O'GRADY (Leeds 
United), PETERS (West Ham), RADFORD (Arsenal), THOMP
SON (F. C. Liverpool). .

★ ★ ★
Mai jos, unul din corespondenții noștri din Londra co

mentează alcătuirea acestui lot.

Două amănunte în legătură 
cu formarea lotului lărgit al 
naționalei Angliei rețin aten
ția cercurilor fotbalistice lon
doneze. Primul este rechema
rea lui Jackie Charlton în 
rîndurile selecționabililor, ceea 
ce ar putea aduce din nou 
în teren pe amîndoi frații,

a căror colaborare a dat atît 
de bune rezultate în trecut. 
Cînd Bobby Charlton, omni
prezentul dirijor al echipei 
insulare, își va ști spatele a- 
sigurat de fratele său, lucidul 
Jackie, randamentul atacului 
insular va fi mult mărit.

Celălalt amănunt, conținînd

un element de surpriză, est* 
prezența extremului O’Gradj 
de la Leeds, a cărui unici 
apariție sub culorile repre
zentativei a avut loc acutr 
exact 6 ani. Pe atunci, O’Gra
dy juca la echipa de ligă 
secundă Huddersfield și — la 
19 ani — era una din marile 
speranțe ale fotbalului en
glez. Nedînd satisfacție, el a 
fost scos pe tușe, dar de cînd 
joacă în formația lui Leeds 
United — care atacă viguros 
titlul de campioană în acest 
an — acțiunile rapidei aripe 
drepte au crescut simțitor.

Eventuala includere a lui 
O’Grady în formația care va 
înfrunta echipa României, la 
15 ianuarie, pune și proble
mă de tactică. Nu este ex- 
cluu ca Alf Ramsey să aibă 
intenția d. a folosi o aripă 
„ortodoxă*1 în acest meci, în 
care principala preocupare 
este de a da o eficiență mai 
mare atacului, atît de steril 
la București, cit mai ales în 
ultimul meci, cel cu Bulga
ria.

O altă schimbare posibilă

teecreul pentiu crearea u- 
mars al spoetirilor din Ro

te pe teme de 
de Ctosiliul Na- 

Edocația Fizică și 
Sport, a tos: amina: In ce pri- 
•eșW dsia ie trimitere • lu- 
rrXritoe. pini la ÎS februarie. 
Reamintim că lucrările, r.esem- 
caie, purtind un motto vor fi 
exped ite p< adresa : C.N.E.F.S. 
<r. Vasiie Conta 16, sectorul I, 
București, In două exemplare 
cu mențiunea: .pentru con
cursul de dntece sportive”. Se 
vor acorda următoarele premii : 
Pentru marșul sportivilor din 
România — un premiu unic 
in valoare de 8 000 lei (muzică 
și text): pentru cintece pe di
ferite teme sportive ;
1 — 7 000 lei (muzică 
premiul II — 5 000 lei 
și text), premiul III — 
(muzică și text) ; 2 mențiuni a
2 500 lei fiecare (muzică 
text).

Lucrările premiate vor fi 
fuzate și popularizate.

premiul 
și text) 
(muzică 
4 000 lei

Și

dl-

Cursuri pentru 
aviație sportivă

Comisia de aviație 
sportivă a municipiu
lui București organi
zează, pentru tineri 
și tinere între 16 și 
22 ani, CURSURI DE 
PLANORISM ȘI PA
RAȘUTISM SPORTIV, 
înscrierile se pri

mesc la sediul Comi
siei din bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej nr. 8, 
în fiecare după-amia- 
ză de la ora 17 la 20, 
pînă la 14 ianua
rie a.c.
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e-am despărțit și de anul 
1968 fără ca în fotbalul 
nostru să se fi produs înce
putul sfîrșitului acestei lungi 
perioade de mediocritate. 
S-a întîmplat totuși ceva cu 

semnificație de victorie morală, cu în
cărcătură de simbol, capabil să picure 
puțină satisfacție în sufletele noastre 
obosite de așteptare și deziluzii : ascen
siunea U.T.A.-ei.

Nu afirmăm că U.TA ar fi intrat în 
rîndul valorilor europene, nu credem că 
la viitoarea ediție a Cupei campionilor 
(in eventualitatea participării) ya face să 
tremure de frică marile cluburi. Nu exis
tă nici măcar certitudinea că U.T.A. va 
cîștiga campionatul. Nu astfel de anti
cipări propulsate de fantezie sînt gene- 
rctocre.e acelui sentiment stenic, măr- 
turisit mai înainte. Urcușul arădenilor este 
terifiant prin altceva. Prin analizarea 
lui se verifică un postulat aparținînd 
sportului in general și fotbalului în spe
ciei, șl anume că viabilitatea unui club 
ere cirect proporțională cu armătura 
sa morală Acolo unde valorile morale 
se o’ esc, realizările de ordin sportiv 
nu pot fi decît pasagere, indiferent de 
numărul și faima vedetelor, de resursele 
materiale și de alte atuuri. în schimb, 
cele mai curate rațiuni ale sportului sînt 
realizate în unitofiie unde respectul față 
de principii dăinuie, la concurență cu 
atracția succesului de ieftină factură. 
E de o mie de ori preferabilă o echipă 
(rece un fotbal) de valoare medie, care 
se dezvoltă într-o atmosferă sinceră, cu
rată, sănătoasă, integră, creată și păs
trată de oameni atașați de niște semni
ficații mai profunde.

înălțarea U.T.A.-ei e urmărită (fapt 
constatat în numeroase și felurite îm
prejurări) cu autentică simpatie și afec
țiune. Vom încerca sa descifrăm moti
vația acestui cumul de sentimente calde 
pe care alunecă echipa arădeană.

U.T.A. înseamnă o concepție compusă 
din principii salutare : travaliu prelun
git, răbdător, desfășurat după legile 
perspectivei ; seriozitate generală și con
stantă ; ancorare fermă pe versantul dis
ciplinei, intoleranță față de inadaptabilii 
la rigorile sportului (ce simplu a re
nunțai la Chivu, un bun jucător, dar gre
vat de abateri morale) ; prolificitate în 
descoperirea, pregătirea, educarea și 
lansarea tineretului; capacitate de a 
revaloriza jucători veștejiți în altă parte 
(Petescu, Lereter).

U.T.A. mai e îndrăgită pentru că : n-a 
smuls jucători de fapt și de drept ai 
altora (în schimb, fără voia ei, a fost 
spoliată frecvent în decursul timpului); 
pentru că reprezentanții ei nu deschid 
cvasi săptămînal ușile federației cu tot 
felul de „doleanțe", iar forul oficial n-a 
gratulat-o nici cu turnee în Jinuturi ex©; 
tice, nici cu alte privilegii ; fotbaliștii 
arădeni au o cumsecădenie, o sfială 
de oameni ce nu cunosc meteahna su
praaprecierii, trăiesc o sănătoasă viată 
de familie, iar respectul reciproc e sin
gura monedă care circulă între jucători 
si responsabili, între tineri și vîrstnici.

U.T.A. semnifică lealitate față de prin
cipii, puterea de a aștepta (echipa pre
zentă a fost construită în cîfiva ani de 
suferință, continuu, fără măsuri sforăi
toare, fără seisme, sau racolări efectuate 
peste gardul regulamentului, cu aceiași 
antrenori și conducători — oameni 
onești și capabili).

U.T.A. a refuzat concesiile neprinci
piale, raționamentele meschine, compro
misurile n-au pătat traiul cotidian al 
grupului. Acolo, răsplata sau sancțiunea 
au fost proporționale faptelor, iar munca 
a devenit treptat prima virtute a lui 
Coco Dumitrescu și a elevilor săi.

U.T.A., indiferentă la obsesiile clasa
mentului, a desfășurat întotdeauna un 
fotbal loial, deschis, ofensiv, a jucat 
pentru omul din tribună, nu cu optica 
unui contabil cu mînecufe, a refuzat schi
monoselile defensive la modă, a fost 
pentru oricine un partener onest, ono- 
rînd întotdeauna cavalerismul atît de 
întinat de către

Și, în sfîrșit, 
lauzi U.T.A. nu 
șeală, iar atunci 
te include în procese de intenții.

I 
I
I 
I 
I

I 
I
I
II

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

I
I 
I
I
I 
I
I
I
I

IFOTBAL

sfîrșitul sezonuluiorizont la
Romului BALABANJUCĂTORII

aljii.
pentru câ atunci cînd 
ești suspectat de lingu- 
cînd o critici nimeni nu

echipele din di- 
și C care și-au 
pregătirile

I
CÎND CUNUNA DE LAURI 

SE TRANSFORMĂ 
ÎNTR-UNA DE SPINI...

Proiecte ’69 la Steaua

' 1 *e ■y.ii&i&i&i

■xrfffitHi'ttîr.... ■z -

I 
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Cei doi frați Charlton, reuniți intr-o simpa tică scenă de familie, cu prilejul sărbătorilor. 
Jackie — în stingă și Bobby — în dreapta, avind în mijloc 

dincioasă suporteră...

echipă Terry Cooper, acciden
tat. Reaney a avut o apari
ție de cîteva minute în fina
lul meciului cu Bulgaria.

După cum se vede, lipsește 
din lot Jeff Astle, o cunoștin
ță a fotbaliștilor români, din

față de formația aliniată în 
jocul cu echipa bulgară (în
cheiat cu 1-1, după o insisten
tă dominare a englezilor) ar 
fi fundașul Paul Reaney, de 
asemenea de la Leeds care-1 
înlocuiește pe colegul său de

pe mama lor, cea mai cre-

meciurile pentru „Cupa Cu
pelor11 susținute de Dinamo 
București în compania lui

Stan LEVENSON 
„Morning Star"-Londra

(Qenttuuarș io pap a < a)
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x

de turism

il

Locuri
X

de terminus al

popas

.pietre de 
pasiunii ți

fața Uzinei 
Brașov (ca- 
troleibuz 3,

ora-
Bra-

aproximativ 45 
est (marcaj ban- 
pe sub Muchea 
1214 m) și apoi

ce
O- 

So-
nu 
re-

Secuiesc spre 
și Tîrgu Mureș, 
fi oferit oeazia »ă-i 
numele, dacă— 

bine, acest „dacă*

des vizt- 
drumețte

punctul 
autobuze nr. 21 (cir- 
5 in 5 nținute), in- 

frumoasa 
Drumul

folosit și bine 
poartă 6—7 km 
Gircinului pină 

Piatra Mare.

are aproape 400 de elevi 
situație satisfăcătoare pe 

procesului de învăță- 
dar care, totodată, des-

CABANA

Pornind de la cuvintele lui Hogaș ® In primul rind 

piciorul, apoi autocarul ® La baza: piincipti pedagogice

Nr. 418 (5852)

RENȚEA

Un punct turistic 
tat de iubitorii de 
din Brașov și Săcele este 
cabana Rențea. Numele Ii re
vine de la Virful Rențea 
(alt. 1380 m) sub care a fost 
construită incă înainta de 
război, fiind renovată acum 
4 ani.

Cabana st află, in minu
nății munți ai Birsei, pe uno 
dintre înălțimile domoale de 
la estul Pietrei Mari. Este o 
construcție mare (peste 60 de 
locuri) cu camere elegant 
mobilate, apă curentă, lumi

nă electrică și un res- 
taurant-cantină, des
chis permanent.

