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începe returul

de volei si baschet
Returul campionatului 

național de volei rezer
vat școlarilor și juniorilor 
începe duminică 12 ianua
rie. Federația anunță că 
vizele anuale pe 1968 ră- 
mîn în continuare valabile 
pînă Ia noi dispoziții.

Primele jocuri ale retu
rului, programate în Ca
pitală, se desfășoară în 
sălile Dinamo, Progresul și 
Constructorul, începînd de 
Ia ora 8. Echipa Grupu
lui școlar chimie din Cop- 
șa Mică va disputa la 
Sibiu jocurile programa
te acasă.

Baschetbaliștii școlari și 
juniori incep și ei retu
rul. Primele jocuri din 
București sînt programate 
sîmbătă de la ora 19 și 
duminică de la ora 8 în 
sala Dorobanți.

STEAUA IN TURNEU
După cum ne comunică con

ducerea clubului, echipa de fot
bal Steaua urmează să între
prindă un turneu de pregătire 
In Grecia, între 10 și 25 februa
rie. Sînt, de asemenea, în curs 
de desfășurare tratative de pre
lungire a turneului, pentru cîte
va meciuri Amicale în Cipru și 
Turcia.

De vorbă cu maestrul sportului OCTAVIAN VINTILĂ

NU SOLICITAM DECIT UN CERTIFICAT
ÎNCREDERE...

VĂ INVITĂM,

LA PATINOARUL

DINAMO!

și la Dinamo. Condu- 
clubului din Șoseaua 
cel Mare ne face cu
că publicul are acees

începînd de astăzi se poate 
patina
cerea
Ștefan 
noscut
Pe patinoarul amenajat în in
cinta terenurilor de 
nic, între orele 9—12 
A fost prevăzută și 
ție specială pentru 
Deci...

tenis zil- 
și 17—20. 

o instala- 
noctumă.

j ii

Ediție inaugurală pe ’69 ! Cu 
multe și îmbucurătoare vești 
despre pregătiri intense în 
sporturile care, obișnuit, iama 
părăsesc scena activității com- 
petiționale, cu o suită de con
fruntări internaționale (unele 
rezultate excelente, altele de-a 
dreptul decepționante) și, în 
sfîrșit, cu destule evenimente 
sportive interne de amploare 
și de importanță.

★
Sezonul de iarnă, inaugurat 

oficial săptămîna trecută, in
tr-o ambianță extrem de plăcu
tă și cu un entuziasm care poa
te să vitalizeze enorm sportu
rile zăpezii, rămîne, fără în
doială, și acum, unul din prin
cipalele puncte de atracție pe 
agenda competițională.

Sîmbătă și duminică — invi
tație pentru Predeal șl Poiana

Brașov! Federația de specia
litate ne informează că si acest 
sfirșit de săptămînă va 6 bo
gat în concursuri. E foarte bine, 
deci, că nu scade nivelu 
ziasmului. DimpoU 
iana Brașov se di
Post 
in organizarea

itu- 
ă. La Po- 
>ută -Cupa 

la probele alpine.

dețean pentru educație fizică 
și sport Brașov. Tot sub egida 
acestui for sportiv, duminică: 
-Cupa Postăvarul’ la sărituri. 
Cealaltă gazdă generoasă a spor
turilor de iarnă — Predealul — 
oferă, in replică, fondiștiloc 
posibilitatea de a-și etala mâies- 
tria. Sîmbătă — întrecerile in
dividuale, duminică ștafeta. Cu

cor

anticipație, felicitări asociației 
sportive din Predeal.

Renunțind la niște tipare 
(poate că așa ceva ar fi nece
sar și in alte sporturi, sau
— în orice caz — merită ca 
experiența să fie atent studia
tă), handbalul își reia In plină 
iarnă. principala competiție
— campionatul rațional mas- 
colin. Este pentru prima oară 
cind echipele divizionare

Don GARLEȘTEANU 
(Continuare *n pag. a 2-a)

Buletinul zăpezii
Serviciul Prevederi de scurtă 

durată din cadrul Institutului 
meteorologic ne-a informat că 
ieri dimineață stratul de ză
padă avea următoarele gro
simi în centrele mai impor
tante în care se practică schi
ul : Predeal 40 cm, Sinaia-Cota 
1500 37 cm, Vf Omul 45 cm, 
Brașov-oraș 
Semenic 31 
nu 26 cm, 
Băișoara 25
Baia Mare 21 cm.

Pentru sfîrșitul săptămini! 
se prevăd, în continuare, con
diții favorabile practicării 
schiului.

(Ghimbav) 19 cm, 
cm, Țarcu-Godea- 
Vlădeasa 16 cm, 

cm, Borsec 24 cm,

AZI, LA CLUJ

PRIMELE MECIURI DIN MANȘA HIBERNALĂ

CLUJ, 
Primul 
pe din 
doilea tur 
tegoriei A 
reprezintă 
tot mai 
Iubitorilor

eta- 
al 

ca-

9 (prin telefon) 
turneu de trei 
cadrul celui de 

al campionatului 
la handbal masculin
o ttfnă care devine 
actuală in discuțiile 

de sport din locali
tate. Și nu este de mirare ! 
Prezenta celor mal buni hand- 
baliști români Ia Cluj, precum și 
faptul că de 3 săptămini in 
oraș nu s-a desfășurat nici o 
întrecere sportivă, fac ca „se
tea" amatorilor de handbal să 
fie pe deplin justificată.

Febra competițională a început 
să se simtă Încă de marți, cind 
la Cluj au sosit primii par- 
tidpanțt Cel dmtîi oaspeți au

IN AL DOILEA JOC

B'JLGARIAROMÂNIA (echipe de juniori)

6-2 2, 2-0, 3-0)

de 
au
în 
de

română, redusă la o a- 
oarbă, n-a reușit decît 
contraatacuri nepericu-

Interesante, jocurile cu

Pentru cel de-al doilea meci 
cu selecționata Bulgariei, an
trenorii Z. Czaka și D. Con
stantinul au remaniat serios 
formația, au renunțat la servi
ciile unor jucători mai vîrstnici 
(Fodorea, Popescu, Bucur, Vlad, 
Doboș), aliniind o echipă In
tr-adevăr de juniori.

în aceste condiții, șansele 
• obține un rezultat favorabil 
scăzut și mal mult, dar, 
schimb, s-a ivit posibilitatea
a roda Intr-o partidă Interna
țională o întreagă garnitură de 
tineri hochelști și ctștlgul a fost 
Incontestabil mal mare.

Juniorii români au abordat 
întllnirea eu mult curaj, au lup
tat foarte energic și au deschis 
scorul, încă din primul minut, 
mențlnlndu-se în avantaj toată 
repriza L

Dar, hocheiul face parte din 
eatcgoria acelor sporturi In care 
șurprizele sînt foarte rare Și în

care valoarea se impune. For
mația bulgară, evident mai bu
nă, mai matură și mai viguroa
să, a depășit momentul critic, 
a monopolizat dominarea și a 
înscris de 5 ori consecutiv, o 
dată fiind chiar și în inferiori
tate numerică... în două reprize 
echipa 
părare 
cîteva 
loase.

Deși
selecționata bulgară rămîn ne
concludente din cauza catego
riilor diferite de vtrstă tn car» 
se încadrează cele două echipa.

Au înscris: Ilier (3), Mlci- 
kov (2) șl Biclvarov pentru oas
peți, Tureanu (2) pentru gazde.

A arbitrat excelent cuplul Ion 
Florescu (România) — D. Voi
nov (Bulgaria) un joc desfășu
rat în limitele sportivității de
pline.

Valerlu CHIOSE

Moment din primul meci al echipelor da juniori ele BomAnlei 
fi Bulgariei.

Scrimerii din lotul național 
și-eu reluat pregătirile. Flo- 
retistele și floretiștii, spa
dasinii și sabrerii, își rezer
vă zilnic cîteva ore pregă
tirii fizice adecvate și, para
lel, antrenamentelor de teh
nică și tactică. Surprinde 
plăcut, îndeosebi, perseve
rența cu care lucrează sa
brerii. Pregătire individua
lă, asalt cu parteneri, spor
turi complimentare. O sub
liniere necesară: antrena
mente In regim de intensita
te maximă, chiar acum, din 
start. îi împărtășim maes
trului sportului Octavian 
Vinfilă, campionul României, 
părerea că ritmul ni se para 
de-a dreptul sufocant.

— Nu se poate altfel, răs
punde ferm sabrerul cam
pion. Woi, trăgătorii de la 
această armă, avem de refă
cut un handicap uriaș. Tre
buie, necpărat, fă-i ajun
gem pe floretiști, să ne ali
niem la valoarea lor inter
naționali. Apoi, dorim 
ne 
de
care

loc la Bonn, probabil, la 
sfîrșitul lunii.

— Anticipați o victorie 
la sabie 7

— Victorie, poate că nu. 
Adversarii noștri au fost re
dutabili și la „Floreasca”, în 
august, anul trecut, dar, în 
orice caz, un 7—9, sau chiar 
un 8—8, este posibil. Scorul 
va depinde și de felul cum 
va fi alcătuită echipa.

pete

— Cu ce „4" credeți că 
s-ar putea merge cu emo
ții mai puține 7

— Din echipă n-ar tre
bui să lipsească Băăescu, 
Nilcă, Popescu și Budahazi.

— Și Irimiciuc 7

să 
prezentăm bine, chiar 
la prima confruntare, 
bate la ușă...

— La ce vă

La meciurile
R.F.G., care

referiți 7

cu echi-
vor avea

t’iiiit ..........................  cimiiiiiia
Citiți în corpul ziarului: ,

= O LECȚIE „CĂPITANULUI..."
5 CU ȘTEFAN CTRJAN DESPRE „ȘEPCILE I 
E ROȘII" (în pag. a 3-a) -1
= ULTIMELE ȘTIRI DE FOTBAL =1
S (în pag. a 4-a) j ■

(Continuare tn pag. a 2-a)

Tiberiu STAMA

I E 0 SOLUȚIE ? I

1 de portarul Datcu, care blochează balo- 
Moment din partida Petrolul-Dinamo 

rețti 1—0. Foto : A. NEAGU

fost handbaliștii de la Poli
tehnica Galati. La numai cîteva 
ore cupă sosire, deși obosiți, ei 
au făcut totuși cunoștință cu 
Sala Sporturilor, sustinind un 
joc de verificare (durata 38 de 
minute) In compania formației 
locale Universitatea. Partida 
(dună cele 60 de minute re
gulamentare scorul era de M-Z5 
pentru Universitatea Ci 
fost -deosebit de utilă 
ambele formații. După 
antrenorul gălățenilor.
D. Sirbu. ne-a declarat ...Par
tidele de la Cluj reprezintă o 
piatră de Încercare, dacă ținem 
cont de situația echipei ta cla
sament. Pentru acest motiv n-am 
întrerupt nici un moment pre. 
gătirlle, sperind să mai obținem 
aci cîteva puncte". La rîndul lor, 
studenții clujeni privesc cu se
riozitate reluarea campionatului. 
Antrenorul formației, prof. Romeo 
Sotiriu, deși are unele greutăți 
tn alcătuirea echipei (Roth- 
suspendat și N’egovan- acciden
tat) este optimist, afirmind că 
elevii săi dețin o formă bună șs 
sînt dornici să evolueze bina 
în fața puMiculuj clujean.

Miercuri însă, hotelul ..Astoria* 
a devenit cartierul general al 
echipelor noastre fruntașe de 
handbal. In această zi studenți
lor gălățeni li s-au adăugat 
formațiile Dinamo Bacău, Steaua 
și Dinamo București, găzduite 
tot în acest hotel, iar joi au 
sosit la Cluj și restul echipelor 
participante. Antrenorul di- 
namoviștilor băcăuani, Lascăr 
Pană ne spunea miercuri la an
trenamentul echipei sale : 
cătorii mei sînt obosiți 
turneele întreprinse in s 
tate. In plus avem și tm 
restrtas : 10 jucători. Am
tive, deci, să privesc cu 
griJorare acest turneu."

Șl acum iată 
durijor de azi : 
mlșul Lugoj — 
mișoara ; ORA 
nlca Galați — 
ORA 17.30 : Steaua București — 
Rafinăria Teleajen ; ORA 18.6S : 
Universitatea Cluj — Universita
tea București ; ORA 20 I Dtaamo 
Bu< -estl — Oinamo Brașov.

Marți 
aceeași 
care i-<

I
I

..Ju- 
după 

străină- 
lot 

mo- 
tn.

programul, 
OKA ÎS : 
Politehnica 
16.15 : Pollteh-

Dlnamo Bacău ;

me- Ti- Ti.

PAUL RADVAN1
corespondent

I
I

C. Cernâianu ne vorbește 
despre turneul Petrolului

Petrolul Ploiești 
turneul întreprins 
24 decembrie și 7 
rie în Algeria.

Așa că după 
Știrbei, a venit
antrenorului secund

Florin 
riadul 

al 
ploieștemlor. C. Cemăia-
nu, să împărtășească ci
titorilor noștri impresii 
după turneul 
Interlocutorul 
intrat direct I

— Desigur, 
realizate de echipa noas
tră tn Algeria sînt cunos
cute. 3—0 cu Zonatrach, 
de fapt o selecționată a 
Algeriei. Meciul a avut

l efectuat, 
nostru a 

tn subiect, 
rezultatele

IU

în-

I

u de mult, în cadrul clubului 
Metalul din Capitală a avut 
loc analiza secției de moto
ciclism. Au participat spor
tivi. antrenori, conducători ai 
clubului, secretarul general al

federației de specialitate. Au lipsit, însă, 
reprezentanții secjiei sport a U.G.S.R., 
care îndrumă și coordonează activita
tea clubului Metalul. Pe bună dreptate, 
această absență a fost regretată de cei 
prezenți. Secția de motociclism a clu
bului bucureșteon este una din cele 
mai puternice din cîte există în țară. 
Ar fi fost deci utilă și necesară o par
ticipare generală a forțelor care con
cură la Duna activitate a acestui nu
cleu de motocicliști. Aici activează 
cîteva elemente cu care sportul nos
tru cu motor s-a mîndrit cîndva, pre
cum și alții pe care se bazează în mo
mentul de rață. Este vorba de Cris
tian Dovids — pe care F.R.M. l-q de
semnat drept cel mai bun sportiv al 
său în 1968 —, Erwin Seiller, Tr. Ma- 
carie (grupa de motocros), Ștefan lan- 
covici (la viteză), Ion Cucu și Alexan
dru Datcu (la airt-track), secondați de 
o serie de tineri de perspectivă, bă
ieți talentați și plini de ambiție, hotă- 
rîți să poarte mai departe aprinsă fă
clia unui sport cu o priză deosebită în 
rîndurile maselor largi de spectatori. 

Nu vom intra, desigur, în miezul 
problemelor discutate în ședința res
pectivă. Nu vom aminti nimic despre 
cuvîntul sportivilor — cu nuanțe 
revendicative, mai mult decît analitice 
— nu ne vom opri nici la modul cum 
privesc unii dintre ei relațiile sportiv- 
club, club-federație. O vom face cu 
alt prilej. Rîndurile de față au o altă 
menire. Sînt scrise cu intenția de a 
trage un semnal de alarmă, de o face 
atente forurile în drept (în special sec
ția tehnică a C.N E.F.S. și secția sport 
a U.G.S.R.) asupra unui fenomen de 
natură să-i îngrijoreze și să-i nemul
țumească pe cei ce s-ou atașat și iu
besc acest sport.

în cadrul ședinței, în care s-au a- 
nalizat activitatea secției și... PERSPEC
TIVELE pentru 1969, s-a hotârit (con
ducerea clubului a făcuf-o fără avizul 
federației), desființarea grupei de vi
teză. Aceasta a fost hotărîrea. Nimic 
mai simplu, dar totodată mai trist. Un 
club cu una dintre cele mai puternice 
secții de moto din țară își desființează 
(se spune — temporar) grupa de vi
teză. Și cazul nu e izolat. Puternicul 
club sportiv Dinamo a renunțat, cîndva,

I la secția de motociclism. Acum, Me- 
I talul. Oare spectatorii, miile de oameni

I
I
I

jonglau cu balonul la 
eălzire credeam că nu le 
vom putea face față. Au 
‘o bună viteză, preiau Șl 
pasează excelent. Sînt t 
deficitari, însă, la capi- | 
toiul pregătire fizică și 
in special rezistența este | 
insuficientă, tn privința I 
eficacității, lacunele sînt 
și mai pregnante. Șutea- 
zi fără forță și imprecis.

— Vorbiți-ne despre 
utilitatea turneului.

— Apreciind rezultate
le la valoarea lor reală, I 
trebuie si spun că tume- ’ 
ul ne-a folosit. A fost ax- » 
trem de util pentru pe- I

I

I
I

G ALEXANDRU

(Continuare 
tn pag. a 3-a) I
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CU DOUA DIFERENȚIALE
PRIN GORJ

Acum, la Peștișani ninge 
cu fulgi mari și grei. Ul
timii kilometri spre această 
comună gorjană ti străba
tem aproape la pas, in efor
tul lăudabil al unui IMS care 
— cu două diferențiale — 
înaintează tăcut prin vata 
proaspătă a zăpezii. Am por
nit către aceste locuri unde 
s-a născut Brîncuși, dorind 
a-i cunoaște strănepoții, a 
asculta la gura sobei ispră
vile sportive, din vară, ale 
tinerilor de aici. Oamenii, 
însă, au trecut repede pes
te acest capitol, invitînd re
porterul să meargă tn sala 
de sport a comunei — fi 
tn acest mod îă pășească 
tn actualitate...

CU

împărțite tn două grupe, 
gimnastele lucrau sub ba
gheta de aur a pasiunii ti
nerei învățătoare Constanța 
Marcu. Elevele, pieptănate cu 
gust, în păr cu bentițe de 
culoarea eșarfelor, executau 
cu eleganță un dans spaniol. 
Fuseseră selecționata
multă atenție și, timp de 
aproape două săptămini. mi
cile gimnaste n-au făcut alt
ceva decît să treacă, în miș
cări grațioase, prin fața în
vățătoarei. Era perioada 
schițelor. Adică, a unor de
sene care înfățișau gimnas
tele în dans, cu coafura 
potrivită fiecăreia, cu no
tația melodiei ce ar cores
punde temperamentului vi
itoarei gimnaste, cu obser
vații în privința noilor cos
tume, a discurilor ce urmau

a fi cumpărate pentru pikup, 
școala avind pian, dar nu 
și pianist. Cele mai mari e- 
moții le avea tinăra învă
țătoare, o fată subțirică, 
sportivă convinsă, elevă și 
ea într-un fel, la cursurile 
fără frecvență ale I.E.F.S.

Priveam acel dans grațios 
cu fulgerări de eșarfe și miș
cări agere, avintate. între
barea pe care ne-o puneam 
era legitimă, profesională: 
ceea ce vedeam constituia o 
excepție 7 în dragostea ei 
pentru gimnastică, învăță
toarea era o pionieră a ac
tivității sportive din aceas
tă comună 7 Nicidecum 1 a- 
vea să vină răspunsul gaz
delor.

Sala
devăr, 
bîrnă

de sport are, într-a- 
spaliere, trambulină, 

și alte aparate pen-

tru gimnastică. Dar, după 
cum se poate observa, (pre
zența porților de handbal, 
coșurile de baschet, fileului 
pentru volei) ea este folosi
tă de handbaliștii, voleibaliș
tii și baschetbaliștii liceului. 
Fiindcă la Peștișani există și 
un liceu. Cu echipe puter
nice de atletism, care parti
cipă în campionatul jude
țean, cu mai multe formații 
de fotbal pitic.

Mîndria comunei este însă 
asociația sportivă „Bistri
ța”, în fruntea căreia se află 
neobositul președinte, pro
fesorul de limba romănă, 
Vladimir Spineanu. Asocia
ția înmănunchează tineri 
din cele două cooperative

V. TOFAN
(Continuare tn par a S-a)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

care se înșirau pe traseul de la Arcul 
de Triumf, pe bulevardul din Ploiești 
sau pe străzile din împrejurimile Pie
ței Ovidiu din Constanța vor fi lip
siți de spectacolele la care speră încă 
să asiste? Ar fi păcat să fie asa.

Clubul motivează decizia
prin lipsa materialului tehnic (motiv 
temeinic), dar și prin efectuarea unor 
cheltuieli făcute în mod inutil la o 
motocicletă veche care rămîne mereu 
în pană în timpul concursurilor (motiv 
mai puțin convingător). Indiferent însă 
de motive, considerăm ca pripită 
măsura luată și credem că este ne
cesar să se revină asupra ei. Existența 
unor întreceri de motociclism, atît de 
mult gustate de public, trebuie apărată. 
E păcat ca excepționalele curse făcute 
cîndva de Buiescu, N. I 
Sădeanu și colegii lor de 
rămînă doar o amintire, 
care efort material, dar 
înțelegere și pasiune, cei 
evita dispariția din programul com- 
petițional a curselor de motociclism 
pe arcuit. Ar fi în folosul mișcării spor
tive, spre satisfacția sportivilor și a 
zecilor de mii de spectatori.

Niculici, Puiu 
! generafie să 
Cu un oare- 
și cu multa 
în drept pot

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I Constantin ALEXE
I
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ȘAH PENTRU TOTI
/

UN SCURT PORTRET AL CELUI MAI TENACE CAMPION MONDIAL DE ȘAH

EMANUEL LASKER-ACEST
INDEPENDENT" NEABĂTUT,

CUM ÎL NUMEA MARELE EINSTEIN

Cei 5 corifei ai turneului de la Petersburg 1914
Em, Lasker și S. Tarasch , șezînd ; A. Alehin, 

blanca și F. J. Marshall, în picioare

(de la stînga): 
J. R. “Capa-

SPRE APOGEUL PERFORMANTELOR LA TIR
Cea mai populată
și valoroasă ediție a J.O. 

® Trei femei și-au făcut
botezul olimpic

® Numai doi favoriți

La sfîrșitul anului trecut 
s-a implinit un secol de la 
nașterea lui Emanuel Lasker 
(1868—1941), poate cea mai 
complexă și interesantă fi
gură din galeria de remar
cabile personalități ale isto
riei șahului.

Matematician în
zestrat (doctor al universită
ții din Erlangen in 1902), fi
lozof original, autor drama
tic, inventator a diferite 
jocuri bazate pe calcul, Las
ker a subordonat toate aces
te tcrlcnte pasiunii pentru 
șah.

Individualitate deosebit 
de puternică, el s-a impus 

ehiar de la începutul carierei 
sale ca un jucător de prima 
forță și, în scurt timp, la nu- 
mai 26 de ani (1894) a devenit 
campion mondial, învingîndu-1 
pe marele strateg W. Steinitz, 
într-un meci memorabil.

Timp de 27 de ani — cea 
mai lungă perioadă înregistrată 
pînă acum — Lasker și-a apă
rat titlul cu succes, încheind 
fiecare nou asalt al corifeilor 
timpului Cu un nou triumf per
sonal. Seria sa de victorii în mari 
concursuri, ca și procentajele în
registrate, rămîn unice. Locurile 
I la Petersburg 1895-96 (înaintea 
lui Steinitz, Pillsbury și Cigorin), 
Nurnberg 1896 (Maroczy, Pills
bury și Tatr-asch), Londra 1899 
(Yanovski, Maroczy, Pillsbury), 
Paris 1900 (Pillsbury, Maroczy, 
Marshall), Petersburg 1909 (la 
egalitate cu Rubinstein) și, mai 
ales, Petersburg 1914 — au de
monstrat lumii șahiste o măies
trie neegalată. Desfășurarea a-

cestui din urmă 
dramatică șt, în 
caracteristică pentru marile ca
lități de luptător ale lui Lasker. 
In concursul preliminar el a 
fost întrecut de 
„genio latino”, J.
ca, cu nu mai 
puncte, avans 
de recuperat, In 
ale turneului final, Lasker a 
realizat, însă, scorul record de 
7 din 8 și, ciștigînd partida de
cisivi la Capablanca, l-a între
cut ca jumătate de punct.

Aceeași performanță, dar cu 
Iț'z puncte avans, a realizat-o 
Lasker și 10 ani mai tîrziu, la 
New York, cînd — deși nu mai 
era campion mondial (pierduse 
titlul în fața lui Capablanca, 
tn 1921, la Havana), și-a între
cut, din nOu, rivalul și, în ace
lași timp, pe cei mai huni 
tori din lume, obținînd Ia 
ani unul dintre cele mai 
triumfuri ale vieții sale, 
seninătate olimpică, el a renun
țat, insă, să mai lupte pentru 
titlul suprem și s-a consacrat 
celorlalte preocupări ale sale.

Venirea naziștilor la putere 
l-a silit, însă, pe bătrînul mae
stru să părăsească liniștea că
minului ce și-l făurise la Thy- 
row, lingă Berlin și să reia. Ia 
66 de ani, viața grea de șahist 
profesionist. Și acest din urmi 
diftcil examen a fost trecut • de 
Lasker cu brio: locul III la 
Moscova 1935 (din no* înaintea 
lui Capablanca) fără înfrir.ge- 
re. constituie o performanță cu 
totul deosebită și pe care n-o 
vedem prea curînd egalată. 
Timp de doi ani el a predat ma
tematica la universitatea din

turneu 
același

a fost 
timp,

către tînărul 
R. Capablan- 

puțin de l’/i 
practic greu 
cele 8 partide

jucă- 
55 de 
mari 

Cu o

Moscova, după care a plecat tn 
America, unde și-a petrecut ul
timii ani ai vieții, înconjurat de 
prietenie și admirație.