Ea poate fi folosită 
pentru excursiile de 
sfîrșit de săptămină, 
atit vara cit și iarna. 
Piftiile naturale, din 
împrejurimi, oferă 
schiorilor avansați șl 
începători multe satis
facții.

La cabana Rențea se 
poate ajunge destul de

ușor, chiar șt tarna, prin 
șui Săcele (10 km de 
șov), folosind autobuzul nr. 21 
care pleacă din 
de autocamioane 
pătul liniilor de 
5 și 7).

De la 
liniei de 
culă din
trăm imediat pe 
vale a Gircinului. 
forestier, des 
întreținut, ne 
pe lingă apa 
aproape sub
Acolo unde Gircinul se rami
fică, urcăm 
minute spre 
dă galbenă) 
Bartha (alt.
după o porțiune de plat de 
1 km lungime, ajungem la 
cabană.

V. SECAREANU 
Săcele

In afara minunatelor vas» 
din ceramică neagră, produse 
de miinile indeminatice ale 
localnicilor și cunoscute in 
numeroase țări, comuna Co
rund. aflată pe drumul 
șerpuiește domol, dinspre 
dorheiul 
vata 
ne-ar 
ținem

Ei
constituie liceul din Corund 
«are 
Ș< o 
linia 
mint
fășoară o vastă și multilate
rală activitate în domeniu! 
turismului, activitate pe care 
a dus-o cu succes, in scurtă 
vreme, de la începuturile mo
deste pină la realizările pline 
de maturitate.

Pornind de la deviza „își 
iubește cu adevărat patria, 
numai acela care' o cunoaște 
pe deplin", conducerea școlii 
(și în special profesorul Ben
der Tiberiu, directorul liceu
lui, animator competent și 
inventiv), și organizația de 
Pionieri, cu sprijinul părinți
lor, au reușit să cultive la 
școlari puternice sentimente 
patriotice, folosind mijloace
le turismului și ale vieții în 
aer liber, rațional și complex 
îmbinate.

Dacă în 1964, tinărul Ben
der Tiberiu, absolvent al Fa
cultății de geologie-geografie, 
a inițiat o excursie la care 
au participat doar 3 elevi (in 
comună neexistînd o tradiție 
in acest sens și manifestîn- 
du-se o reținere evidentă a 
părinților), în prezent fiecare 
detașament de pionieri are 
un program propriu de dru
meții și excursii, eșalonat pe 
mai mulți ații, iar dorința de

PROGRAM EXISTĂ. DAR CUM SE VA ÎNDEPLINI ?
A.C.R. a alcătuit Fentru 

anul 1969 un program com- 
petlțional mai bogat 
trecut, însumînd trei 
nate naționale (cu 
roase etape) șî zece 
de nivel internațional. Este 
prea mult ? După părerea 
noastră i nu. Activitatea au
tomobilistică sportivă, orga
nizată în ultima vreme la 
noi, &-a bucurat de succes și 
ea trebuie să se înscrie în 
continuare pe linia progre
sului așteptat de concurenți 
și public, Să nu uităm, tot
odată, că s-au pus bazele unei 
industrii Froprii de autoturis
me și că numărul posesorilor 
de mașini este în continuă 
creștere. Această împrejurare 
favorabilă va determina, fără 
îndoială, o înmulțire a ama
torilor de întreceri sportive și 
de aceea apreciem că pro
gramul aprobat este In mă
sură să satisfacă cele mai va
riate categorii de automobi- 
liști, începînd cu debutanții 
și terminînd cu piloții consa- 
crați.

Trebuie să recunoaștem 
însă că noul calendar eompe- 
tițional pune totuși cîteva pro
bleme mai dificile, care își 
așteaptă rezolvarea. Astfel, o 
mare parte din vechii concu
renți, pe prezența cărora s-a 
contat în mod permanent la 
întrecerile de pînă acum, au 
mașinile într-o stare de uzură 
ce exclude performanța spor
tivă. Cum poate fi rezolvată 
favorabil situația acestor oa
meni, atașați de automobilism 
cu un devotament demn de 
laudă ? Soluția ce ne-a fost 
sugerată^ singura posibilă și 
echitabilă pentru moment, 
este următoarea i unui număr 
de 50 de alergători, recoman
dați de A.C.R. pentru activi
tate sportivă notorie; să li se 
înlesnească achiziționarea u- 
nor mașini noi, fără stagiul 
de vechime obișnuit.

Practica unor astfel d» în
lesniri există și extinderea ei 
asupra unor automobiliști pa
sionați ar avea darul să sti
muleze întrecerile auto acum, 
în perioada de debut, cînd el»

decît în 
campio- 

nume- 
în treceri

• Competiții pentru toate categoriile de automobi- 
liști • 50 de concurenți în așteptarea unei soluții
* Din nou despre colaborarea sport-industrie • Pen

tru o rentabilizare a întrecerilor auto

au mar» nevoi» d» sprijin. 
Numeroasele etape ale celor 
trei campionate naționale vor 
supune la grele încercări ma
șinile. O luptă sportivă 
bun nivel, o ierarhizare 
mai obiectivă a valorilor 
vor putea avea loc decît 
condițiile în care toți concu
renți i (sau aproap» toți) vor 
dispune de automobile co
respunzătoare, sensibil apro
piate ca performanțe.

Mai există și cealaltă pro
blemă, despre care am amin
tit și cu alt prilej i investi 
țiile. Partidpanții la între
cerile automobilistice fao 
cheltuieli apreciabile pentru 
a da curs pasiunii lor. Fie
care concurs înseamnă ma
șini uzate, taxe de înscriere, 
cauciucuri degradate, carbu
ranți și lubrifianți consumați 
etc. Numărul sporit de com
petiții din 1969 va determina 
o creștere a acestor cheltuieli 
iar organizatorii — după pro
pria lor mărturisire — nu sînt 
in măsură să acorde decît o 
recompensă egală cu 10 la 
sută din investițiile făcut» de 
concurenți, și aceasta numai 
pentru cei clasați pe primele 
locuri. Există vreo soluție și 
aici T Există 1

După cum se știe, elubu- 
rile din alte țări, team-uril» 
de alergători, piloții indivi
duali colaborează strîns, pe 
baza unor contracte, cu uzi
nele de automobile și de ac
cesorii auto, cu firmele de 
carburanți și lubrifianți. 
Campionatul mondial de 
automobilism, ca să ne refe
rim doar la un exemplu, n-ar 
putea să existe fără o astfel 
de colaborare. Metoda este 
aplicabilă și la noi, cu atît 
mai mult cu cit un început 
s-a și făcut în acest sens. 
Tn cursul anului 1968, am 
remarcat cu satisfaați» cum

de 
cit 
nu 
în

întreprinderea „Sinterom* 
din Cluj a pus la dispoziția 
participanților la întrecerile 
interne numeroase 
bujii, le-a acordat 
tehnică, a patronat 
regional. Acțiuni 
toare a întreprins și „Ciclop "- 
București, iar ADAS., Loto- 
Pronosport și alte instituții 
au oferit unele stimulente 
pentru automobiliștii spor
tivi.

Pentru noul an există pro
misiuni de ajutor din partea 
Uzinei de autoturisme Pitești 
•'care va patrona, probabil. 
Raliul României) și din par
tea Urinei de anvelope „Vic- 
toria"-Florești. Le așteptăm 
și de la „Danubiana", „Peco' 
etc. —Să precizăm un lucru : 
colaborarea de care am amin
tit urmează să se facă pe 
baze reciproc 
întreprinderile 
vor face anumite investiții 
pentru sportul automobilis
tic, oferindu-li-se în schimb 
posibilitatea de a-și testa a- 
numite f roduse și de a-și 
asigura publicitatea necesară. 
Se face reclamă în ziare, la 
radio, la televiziune. De ce 
nu s-ar face și cu prilejul în
trecerilor automobilistice, mai 
ales că de curind s-au apro
bat inscripțiile publicitare pe 
mașinile de competiții ’

Firește, se mai pot găsi și 
alte metode pentru asigura
rea materială a îndeplinirii 
planului de activitate adop
tat Ne gîndim, spre exem
plu, la rentabilizarea întrece
rilor ce se vor organiza, ma; 
ales a circuitelor de viteză 
La orice manifestație spor
tivă spectatorii își plătes 
•biletul de intrare. Același lu
cru trebuie să-l facă și atunci 
cînd vin să vizioneze un 
concurs automobilistic. Gu în
casările realizate s-ar putea 
urca valoarea premiilor per.

seturi de 
asistență 
un raliu 

asemănă-

avantajoase, 
menționate 

investiții

tru concurenți și s-ar acoperi 
nevoile de organizare.

Conform Codului național 
auto, A.C.R. este singurul re
prezentant autorizat al spor
tului automobilistic în țara 
noastră. El se găsește deci, 
din acest punct de 
pe aceeași treaptă 
care din federațiile 
de aici decurgînd o 
drepturi și îndatoriri garan
tate legal. Pentru toate cele
lalte sporturi există norme 
bine precizate, în baza cărora 
se acționează în scopul re
zolvării diferitelor probleme, 
începînd cu pregătirea lotu
rilor naționale și terminînd 
cu facilitarea participării la 
competiții a concurenților și 
oficialilor. Iată de ce este ne
cesar ca A.C.R. să-și contu
reze mai bine competența, 
să-și Froclame mai precis 
drepturile ce i se cuvin. Nu
mai în acest fel planurile de 
activitate pe care le elabo
rează vor putea fi transpuse 
în viață cu eficiență, 
sportul automobilistic se 
dezvolta Pe coordonatele 
rite și posibile.

Dumitru LAZAR

vedere, 
cu ori- 
sportive, 
serie de

iar 
va 

do-

la
ac-
ve-

T racțiunea electrică 
automobil a revenit în 
tualitate, mai ales pentru 
hiculele destinate transpor
tului urban. O mașină cu 
motor electric este ideală în 
traficul marilor orașe, deoa
rece se poate strecura ușor 
in aglomerație, nu pune pro
bleme deosebite la parcare, 
se conduce extrem de simplu, 
nu face zgomot și nu degajă 
gaze. Să adăugăm la 
acestea
ostisitoare 

al energiei electrice 
mate.

Prima uzină din lume des 
cinată fabricării de automc 
bile electrice va fi inaugu 
rată în curind de către con 
ternul British Leyland Cor 
-oration. Producția ei va fi 
e 2500 de mașini pe an. 
Energia electrică necesară 

unor astfel de 
se obține atit 
acumulatoarelor

toate 
întreținerea puțin 

și prețul redus 
consu

oropulsiei 
autovehicule 
eu ajutorul _________
obișnuite cu plumb, argini- 
zinc sau nichel-cadmiu, 
?i printr-un procedeu 
nou numit pila de 
Folosită cu suc
ea la bordul na

velor cosmice, pi
la de combusti
bil furnizează 
nergia electrică 
bazîndu-se pe 
invers celui 
troliza apei. 1
e procedee. Astfel, în labo

ratoarele Școlii politehnice 
'din Brunswich (R.F.G.) 
realizat o 
nează cu 
în Italia 
în același 
gazoșl și solizi.

Ca performanțe, automobi
lele echipate cu pile de com
bustibil se apropie de auto-

cit 
mai 

combustibil

e-

participare a copiilor este atit 
de mare, incit pentru a fi 
primit ca membru al .cercu
lui de turism", au fost stabi
lite unele condiții obligatorii, 
atit teoretice cit și practice, 
ades ărate 
care* ale 
verenței.

-Școala
Corund se bazează in 
pe drumeții și excursii com
binate cu drumeții, 
de la marele adevăr, 
convingător subliniat 
tre Calistrat Hogaș 
călătorie, afară de 
jos, e. după mine, o 
pe picioare străine : 
la îr.demină 
tren, roatele 
piciorul unui 
merse șezînd 
ți se dă, nu 
voî“.

Raporti nd această orientare 
a liceului din Corund la 
practica, din păcate larg răv- 
pindită, de a se organiza ex
clusiv excursii cu autocarele, 
sute de copii fiind purtați in 
„turul României* ceea 
poate reprezenta doar o 
fotmanță de rezistență 
kilometrii rulați —. se 
prinde evident superioritatea 
concepției științifice, cu im
plicații biologice și psiho-pc- 
dasogice, Ia care au ajuns 
cadrele didactice și copiii din 
comuna de la poalele munte
lui Firtus.

întreaga activitate turistică 
desfășurată in acest liceu are 
un caracter logic și sistema
tic, bazindu-se pe stricta res
pectare a principiilor peda
gogice ale educației școlare. . 
începînd de la clasa I și pînă 
la a XH-a. din primăvară 
pină in iarnă, drumețiile și 
excursiile sînt concepute ast
fel îneît să realizeze urmă
toarele obiective :

— trecerea gradată, de la 
cunoașterea localităților, a 
împrejurimilor și a propriu
lui județ, la puncte turistice 
tot mai îndepărtate ;

— dezvoltarea spiritului 
observație al copiilor;

— întărirea colectivelor 
clasă, dezvoltînd autocondu- 
cerea și autogospodărirea ;

— urmărirea caracterului e- 
conomicos al acțiunilor, ast
fel îneît toții copiii să poată 
participa la ele.

incer- 
perse-

de la 
special

pornind 
atit de 
de că- 

: .Orice 
cea pe 
călătorie 

a avea 
cupeeua 

unei trăsur 
cal. inseam 
și a vedea 

insă și tot ce ai

de echipament a celui c«-și în
dreaptă 
sprijină 
Adunați 
solitari, 
țes pe _ 
caută, cu prietenească sîrguin- 
;.i, pe acel prețios călăuzitor al 
pașilor tăi care este marcajul 
turistic.

Se poate spune astăzi ci 
marcajul turistic este un cre
dincios sfătuitor pe drumul de 
munte 7 Din picate, răspunsul 
nu este totdeauna liniștitor. De 
ce oare 7

In primul rind, fiindcă mar
cajele potecilor noastre de mun
te au astăzi o bătrînețe urîtă, 
ele care ar fi trebuit si Tă- 
mînă veșnic tinere. Viscolele și 
ploile le-au scrijelit riduri a- 
dinci pe chip; pe alocuri, au 
fost desprinse de pe scoarța 
copacilor sau de pe luciul stin- 
cii. Puțini s-au mai îngrijit de 
soarta semnelor de marcaj, pu
țini le-au reîmprospătat vop
seaua, 
țal și 
texte 
cruce 
de asemenea, fie vitregia cli
matului de munte, fie răutatea 
pseudo-turiștilor. Cei care au 
mai rămas în picioare, pe ici pe 
colo, par niște stindarde zdren
țuite în lupte năprasnice. Vre
mea a șters vopseaua inscrip
țiilor iar rugina roade cu dia
bolică 
fier a indicatoarelor. Chiar dacă 
unele 
multe 
astăzi fiindcă s-au găsit „turiști" 
glumeți care le-au întors către 
alte direcții.

In rețeaua de marcaje a dru
murilor noastre de munte, si
tuația arătată mai 
aproape generală, 
rios necesar, deci, 
la măsuri radicale 
ieși din impasul în care s-a 
ajuns; pe ici și colo, această 
acțiune a și început cil hotă- 
rire (județele Brașov și Sibiu, 
de exemplu). Am ajuns în si
tuația de a trage un semnal de 
alarmă concretizat, lapidar, în 
următoarele deziderate :

1. Să se elaboreze neîntîrziat 
și să fie făcute obligatorii nor
mele după care se proiectează 
o rețea de marcaje, indieîndu-se 
și instituțiile în sarcina cărora 
cade o astfel de proiectare.

2. Să se precizeze ce condiții 
de avizare se cer și cine trebuie 
să dea avizele pentru ca proiec
tele de marcaje să poată fi apli
cabile pe teren iar avizele să 
fie riguros respectate.

3. Să se elaboreze un „caiet 
de sarcini" care să cuprindă 
norme obligatorii de execuție 
pe teren

paj» către munții car» 
azurul cu creștetul lor. 
In grup sau, cîteodată, 
hoinarii potecilor ce se 
plaiurile carpatine îl

Stîlpii indicatori din me- 
săgețile de direcție cu 

lămuritoare de la răs- 
de cărări, au înfruntat,

perseverentă carnea de

săgeți s-au păstrat încă, 
dintre ele dezorientează

înainte este 
Este impe- 

să se treacă 
pentru a se

de

de

lector univ.
Florin MORARII

sport-turism 
național 
pionierilor
a avut loc

șeful comisiei 
a Consiliului

al Organizației
P.S. De curind

ia liceul din Corund, județul 
Harghita, un interesant 
schimb de experiență la care 
au participat conducătorii 
cercurilor de turism din ju
deț, precum și șefii comisii
lor sport-turism din cadrul 
consiliilor județene ale Orga
nizației pionierilor. Cu acest 
prilej a fost studiată bogata 
experiență pe care a acumu
lat-o liceul din Corund in do
meniul organizării activității 
turistice a pionierilor și șco
larilor, experiență pe care 
ne-am propus să o Împărtă
șim în paginile acestui ziar.

PE CE CAI
PORNIM

LA DRUM?
Cu ani tn urmă, in perioada 

eroică a începuturilor drumeției 
românești, a te întreba „pe ce 
căi ?’’ ar fi fost un nonsens. 
Porneai, pe atunci, către culmi 
de munte urmînd potecile cio
bănești și te cățărat pe creste 
dibuind pe stîncă urmele lăsate 
lingă smocurile ierbii de capra 
neagră, fugărită pe acolo de 
spaime nu întotdeauna înteme
iate. Călăuze îți erau ciobanii 
sau vinătorii și, nu rareori, 
mersul soarelui pe boltă iți ară
ta drumul prin văi sau firul de 

'cărare ce trecea de-a curmezi
șul pieptului de piatră. Inde- 
mînarea cu care, după alte ji 
mereu alte hoinăreli montane, 
ajungeai să deslușești în labi
rintul de cărări firul Ariad- 
nei, îți era, pînă la urmă, cel 
mai prețios sfătuitor și tovarăș 
de drum.

Ca să mergi pe munte, astăzi, 
nu ți se mai cere, ca în trecut, 
să fii un temerar. Grupurile 
drumeților sînt îndrumate, a- 
cum. de unul sau 
ghizi, de cele mai 
competenți; hărțile 
cărțile de drumeție, 
întocmite, trec
din taftul librăriei in zestrea

mai multi 
multe ori, 
turistice și 
unele bine

astăzi repede

i marcajului, norme 
de la care să nu 
se admită derogări.

4. Să se stabi
lească cine are o- 
bligația să execute 
marcajele intr-o 
zonă anume și care 
este organizația în 
beneficiul căreia 
se fac aceste mar
caje.

5. Să se regle
menteze modul de

a marcajelor.
realizează cu atîtea

conservare
Ele se 

sacrificii materiale și de mun
că. incit valoarea lor depășește 
cu mult pe cea înscrisă în do
cumentele contabile și. de aceea, 
lucrările de acest gen sînt cu 
atît mai demne de îngrijire și 
de păstrare.

Este posibil, oare, ca satisfa
cerea acestor deziderate să fie 
numai rezultatul unor „sarcini 
de serviciu ?” Desigur I Dar 
pînă va deveni posibil acest 
lucru de ce să nu transferăm 
aceste sarcini, din domeniul 
„obligațiilor de serviciu" în cel 
al pasiunii pentru drumeție ? 
De ce nu-i înmănunchem în- 
tru-un colectiv sudat de năzuin
țe comune, colectiv . capabil să 
realizeze cu dragoste și bine 
ceea ce alții fac, nu totdeauna 
cum trebuie, din obligație pro
fesională 7 Vinătorii șl pescarii 
sportivi, automobiliștii, sporti
vii, radio-amatorii etc. își au 
asociațiile și cluburile lor, iar 
activitatea în aceste organisme 
dă roade bogate. ț)e ce drume
ții stau de-o parte și de ce nu 
spun și ei, prezent 7

Emilian ILIESCU

Microautomobil cu propulsie electrică construit de firma Ford.Pila de combustibil și automobilul
■ un 
de la 

Există

proces 
elec- 

și ai

s-a 
pilă care funcțio 
alcool metilic, iar 

se experimentează, 
scop, combustibili

vehiculele clasice. Extinderea 
acestui generator de energie 
este împiedicată însă de pre
țul de cost al catalizatorilor, 
rare se fabrică din metale 
foarte scumpe : platină și 
paladiu. Un gram de platină, 
spre exemplu, valorează îu 
jur de 16 franci francezi noi, 
producția anuală a acestui 
metal fiind de numai 25 de 
tone, iar rezervele mondiale 
de aproximativ 4 000 tone. 
Cu cele 25 de tone extrase

într-un an nu se poate ob
ține decît o cantitate de ener
gie electrică egală cu un mi
lion kw, ceea ce este foarte 
puțin. Numai pentru pro
pulsia automobilelor existente 
actualmente în Franța ar fi 
necesară o cantitate de ener
gie electrică de 64 ori mai 
mare.

Posesorii de automobile 
echipate cu motoare termice 
pot fi liniștiți. Pila dr com
bustibil — cu toate calității»

sale — încă nu promite să 
intre în producția de serie. 
După opinia unor specialiști, 
ea va deveni de uz curent 
abia peste mulți ani, cînd se 
vor găsi înlocuitori convena
bili pentru platină și paladiu 
și cînd- vor fi rezolvate și 
alte probleme dificile. Aproa
pe de sfîrșitul secolului nos
tru, pila de combustibil ar 
urma — după anumite calcule 
— să propulseze cea de a 
doua mașină a unei familii, 
prima fiind limuzina mare, 
cu motor clasic, sau reactiv.’ 
folosită 
lungi, cu bagaje multe, într» 
orașe

clasic, sau reactiv, 
pentru drumurile

D. U
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TUR DE ORIZONT LA SFIRȘITUL SEZONULUI (VI)

JUCĂTORII...