în această ultimă perioadă 
a vieții sale, a purtat Lasker, 
tn timpul unor lungi plimbări, 
nenumărate și deosebit de inte
resante discuții cu marele sa
vant Einstein, pe cele mai dife
rite teme, inclusiv fizica, tn 
prietenul său șahist, Einstein a 
găsit un interlocutor neobiș
nuit, caracterizat printr-o deo
sebită ascuțime de spirit. Mai 
tîrziu, în 1952, prefațînd bio
grafia prietenului său, scrisă 
de vienezul J. Hannak, el ii 
va aduce un nobil omagiu, cel 
mâi de preț, poate, Ce i s-a 
făcut:

„Emanuel Lasker a fost, fără 
îndoială, unul dintre cei mai in- 
teresanți oameni pe care i-am 
cunoscut în ultima parte a vie
ții. .. — scria A. Einstein.
Ml-a plăcut independența lui 
neabătută, o calitate atît de 
rară într-o omenire în care a- 
proăpe toți, chiar cei inteîigenți, \ 
fac pafte din categoria supuși
lor prea docili".

Emanuel Lasker a, reprezen
tat o epocă în istoria șahului. 
El face parte dintre acei mari 
campioni ai trecutului, modele 
greu de imitat, despre care se 
va vorbi atîta timp cit oamenii 
vor juca șah.

și-au menținut pozițiile 
® Cantorul american

cele mai bogate în recorduri Șl 
cifre ridicate, este — credem — 
edificatoare. In 1954 recordurile 
olimpice au fost întrecute de cinci 
ori (la ârmă liberă calibru mare 
3x40 1, armă liberă calibru redus 
3x40 f, armă liberă calibru redus 
60 t. culcat — 2 — șl pistol vi
teză), unul a fost egalat (pistol 
liber), fiind Înregistrat și un re
cord al lumii. Comparativ, tabelul 
de onoare de la Mexic se prezin
tă mal bogat : două 
mondiale : armă liberă 
mare 3x40 t — G.

Gări Anderson
primus inter pares

• Arma liberă calibru redus
la trei poziții — singura
probă deficitară

înscris chiar pe primul program 
al Jocurilor Olimpice moderne, 
tirul a fost prezent aproape con
tinuu din 1896 și pînă acum (de 14 
ori), cu excepția edițiilor de la 
St. Louis 1904 șl Amsterdam 1928. 
Treptat, tirul a căpătat o impor
tanță din ce în ce mai mare în 
cadrul J.O., creștere marcată de 
faptul că de la patru probe cu 
116 concurențl, din patru țări ~ 
la ediția inaugurală — s-a ajuns 
la șapte probe eu un număr re
cord de participanțl : 414 repre
zentând 66 de țări la Mexic (față 
de 314 și 53 la Tokio — 1964). Și, 
bineînțeles, se așteaptă ca aceas
tă cifră să devină mal mare pes
te patru ani la Mtlnchen. Aceasta 
și ca urmare a unei hotărin â 
congresului U.I.T. (aprobată de 
C.l.o.) care, ținind seama de aria 
dm ce In ce mai largă a tirului, 
a majorat numărul probelor olim
pice de la șapte la opt (a fost 
introdusă și proba de țintă miș- 
cătoare-mistreț sau căprior aler
gător — la distanța de 50 m), 
ți cel al concurențllor, de la ia 14----" -

recorduri 
calibru 

— ----  ff- _. Anderson
(S.U.A.) 1157 p (v.r. G. Anderson 
1156 p, Wiesbaden 1966), armă 
liberă calibru redus 3x40 f poziția 
tn genunchi — B. Kllngner (R. F. 
a Germaniei) 396 p (v.r. M. NlaSOV 
— U.H.S.S., București 1958, V. Y16- 
nen — Finlanda, Moscova 1958, 
Margaret Thompson — S.U.A.,
Winnipeg 1967 — toți eu cite 391 
p ; cinci recorduri mondiale ega
lata : armă liberă calibru mare 
8x40 f poziția culcat : V. Korneev 
(U.R.S.S.) și E. Vogt (Elveția) cu 
398 p, armă liberă calibru redus 
60 f culcat : J. Kurka (Cehoslova
cia) șl L. Hammerl (Ungaria), 
ambii eu cite 593 p, armă liberă 
calibru redus 3x40 t poziția în 
picioare : J. Gonzalez (Mexic) 376 
p ; șase noi recorduri olimpice : 
armă liberă calibru redus 6o f 
culcat : J. Kurka și L. Hammerl 
cu cite 59ă p (v.r. L. Hammerl șl 
L. Wlgger, ambii la Tokio cu cite

liber, doi cu 562 p. Iar că o do
vadă a luptei acerbe care s-a dat 
pentru fiecare foc, vom sublinia 
că Ia cinci probe, medaliile au 
fost atribuite Prin tragetj supli
mentare sau departajări de baraj: 
60 f culcat, pistol liber, pistol 
viteză, talere și skeet.

★
întrebat asupra cauzelor care 

au determinat creșterea valorică 
a întrecerilor de tir din Mexic, 
antrenorul emerit Petre Cișml- 
giu a dat următorul răspuns :

„Este vorba mai intii de carac
teristicile speciale în care s-au 
desfășurat Întrecerile : standurile 
de tragere au fost echipate cu 
instalații de cea mai bună caii, 
tate, iar organizatorii au asigu
rat un personal tehnic suficient 
ca număr și bine instruit. Mi-am 
dat seama, apoi, că cel mai 
mulți dintre concurențl s-au 
prezentat cu o pregătire supe
rioară sub toate aspectele, fede
rațiile participante manifestlnd 
<m interes deosebit pentru în
trecerile din Mexic, fapt reflec
tat și printr-o instruire susținu
tă pe intregul parcurs al celor 
patru ani 1964—1968. Desigur că 
și altitudinea Mexicului a sporit 
atenția acordată antrenamentelor, 
astfel că efectele acesteia au fost 
oarecum anihilate. De asemeneia,

pentru fiecare țâră.
★

că
12

La
J.O.,

cea de 
tirul a â XlX-a ediție 

fost cotat —

UN STUDIU
AL LUI LASKER

Albul începe șl clștlgă 
(Controlul poziției. Alb ; 
Tg7. Pc7. Negru : Ka4, Tc2,

Ra8,
Pg2)

pusDe astă data n-am mai 
obișnuitul nostru titlu: In 5 
minute ! — deoarece, fără îrF- 
dorâlă. acest studiu de final al 
lui Em. Lasker, vă va cere mai 
mult timp. Soluția. în fond, nu 
este grea, cu condiția de a găsi 
ldeea — astăzi clasică în fina
lele de turnuri.
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MIC LEXICON ȘA HI ST
DAMIANO — Autor al cele

brului manual „Questo libro e 
da imparare a giocare a scachi" 
(Această carte este pentru a vă 
învăța să jucațl șah), apărut în 
1512 la Roma. Lucrarea lui Da
miano (un farmacist de origine 
portugheză) a fost scrisă în 
limba italiană și a cunoscut nu
meroase ediții. Ea conține ana
liza a numeroase deschideri 
dintre care unele se mai joacă 
și astăzi și o serie de proble
me, multe din ele împrumutate 
din vechiul șatrandj (varianta 
arabă a șahului). Iată una din
tre ele, a cărei temă nu și-a 
pierdut actualitatea i
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Poziția regelui 
dicată.

Albul Începe, 
mutări.

alb nu este in-
Și dă mat in 5

1.
3.

Th8+ !
Th8+

Soluția este :
2. Thl+ Rg8
4. Dhl-ț- Rg8 5. Dh7 mat. 
două turnuri se sacrifică

R:h8
R:h8 
Cele 
pen-

tru a aduce cu tempo dama albă 
pe coloana „h”.

Pe deplin actuale sînt și une
le sfaturi ale lui Jlamiano, din 
care reproduceri/ citeva : „nici 
o mutare nu trebuie făcută fără 
scop" ; „nu juca repede" ; ,.cînd 
ai în vedere o mutare bună, 
gîndește-te, totuși, dacă nu exis
tă una și mai bună”; „caută 
să-ți pui regele în siguranță"

DAMIANO (Gambitul) - 
Analiza amănunțită a gambitu
lui' 1. e4 e5 2. Cf3 f6 3. C.e5 
efectuată de Damiano, a făcut 
ca să i se dea numele său, deși 
acest gambit este menționat în 
lucrarea anterioară a lui Lu- 
cena (1497) și în manuscrisul de 
la Gottingen.

DAWSON T. R. (1889—1951) 
— Unul dintre cei mai celebri 
compozitori de probleme de șah, 
specializat în așa numitul gen 
„feeric". A compus, începînd 
din 1907, peste 6 400 de pro
bleme, dintre care numai 9OT 
de tip obișnuit, restul cu mat 
ajutor, inverse, analitice, re
trograde etc. A fost timp de 
mulți ani președinte al Societă
ții problemiștilor englezi și re
dactor a! rubricii de problema 
din revista „British Chess Ma
gazine”.

DESCHIDERE — Prima fază 
a partidei de șah, în cursul că-

a
,. — ------ dinpunct de vedere al popularității 

(număr de participanți) ca al pa
trulea sport, după atletism, nata- 
țle și box, una dintre cele mâi 
aglomerate întreceri fiind clasica 
probă de armă liberă calibru re
dus 60 de focuri culcat (86 de țin- 
tași). De altfel, aici și-au făcut 
botezul olimpic ți “
Eulalia Rolinska (Polonia) 
cui 22 cu 593 p — șl Gladys de 
Șeminario (Peru) — locul 31 cu 
591 p. împreună cu skeetista mexi
cană Nuria Ortiz — locul 13 cu 
191 t — ele au fost primele spor
tive care âu beneficiat dâ 
derile cartel olimpice, 
participarea ” 
rile de tir.

șt trăgătoarele
- ■ ' ) - lo-

femeilor la
! prevâ- 
prlvlnd 
Întrece

★

caracteristicăPrincipală 
cursurilor de tir de pe poligonul 
Campo Militar nr. 1 a fost nive
lul Înalt al rezultatelor. Prin 
această, tirul s-a confirmat defi
nitiv ca sportul perfectei stăpînirl 
de sine și al marii precizii. In
tr-adevăr. valoarea performanțe
lor a depășit toate previziunile, 
tot ceea ce se obținuse pină acum 
la J.O. O singură coniparație cu 
ediția de la Tokio, una dintre

ă con-

597 p), armă liberă calibru mare 
3x40 t : G. Anderson 1157 p (v.r. 
G. Anderson i 153 p, Tokio), pistol 
liber : G. Kosîh (U.R.S.S.) și H. 
Mertel (R. F. a Germaniei) — am
bii cu cite 562 p (v.r. A. GuScin — 
U.R.S.S. 560 p. Roma 1960 și V. 
Markkanen — Finlanda 560 p, To
kio 1964), pistol viteză : J. Za- 
pedzki (Polonia) 593 p (v.r. P. 
Linnosvuo — Finlanda 592 p, To
kio 1964). De subliniat că și la 
probele cu arma de vinătoare (ta
lere și skeet) au fost înscrise ci
fre foarte bunte : 198 t.

Interesant de reamintit că In 
eadrul anchetei internaționale în
treprinsă de ziarul „Sportul" sub 
titlul „Ce recorduri mondiale vor 
cădea la Mexic", cunoscutul co
mentator <Ie specialitate al Agen
ției „Sport-Information” din Zu
rich, dl. Paul Betschart, deși 

foarte circumspect, a indicat (cu 
două excepții : armă liberă cali
bru mare și pistol liber) cu su
ficient realism rezultatele pe fle
care probă. Nu la fel de inspirat 
s-a ârătat însă specialistul elve
țian în pronosticurile sale în pri
vința recordurilor, el fiind de pă
rere că, în ciuda cifrelor foarte 
ridicate — dar depășite la antre
namente — ar fi fost posibilă în
registrarea de noi recorduri mon
diale doar la 60 f culcat, pistol 
liber și pistol viteză. Tn schimb, 
spunea dl. Betschart, datorită ex
tremei dificultăți specifice probe
lor de 3x40 f calibru mare și ca
libru redus, ca și înaltelor per
formanțe atinse (I 156 p și, res
pectiv, 1 164 p), era incertă obți
nerea altor rezultate superioare. 
Dar, ca majoritatea pronosticu
rilor șl acestea au fost infirmate.

în același context ăl limitelor 
la care au ajuns performanțele 
la tir, este notabil faptul că in 
fruntea clasamentelor de la ulti
mele j.o., valorile au fost foarte 
apropiate : la skeet, trei coneu- 
tenți eu cite 198 t, la 60, f culcat, 
doi cu 598 d Și alți doi cu 597 p, 
la talere, trei cu 196 t, la pistei

cei mai mulți dintre trăgători au 
fost dotați cu armament adap
tat chiar de fabricile producă
toare, iar muniția a fost selec
ționată din loturi special coman
date conform caracteristicilor ar
melor întrebuințate. Consider, în 
același timp, că la Campo Mili
tar nr. 1, pe standuri s-a reiinit 
un număr mai mare de țititașl 
de valoare, in comparație cu 
alte ediții ale J.O. la majorita
tea probelor fiind prezenți nu
meroși ciștigători de forțe sensi
bil egale, candidați la medali
ile olimpice". 4

★
i rezultatelor bune, 
tir a oferit șl o 

Cu două excepții,

NU SOLICITAM DECIT
UN CERTIFICAT DE ÎNCREDERE..."
(Urmare din peg. 1)

— N-aș vrea si influențez 
colectivul de antrenori, dar pen
tru sabrerul ieșean am. deocam
dată, rezerve. Este, într-adevăr, 
tin trăgător eu o infinită vita
litate. Totuși, la capitolul tehr 
nici mat are de învățat Or. 
se știe, sabrerii din R.F.G. au, 
cs principal atu. o tehnică din
tre cele mai avansate

— O va urma ?

— In martie. concurs 
ternațional la Budapesta. 
In aprilie. ■* reeci cu bulgari: 
fn ăep.jsa-a.

in- 
ter

principii constă, însă, in lipsa 
de concursuri. De aici carențele 
In materie de manifestare a per
sonalității pe planșă. Or, dacă 
fti S-ar da prilejul să fim pre
zenți în cit mai multe competi
ții, anul acesta, afirm cu toată 
convingerea și cu toată răspun
derea că la „mondiale” nu ne 
Vom clasa mai jos de locul 6. 
Adică, după echipele U.R.S.S., 
Ungariei, Poloniei, Italiei și 
Franței, fruntașe pe glob.

Și, in pofida 
competiția de 
curiozitate. L........ ...
Gări Anderson șl Josef Zapedzki, 
favorlții au fost învinși pe toată 
linia. Numai doi dintre laureații 
de la Tokio (G. Anderson șl L. 
Hammerl) au cucerit medalii și 
la Mexic. Ceilalți, care porneau 
cu mari șanse, nici n-au intrat 
in primele șase locuri : campio
nul lumii la pistol liber, sovieti
cul Vladimir Stolipin s-a clasat 
al 10-Iea, elvețianul Stoll — cre
ditat cu cifre de pește 570 p, lo
cul 12, bulgarul '
56» p), locul 24. la armâ liberă 
calibru redus 60 f culcat : fai
mosul american Lones Wiggâr-25, 
Karl Wenk (R.F. a Germaniei), 
realizator al unui dublu rezultat 
maxim de cite 600 p, abia pe 
locul 13, campionul continental 
al probei, iugoslavul Lpncar, lo
cul 41. Dar, n-au fost numai că
deri vertiginoasă ci și ascensiuni 
spectaculoase. De pildă, la skeet, 
actualul campion olimpic, Ev- 
gheni Petrov (U.R.S.S.) a fost 
al 20-lea la europene (cu nouă 
puncte mai puțin), iar medalia, 
tul cu argint, italianul Garâgnani 
— poziția a 13-a (Opt puncte în 
minus). Exemplele ar putea fi 
continuate și la talere.

Cel care ă impresionat lnsâ 
cel mai mult la poligonul o- 
limpic din Mexic a fost, fără dis
cuție, tînărul cantor militar ame
rican.

Gary Anderson (29 de ani, i,83 
m înălțime șl 68 kg), un adevărat 
supercamplon. Rezervă la J.O. de 
la Roma, el a cîștigat, după doi 
ani. la „mondialele" de la Cairo, 
patru titluri. Campion olimpic la 
Tokio. Anderson uimește lumea 
tirului la campionatele mondiale 
de la Wiesbaden, în 1966, cind re
coltează șapte victorii rezultatele 
lui s<tulndu-$e la limite superioa
re. Campion incontestabil la una 
dintre cele mai grele probe, armă 
liberă calibru mare 3x40 f, ■ Gary 
Anderson este vedeta tirului mon
dial. considerat, pe dfept, cel mai 
bun țintaș d:n ultimul deceniu. 
Fire extrem de tenace, Anderson

Denev (peste

Startul atleților

dovedește o ambiție șl o perse
verență ieșite din comun. Un 
exemplu semnificativ : după ce a 
încercat, dar fără succes, să intre 
de cinci ori la Facultatea de Teo
logie, el a izbutit a șasea oară; 
iar în 1967 a reușit s-o și absolve. 
Și un altul chiar de la J.O. ) tn 
timpul întrecerilor de la calibru 
mare, in seria a n-a la culcat,- 
arma lui Anderson a suferit o 
defecțiune, motiv pentru care el 
n-a țintit decît 95 p. Deloc impre
sionat, sportivul american șl-a re
parat repede arma șl după po
ziția în genunchi el se și instalase 
tn fruntea clasamentului. De alt
fel, atît la antrenamente ctt și în 
concursuri, el manifestă o mâra 
capacitate de a se autodlsclplina. 
Toate aceste calități au făcut din 
Anderson asul trăgătorilor de pe 
toate meridianele.

★
Singura probă, s-o numim de

ficitară. a fost cea de arrtîă 
liberă câlibru redus 3x46 
specialiștii considerau că 
ții la medalii vor trebui 
gă neapărat cel puțin, 
zultat de 1160 p (recordul 
șl cei olimpic aparținînd ameri
canului Lones Wigger cu ridicata 
cifră de 1164 p). performanță th- 
reglstrată în 1968 de maj mulți 
țintași. Dar, iată că învingătorul 
din Mexic, vest-germanul Bernd 
Kllngner a luat medalii de aur 
numai cu 1157 p. să fie oare de 
vină fantul că el nu a tăcut de
cît o foarte scurtă aclimatizare 
în Mexic ? Dar ceilalți au pro
cedat la fel ? Kllngner (șl-a tăcut 
debutul competlțional pe cînd a- 
vea 15 ani, cu Ocazia „europene
lor" de ia București, în î#8t). 
dublu campion al „internaționa
lelor" Românie), este cotat de 
doi ani ca cel mai constant tră
gător continental. Totuși, rtatll- 
tatul lui nu reflectă realele posi
bilități ale protagoniștilor probei 
în rîndul cărora se numără indis
cutabil și el. Să subliniem doar 
că mal înainte de J.O., sovieticul 
FarhimoViel obținuse ‘ '
cifră **“ 
țelul

f. Alei, 
aspirâh- 
să atiti-
Un re- 

mondlal

fantastica
de 1170 0, pentru moriient, 
mult visat al atîtor trăsfttofi.

*
dată cu terminarea comiie-O ________  ___ __

tiției de tir a J.O., nu s-a inciie- 
iat însă și cursa pentru doborfrea 
recordurilor mondiale, pentru a- 
propierea și chiar atingerea 
p’afonuiui maxim al performanței, 
cînd faptul va fi împlinit, la une
le probe poate peste cîțiva ani, 
la altele ceva mai tîrziu. vor tn- 
tta trl scenă diriguitorii tirului 
mondial. Ei Vor trebui să purcea
dă la modificarea distantelor, a 
țintelor, la ridicarea haremurilor. 
Și astfel. întrecerea pentru rezul
tate mereu mai bune vă f! re
luată cu un plus de dificultate, 
dar șl cu mai multă ambiție, vi
goare șl măiestrie. Tar prin a- 
ceasta sportul va deveni și niftl 
frumos, va cîștiga noi adepți.

Constantin COMARNISCHl

K J

Intensă activitate
jucătorilor români

Jucătorii noștri de tenis de masă 
vor avea o intensă activitate 
competițională interhățlonalâ In 
acest sezon. S-a stabilit ea semi
finala „Cupei campionilor euro
peni" (feminin) dintre echipele 
Voința Arad și Aussănhandel 
Berlin să se desfășoare la 3 fe
bruarie la Berlin. In continuare,- 
la Berlin, cei mal buni jucători 
români vor lua parte la campio
natele internaționale ale R. D. 
Germane, care vor începe la 5 
februarie.

O selecționată a țării noastre 
va evolua și în cadrul campiona
telor internaționale ale Ceho
slovaciei, programate între 31 ia
nuarie și 5 februarie la Bratislava.

NOI SECȚII DE JUDO
Recent, au luat ființă noi secții de judo. Iată relatările 

corespondenților noștri din Tg. Mureș și Tr. Măgurele:

reia are loc mobilizarea forțe
lor în vederea jocului de mij
loc. Această dezvoltare se face 
în concordanți cu anumite prin
cipii dintre care cele mai im
portante sînt: ocuparea unor 
poziții cit mai bune în centru, 
crearea unei structuri de pioni 
favorabile și viteza. Nu există 
o clasificare și. mai ales, o no
menclatură unitară și unanim 
acceptată a deschiderilor. Cea 
mai răspindită clasificare este 
cea propusă de către fostul 
campion mondial Dr. M. Euwe: 
Jocuri deschise (începînd eu 
1. e2—e4 e7—e5): Jocuri închi
se (l.d2—d4 d7—d5) ; Jocuri se- 
mi-deschise (1. e2—e4. 
răspunsuri
Jocuri semi-închise (1. d?—<54. 
alte răspunsuri afară de d7—d5) 
și Jocuri de flanc (alte mutări 
afară de l.e4 și 1. d4). în ceea 
ce privește nomenclatura, 
suficient 
derea 1. 
denumită 
Apărarea
țev, Sistemul Pirc-Ufimțev, 
Apărarea Antal... F.I.D.E. (Fe
derația internațională) a numit 
de mult o comisie care să facă 
ordine In această harababură, 
dar lucrurile nu prea progre
sează.

— Două examene care 
■ anunță foarte difici-

in 1969

să le
da, Aer pe care vrem 
Am cu note de la 8 tn 
feL «■ șria cum r.e-am 
recit pentru „Cupa ccm-

— Anul trecut, 
.CC-E-”, Steaua * 
mirat pe locul 8 Ce-și 
propune campioana țârii 
pentru acest an ’

In 
ter-

Primele starturi ale atleților 
în noul aii vor fi date azi 
după amiază în sala Floreas- 
ca II din Capitală (cea din 
parcul .,23 August" încă nu este 
gata pentru concursuri). Ca un 
preambul al seriei marilor 
competiții republicane pe teren 
acoperit, simbâtă (de la ora
18.30) și duminică (de la ora
8.30) se vor desfășura întrece
rile campionatului municipal 
pentru juniori miei.

TG. MUREȘ. La clubul 
sportiv universitar Medicina, 
•ing. R. Cîndea și studentul 
D. Schiinn, practicanți ai 
judo-ultii, au adus o prețioa
să contribuții la înființarea 
noii secții. Conferențiarul df. 
M. Kerekeș a fost ales pre
ședintele secției. Pentru în
ceput, 20 de tineri participă 
de două ori . pe săptămînă la 
antrenamente. Ce-i drept, 
condițiile de pregătire sînt, 
deocamdată, reduse. Cu toate 
acestea, o serie de tineri au 
făcut unele progrese : L. Moi
se, L Geret, L. Matei.

ION PAUȘ J
TR. MĂGURELE. Tinerii 

de ia Combinatul de ingra

șămințe chimice au prilejul, 
de cîtăva vreme, să practice 
un nou sport — judo-ul. A- 
sociația sportivă Chimia be
neficiază de aportul unei în
drumări competente. Rfăgăti- 
rea viitorilor judoka a fost 
încredințată inginerei Monica 
Rotaru, componentă, pînă nu 
de mult, a echipei Olimpia 
București. Antrenamentele au 
loc de două-trei ori pe sâp- 
tămînă în sala de gimnastică 
a Centrului școlar agricol. 
Peste puțin timp, echipa a- 
sociației Chimia va parti
cipa la primele întreceri of
ficiate.

DUMITRU GRUIA

alte răs-
afară de el—e5):

este 
să arătăm că descht- 
e4 d6 2. d4 Cf8 este 

Apărarea rjgosla-.ă. 
Pire. Apărarea Ufim- 

Pi:

Rubrică redactată de :
Sergiu SAMARIAN

— Ar fi toarte important si 
ni se eco-de această încredere. 
Ați vărat, H <^vst. U Buda
pesta, n-a bprit mult să Htre- 
cem echifsa O.R.SS, cere a ali- 
niat garniture-standard, folosi- 
tă ți in Merit, wade a cucerit 
titlul oitmțrie. Cwmmc bine va
loarea scbrerilor ssoștri. Pot să 
affre* eă Secere posedă tm ba
gaj suficient pentru a face față 
onorabil unor mari competiții, 
chiar a unor C.M. Handicapul

• PANORAMIC SPORTIV INTERN •_
(Urmare din pag. 1)

aceste condițiiverifică, în
(identice cu cele întîlnite la 
marile confruntări internațio
nale) și într-o întrecere cu 
„miză" care, normal, mobili
zează toate energiile și valori
fică, la maximum, potențialul 
fiecărui „7“. Așadar, timp de 
trei zile, la Cluj, primul tur
neu din cel de-al doilea tur al 
campionatului masculin. Un 
examen important pentru toate 
cele 10 echipe, pentru jucători 
și antrenori și, reamintind inedi
tul formulei de desfășurare a 
campionatului,
chiar, și pentru handbalul no
stru, în general.