I
atâ-ne ajunși ți ta finalul retrospectivei noastre. care ți-a propui să analizeze sub 
diverse aspecte turul diviziei A. Așadar, ultioml nostru capitel: JUCĂTORII, cei 
mai buni dintre ei, evidențiați in stagiunea încheiată in prima «ăptimină a lunii 
decembrie, o dată cu consumarea etapej a XV-*. Criteria! selecției* noastre ? In lo
cul notelor, apreciere conținind o oarecare doză de reiativitaie, re-am ghidat după 
indicii mai judicioase, după valoarea intrinsecă a juetaraini respectiv, demonstrată 
constant (dovedind deci ți formă sportivă) pe porcursu. prunei pun. a fatreoeru

SA ÎNCEPEM, DESIGUR, 
PENTRU SISTEMATI
ZAREA CLASIFICĂRII 

DE FAȚA, CU PORTARII, 
post în care Gome» întru
nește sufragiile. Nu pentru că 
ar îi golkiperul liderului, 
U.T.A. (formație din care n-a 
lipsit nici un minut în 15 
etape), ci pentru saltul efec
tuat de la naționala de tine
ret în prima echipă a țării. 
Eroul de la Saarbrucken (cum 
l-am caracterizat după o par
tidă magistrală efectuata, în 
noiembrie 1967, în ccxnpania 
reprezentativei de tinere’, a 
R.F. a Germaniei) a foot pro
movat în lotul de seniori a- 
lături de titularul (pe atun
ci...) Coman. Rezerva acestuia 
pină la pauza meciului de ta 
Lisabona Gomea a trecut in 
poartă și a... rămas ți pentru 
jocurile de la București cu 
Anglia și Elveția. Tînâr ți 
talentat, serios ți perseverent, 
textilistul ți-a justificat în
crederea acordată, dar — deș. 
r.-a primit nici un gol — a 
avut și unele stângăcii pe cere 
le vom trece pe *ean^ emo
țiilor. Ne referim atit ta unele 
ezitări la faze oare reclamau 
ieșirea lui dintre buturi. d:

Pag. a 3-a

Vacanța a luat sfirșit. Majoritatea echipelor participan
te la campionatele diviziilor A, B și C și-au reluat lucrul 
in vederea returului. In cursul zilei de ieri, corespondenții 
noștri au continuat să ne transmită vești în legătură* cu 
reluarea activității echipelor <2_ ’

ln-
ir.e-
Mi-
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LUPTA PENTRU SUPRE- 
i MAȚIE CL CONTRA 
CAND1DAȚII DE SPE

CIALITATEA FUNDAȘ CEN
TRAL DREAPT A. ESTE DO
MINATA. IN 
ARE. DE Barbu.
m a-.-js un

CONȚIN C- 
oesi «ehlpa 
aezor. bun.

ur-o

Cum or arăt: c.pd pdrerea noasM, cei mai bun „11* 
în m omertul ce fa*â ? Gcmec — Sâtmcreonu, Barbu. Dtnu, 
Mocanu, Gherghe'i PetescuL Nunweiiler VI Lereter. Năstu- 
rescu, Domide. Dumitrache, Lmcmcu.

Dar cea mai bund odupâ—. in perspect vâ î Gomea “ 
Sotmcrecnu. Stoicescu II, Dinu, Broțovschi Strimbeanu Du
mitru, Ens Deniei Radu Ionescu . Domide, Dumrtroche, Țaro- 
lungă.

Cum spuneam, cei omiți_ 
mai au timpul tâ reflecteze.

s -guri de pe listele noastre

ți la unele intervenții nesi
gure sau inoportune cînd, fi
rește, și priza la balon a lă
sat de dorit. Să sperăm, însă, 
ea Cornea a depășit etapa de
butului și că evoluțiile lui în 
sezonul 1969 vor atinge ni
velul la care-i dau dreptul in
contestabilele lui calități. Pe 
locul doi — Datcu, a cărui 
sobrietate ți tenacitate în pre
gătire îl pun în contrast de 
alb-negru cu ceea ce ne oferă 
colegul său de duh, Canat, 
un mare produs ai fotbalului 
românesc, dar pe cale să ra
teze o carieră ce *e întreză
rea a fi glorioasă. „Nu poate 
apăra dacă nu-i lăsat să-și sa
tisfacă anumite capricii' — 
s-au lamentat niște „fini* cu
noscători în materie (de fot
bal sau de ... alcool 7) care 
uită prea repede că același 
drum l-a dus la pieire pe To
dor. Pentru că a venit vorba 
de fostul rapidiot Todor, *4-1 
trecem alături de Coama ți 
pe Răducanu, o altă mare 
promisiune care a înșelat spe
ranțele investite In el Dar. 
cum în rândurile de față 
r.e-am propus să ne ocupăm 
de exemplele pozitive, să-i 
evidențiem pentru evoluția 
iar de-a lungul stagiunii do 
toamnă și pe Gbiță, Uțu, Stan 
(Jiul), Manta.

Tehnic ți clarvăzător, piteș- 
teanul ți-a demonstrat clasa 
cu prisosință în partida cu 
Anglia, cînd i-a avut în față 
pe... mondiali. II urmează în 
clasamentul nostru, Nunwei- 
ller IV, Bacoș și Boc primii 
doi mult mai sobri și prin 
aceasta mai siguri în inter
venții decât dinamovistul. Cînd 
Boc va acorda atenția cuve
nită și antrenamentului ... in
vizibil, problema succesiunii la 
„tronul* lui Barbu va fi ușor 
rezolvată. Pînă atunci să aș
teptăm, însă, reîntoarcerea 
lui... Dumitru Nicolae, un alt 
fiu risipitor al fotbalului nos
tru, oare, desigur, și el va 
trebui să revină la sentimente 
mai bune.

PE PODIUMUL MIJLO
CAȘILOR STINGĂ îl 
vom așeza la loc de 

un ju- 
un 

ceea 
în

I

PENTRU
FUNDAȘ
CTrvr: aPENTRU POSTUL DE
FUNDAȘ CENTRAL
STINGĂ primul nume 

care-ți vine pe buze este cel 
al dinamovistului Dinu, ce 
s-a impus tot mai mult aten
ției selecționerilor (întocmai 
ca antrenorul său de la club, 
aceștia II folosesc uneori și 
pe post de mijlocaș stingă). 
Ni se pare însă mai dotat 
(are detentă, acroșaj, simțul 
anticipației) pentru postul de 
fundaș central. Dintre ceilalți, 
atenția noastră se mai opreș e 
asupra lui Pojoni. Lupescu, 
care i-a luat locul năbădăiosu
lui Dar. (cam mulți— năbă
dăioși in fotbalul nostru), ți 
Stoicescu II, un tânăr care 
vtne tare din urmă

onoare pe Lereter, 
câtor corect, de finețe, 
exemplu în mic de 
ce înseamnă U.T.A. 
mare. Și să nu omitem un 
lucru : Lereter a depășit vîrsta 
de 35 de ani! Alături de că
pitanul U.T.A.-ei, se situează 
Nunweiiler VI. Venind tare 
în partea a doua a sezonului, 
dinamovistul a reușit să-și 
cîștige un loc și în echipa 
națională. Lucid în joc și mai 
rezistent ca în trecut, Radu 
Nunweiiler a făcut o partidă 
excelentă cu Anglia, promi- 
țind mult și în sezonul care 
urmează. In sfirșit, tot pe po
dium îl vom așeza și pe foarte 
tîr.ărul rapidist Dumitru, care, 
la vîrsta de 19 ani, dovedește 
clasă și maturitate în joc. 
Am propune antrenorilor de 
la tineret să-l folosească cu 
mai mult curaj în întâlnirile 
internaționale ale anului fa 
curs, rodindu-1 fa felul acesta 
din timp pentru prima echipă 
a țării. Ar mai intra în aten
ția noastră Contardo (Politeh
nica Iași) și Dărăban (Crișul 
Oradea). A nu se uita faptul 
<ta mijloacasii de bază af Ste
lei, D. Popescu ți Negrea, 
s-au eliminat.. singuri de pe 
listele noastre.

ENTRU POSTUL DE 
.1 DREAPTA 

ne oprim, în primul 
La Sătmâreanu. Steliatul

PENTRU 
FUNDAȘ 
r- "Tri" 

rind, U o————-----
ți-a simplificat jocul, a câș
tigat în clarviziune, pârtiei-în clarviziune, partici-

CA FUNDAȘI MARGI
NALI STÎNGA, să re
ținem, în prim»' tind. 

pe Mocanu ți Detaonu. al e&- 
rcr duel pentru tricod trico
lor se desfâțoarâ. deocam- 
data, fa avantajul jucătorului 
petrolist. Să semna. A— ți eici 
prezenta unul fotbalist tânăr, 
extrem de talentat, cu mar. 
perspectiv» de progres. Est» 
vorbe ce arăcear.. 
schi, ta vîrsta de 1

1 Broțov- 
f ani pro-

SBaM * < A

X/lat pe fază, Dumitrache, in duel pentru balon cu Grob, przduce panica In cc-eul eAejion

Bart: tnf-u» salt spectaculos, smcromzat cu unu. 
din coechipierii de linie

Cratova; Șchxjpu n-a avut 
nici ei an sezon strălucit. II 
vom prefere prfa urmare pe 
Năstureseu. care a apasut fa 
formațta Rapidului abia fa 
partea a doua a aeaxiului, 
dar mult sern~.bat fa bine. 
Atit fa ceea ce privește jocul, 
dt și referitor ta capitolul 
drscipiiaă (stând ati’ea etape 
pe Tușe a avut timpul să re- 
r .ecteze la îndatoririle morale 
care revin unui fotbalist frun
taș), fapt ce ne îndeamnă să-i 
acordăm încrederea noastră. 
Abia după ei : Pircâtab, Pan- 
tea. Uifăleanu, Ene Daniel: 
in sfirșit tinerii Lucaci (A.S A. 
Tg. Mureș) și Radu 
(Progresul), amindoi 
autentice.

lonescu, 
talente

IMPUN,
ATEN-

ICAREA 
DE A CLASIFICA PE ÎNAIN
TAȘII CENTRALI DREAP
TA : Dembrovschi (cel de la 
Dinamo Bacău) și Axente, 
ambii conducători de joc la 
echipele lor. Primul a debu
tat în acest sezon și în echipa 
națională, cel de al doilea 
continuă să bată la ușă. Să 
sperăm că va fi auzit. Apoi, 
se impune a fi subliniat ți

OUA NUME SE 
fa primul rin;!, 
ȚIEI IN INCERi

țiocală. După 
ooncurenți pe 
aerăm intr-o 
valorică :
Raksi, Cuperman.

el, mai mulți 
care nu-i în- 

ordine riguros 
Oblemenco. Tufan,

IN SFIRȘIT, ARIPILE 
STÎNGA. Cam puține 
afișează pretenții, cam 

puține sînt extreme de mese
rie. Evident și din cauza aces
tui 1-4-3-3 — în care ultimul 
„3* este o aripă falsă — ce 
ciștigă teren și în fotbalul 
nostru. Să încercăm totuși și 
aici o ierarhizare: Lucescu, 
Codreanu, Țarălungă, Creini- 
ceanu.

G. NIG

LA UNIVERSITATEA 
CRAIOVA...

»*!, studenții se vor 
tCni pentru a tac» vizita 
dicata. Toți, mal puțin
h Ml sorti, car» ți-a exprimat do
rința d» a activa la o alta e- 
caipA. Conducerea clubului 
craioveon a fast de acord cu 
dorința acestui jucător, dîndu-i 
dezlegarea adlicitata.

St. Gurgui
ANTRENAMENTE IN SALA 

LA IAȘI
Tjucătorii de la Politeh

nica lăți s-au prezentat, pen
tru prima oară in acest an, la 
stadionul -23 August*. Au fost 
de tata toți companenții lotului, 
eu excepția lui Deleanu, care 
a plecat cu echipa națională in 
Belgia șl Olanda. Antrenamen- 
te,e au loc în Eecare zi in sala 
ie sub tribuna stadionului.

DiaconescuD.

NUME NO!
Ieri fi astăzi.