Și mai este ceva. Turneul de 
L -

desfășurare a 
putem spune

la Cluj trebuie să furnizeze 
multe date importante antreno
rilor echipei naționale...

★
început timid, aproape ano

nim, un sport foarte tînăr 1» 
noi — judo— a început să cu
cerească o largă adeziune a ti
neretului. S-a vorbit, la început, 
doar despre frumusețe, despre 
curaj, bărbăție, îndemînare etc. 
Acum — deci, foarte curînd — 
se poate vorbi și despre popu
laritatea cîștigată. Ce alt exem
plu, mai convingător, poate fi 
dat decît acela că, după etapa 
județeană, la sfîrșitul acestei 
săptămîni își dispută califica
rea pentru finalele campionatu
lui național nu mai puțin de

32 de echipe! La Timișoara. 
Roman și în Buctjrești vor evo
lua — printre alte formații care 
candidează la un loc în „pri
mele 8” — echipele Politehnica 
Timișoara, Vagonul Arad, Me
talul Roman, Rapid, 
mia...

Agrono-

(de data 
întîmplă-

★
Hocheiul s-a mutat 

aceasta vremea este, 
tor, favorabilă) la Odorhelul Se
cuiesc și la Gheorghieni. Poate 
că la anul, „secunzii" își vor 
disputa campionatul pe patinoa
rul artificial (e, desigur, cu to
tul altceva decît gheață natu
rală) din Poiana Brașov. Ar fi 
un cîjtlg pentru hocheiul no
stru.

CU DOUA DIFERENȚIALE...
(Urmare dm pag. 1)

(sportul lor 
handbal, 41- 
Hnrfnțeles.

micuțelor

din actualul sezon: 
TINERETULUI LA 

etapa de iarnă. In fața 
de șah ți ping-pong, la

săniuțe tți disputau intli- 
numeroți aparțini dlr.

de dictando, finea 
de concurs. Ni s-a 

este mai practic 
a ține evidența re-

ta 
.ren

al tinerilor mușche-

Simbâtă și duminică, 
„Drept", continuă primul 
dez-vous” 
tari bucureșteni. După disputs
floretiștilor — competiția de 
spadă și sabie. Puncte de reper 
importante pentru turneul spe
ranțelor olimpice, de la mijlo
cul lui februarie.

Și, tot în acest sfîrșit de 
săptămînă. primul concurs atle
tic de sală, rezervat juhiorilor 
mici. în curînd, și mult aștep
tatele evoluții ale seniorilor, 
care ne vor arăta ce alte sur
prize (sperăm tot atît de plă
cute ca în 1968) pregătește atle
tismul pentru sezonul „europe
nelor8.

•gr.cole ale comunei și pu la 
dispoziție nu mai puțin de trei 
terenuri de volei 
preferat), unul de 
tul de baschet și, 
«nul de fotbal.

Antrena meniul
gimnaste se terminase. Am fost 
poftiți să urmărim citeva în
treceri ce se desfășurau în ca
drul celei mai mari competiții 
sportive 
„CUPA 
SATE”, 
meselor 
schi și 
etatea
Hobița, Bădiceni și din alte 
sate ale comunei Peștișani. Un 
caiet mare, 
locul foilor 
explicat că 
acest fel de
zultatelor RESPECTIVUL 
„DOSAR" CĂLĂTORIND CU 
SANIA DE LA UN SAT LA 
ALTUL. începuse a se înnopta. 
Larma voioasă a tinerilor re- 
întorși de pe pîrtia de schi, 
zădărea dulăii pe sub porțile 
ogrăzilor, cei mai mici dintre 
schiori astnuțindu-i aprig cu 
joaca lor neastimpăratS. Nin
gea molcom și în ceata gi. 
gioasă a prichindeilor cu că
ciuli oltenești, distingeam nu 
mai puțin de șase strănepoți ai 
marelui Brdncuși. Intre ei : 
Gheorghe BrAncuși (elev-atlet), 
Grigore Brâncuși (handbalist 
junior) etc.

Activități sportive frumoase 
am aflat si în alte comune 
gorjene. La Tismaria- (aici ti-

au un adevărat complex 
v), la Arcani, ld Cărbu- 
fi în multe alte locuri 
ambițiosul IMS al CJEFS

nerii 
spori 
nești 
unde
din Tg. Jiu ne-a purtat. Și s-a 
fntimplat, ca intr-una din acele 
zile cu multă ninsdare, si în- 
tîlnim pe șosea un alt IMS — 
perei ceva mai sprinten, In 
fața căruia, cunoscindu-i nu
mărul, sm oprit. Așa a stat de 
vorbi reporterul cu tînărul pro
fesor de educație fizică Du
mitru Secotâ. șeful secției sport 
și turism din cadrul Comitetu
lui județean U.T.C. Gorj. Ve

la
ne- 
hu 
cu 
de

nea de ia Runcu, fusese 
Biliehi, la Brănești și era 
căjit că treaba pe acolo 
merge prea bine. Povestea 
ciudă despre niște mese
tenis care ar înviora activitatea 
acum, iarna, dar din lipsa ini
țiativei nu puteau fi instalate 
tn respectivele cămine cultu
rale. Era hotârît să rezolve a- 
ceste lucruri (și altele care 
mai erau de rezolvat) unele de- 
pinzind de Consiliul popular 

' județean, deoarece se refereau 
la două foite terenuri de fot
bal (din Săulești și Bălănești) 
care fuseseră dezafectate. A- 
dică, mai pe șleau, put și sim
plu arate cu plugul.

Dumitru Secoti cunoștea ac
tivitatea sportivă din județ ca 
pe propriile-i buzunare. Ne cu
noștea și pe noi, de mai mulți 
ani, de rt-nd era activist spor
tiv, și chiar de mai înainte, de 
cînd făcea sport de performan
ță ca student la l.E.F.S. Fire 
deschisă, năvalnică, însetată de 
frumos, nu admite jumătăți de

măsură în spirtul la săte. E- 
tapa de masă d „CROSULUI 
TINERETULUI” de anul trecut 
a însemnat sute de țineți ali
ntați la start. Iar etapa finală, 
desfășurată la București, a adus 
prin tînărul Iulian Săvescu din 
Cărbunești, primul titîu de 
campion la „Crosul tineretu
lui". In rezumat, este de pă
rere că sportul se bucură de 
mare trecere în rîiidul tine
retului de la sate. L-am între
bat, fără ocol, dacă e de acord 
c* următoarea „împărțire” ca
lendaristică generală a activi
tății competiționale sătești j 
„Din primăvară pînă tn toam
nă, MUNCILE AGRICOLE — 
din toamnă pină în primăvară, 
IARNĂ. Adică, tot nimic". 
Spre surprinderea noastră a 
confirmat acest lucru. Adău
gind, însă, că împotriva acestei 
„împărțiri” trebuie luptat, tine
rețea necunoscînd odihnă atunci 
cînd e vorba de pasiune, de 
frumos, de ambiția de a cîștiga 
nn trofeu, o întrecere, fie Ca cit 
de grea !

Intr-un tirziu, după cî t-a 
urcat în mașină, alături de noi, 
s-a interesat pe unde fusesem. 
I-am spus, fără a lăuda 
din cite am văzut. „Se 
face incomparabil mai 
ne-a mărturisii el. Apoi, 
un timp: „Va trebui să
tăm, însă, forme mai actuâle, 
mai modeme, de a organiza 
întrecerile. Le vom găsi, gînt 
sigur. AVEM DOAR, PE HO
TARUL NOSTRU, COLOANA 
INFINITA A LUI BRAN
CUȘI 1“

nimic 
poate 
mult1’ 
după 
cău-
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CU ȘTEFAN CÎRJAN 
DESPRE „ȘEPCILE ROȘII"

• „</" este o formație in evolufie • Nu voi păstra apărarea in 
linie • Opțiune pentru contraatac 0 Dificultăți fi antidotul 

elanului PMfiĂTIRl... PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...
Eram lntîlnlt pe Ștefan Cir Jan 

după ce avusese clteva contacte 
cu aspectele de la Universitatea 
Cluj.

— V-ațt edificat In acest 
răstimp 7 Preluați o realitate 
convenabilă 7

— Am găsit o echipă rema
niată, ttnără, jucători discipli
nați, care se angajează constant 
la eforturi. Am găsit niște ves
tiare utilate excelent pentru 
confortul și refacerea fotbaliști
lor, așa cum nu are nici un alt 
club din țari. Am găsit o secție 
eficace Și o activitate bine or
ganizată. Teașcă, predecesorul 
meu, a realizat aici lucruri bune.

— Cum apreciați poten
țialul echipei 7

— Actualmente, „Vt este o 
formație tn evoluție, cu pre
ocupări de joc modern, printre 
care ideea de a juca fiecare

NU VÎRSTA, 1
CI RANDAMENTUL!

Este știut că, oricit de 
bine și-ar conserva forțele și 
oricit de conștiincios și me
todic s-ar pregăti un sportiv, 
/vine o anumită vîrstă cind, 
volens-nolens, trebuind să se 
supună unor legi fiziologice, 
el își încheie activitatea com- 
petițională. Dar, venirea a- 
cestui moment, mai devre
me sau mai tirziu, depinde 
— în afara intervenției unor 
condiții obiective — de mo
dul în care sportivul respec- 

și-a organizat viața, ca 
JF de felul, tot atît de im
portant în care a înțeles să 
-se pregătească din punct de 
/vedere al performanței. Fot
balul internațional, ca și cel 
de Ia noi, a dat multe exem
ple de Jucători care, ridicind 
aceste cerințe la rang de 
principiu, au reușit să joace 
în echipele lor de club, ori 
chiar în naționalele respec
tive, mulți ani de-a rîndul.

Dacă raportăm, însă, acest 
principiu imuabil și invariabil 
Ia fotbalul actual din țara 
noastră, constatăm că lucru
rile nu stau tocmai așa. Ast
fel, la noi a devenit parcă 
o MODA, pe cit de bizară 
pe atlt de persistentă, ca Ia 
un moment dat, indiferent 
dacă a „bătut sau nu ceasul** 
retragerii de pe terenul de 
fotbal a unui jucător să se 
găsească voci care să-1 so
cotească „terminat". Se for
mează astfel un cor, la care 
participă uneori conducători 
ai echipelor, antrenori, spec
tatori, cerîndu-se la unison 
înlocuirea definitivă a celui 
decretat dintr-o dată ca fiind 
bătrîn. Dacă încercăm să ob
servăm Cînd se produce a- 
cest „eveniment** constatăm 
că el apare de regulă atunci 
cînd sportivul ajunge la 
vîrsta de 30 de ani. uneori 
chiar și mai devreme.

Reflectînd la această stare 
de lucruri, ajungem la con
cluzia că două sînt principa
lele cauze care-i determină 
pe mulți să ceară scoaterea 
din echipe a acestor fotba
liști :

-** plictiseala față de un 
anumit nume rostit ani în 
Șir ;

— propagarea continuă și 
la orice eșalon a ideii potri
vit căreia echipele de fotbal 
trebuie în mod permanent 
întinerite. \

Dacă în ceea ce privește 
primul punct comentariile 
sînt de prisos —- fiind vorba

RAFINARIA PITEȘTI

ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ

— Operatori de prelucrare 
a țițeiului sau operatori chi- 
miști categoria de salarizare 
7—8.

— Mecanici pompe compre- 
soare pentru exploatare, cate
goria 7—8.

— Mecanici pompe compre- 
soare pentru reparații, cate
goria 7—8.

— Mecanici exploatare tur
bină termocentrală categoria 
7—8.

— Mecanici reparații tur
bine termocentrală categoria 
7—8.

— Operatori cameră coman
dă electrică categoria 7—8.

— Electricieni PRAM cate
goria 7—8.

— Electricieni AMA, elec- 
troniști, electromecanici
AMA. electricieni cu practică 
în centralizarea electro-dina- 
mică. stații CF, electricieni 
din telecomunicații, categoria 
7—8.

— Electricieni centrale și 
stații, categ. 6—7.

— Operatori tratare filtre 
la stația demineralizare, din 
termocentrală categ. 6—7.

— Operatori tratare filtre 

fază, printr-un amplu angaja
ment colectiv șt individual.

— Ce amprentă do ordin 
tactic veți Imprima echipei 7

— Nu voi păstra apărarea 
in linia. Intențlones să orga
nizez un dispozitiv defensiv 
eșalonat tn profunzime. Voi 
păstra mijlocașul de protecție 
din fața fundașilor centrali Și 
pendularea extremelor înapoi 
pentru primirea balonului. Opi- 
niez pentru marcaj om la om 
in suprafața fazei și pentru 
procedeul de marcaj tn zonă 
pentru ceilalți jucători. Dispu
nerea efectivului echipei pe cit 
mai multe linii o consider avan
tajoasă și tn otac, ca suport al 
diferitelor combinații. Voi Ut* 
mări consecvent realizarea su
periorității numerice prin vite
za și promptitudinea de care 
vor trebui să dea dovadă cei ce 
sprijină pe purtătorul balonu
lui.

de chestiuni pur subiective 
și de neînțeles — cea de a 
doua cauză este susceptibilă 
de discuții. Intr-adevăr, în
tinerirea unei echipe de fot
bal trebuie să constituie un 
obiectiv permanent și aceasta 
cu atît mai mult cu cit ni
velul fotbalului nostru este 
încă nesatisfăcător. Dar de 
aici și pînă la a face din 
aceasta singura regulă, care 
în multe cazuri nu se mai 
justifică, e cale lungă. Pen
tru că din această interpre
tare denaturată s-a ajuns la 
situații de a se renunța la 
jucători care ar mai ii pu- 
itut da un bun randament 
ani in șir. (Vezi cazurile ju
cătorilor Voinescu, Zavoda 
II, Bone-C.C.A. spre a lua 
o singură echipă).

Este necesar, așadar, de a 
se aplica cu strictețe prin
cipiul potrivit căruia menți
nerea ori renunțarea la un 
jucător să se facă după vîrs
ta sa fiziologică și nicide
cum după cea cronologică. 
Aceasta pentru că după cum 
Un fotbalist cu o Viață or
donată poate dă randament 
bun chiar și atunci cînd ă 
depășit 30 sau chiar 35 de 
ani, tot așa un jucător la 25 
de ani, spre exemplu, care 
■și-a irosit forțele prin preo
cupări ce contravin reguli
lor vieții sportive, să nu se 
mai poată bucura de încre
derea de a apăra culorile u- 
nei echipe.

La respectarea strictă a 
acestui principiu, la elimi
narea unor automatisme, tre
buie să se ralieze toți an
trenorii și conducătorii de e- 
chipe. A renunța la uri ju
cător numai datorită faptului 
că a împlinit un anumit nu
măr de ani este o greșeală. 
Jucătorul matur, cu posibili
tăți fizice de a-și valorifica 
experiența dobindită de-a 
lungul anilor de activitate, 
este un cîștig foarte prețios 
pentru echipa din care face 
parte. Au dovedit-o Di Ste
fano, Santamaria, Gento la 
Real Madrid, Kopa la Reims, 
Masopoust Ia Dukla Fragă, 
o dovedesc Constantin la 
Steaua, Lereter la U.T.A., 
Oaidă Ia Progresul, spre a 
nu lua decît ci te va exemple. 
Aceasta nu însemnează ci* 
tuși de puțin că tinerii ju
cători sînt nevoiți a sta pînă 
la infinit pe tușă. Totul de
pinde de randamentul pe 
care îl pot da unii sau alții.

Dragoș COJOCARU

la stația de dedurizate a apei 
categ. 6—7.

— Operatori cuptoare tabu
lare (fochiști) categ. 6—7.

— Ingineri tehnologi de pe
trol sau ingineri chimiști cu 
vechime 5—7 ani și practică 
în producție.

— Ingineri mecanici diri- 
ginți (dirigențe de șantier).

— Ingineri ATM, dirigințl 
șantier.

— Ingineri electricieni — 
diriginți de șantier.

— Ingineri energetici ex
ploatare.

— Tehnician tehnolog sau 
chimist cu practică in pro
ducție pent iu exploatare ram
pe automate de încărcare pro
duse petroliere.

— Maistru principal tehno
log.
— Maistru principal PRAM.

— Maistru principal auto
matizări.

— Maiștri tehnologi.
— Maistru principal pom

pe compresoare.
— Cazangii țevari, categ. 

7—8.
— Cazangii categ. 7—8.
— Sudori electrici autori

zați categ. 6—7—8.
Angajați! vor primi ime

diat locuință corespunzătoare 
in orașul Pitești.

— Veți aud tempera spiri
tul ofensiv al echipei 7

— Nlcidaeusn. Vreau ea Unt- 
eerrttctea si rămini atașată 
spiritului ofensiv, si evolueze 
în eeteațî manieră acasă, și tn 
deplasare, si mizeze tot mai 
mult pe elanul propriu fotbaliș
tilor studenți. Numai tn acest 
mod ne vom apropia, treptat, 
de faza unui till propriu. Vom 
alege contraatacul ca principală 
armă ofensivi. In fața porții 
adverse, jucătorii mei vor evo
lua pe spații mari, cu distanțe 
apreciabile Intre el, vor fi evi
tate aglomerările, deoarece stnt 
convins ci formațiile care do
mină teritorial, nu cîștigă de
ck rareori.

— Nu cumva supraapre- 
clați posibilitățile echipei?

— Elanul meu este indispen
sabil unei echipe ca „U". Exis
tă o dificultate notabilă: tim
pul, timpul liber pe care stu
dentul fotbalist tl poate oferi 
sportului. Fotbaliștii din echi
pele universitare sînt supuși la 
solicitări extreme pe cele două 
planuri. E o realitate. Cit des
pre posibilitatea unei supra
evaluări a lotului nostru, este 
posibil să aveți dreptate, dar 
trebuie să potențăm prin coefi
cientul elanului capacitatea lut 
actuală. Voi urmări să întrețin 
tuturor jucătorilor din lot sen
timentul încrederii in steaua 
lor, să anulez complexul psihic 
de om-rezervă, să-i fac pe toți 
apți să joace oricînd în unspre- 
tecele „șepcilor roșii".

Interviu consemnat de
Romulus BALABAN

O lecție „căpitanului C6
• ••

Citeva rinduri pierdute In 
pagină ziarului, un anunț lapi
dar, aproape banal: „Din mo
tive disciplinare, jucătorul Ște- 
fdnescu nu va face deplasarea 
tn Grecia, cu echipa de juni
ori".

Erâ tn ajunul turneului pe 
care avea să-l întreprindă în 
această țară reprezentativa ro
mână de juniori.

NiCl atunci, hici după Înche
ierea turneului, faptul nu a 
suscitat vreun interes deosebit, 
că să nu spunem că a trecut 
aproape neobservat

Mulți poate că nici nu au
ziseră de acest junior și este 
aproape sigur că pentru majo
ritatea amatorilor de fotbal din 
țara noastră, rostirea numelui 
Ștefănescu îi purta reflex cu 
glndul la mijlocașul ieșean, ti
tular clndva âl echipei națio
nale de tineret azi om de bază 
la Politehnica.

Cine este atunci acest ju
nior?

Iată răspunsul: îl cheamă 
Constantin Ștefănescu. Are 17 
ani (i Zece luni și este un 
produs al clubului Steaua. A

C. CERNĂIANU 
NE VORBEȘTE 
(Urmare din pag 1) 

rioâda de tranziție, oferindu-ne 
in plus posibilitatea definitivă
rii unor probleme de ordin tac
tic pe Căre le preconizăm pen
tru retur. Apoi, Cred că am 

.rezolvat problema unui post de 
atacant Central. Ne-a dat mari 
speranțe randamentul lui O- 
prișan. El a fost cel mai bun In 
acest turneu, a marcat 6 goluri 
din cele 14. L-au urmat Din- 
cuță (al doilea atacant central, 
4 goluri marcate), Gruber, N. 
lonescu, Bidin, luhasz Si chiar 
Dridea.

■— Cum v-ați acomodat cu 
terenurile ?

— La Anaba am jucat pe 
gazon, tn rest — terenuri dure, 
cu pămînt sau nisip presat. 
Destul de incomode. Nu s-au 
întîmplat insă accidente fiind
că adversarii au jucat în limi
tele Sportivității.

— Ce impresie a lăsat Pe
trolul 7

— Una dintre cele mai fru
moase. Ministrul pentru pro
blemele jocurilor sportive ne-a 
mai propus încă două Intllniri. 
Aceasta ar fi dat însă peste Cap 
programul de pregătire.

CAMPIONATUL DIVIZIEI B LA HOCHEI
Un scor

I
ODORHElUL SECUIESC, 9 

(prin telefon). — Pe patinoarul 
natural din parcul orașului, au 
început joi dimineața întrecerile 
turului primei manșe a campio
natului diviziei B la hochei pe 
gheață. își dispută întîletatea 
gue echipe: Avîntul Gheorghi-

METROM BRAȘOV
De miercuri și-au reluat 

pregătirile și jucătorii celei 
de a doua echipe brașovene ' 
din divizia B — Metrom. 
în vederea noului sezon. Ju
cătorii acestei formații au un 
program deosebit de încărcat 
care prevede, printre altele, 
o serie de jocuri amicale pe 
teren propriu și în deplasare, 
cu formații din diviziile A, 
B și C.

Lotul de care se ocupă la 
ora actuală antrenorul V. 
Grosaru va trebui să se pre
gătească serios, ținînd seama 
că situația echipei în clasa
ment nu este prea roză. Exis
tă certitudinea că jucătorii 
vor da un randament ma
xim pentru a se putea men
ține în divizia B, ocupînd 
chiar un loc onorabil. La 
ora actuală, Metrom dispu
ne de următorul lot: Pozna, 
Drăgănoiu, Penzeș, Bădițoiu, 
Naghi, Ochea, Dinu, Laza- 
rovici, Ion Vasile, Ferencz, 
Aescht, Selynieși, Sima, Tu- 
țuiănu, Greavu, Antal.

Acestora li se vor adăuga 
Șișcâ — revenit de la Glo
ria Bîrlad, Paul Marinescu — 
de la Gaz metan. Radu Pe
trescu — de la Prefabrica
te Brașov. Din lotul brașo
vean lipsesc: Szalad și Ga
bor (își satisfac stagiul mi
litar) și Pascal plecat la Me
diaș, iar alți dej jucători, 
Aescht și Antal, și-au expri
mat dorința de a se trans
fera la Colorom Codlea și, 
respectiv, Oltul St Gheor- 
ghe.

C. GRUIA, 
coresp principal

DUNAREA Șl OLIMPIA 
GIURGIU

Și echipa Dunărea Giur
giu și-a reluat miercuri pre
gătirile. La antrenamentele 

jucat tn echipa de tineret a 
clubului FIIND CONSIDERAT 
DE CĂTRE ANTRENORI UN 
TALENT, UN JUCĂTOR CU 
MARI PERSPECTIVE.

Desen de Neagu RADULESCU

Avind vîrsta corespunzătoa
re, a fost selecționat în lotul 
național de juniori unde, do- 
vedindu-se un adevărat șef de 
promoție, 1 S-A ÎNCREDINȚAT 
ROLUL DE CAPITAN DE E- 
CHIPA. Pregătindu-se cu sîr- 
guință, jucînd bine sau foarte 
bine In toate partidele repre
zentativei, manifestîndu-se și In 
afara terenului de joc, tn viața 
de toate zilele, ca un tînăr 
model, Ștefănescu a bineme
ritat aprecierea de care s-a 
bucurat multă vreme.

Bine, dar ce s-a întîmplat 
înaintea turneului din Grecia 7 
— se vor întreba mulți, cunos- 
cînd acum și antecedentele re
velate mai sus. „Motive disci
plinare", lată o formulare pe 
cît de ermetică pe atît de vagă.

Ce-au însemnat, tn fapt, a- 
ceste motive ?

Pe scurt: O NOAPTE LA 
RUMMY (!), o predilecție (acu
tă) subită pentru „ceaiuri", o 
indiferență manifestă pentru e- 
chipa de club, știind că tn na
ționala de juniori este senator 
de drept.

Aflați tn preajma unul tur
neu în care — firește — pre
zența celui mai bun jucător 
al echipei era o necesitate, se
cretarul general adjunct al fe
derației, ION ALEXANDKES- 
CU, șl antrenorul lotului, 
GHEORGHE OLA, au ajuns, 
totuși, la concluzia că PENTRU 
ȘTEFĂNESCU, PENTRU FOR
MAREA LUI CA OM ȘI CA 
FOTBALIST, PENTRU VIITO-

astronomic in prima
eni, Cooperatorul Tg. Secuiesc, 
Metalul Rădăuți, Voința Sighi
șoara, Șurianul Sebeș Alba și 
Tîmava Odorheiul Secuiesc.

Reuniunea inaugurală a pro
gramat jocuri între formații de 
valoare inegală, astfel că nici 
un moment nu s-a pus proble
ma învingătorului.