LA JIUL
Titus Ozon

de fotbal, lată citeva relatări:

LA CUGIR — ANTRENAMEN
TE ÎN AER LIBER

Primul antrenament al ju
cătorilor din Cugir s-a desfă
șurat zilele trecute fa aer li
ber ți a constat într-o ședință 
de pregătire fizică generală, de 
aclimatizare, cu plimbări pe 
jo« și alergări ușoare. Antre
namentele — propriu-zise — 
vor avea loc de patru ori pe - 
săptămînă, iar la sflrșitul lunii 
ianuarie se va trece și la pre
gătirea 
pei. La 
rie, fa 
mii, se 
jocuri de omogenizare și veri
ficare cu echipele Metalul Că- 
lan, Aurul Brad, Aurul Zlatna 
și altele.

în prima 
promovați 
Georgescu, 
antrenată de Paul Florea, are 
la dispoziție următorul lot: 
Ivanovici, Forgaci, Salomir, 
Dinea, Neamțu, PîrvuIeScu, H. 
Marin, Moga, D. Savancea, A. 
Savancea, Gh. Ion, Pașcanu, 
Ivan, Tărtăreanu, Petschowski 
II, Gergely, Udroaica, Smadea. 
Dobai, Niculescu.

N. Tokaeek
NOUTĂȚI LA MINERUL BAIA 

MARE
Elevii lui C. Woroncowski 

s-au reintors din vacanță și 
durtiinică au participat, la se
diul asociației Minerul, în pre
zența conducerii asociației, la 
analiza turului campionatului 
1968—1969, pe care după cum 
se știe, nu l-au încheiat de loc 
strălucit.

Marți 7 ianuarie au început 
■ antrenamentele sub conduce

rea lui C. Woroncowski.
Deocamdată, au semnat pen

tru echipa din Baia Mare doi 
jucători noi: fostul portar gă- 
lățean Florea și mijlocașul Ma
tei II de la Progresul Bucu
rești, care vor întări, în sezo
nul viitor, echipa minerilor. 
Este aproape sigură plecarea 
portarului Emeric Moritz la 
Jiul Petroșeni.

V. Săsăranu 
UN NOU ANTRENOR LA 

OȚELUL
Echipele divizionare Politeh

nica și Oțelul Galați șl-au re
luat marți pregătirile in ve
derea returului campionatului.

Lotul Politehnicii — antre
nor Petrică Rădulescu — a 
fost completat cu jucătorul Va- 
silache, fost la Gloria Birlad. 
In programul de pregătire sint 
prevăzute mai multe ședințe la 
bazinul de înot din oraș.

Cealaltă divizionară — Oțe
lul — și-a început antrenamen
tele sub conducerea unui nou 
antrenor : Ștefan Vasile.

T. Siriopol

I

tehnico-iactică a echi- 
începutul lunii februa- 
funcție de starea vre- 
vor organiza ți primele

garnitură au fost 
juniorii Tipa Și 
Echipa din Cugir

a 
Emit două ședințe de pregătire 
cu elevii săi la Petroșeni. In 
continuare, el iți va muta car- 
-erul general la Predeal, pen

tru 12 zile. In luna februarie, 
se preconizează organizarea u- 
nui turneu de 3—4 meciuri In ; 
Iugoslavia. O dată cu reluarea ; 
pregătirilor, lotul minerilor se 
va mări cu citiva Jucători care 
au activat în formații din cam
pionatul diviziei B: Foca — 
mijlocaș — de la Gloria Birlad, 
Ba.cu — Înaintaș central — de 
ia C.F.R. Pașcani și Anghel — 
extremă — de la Electronica 
Obor.

AL 4-LEA ANTRENAMENT 
AL PORTULUI CONSTANȚA...

...a fost efectuat ieri. Prima 
intilnire 
șofr cu 
simbătă, 
făcut și
de acomodare. La ședințele de 
pregătire ținute pină azi au 
participat toți jucătorii. Azi, 
lotul va pleca la Predeal, unde 
își va continua pregătirile timp 
de două săptămîni.

a antrenorului E. Ha- 
elevii săi a avut loc 
cînd constănțenii au 
un scurt antrenament

DIN PROGRAMUL LUI 
ELECTROPUTERE CRAIOVA

.Fotbaliștii de la Electropu- 
tere s-au prezentat ieri la 
club pentru a face vizita me
dicală. In programul întocmit 
de antrenorii Oțeleanu și Ior
dan eseu se prevede ca în pe
rioada 9—20 ianuarie pregătirile 
să se desfășoare la Craiova, iar 
în ultima decadă în orașul Mo- 
tru. Pentru luna februarie sânt 
proiectate mai multe partide 
amicale cu echipe din campio
natul județeap, precum și cu 
divizionare B.

„Cînd cununa, de lauri 
se transformă 
într-una de spiniIII

ci ti
sul,
dv., 
cele

...Soo pasează... Hălmăgeanu 
trage... Punct. Jenei pasează... 
Haidu •« înaltă splendid ți 
catapultează balonul intr-o 
„diagonală* demnă de Derzei... 
Ați ghicit, desigur, dragi 
tort, că „actorii* de mai 
prea bin» cunoscuți de 
joacă alte roluri, fa speță
ale voleibaliștilor. N-am greșit, 
totuși, rubrica. Sîntem in „spa
țiul fotbalului*, nu numai pen
tru că n» ocupăm d» slujitorii 
sportului rege, ci pentru că re
almente rlnduril» acestea plea
că de la un antrenament al 
fotbaliștilor, in care s-a lucrat 
forța (cu mingii» medicinal»), 
tgerminarea (fa jocuri de vo
lei), pregătirea fizică generală— 
Al doilea antrenament al fot- 
balifritor de la Steaua Și pen
tru că Steaua îndeamnă implicit 
(anul acesta) țî numele cam
pioanei Rotnâniei. vă explica;:. 
procab.1. ți exprmarea de mai 
r_s „’tadariie acestea pieară 
de ic aa cxrrexu —.enc”. Ele 
PLEACA intr-adevăr, ieșind, 
oarecum, din cadrul tetnariri: 
unnl stinplj an'.rrrament, cău
tând să abordeze chera du nu- 
meroaseie probiese de fond 
care-i tmeresează pe numeroțb 
iubtuuri ai fixbafafai dm țara 
noastră, ca atit mai mult eu 
cfz r- va-ț _en titre* a tra
versat =a ser-tc a» toamnă des
tul de crtric-

Am apelat, firește, la_. ulti
mul autc-r al succeselor (de a- 
cum un aa) dar la primul vi
novat al succeselor recente, 
ta antrenorul princtpal. ȘTE
FAN COVACI ne-a oferit, pe

un ton pe 
de sigur, 
trecutului, 
rulul imediat al echipei.

— Laurii titlului ciștigat a- 
nul trecut au umplut cupa eu
foriei, A început campionatul, 
au venit victoriile din primele 
două etape care au convins (din 
păcate) băieții ci istoria (feri
cită) se poate repeta de la sine. 
Acesta a fost germenele contra- 
performanțelor care au urmat. 
El a avut drept primi muguri — 
slaba pregătire a jucătorilor iar 
fructele au fost rezultatele. În
cetul cu incetul, cununa de lauri 
a inceput si... doară, de parcă 
ar fi fost de spini.

Ce avem de gînd ? Schimba
rea opticii dar mai ales a exi
gențelor față de PREGĂTIRE. 
Vom face o pregătire cum scrie 
la carte ți nu rom admite nici 
o concesie. Cine va rezista — 
fizic ți moral — pregătirilor, 
re juca în echipă. Altă idee pe 
care o veți vedea tradusă pe 
tem încă ce la începutul 
retamliu este aceea a schim
bării

LOTO-PRONOSPORT
• Numai astaz. ți m.ine vă 

mai puteți procura bjeteie pen
tru tragerea LOTO de vineri 
16 ianuarie 19®. care va avea 
ioc la Burureșt: ia strada 
Doamnei nr. 2. Tragerea va fi 
radiodifuzata ;
• Operațiunea de tragere la 

sorți a autoturismeloe ți ex
cursiilor' de la concursul spe
cial Pronoexpre» d-n l Ianua
rie 19® va avea loc vineri 10 
a- a- , > - ța București în 
sala din strada Doamnei nr. 2 
cu începere de la ora 17.30.

• Participați la concursul 
Pronosport de duminică 12 ia
nuarie 1969 al cărui program 
este alcătuit în întregime cu 
meciuri din campionatul ita
lian divizia B.

Vă recomandăm ca Înainte 
de a completa buletinele să vă 
documentați citind ..Programul 
Loto — Pronosport* de marți 7 
ianuarie, care cuprinde amă
nunte asupra echipelor Incluse 
în programul de concurs.

Pentru a vă asigura perma
nent sursa de informații asupra 
sistemelor de joc Loto — Pro
nosport abonați-vă ta Progra
mul Loto — Pronosport.
• Plata premiilor ta con

cursul special Pror.cexpres al 
Revelionului din 1 ianuarie 
1969. te face astfel :

In Capitali, începînd de 
marți 14 ianuarie 1969, prin ca
sieriile Loto—Pronosport.

In provincie, începînd apro
ximativ de joi 16 ianuarie 1969, 
pnn casieriile Loto—Pronosport 
ți prin mandate poștale.

PRONOSPORT

premiile concursului nr. 1
5 ianuarie 1969

din

Categoria I (13 rezultate) 8,5 
variante a 5.243 lei
Categoria a II-a (12 rezultate) 
210 variante a 254 lei
Categoria a IlI-a (11 rezultate) 
1722 variante a 46 lei.

cît de liniștit, pe atit 
o viziune realistă a 
prezentului și vlito-

— Int'-o oarecare mdiurd

— a jocului „clasic" tip C.C.A.
— Steaua. Jocul nostru de pase 
„la centimetru" trebuie revi- 
talizat printr-o dinamică mult 
sporită, prin treceri supranu- 
merice In atac ți apărare. Sînt 
perfect conștient de faptul ci 
aceste ciștiguri calitative nu se 
vor dobîndi bătînd din palme, 
va fi nevoie de multă muncă, 
eșalonată pe un traseu de mai 
lungă durată, dar sîntem ho- 
tărîți si începem acest traseu 
Pe potecile iernii de acum.

— O întrebare: care sînt 
potecile pe care le va bate 
Steaua în această iarnă ?

— Primele (începînd de la 
12 ianuarie) la Brașov; urmă
toarele (in februarie) in... Gre
cia, Turcia și Cipru unde avem 
perfectat un turneu.

— Și o întrebare de final: 
pe ce lot contați?

— Pe cel obișnuit, pluș ti
nerii Ștefănescu, Iordănescu, 
Cristache, Manea și lonescu 
Constantin, promovați de la e- 
chipa de tineret.

Marius POPESCU

rRr\TA$E ALE DIVIZIEI I

Știința Bacău (SERIA
seria 1 a diviziei C, alcă- 
din 16 echipe din nordul

In 
mită 
Moldovei, pe primul loc, după 
încheierea turului campionatu
lui. s-a clasat Știința Bacău. 
Formația studenților băcăuani 
a avut de-a lungul primelor 15 
etape ale competiției o com
portare constantă, bună, reu
șind să cîștige 11 jocuri, două 
terminîndu-le la egalitate iar 
celelalte două pierzîndu-le. E- 
chipa băcăuană a totalizat ast
fel 24 de puncte și un golave
raj foarte bun — 29—7 (cel 
tnai bun golaveraj al seriei).