Rezultate: METALUL RĂ
DĂUȚI — VOINȚA SIGHI
ȘOARA 8—3 (2—0, 3—3, 3—0), 
AV1NTUL GHEORGHIENI — 
ȘURIANUL SEBEȘ ALBA 17—0 
(6—0, 6—0, 5—0). Finalul ultimu
lui meci a fost umbrit de ati
tudinea nesportivă a jucătorilor

Echipa Steaua, la unul din primele antrenamente de

conduse de Stepau (fost la 
Metalul Buzău) participă 25 
de jucători. în program, fi
gurează rrintre altele și sus
ținerea a 12 meciuri amicale 
cu formații din diviziile A, 
B și C. în lotul giurgiuvean 
a fost promovat juniorul 
Frincu și se speră că va fi 
legitimat jucătorul Ciocăna- 
ru, care a activa: în ultimul 
timp la Metalul Hunedoara.

Cealaltă formație din Giur-

RUL LUI, era absolut necesară 
o lecție 1

Slăbind — tn mod deliberat 
— forța echipei, ei au acceptat 
acest dezavantaj G1NDIN- 
DU-SE LA CIȘT1GUL UMAN 
REALIZAT IN CONȘTIINȚA 
LUI ȘTEFĂNESCU Șl A CE
LORLALȚI COLEGI DE E- 
CH1PA, impresionați, fără în
doială, de această LECȚIE — 
EXEMPLU.

Acesta este, pe scurt, cazul 
Ștefănescu.

El reamintește, la scară re
dusă, hotărîrea selecționerului 
vest-german Helmuth Schon 
care, în preziua plecării echi
pei naționale în recentul tur
neu din Brazilia, Chile și Me
xic, a scos din lot pe Muller 
(golgeterul campionatului 1) și 
pe fundașul central Weber (doi 
dintre cei mai valoroși oameni 
ai team-ului vicecampionilor 
mondiali) pentru motivul că 
ambii au fost eliminați de pe 
teren, în ultima etapă de cam
pionat, primul în minutul 88 
(!), al doilea în minutul 85 (!).

Munca educativă este tra
tată cu toată seriozitatea (mă
surile o dovedesc) de antre
norii CARE VOR SĂ-ȘI CLĂ
DEASCĂ ECHIPE ADEVĂ
RATE!

Iar asemenea echipe sînt al
cătuite numai din OAMENI 
ADEV ARAȚI !

Marius POPESCU

P.S. Vrind-neorind, gîndul 
ne poartă la destui antre
nori de la echipele noastre 
„a-ntiia“, tributari încă ser
vitutilor cultului nemăsu
rat al „vedetelor" care-și 
pot permite orice, sau a- 
proape orice.

M. P.

“Cupa Cutezătorii11 s-a încheiat
cu recorduri

MIERCUREA CIUC, 9 (prin 
telefon de la trimisul nostru). 
Concursul republican al spe
ranțelor, dotat eu „Cupa Cu
tezătorii" s-a încheiat într-o 
ambianță de zile mari, cali
tatea pistei și timpul favo
rabil din ultima zi creînd con
diții optime de concurs, ma
terializate de tinerii patina
tori în câteva recorduri națio
nale. Autori ai aGestor fru
moase rezultate sînt s L. 
Schreithofer (C*S.M. Cluj) 
1:44,7 (v.r. 1:45,0) la 1000 m 

reuniune
de la Sebeș Alba, care la un 
act de duritate comis de porta
rul lor, Simion Coman, sancțio
nat just de arbitri, au părăsit 
terenul. Ei au revenit pe ghea
ță, abia după multe insistențe 
și parlamentări.

O defecțiune: din cauza ab
senței arbitrilor Gh. Tașnadi 1 
(M. Ciuc) și G. Botar (Tg. Mu
reș) unii conducători de joc sînt 
obligați să conducă două me
ciuri unul după altul — și asta 
pe un ger de minus 20—25 de 
grade.

ja andronachs

giu. Olimpia, participantă la 
campionatul diviziei C, se 
pregătește zilnic sub condu
cerea antrenorului Marin A- 
nastasovici. Lotul cuprinde

Fruntașe ale diviziei C

I.M.U. Medgidia (seria a 111-a)
Din cele 128 de formații, ale 

diviziei C, una singură a reușit 
să termine neînvinsă turul cam
pionatului : I.M.U. Medgidia. 
Această performanță remarca
bilă obținută de prima echipă 
a orașului Medgidia (tot în di
vizia C activează și Cimentul 
Medgidia, care a încheiat turul 
pe locul 4 cu 19 p) se datorește, 
in primul rînd, dăruirii totale 
cu care cei 22 de jucători apără 
culorile asociației. La aceasta 
trebuie să adăugăm și price
perea cu care antrenorul Tu
dor Mihai pregătește echipa și 
aportul adus de conducerea 
secției de fotbal (președinte ing. 
Virgil Oancea) pentru rezolva
rea multiplelor probleme ale 
formației.

Acei care cunosc mai înde
aproape echipa își dau ușor 
seama că fotbaliștii I.M.U.M.-u- 
lui nu s-au clasat întîmplător 
pe primul loc în serie, unde au 
ca parteneri formații puternice: 
S. N. Oltenița (locul II cu 20 p) 
și T.U.G. București (locul 3 cu 
20 p) ș.a. încă de la începutul 
campionatului, jucătorii s-au 
antrenat cu sîrguință, după un 
plan Judicios întocmit. In tot 
timpul turului, în echipă n-au

, t
existat „senatori de drept", an
trenorul apelînd mereu la ju
cătorii care erau în cea mai 
bună formă. Și astfel, obiecti
vul propus la începutul cam-

juniori cat. II ; Adriana Pleșa 
(Mureșul Tg. Mureș) 2:05,9 
Cv.r. 2:11,0) la 1000 m copii 
cat I; Roxana Salade (C.S.M. 
Cluj) 58,8 (vr. 60,0) la 500 
m copii cat. I; L. Fokt (Mu
reșul Tg. Mureș) 13,0 (v.r. 
13,1), 24,2 (v.r. 24,9) și 35,0 
(v.r. 36,6) la 100 m, 200 m și. 
respectiv 300 m copii cat. 11.

întrecerile micilor viteziști 
au fost dominate de elevii an
trenorilor Carol Gall (’Mure
șul Tg. Mureș), Zoltan Szc- 
kely (Agronomia Cluj) și Ste
fan Erdesi (C.S.M. Cluj). Iată 
acum învingătorii și clasamen
tele generale : juniori cat. I: 
Eva Fokt (Mureșul Tg. Mureș), 
Gh. Varga (Agronomia Cluj); 
juniori cat. II: Elisabeta Sza- 
kacs (Mureșul Tg Mureș). 
C. Gomboș (Mureșul Tg. Mu
reș) ; copii cat. I: Roxana Sa- 
Jade (’C.S.M. Cluj), L. Stan- 
covitz (C.S.M. Cluj); copii 
cat. II: Minela Bîlc (Agro
nomia Cluj), L. Fokt (Mure
șul Tg. Mureș). Pe echipe : 1. 
Mureșul Tg. Mureș, 2. Agro
nomia Cluj, 3. C.S.M. Cluj, 
4. Avîntul M. Ciua, 5. Dinamo 
București, 6. Aripile Viitoru
lui Sibiu, 7. Dinamo Brașov.

Ir. IOANIJESCU 

sală ale anului '69.

18 jucători, dintre care două 
nume noi : Vasilache și 
Gheorghiu.

TR. BARBALATA, coresp.

pionatului, de a se clasa pe pri
mul loc în serie cu 24 p, a 
fost îndeplinit cu succes și 
chiar depășit întrucît s-au to
talizat 25 p.

In cele 15 meciuri au fost 
rulați toți cei 22 de fotbaliști, 
care provin, în majoritate — 
(15) din pepiniera proprie, nu
mai 7 fiind aduși din diferite 
formații de pe teritoriul ju
dețului Constanța. Punctul for
te al echipei a fost, fără în
doială, condiția fizică. în felul 
acesta echipa a jucat într-un 
ritm viu majoritatea timpului. 
I.M.U.M. are o apărare bună 
care In cele 15 jocuri a primit 
doar 5 goluri, și o înaintare 
destul de eficace (23 de goluri 
înscrise). Dintre jucătorii re
marcați. în mod deosebit, amin
tim pe Straton, Ghelar, Tîrșoa- 
gă, Constantin și Marin (ulti
mii doi fiind și golgeterli echi
pei, fiecare au cîte 7 goluri 
înscrise).

Echipa întreprinderii meca
nice de utilaj Medgidia are o 
bază materială foarte bună : un 

stadion propriu, cu teren dre
nat și gazonat, cu vestiare, tri
bune pentru aproape 5 000 de 
spectatori, o sală pentru antre
nament, materiale și echipa
ment în cantități suficiente.

Se cuvine să menționăm și 
faptul că, atît antrenorul cît 
și conducerea secției, sînt de
osebit de exigent) în privința 
menținerii disciplinei în echi
pă. Toate abaterile de la etica 
sportivă, săvîrșite Pe terenul 
de joc sau în afara lui, au fost 
sancționate prompt. Astfel, ju
cătorii Călin, Drăghlci, Tudor 
și Căpitan au fost exemplar 
sancționați (primii doi scoși din 
lot) pentru diferite abateri.

In fotografie, (de la stînga 
la dreapta — rîndul de sus): 
E. Pașa 25 de ani — lăcătuș 
mecanic, 1. Straton (31 — me- 
canic-auto), Gh. Oțetea (26 — 
tehnician), 1. Constantin (23 — 
bobinator), I. Tirșoagă (25 — 
lăcătuș mecanic), V. Sana (32 — 
maistru), C. Bașchir (30, mais
tru), I. Marin (26, tehnician), 
I. Căpitan (25, lăcătuș mecanic), 
A. Serafet (26, lăcătuș), M. 
Tudor (antrenor). în rîndul de 
jos: 1. Coman (22, strungar), 
C. Vîlsan (25, instalator), I. 
Catrima (17, elev), T. Mihai 
(22, frezor), I. Tîrșe (17 elev), 
C Latif (29, tehnician), M. 
Ghedan (22, sudor), și D. Chim 
(19, lăcătuș mecanic). Lipsesc 
de pe fotografie V, Artimon 
(20, sudor), IU. Fulger (17, elev) 
și Al. Sldnilă (16, elev).

R. AVRAM șl AL. MAVLEA 
corespondenți
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BILANȚUL W. B. A.

LOCUL V (clasament feminin) AL ANCHETEI I.S.K,

IRENA SZEWINSKA, COLECȚIONARA 
DE MARI PERFORMANTE

NEW YORK 9 (Agerpres). 
Organizația mondială a bo
xului profesionist W.B.A. a 
anunțat oficial că în cursul 
anului 1968 s-au disputat 27 
de meciuri pentru titlurile 
mondiale la diferite categorii 
de greutate. Aceste întîlniri 
au fost vizionate de 306 175 
spectatori. Forul mondial a 
anunțat că primul meci al 
anului 1969 pentru un titlu 
mondial va avea loc la 21 
ianuarie la Londra între de
ținătorul centurii cat. pană 
Jose Legra (Spania) și șa- 
langerul său australianul 
Jonny Famechon.

W.B.A. a prezentat, de ase
menea, lista actualilor cam
pioni ai lumii: muscă: Chart- 
chai Chionoi (Tailanda); co
coș ; Lionel Rose (Australia); 
pană; Jose Legra (Spania); 
semiușoară: Carlos Theo 
Cruz (Republica Dominica
nă) ; ușoară: Nicolino Loche 
(Argentina) ; semimi jlocie :

Curtis Cokes (S.U.A.); mij
locie mică: vacant. Urmea
ză să lupte pentru centură 
fostul campion mondial ita
lianul Mazzinghi și america
nul de culoare Freddie Lit
tle ; mijlocie: Nino Benve- 
nuti (Italia); semigrea ; Bob 
Foster (S.U.A.); 
Frazier (S.U.A.). 
mericană de 
„Ring Magazine" 
la New York, nu-1 recunoaș
te campion al lumii la cat. 
grea pe Joe Frazier. Revis
ta îl consideră și acum de
ținător al centurii pe Cas
sius Clay. Dar iată cum a- 
rată clasamentul „greilor* 
întocmit de revista „Ring Ma
gazine" î 1. Cassius Clay ; 2. 
Joe Frazier; 3. Jimmy El
lis ; 4. Sonny Liston;
5. George Chuvalo ; 6. Jery 
Quarry; 7. Oscar Bonavena; 
8. Leotig Martin; 9. Manuel 
Ramos; 10. Alwin Lewis; 
11. Floyd Patersson etc.