Principalii adversari în tur 
s-au dovedit a fi Minerul Gura 
Humorului și Minobrad Vatra 
Dornei, în fața cărora Știința a 
ți pierdut cu 3—1 și, respectiv, 
1—0. Ambele meciuri au avut 
loc însă în deplasare, astfel că 
în primăvară șansele vor fi de 
partea studenților. O surpriză 
a fost, fără îndoială, meciul 
nul pe care Știința l-a făcut 
pe teren propriu cu Foresta 
Fălticeni.

Echipa de bază folosită în 
tur a fost: Enăchiuc — Boian
giu, Ciocoiu, Margașoiu, Coro- 
bană — Rotam, Avram — lla- 
rion, Mihalache, Popescu și 
Sdrobiș. Cele mai multe goluri 
le-au Înscris: Popescu 9, Mi
halache 5 și Avram 3. Jucă
torii cu cel mai bun randa
ment au fost: portarul Enă

I)

chiuc, fundașii 
Ciocoiu, înaintașii 
halache și Popescu. Dintre ju
niorii Științei au fost promo
vați doi în prima echipă și a- 
nume Dan Popovici ți Viorel 
Tiron, ambii de 16 ani și cu 
frumoase perspective.

Punctul forte al echipei an
trenată de Cornel Costinescu 
este atacul alcătuit din jucă
tori destul de bina pregătiți 
din punct de vedere tehnic și 
avînd un dezvoltat simț al por
ții. Echipa este destul de tî- 
nără, vîrsta medie fiind sub 
22 de ani.

înaintea returului formația 
băcăuană se prezintă destul 
de slab în privința situației 
materiale ; lipsa unei baze spor
tive proprii, materiale și e- 
chipament insuficient. Sperăm 
însă că cel puțin problema 
materialelor necesare pregătirii 
și a echipamentului se va re
zolva pînă la 
natului.

I. IANCU —

Primele trei 
ment:

Boiangiu și 
Ilarlon, Mi-

reluarea campio-

coresp. principal

locuri în clasa-

1. Șt. Bacău
2. Foresta Fălticeni

15 9 4 2 30—12
3. Viitorul Botoșani

15 8 2 6 30-18

15 11 2 2 29-7 24

22
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O fază plină de dinamism din
Ahearne' recent terminată: atdcanții

Sparta Praga

cadrul competiției internaționale de hochei „Cupa 
echipei Helsinki I.F.K. au deschis scorul in jocul cu 

pe care au învins-o cu 5—2.

PE GliEAfĂ ȘI PE ZĂPADĂ
OLANDEZII — PROTAGO

NIȘTI LA BAD INZELL
Pe patinoarul de la Inzell au 

continuat întrecerile concursu
lui internațional de patinaj 
viteză din cadrul competiției 
„Turneul celor 3 piste". Pro
ba de 5 000 m i-a revenit o- 
landezului Jorritsma cu tim
pul de 7:36,2. Tot Jorritsma a 
cîștigat și proba de 1500 m 
în 2:07,0 situîndu-se în cla
sament pe primul loc cu 
173,903 puncte, urmat de Gerd 
Zimmerman (R.F. a Germa
niei) cu 174,190 puncte și Arie 
Eriks (Olanda) — 177,647
puncte.

„Nu numai victoriile, 
ci și comportarea bună 

a întregii echipe mă bucură"
(Urmare din pag. 1)

tul cade mal mult pe forță, 
pe angrenarea fizică, pe va
lorificare în combinații, a 
calităților fizice, paralel cu 
o tehnică, să zicem, mai mo
destă, dar bine însușită. 
Este un joc diferit de cel 
practicat de Steaua. Ce pă
rere aveți ?

— Eu cred ea este o exa
gerare. Handbalul, ca orice 
sport, trebuie să ofere publi
cului și un spectacol de calitate 
în afara unei lupte, fie ea cit 
de dîrză, pentru rezultat. Și 
apoi, cel mai modern sistem de 
apărare 3+3, deci de pe poziții 
avansate, nu poate fi depășit 
doar prin forța de aruncare de 
la 9 m. Trebuie acționat rapid, 
prin pătrunderi individuale, 
prin driblinguri și combinații 
scurte. O îmbinare a forței, in 
general, și a celei de aruncare, 
în special, cu viteza și fante
zia unor handbaliști cu inciina- 
ț-ii spre combinații tehnice este, 
cred, modul ideal de a acționa. 
Sau cum se spune, handbaul 
modern.

— Să revenim la turneul 
întreprins de Steaua. Din 
echipă a lipsit Gruia și am 
auzit că după cîteva jocuri 
s-a accidentat și Coasă. Cum 
ați rezolvat finalizarea ?

— Răspunsul meu este, de 
fapt, în sprijinul celor ce spu
neam mai înainte. Conștienți 
că golurile nu mai pot veni 
din mîna lui Gruia, ceilalți ju
cători s-au străduit și au reu
șit să materializeze superiori
tatea noastră. Cu o linie de 
9 m compusă din Goran, Coasă, 
Roșescu, Savu și Alboaica, deci 
fără nume mari, am reușit, to
tuși, să invingem, să ne im
punem. Dar asta datorită fap
tului că tot timpul s-a acțio
nat in viteză, cu subtilitate,

0 ODISEE PE PA TRU ROȚI (IV)
înghesuiala cape concretiza 

popularitatea raliului „L.S." a 
făcut însă ravagii din cele mal 
mari tocmai la punctele de con
trol. Australianul Holden (Volvo) 
și-a încheiat cursa într-un ca
mion răsărit ca din pămînt la 
Delhi, coechipierul său. Graham, 
alegîndu-se cu o claviculă ruptă. 
La Gwalior, Simca pilotată de 
Py a fost pur și simplu scoasă 
de pe șosea, iar cuplul Rogers — 
Sheppard (Ford Cortina Lotus) a 
intrat In mulțime, rănind grav 
două persoane. Rogers a plătit 
nervozitatea tot cu o claviculă. 
Se pare că aceasta a fost taxa 
de nerăbdare sau grabă peste 
propriile puteri.

Șl pitorescul a fost o prezență 
activă. In Pakistan șl in India, 
chiar în plin deșert (!,, automo- 
biliștll au întîlnit faimoșii lăncierl 
din Bengal, în uniformele Și cu 
echipamentul care i-au făcut ce
lebri. Postați pe marginea rutei, 
ei prezentau armele ca la paradă 1

Entuziasmul întîmpinării a fost 
pe-aloeuri pur și simplu delirant 
și consta într-un autentic asalt. 
Astfel, mașina Citroen DS 21 a 
echipajului Lemerle — Turcat și 
Vausson, blocată de o mare de 
oameni la o trecere de nivel de 
cale ferată, a fost degajată de 
militari, care au oprit trenul, 
au deschis bariera șl au șarjat 
mulțimea I

Dar Sesam-auto n-a fost pretu
tindeni prezent... Nici un fel de 
formulă magică n-ar fi putut a- 
nula excesele de climă, de exem
plu. La Kabul domnea un frig 
siberian, iar la Bombay — o căl
dură sufocantă. Dar mirajul unui 
loc pe vaporul Chusan a fost ex
traordinar de puternic șl se putea 
obține doar prin ajungerea la 
Bombay cu mașina în stare de 
funcțiune, întîrzierile, recte pe
nalizările, dînd totuși posibilita
tea teoretică de a lupta pentru 
un loc în clasament. In fond, ori
cui I se puteau întîmpla danda
nale de proporții în Australia, 
chiar liderilor, iar finalul cursei, 
pe măsura desfășurării ei, a do
vedit-o. Dar. să nu anticipăm...

Așa s-a făcut că la Bombay 
reapăreau, ca din pămînt, ba 
chiar ca drăcușoril din cutie, e- 
chipaje de mult date dispărute. 
Elvețienii Reust—Gratzer—Karrier 
(Renault 16 TS), „semănătorii de 
cauciucuri" din Iugoslavia, s-au 
prezentat, cum-necum, la Delhi,

BOBERII PE PISTA, LA 
CORTINA

Pe pîrtia de la Cortina 
d’Ampezzo se desfășoară pri
mul concurs internațional de 
bob al sezonului. Proba echi
pajelor de două persoane a 
fost cîștigată de R.F. a Ger
maniei (Zimmerer—Utzscheî- 
der), care a realizat în cele 4 
manșe timpul de 5:29,45.
LA OSLO : VERNISAJ IN 

SCHIUL DE FOND

Proba de 15 km din cadrul 
primului concurs internațio
nal de schi al sezonului des- 

prin combinații la semicerc și 
pe extreme.

— Ce jucători s-au evi
dențiat în acest turneu ?

— îmi este greu să fac evi
dențieri. Totuși, peste forma 
bună, dovedită de întreaga e- 
chipă, s-a detașat portarul Din- 
că. El și-a revenit după „e- 
clipsa" din toamnă și a făcut 
partide excepționale.

— Așadar, abordați opti
miști turneul de la Cluj î

— Optimiști am fost mereu 
la începutul unei competiții. 
Important este însă să fim ve
seli și la sfîrșitul ei. Cred că 
vom fi și de această dată. E- 
chipa are mai multă omogeni
tate acum și va beneficia, în 
plus, de aportul lui Gruia și al 
lui Speck. Am. deci, motive 
temeinice să sper că in tabăra 
noastră va fi duminică seara 
veselie.

deși fuseseră dați dispăruți. In 
Iran, la o pompă de benzină, li 
se dăduse motorină (f), ceea ce 
i-a obligat, după cîteva zeci de 
kilometri, să facă o vidanjare 
în bună regulă ; apoi, au căzut 
intr-o ripă și un camion cu șofer 
binevoitor (exemplar rarisim in
tre Londra și Sydney) s-a chinuit 
ceasuri de-a rindui ca să-i scoa
tă de acolo. Peste alte cîteva cea
suri, in plin deșert, au fost ne- 
voiți să schimbe patru amortiz.oa- 
re. complet scoase din uz. Cu 
prețul a 24 de ore penalizare (!) 
de fiecare control „omjs“, se pu

© Taxa de grabă—o claviculă... • Lăncierii 
din Bengal prezentau onorul © Potcovar, 

mecanic deghizat, sau... fachir ? © Demons

trația lui Rauno Aaltonen
tea însă continua pelerinajul spre 
Bombay, ceea ce au și făcut 
mulți.

Dar nu toți au răzbit cu do
rința aprigă de îmbarcare pe 
Chusan. Multsupusul la Încercări 
echipaj Masson — Py (Simca) a 
mai ieșit o dată din viraj, după 
Gwalior, lovind in plin un „mor
cov" de beton : Py, care condu
cea, s-a ales cu cîteva coaste 
și (taxa...) o claviculă ruptă, iar 
Masson, cu fractură de coloană 
și o ureche smulsă, a fost trans
portat pe calea aerului la un 
spital din New-Delhi.

Deosebit de dîrze s-au dovedit 
vajnicele reprezentante ale sexu
lui frumos (de slab nu mal poa
te fi vorba !) Rosemary Smith — 
Lucette Pointet (Ford Cortina Lo
tus) care au schimbat cutia de 
viteze și un piston, evident prin 
improvizație, dar au ajuns la 
Bombay. Culmea, la fața locului 
n-au pontat Ia control, '-șteptînd 
alte trei zile (cu trei controale 
„omise", asta a însemnat 6 zile 
penalizare !) pentru ca piesele 
cerute să le sosească de la Lon
dra...

Tot la Bombay avea să soseas
că o veste amuzantă : Bentley-ul 
1930 reapăruse, deși fără șanse 
de a „prinde" îmbarcarea pentru 
Freemantle. In Turcia, cei trei 
viteji căzuseră într-o prăpastie. 

fășurat la Oslo a revenit nor
vegianului Eggen, campion 
mondial. El a parcurs această 
distanță în 58:31,6 fiind urmat 
în clasament de compairioțil 
săi Harviken — 59:00,1 și Tyl- 
dum — 59:35,0. Proba femi
nină de 5 km s-a încheiat cu 
victoria sportivei Berit Moer- 
dre (Norvegia), cronometrată 
în 23:23,0.

FINLANDEZII I-AU ÎNTRE
CUT PE SUEDEZI

La Tampere a luat sfîrșit 
întîlnirea internațională de 
patinaj viteză dintre echipele 
Suediei și Finlandei. Patina
torii finlandezi au repurtat 
victoria cu scorul de 260—144 
puncte. Un rezultat de va
loare a înregistrat suedezul 
Sandler care a parcurs 5 000 
m în 7:46,2.

DIN NOU GERTRUD GABL !

La Grindewald (Elveția) au 
început întrecerile din cadrul 
celei de a 31-a ediții a con
cursului internațional de schi- 
feminin. S-a disputat proba de 
slalom special, în care austria
ca Gertrud Gabl a reeditat 
succesul de la Oberstaufen, si
tuîndu-se pe primul loc cu 
timpul de 87,56 sec. Au ur
mat-o în clasament: Annie Fa- 
mose (Franța) cu timpul de 
89,15 și Kiki Cutter (S.U.A.) cu 
89,54.

Smîslov conduce în 
turneul de la Hastings

DUPĂ 9 RUNDE, în turneul 
international de șah de la Has
tings. in fruntea clasamentului 
se află Smislov 'U.R.S.S.) cu 
7Vj puncte, urmat de Gligorici 
(Iugoslavia) — 7 puncte și Ke
ene (Anglia) — 612 puncte.

la Teheran fuseseră tamponați de 
un camion, unul dintre englezi 
plutind, de asemenea, taxa cursei 
— o claviculă I Numeroasele pa
riuri privind ajungerea la Bom
bay i-au determinat însă să con
tinue. In schimb au anunțat că 
de pe malul Oceanului Indian 
vor face calea întoarsă cu... avio
nul, pentru că mașina lor valo
rează (moda...) mii de lire !

Cuplul Syda — Heu (Simca) a- 
vea să facă cunoștință cu un fel 
de fachirism într- ale mecanicii. 
Intr-un sat, între Delhi și Bom
bay, mulțimea adunată le-a pri

lejuit un viraj imprudent, înche
iat în șanț cu suspensia din față 
ruptă. Totul părea pierdut, dar, 
in acel moment, șeful poliției lo
cale și-a făcut energic apariția, 
i-a invitat la el în casă pentru 
tradiționala „cinste", a lăsat un 
pluton de cerberi lingă mașină 
pentru a o păzi, alți cîțiva în 
fața propriei case pentru a-i 
păzi pe piloți și a trimis un po
lițai acasă la potcovarul satului 
cu ordinul de a-1 rechiziționa 
pentru ajutor tehnic. Peste puți
nă vreme și-a făcut apariția un 
moșneag de vreo 80 de ani, care 
s-a dus la automobil, a exami
nat defecțiunea, s-a apucat de 
lucru fără o vorbă și. in jumă
tate de oră (!), a sudat la foaie 
piesa ruptă. Fericiți dar și în- 
spăimîntați, cei doi francezi au 
continuat goana spre Bombay, iar 
pînâ la încheierea cursei n-au 
mai avut nici un fel de necaz cu 
suspensia !

Poate cel mai mare performer, 
prin curaj și prin pricepere atît 
intr-ale pilotajului, cit și într-ale 
mecanicii, s-a dovedit însă fin
landezul Aaltonen, șeful echipa
jului BMC 1800 din care mal fă
ceau parte Liddon și Easter. Era, 
fără discuție, unul dintre favo- 
riți, de altfel recunoscut ca un 
maestru al recuperărilor în ra
liuri. Iar etapele deosebit de

FOTBAL PE GLOB
PROGRESUL ÎNVINSA DE 

NAPOLI

La Neapole s-a disputat în- 
tSLnirea internațională. dintre 
echipele A.C. Napoli și Pro
gresul București. Fotbaliștii 
italieni au obținut victoria cu 
scorul de 4—1 (2—1) . prin
punctele marcate de Nielsen 
(26), Salvi (34), Sala (48) și 
Barison (90). Unicul punct al 
oaspeților a fost realizat de 
.Țarâlungă în minutul 38.

Aseară, lotul echipei Pro
gresul s-a reîntors în Capitală.

ALTE TURNEE
• Numeroși spectatori au 

urmărit la Casablanca meciul 
internațional dintre selecțio
nata Marocului și echipa Lev- 
ski Sofia. Fotbaliștii bulgari 
au obținut victoria cu scorul 
de 2—0 (1—0).

• Continuîndu-și turneul în
Costa Rica, echipa ceho
slovacă Spartak a jucat la 
Sar. Jose cu echipa Saprissa. 
Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 2—2
(1—1).
IN CAMPIONATUL SPANIEI

Intr-un meci restanță din 
cadrul campionatului național, 
Atletico Madrid a terminat la 
egalitate : 1—1 cu Union De- 
portiva. In clasament conduce 
Real Madrid cu 28 p. Las 
Palmas se află pe locul doi 
cu 21 p., urmată de Barce
lona cu 20 p.

SUSPENDAȚI PE VIAȚA I

Alți doi fotbaliști italieni a- 
parținînd unor echipe ama
toare au fost suspendați pe 
viață. Este vorba de Borsiani 
(Serevalle) și Feterigi (Balan- 
gero) care în timpul unor me
ciuri de campionat l-au bă
tui pe arbitrul jocului! Fapta 
lor necugetată a fost aspru, 
dar meritat sancționată.

' DIN NOU LA FOSTUL 
CLUB

Cunoscutul Internațional en
glez Nat Lofthouse, care pînă 
în 1952 a îmbrăcat de nume
roase ori tricoul echipei na
ționale a devenit managerul 
fostului său club, Bolton Wan
derers.
• In „Cupa Africii", Tan

zania — Kenya 2—1 (0—0).

M. Cerdan învins in Inrneul... electronic
MIAMI BEACH 7 (Agerpres). 

După cum s-a mai anunțat, de 
mai multe săptămîni a început 
la Miami Beach turneul de box 
rezervat gloriilor categoriei 
mijlocii, în care învingătorii 
sînt cunoscuți în urma calcu
lelor unei mașini... electronice. 
Turneul a ajuns în faza semi
finalelor. Ca o mare surpriză a 
fost consemnată înfringerea fos
tului campion mondial Marcel

Unul dintre echipajele care 
au animat și au dominat 
multă vreme cursa, Roger 

Clark-Ove Andersson 
(Ford Lotus Cortina)

lungi ale „L.S.”-ului i-au dat dese 
prilejuri de a șterge întîrzieri im
placabile în aparență. Un prim 
exemplu, în semietapa de viteză 
de pe culmea Lataban, trenul 
anterior al mașinii sale s-a rupt. 
L-a reparat într-o oră și ceva și 
a reușit să recupereze pină la 
numai 5 minute penalizare l

Reparația aceasta nu i-a per
mis. din criză de timp, să mai 
manifeste prudență. înainte de 
Kabul, impetuosul Rauno ratase 
un viraj din cauza vitezei exce
sive și puntea din față a auto
mobilului, ruptă și apoi legată 
cu sîrmă (!), l-a obligat să par
curgă aproape 3 000 km cu un 
vehicul care amenința să se pră
bușească în orice moment. Dar 
ezitarea nu făcea parte din... e- 
chipamentul acestui- echipaj : s-au 
lansat într-o teribilă cursă con- 
tracronometru, deși roata din 
stingă avea un joc de vreo 10 
cm (!), cu scopul de a ajunge 
la Bombay minimum 4—5 ore 
înainbea controlului și a putea, 
astfel, să facă reparațiile de ri
goare. „Intre Delhi și Bombay, 
mărturisea Aaltonen ziariștilor, 
ne-am năpustit ca niște brute, in 
ciuda mulțimii care ne astupa 
trecerea, se precipita asupra ma
șinilor și ne arunca flori". Șl 
au ajuns, prilejnindu-le apoi ce
lor de față, printre care specia
liști și ziariști care mai văzuseră 
la viața lor multe Isprăvi re
marcabile, un spectacol formida
bil.

La cîțiva metri de parcul de 
control, în noaptea calmă, căldu
ță a Bombayului, negri șl cenu
șii de noroi. praf și sudoare. 
Aaltonen. Liddon și Easter, aju
tați de un alt pilot BMC, Tony 
Fall, și de 2 mecanici ai firmei, 
au plonjat sub mașină. Pe mar
gine, în picioare, siluetă calmă și 
fantomatică. Peter Browning, res
ponsabilul tehnic al firmei. în 
lumina totuși palidă a 2—3 pro
iectoare Improvizate, cronometra 
toate operațiile pentru a-i anun
ța cit mai au la dispoziție pînă 
la ora fatală. In tăcere respec
tuoasă, cel de pe margine asis
tau la o uluitoare demonstrație 
de competență și voință...

G. RUSSU-ȘIRIANU

PELE CRITICĂ...
„• ANTRENORII ZBIRI SI ANTRENORII FUNCȚIONARI • „SCHEMELE TACTICE DISTRUG FRlk 

MUSEȚEA FOTBALULUI" • ANTRENAMENTELE ȘABLON, PLICTISITOARE

Mai poate Q considerat Pele 
și în prezent fotbalistul nr. 1 
al lumii 7 în ultima vreme 
și-au pus adeseori această în
trebare, nu numai specialiști: 
dar și adversarii direcți ai 
„perlei negre" care s-au con
vins că Pele nu mai este cel 
de acum cîțiva ani.

Realitatea este că Pele nu 
se acomodează cu marcajul se
ver. Chiar un jucător de nivel 
mediu H poate anihila dacă îl 
păzește cu strictețe. Cu un ase
menea joc, Pele este, practic, 
dezarmat. In confruntările din
tre fotbaliștii europeni și Pele. 
victorioși au ieșit, de cele mai 
multe ori, cei de pe continen
tul nostru. Acest lucru s-a vă
zut încă de la CM. din Anglia, 
de cînd a început să se mani
feste tot mai evident regresul 
lui Pele. Firește, el nu vrea 
să recunoască acest lucru Și 
atribuie insuccesele din ultima 
vreme ale echipei Braziliei (sco
rurile egale cu echipele Iugo
slaviei și R. F. a Germanie:) 
antrenorilor și sistemelor de 
joc pe care aceștia le prescriu.

Recent, ziarul brazilian „O 
Globo” a publicat un interviu 
în care Pele critică vehement 
modul în care unii antrenori 
pregătesc echipele.

„CAPUL" JUCĂTORILOR 
MAI PRESUS DE ORICE

„Capul unui jucător de fot
bal nu are numai rolul de a 
respinge balonul, de fl-l pasa 
ori de a marca goluri* — spune 
Pele ..Important este să știi să 
folosești capul pentru gindire, 
pentru rezolvarea unor scheme 
tactice, pentru intuirea unor ac
țiuni ofensive sau defensive pe 
care le va întreprinde adver
sarul sau propria-ți echipă.

Mulți antrenori cred că nu-și 
pot îndeplini misiunea dacă nu 
țipă și comandă ca niște zbiri, 
închipuindu-și că în felul aces
ta își creează autoritatea ne
cesară. Unii dintre ei par niște 
funcționari — ce-i drept foarte 
conștiincioși — care prescriu 
cu cea mai mare migală o sar
cină precisă fiecărui jucător pe

Cerdan (Franța), declarat de 
mașina electronică învins prin 
ko în repriza a 13-a. învingă
torul său, americanul Stanley 
Ketchell, campion mondial în 
1907, urmează să-1 întîlnească 
în finală pe cîștigătorul din cea 
de-a doua semifinală : Mickey 
Walker—Ray Sugar Robinson.

c.c.E. la baschet
• Intr-un meci retur, con- 

tind pentru „Cupa campioni
lor europeni- la baschet mas
culin, Ț.S K.A. Moscova a în
vins cu scorul de 75—72 (34— 
35) pe Vorwarts Leipzig. In 
primul meci ciștigaseră, tot 
baschetbaliștii sovietici (66—54). 
care s-au calificat pentru turul 
următor.

• In „Cupa campionilor eu
ropeni" la baschet masculin, e- 
chipa spaniolă Picadero a în
vins cu scorul de 97—71 (45— 
30) echipa Solna (Suedia). Bas- 
chetbaliștii spanioli s-au cali
ficat pentru optimile de fi
nală, urmind să întîlnească e- 
chipa T.S.C. Berlin.

Se vor reintilni cei
(Urmare din pag. I)

West Bromwich Albion Ast- 
le nu este selecționat pentru 
simplul motiv că echipa sa 
susține în aceeași zi un joc 
în competiția europeană a 
câștigătoarelor de cupe.

In fine, o întrebare pe care 
și-o pun.e orice comentator a’ 
apropiatei Tntilniri internațio
nale, este dacă în formația 
gazdelor va apare acei jucă
tor atît de discutat — Nobby 
Stiles. El n-a mai îmbrăcat 
tricoul de internațional de la 
meciul cu echipa UJLSJ&, din 
turneul final al campionatu
lui european, desfășurat anul 
trecut în Italia. Răspunsul ne

LA IIVCHIDEREA EDIȚIEI
IN C. C. E. LA BASCHET,

DINAMO BUCUREȘTI ELIMINATĂ DE SPARTAK BRNO
BRNO. 7 (prin telefon de la tri

misul nostru special/. Bascr.etba- 
liștii de la Dinamo București nu 
au reușit sâ treacă dificilul exa
men pe care l-au susținut marți 
seara in fața redutabilei campioa
ne a Cehoslovaciei, Spartak Brno, 
pierzind partida din cadrul ce
lui de al doilea tur al C.C.E. 
cu scorul de 96—€9 (48—29). O di
ferență de 27 de puncte față 
de cele 15 obținute de ei la Bucu
rești. fapt care face ca scorul 
total al meciului să fie de 181—169 
în favoarea formației cehoslova
ce, finalistă a .ediției precedente 
a C.C.E.

întrecerea a început în nota 
de dominare a gazdelor, care, 
profitînd de ,.mîna“ excepțională 
a lui Konvicka, excelent com
pletat la acest capitol de Piste- 
lak și de acțiunile bine coordo
nate ale lui Bobrovski, Novicki și 
Vlk au punctat precis. Micul, 
dar entuziastul grup al turiști
lor români, aflat în tribune, în
curajează din răsputeri formația 
dinamovistă, care pare pornită 
pe fapte mari (min. 8 14—16).
Din păcate, cîteva „greșeli” de 
arbitraj dezavantajează echipa 
română tocmai în aceste momen
te. In min. 14, survine inevita

teren, indică scheme tactice șa
blon. Pe teren, realitatea este, 
însă, cu totul alta. Dacă eu, 
de pildă, fac altceva decît ceea 
ce mi se impune, sînt criticat. 
Dar numai atunci cînd rezul
tatul este nefavorabil. Dacă to
tul se termină cu bine, meri
tul este al antrenorului! La 
noi, la F.C. Santos, avem de
plină libertate în organizarea 
jocului, in orientarea de mo
ment la fața locului, și, rezul
tatele sînt cu mult mai bune".

LA ARHIVA CU SCHE
MELE TACTICEI

„Vreți să fiu sincer ?" — 
spune Pele. „Schemele tac
tice distrug frumusețea fot
balului. Fie că vorbesc de a- 
șez-area 4—2—4, 4—3—3 sau 
1—3—1—2—3 nici una din ele 
nu valorează doi bani dacă 
este aplicată rigid, fără să 
se aibă în vedere valoarea 
și concepția de joc a adver
sarului. F. C. Santos aplică, 
în principiu, sistemul 4—2—4. 
Această așezare este doar 
un punct de plecare, mai 
precis, ea se poate observa 
doar la începutul meciului 
sau la reluare, după pauză. 
Fotbalul va deveni, intr-ade
văr, mai spectaculos, atunci 
cînd jucătorul nu va mai fi 
încorsetat în poziția sa din 
schemă, atunci cînd fiecare 
situație este spontan valori
ficată".

SISTEMUL NOSTRU DE 
ANTRENAMENT A RĂ
MAS CORIGENT

„Să nu vă închipuiți că la ora 
actuală fotbalul european este 
superior celui brazilian — 
spune mai departe Pele In In
terviul publicat de „O Globo". 
Analizind calitățile unora și 
ale altora, voi preciza că pregă
tirea fizică a europenilor este 
net superioară. Asta e, firește, 
o consecință a metodelor su
perioare de antrenament folo
site de europeni. Iată deci, ce 
trebuie să învețe antrenorii 
noștri. D-.n punct de vedere

doi frați Chariton?
va parveni, bineînțeles, abia 
după următoarele teste care-i 
așteaptă pe cei 22. Este vorba 
de etapa de campionat, de 
simbătă. ca și de cele trei zile 
de antrenament în comun ce 
vor urma imediat acesteia.

Problema principală pentru 
Alf Ramsey este. însă, atacul. 
Două meciuri egale în fata 
unor echipe considerate în 
rindui outsider-ilor fotbalului 
mondial, un singur gol mar
cat.. — iată, desigur, prea 
puțin pentru echipa care de
ține trofeul suprem. La 15 
ianuarie, pe Wembley, cam
pionii mondiali vor să-și re- 
facă integral prestigiul, acolo 
unde și l-au cîștigat.

bilul : Spartak reface handica
pul inițial de 15 puncte: 34—19.

La puțin timp după reluare, 
bucureștenii ne dau speranțe, 
pentru că după ce jucătorii ce
hoslovaci se detașaseră la 20 p 
(in min. 20, 46—25), scorul ajun
ge în min. 24 la numai 13 p di
ferență : 52—39. Insă din nou 
sintem martorii acelorași greșeli 
de arbitraj în favoarea formației 
Spartak.

Deși au cîștigat la o diferență 
confortabilă, gazdele n-au jucat 
mai bine ca la București. Dar,

STANDARD LIEGE — SELECȚIONATA 
DIVIZIONARĂ ROMANĂ 5-0 (3-0)
LIEGE 7 (prin telefon). Pe 

stadionul din localitate, se
lecționata divizionară română 
a întîlnit echipa belgiană 
Standard. Scorul zdrobitor cu 
care a fost învinsă formația 
noastră l-am aflat prin tele
fon de la conducătorul dele- 

tehnic, al inteligenței de joc 
noi brazilienii sîntem superiori, 
dar ce folos dacă aceste cali
tăți atît de importante în jocul 
de fotbal nu pot fi valorificate. 
De ce ? Foarte simplu: atunci 
cînd se apelează la asemenea 
cilități tehnice, ai noștri nu 
mai au pur și simplu forța ne
cesară de a ajunge în posesia 
balonului. Știu foarte bine că 
scuza antrenorilor noștri este 
aceeași: jucătorii brazilieni sînt 
leneși la antrenamente. Este a- 
devărat acest lucru, dar numai 
în oarecare măsură, pentru că 
la noi antrenamentele sînt șa
blon, sînt plictisitoare. La mo
dul acesta de pregătire nu se 
gîndesc, oare, antrenorii noș
tri ? — a spus în încheiere 
Pele.

telex
TURNEUL INTERNAȚIONAL 
masculin de handbal de la 
Offenburg a fost cîștigat de e- 
chipa orașului Fraga. In fi
nală, handbaliștii cehoslovaci 
au învins cu 6—2 (3—0) echipa 
orașului Moscova.■
TRADIȚIONALA COMPETIȚIE 
internațională de cros „Tra
versarea plajelor”, desfășurată 
la Montevideo, a revenit argen
tinianului Mario Cutropia, care 
a realizat pe 10 km 35:20,6. El a 
fost urmat de Miguel Suarez 
(Uruguay) — 36:13,2 și Alber- 
tino Etchechury (Uruguay) — 
36:18,2.
■
LA 11 IANUARIE, pe stadionul 
„Colombes" din Paris echipa de 
rugby a Scoției va întîlni echi
pa Franței, in cadrul „Turneu
lui celor cinci națiuni”. In ve- 
vederea acestei întîlniri, rug- 
byștii scoțieni au jucat un meci 
de antrenament cu echipa se
cundă. Spre surprinderea ge
nerală, rezervele au învins cu 
8—6 prima formație.■
„CURSA DE 6 ZILE” de la 
Koln a fost cîștigată de cu
plul vest-german Kemper-Ol- 
denburg, care a totalizat 336 
puncte. Pe locul doi s-a cla
sat cuplul Post (Olanda)—Sercu 
(Belgia), urmat de Altig și 
Rentz (R. F. a Germaniei).■
LA MELBOURNE a început 
competiția internațională de te
nis a statului Victoria. Iată 
cîteva din cele mai importan
te rezultate : Lejus (U.R.S.S.)— 
Giltlnan (Australia) 6—3, 7—5, 
6—1 ; Alexander (Australia)— 
Beli (S.U.A.) 7—5, 7—5, 6—3; 
Așhe (S.U.A.)—Keller (Austra
lia) 6—1, 6—4, 6—3.■
INTR-UN MECI internațional 
de handbal masculin desfășu
rat la Helsinki, echipa Norve
giei a învins cu scorul de 20— 
16 (10—9) echipa Finlandei.

trebuie spus, dinamoviștil au e- 
voluat evident sub valoarea ma
nifestată în primul meci cu Spar
tak. Au marcat : Novicki 14, Bo
brovski 15. Konvicka 34, Pistelak 
18 și Vlk 15 pentru Spartak, Albu 
22. Diaconescu 12, Cernea 7. No
vac 11 Dragomirescu 8, Giurgiu 
3 și Ma-ilu 6 pentru Dinamo.

Au arbitrat I. Szabo (Ungaria) 
și E. Macho (Austria), care au 
avantajat in anumite momente e- 
chipa gazdă.

D. STANCULESCU

gației, FI. Tănăsescu. Golu
rile au fost marcate de Naghy 
(min. 10, 44), Colonvar (min. 
30), Debireux (min. 60) și 
Pilot (ftiin. 80). în ziarul nos
tru de mîine vom reveni cu 
amănunte.
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