Echipa de handbal
a R.F. a Germaniei asaltează

grea : Joe 
Revista a- 
specialitate 
care apare

Vara australă se dovedește favorabilă automobilism 
Iată-l, în fotografie, pe australianul Jack McDonald <39 de 
ani) la încercarea creației sale „Monstrul*. Vehiculul este 
acționat de un motor cu reacție Rolls Royce Derwent (u:«- 
lizat pe avioanele Gloster Meteor) și atinge o viteză de 2i) 
mile pe oră (circa 450 km/oră)

„Universiada** caută Oazdd

pozițiile fruntașe■ a
Pînă la marea confruntare 

handbalistică, campionatul mon
dial, al cărui turneu final va 
avea loc la Paris, au mai ră
mas, aproximativ, 14 luni. În 
vederea acestui important eve
niment, echipele țărilor parti
cipante și-au intensificat pregă
tirile încă de anul trecut Au 
început să se contureze efecti
vele loturilor naționale de ju
cători, iar stadiul de pregătire 
este verificat tot mai des. ir 
diferite confruntări internațio
nale.

Am urmărit de curlnd, pe 
teren propriu, evoluția repre
zentativei R-F. a Germaniei în 
dubla întîlnire amicală cu echi
pa țării noastre, jocuri care 
au avut loc la Bremen și KieL 
Asupra rezultatelor înregistrate 
(nefavorabile pe.-.tru noi) nu von: 
reveni, lăsînd pe antrenorii 
noștri să tragă concluziile ne
cesare, pentru viitor.

Vom creiona. Lisă, cîteva as
pecte legate de componența și 
jocul prestat de către echipa 
vest-germană care, in urma for
mei arătate în întilnirile sus
ținute, se anunță o pretenden
tă serioasă la primele locuri în 
turneul final

Pregătită și îndrumată de an
trenorul federal Werr.e- Vick, 
reprezentativa RF.G. cuprinde, 
in prezent, un Iot de 15 jucători 
selecționați de la 9 echipe de 
club. De menționat că dintre 
aceștta. 4 sint portari, urrnind 
ca. in etapa fir.ală, să fie men
ținuți, in formație, 2 dintre ei, 
firește, cei ce vor dovedi for- 

constantă. In cele 
susținute au evo- 
patru portari, re- 
Hcns Bode de la

I

Echipa R.F. a Germaniei 
traversează, IN PREZENT, O 
PERIOADA ASCENSIONALA 
ÎN ARENA INTERNAȚIONA
LĂ. Concludente, în acest sens, 
sînt CELE 15 VICTORII OBȚI
NUTE ÎN CURSUL ANULUI 
TRECUT DE CĂTRE HAND- 
BALIȘTII VEST - GERMANI, 
dintre care menționăm rezulta
tele : 25—16 cu Norvegia, 23—20 
cu Danemarca, 20—19 și 15—14 
cu Uniunea Sovietică, 22—16 și 
23—20 cu Islanda ți, in sfirșit, 
22—T7 și 24—13 cu echipa țării 
noastre, urmate de acel 14—13, 
obținut în compania reprezen
tativei cehoslovace.

Din convorbirile purtate cu 
conducătorii handbalului vest- 
german am aflat că pregătirile 
intense, desfășurate în anul care 
a trecut, VOR CONTINUA ȘI 
ÎN ACEST AN, ELE AVlND, 
CA PRINCIPAL OBIECTIV, 
CAMPIONATUL MONDIAL, 
IAR CA AL DOILEA OBIEC
TIV, LA CARE ANTRENORII 
SE GINDESC DE PE ACUM, 
JOCURILE OLIMPICE DIN 
1972. DE LA MtJNCHEN, unde 
handbalul va fi prezent, iar 
R.F. a Germaniei, ca țară orga
nizatoare, dorește să nu piardă 
acest prilej pentru a se con
sacra.

Așadar, atenție la formația 
de handbal a R.F. a 
care urcă, destul 
treptele consacrării 
mondial. ‘

Gheorghe

La sfîrșitul acestei săptămîni 
Se va întruni la Paris Comi
tetul Executiv al Federației In
ternaționale a Sportului Uni-

Surpriză la Melbourne
MELBOURNE 9 (Agerpres). — 

O mare surpriză a fost înregis
trată la Melbourne în ziua a 
treia a campionatelor de tenis 
ale statului Victoria. în proba 
de dublu masculin, juniorii 
australieni Bob Giltinan și 
Syd Ball au reușit să elimine 
cuplul american care a jucat 
în Cupa Davis, alcătuit din 
jucătorii Smith și Lutz. Tinerii 
australieni au cîștigat cu 7—5, 
6—3, 6—8, 6—2.

versitar (F.I^.U.). Pe ordinea 
de zi figurează desemnarea ți
nui oraș care să găzduiască 
Jocurile Universitare de vară, 
întrucît asociațiile sportive por
tugheze au anunțat că renunță 
să mai organizeze această com
petiție Ia Lisabona. Este foarte 
posibil ca Universiada din a- 
cest an să nu mal aibă loc. ur- 
mînd să se dispute în 1971. 
Luni dimineața se vor cunoaș
te toate hotăririle pe care 
F.LS.U. le va lua la Paris.

Smislov învingător 
la Hastings

iter-

Lucrările comisiei
speciale f. I. fi. A
In cursul zilei de joi a pără

sit Capitala, plecînd la Paris, 
secretarul general al federației 
române de rugby, Ion Isvora- 
nu, care va participa la lu
crările Comisiei Speciale a Fe
derației Internaționale de Rug
by Amator — F.I.R.A.

A luat sfirșit turneul 
național de șah de la Hastings. 
In ultima rundă, fostul cam
pion mondial Vasili Smis'.c-v 
(U.R-S.S.) l-a învins pe olan
dezul Robert Hartocfa in 20 de 
mutări. In urma aceste; victo
rii, Smislov a ctștigaî turneul, 
totalizind 8’j puncte. Gl-.goriei 
(Iugoslavia) t-a clasat pe locul 
doi cu 8 puncte. în ultima run
dă, campionul 
zat cu Danny 
Pe locul trei 
mood Keene
puncte, urmat de Tukmakov 
(U.R.S.S.), de asemenea, cu TS 
puncte.

iugoslav a reml- 
Wrigh.t (Anglia), 
s-a clasa*. Ray- 
(Anglia). eu T’

ma cea mai 
două jocuri 
luat toți cei 
marcir. cj-se
S V. Hamburger, de 23 de ori 
selecționat în echipa națională. 
Posesor al unor reflexe excep
ționale. și avînd un plasament 
foarte ban. Bode iși are, de pe 
•cum. locul asigurat. La victoria 
asupra echipei noastre, de la 
Bremen, atit el. rft și rezerva 
sa. Wielfried Meyer, și-au adus 
o contribuție importantă. în 
cimp, alături de jucători cu 
multă experiență, ca Herbert 
Lubking. de 84 de ori selecțio
nat Be—id Munck. cu 51 de 
selecționări și Herbert Hănnige, 
ce 38 de ori prezent în echipa 
națională, au evoluat, cu succes, 
dțiva tineri ca Hencissg 
Ahrendsen (jucător cu o pers
pectivă frumoasă), Peter Bucher 
și Herbert Rogge.

Handbalist:: vest-germani sînt 
bine dezvoltați și au, în plus, o 
pregătire fizică remarcabilă, vi
teză de reacție, precum și un 
bagaj variat de procedee tehni
ce. Ei abordează jocul într-un 
ritm foarte susținut In atac, 
iar in apărare se repliază cu 
multă ușurință. Altemind jocul 
în funcție de dispozitivul de 
apărare advers, jucătorii vest- 
germani utilizează întreaga 
gamă de procedee tactice, toce- 
pind cu folosirea perseverentă 
a pivoților, cu declanșarea unor 
contraatacuri rapide și finalizînd 
cu șuturi de la seer.’d^tanți 
Am remarcat, cu acest prilej, 
jocul prestat de Labking, 
Mălier, Mnaek și Ahrendsen. 
care au do», edit o clasă ridi
cată.

O ODISEE PE PATRU ROȚI (V)
• Reușita echipajului Aaltonen • „Nu așa iute! E mașina 

mea !" 9 Doi dentiști curioși 9 Gripă și 250 de secretare 

pe vaporul Chusan

Uitînd de frigul Îndurat cu 
mai puțin de 24 de ore înainte, 
ca și de căldura sufocantă ce-i 
urmase, părînd a nu fi obo
siți de cea de a 7-a zi de 
cursă neîntreruptă, pentru a 
nu mai aminti de foame și de 
sete, fantasticul echipaj Aal- 
tonen-Liddon-Easter a reușit 
incredibilul: s-a pus diagnosti
cul exact și s-a tratat prin... 
grefe organismul In comă al 
BMC-ulul 1800. In mai puțin 
de 3 ore, au fost Înlocuite toa
te piesele esențiale ale mașinii, 
inclusiv suspensia din față — 
adevărat călcli al lui Achilt, 
după cum a dovedit raliul 
„L.S." I Cu un sfert de oră Îna
intea controlului, totul era 
gata, iar Aaltonen, calm la cul
me, s-a suit la volan, a făcut 
citeva sprinturi de verificare 
cere au trezit din somn mii de 
locuitori ai Bombay-ulul, iar 
la ora fixă a parcat mașina In 
țarc. A coborît, și, rîzînd, le-a 
spus ziariștilor: „Vom avea o 
mașină nouă în Australia I Ni
mic nu e încă pierdut..."

Sacrificiile și riscul erau jus
tificate. Din momentul parcării 
în Bombay pînă la minutul 
startului din Perth, în Austra
lia, mașinile erau considerate 
în parc închis și nimeni nu 
avea voie să se atingă de ele. 
Or, plecarea în infernul aus
tralian cu mașina nepusă la 
punct, echivala cu o sinuci
dere. De semnalat însă că 
marele succes îi aparținea e- 
chipei Citroen. Toate cele trei 
DS-uri 21 ajunseseră în țarc 
fără „probleme", iar în timp 
ce echipa BMC trăia clipele 
de tensiune suscitate, formația 
Citroen privea cu maximă bu
nă dispoziție: piloții erau Im- 
băiați, bărbieriți și gata să tacă 
turul metropolei de 8 milioane 
de locuitori... De altfel, 7 din

cele 8 mașini franceze angajate 
în cursă ajunseseră totuși la 
Bombay, chiar dară can s„ de 
supraviețuire pe tronsonul aus
tralian și, mai ales, de clasare 
pe locuri fruntașe aveau doar 
două dintre DS-uri. In acest 
punct al serialului nostru de
vin Insă interesante clasamen
tele. Așadar — pe echipaje : 1. 
Clark-Andersson (Ford Cortina 
Lotus) 11 minute penalizare; 
2. Staepelaere-Lampinen (Ford 
20 MRS) 20; 3. Bianchi-Ogier 
(Citroen DS 21) 21 ; 4. Hopkirk- 
Nash-Pool (BMC 1800) 22 ; 5. 
Aaltonen-Liddon-Easter (BMC 
1 800) 24 ; 8. Cowan-Coile-Mal- 
kin (Hillman Hunter) 27; 7. 
Firth-HointHlla-Chapmsn (Ford 
Falcon GT australian) 29; 8. 
Green-Murray-Sheppard (BMC 
1800) SO ; 8. Jackson-Chambers 
(Ford Cortina Lotus) 31 ; 10. 
Hudgson-Rutherford — (Ford 
Falcon GT australian) 36; al 
20-lea clasat avea 53 de minute 
penalizare, iar al 30-lea — 86 
Pe echipe: 1. Ford Falcon GT 
australian (echipajele coman
date de Firth, Vaughan, și 
Hodgson) 102 minute ; 2. Ci
troen DS 21 (Bianchi, Neyret, 
Lemerle-Turcat) 109; 3. Hol
den GTS — General Motors 
australian (McKay, Fergusson, 
Witheford) 176; 4. BMC 1800 
(Hopkirk, Fall, Aaltonen) 390 ; 
5. BMC 1800 II (Green, Kings
ley, Wilson) 435.

Și-acum, cu toții pe vapor 1 
Concurenți, mecanici, ziariști 
etc, s-au îmbarcat cu dorința 
aprinsă de a se relaxa. Ii aș
teptau nouă zile de traversare, 
de odihnă, eventual de distrac
ții. Credeau așa, cel puțin. Dar 
numai mașinile aveau să se 
odihnească perfect: gripa
„Bombay Belly", însoțită de 
infecțiile Intestinale care au 
făcut-o celebră, a produs rava

gii, incit prea puțini au benefi
ciat de o odihnă autentică.

Totuși, viața în grup a dez
legat limbile și multe pățanii 
ignorate pină atunci, absorbite 
grabnic de ziariști, au prins să 
facă, și ele, ocolul lumii. De 
exemplu. Paul Coltelloni, re
numit pilot francez, campion 
european de raliuri, participant 
la dispăruta (și dura) cursă de 
1000 de mile din Italia, a po
vestit cum s-a trezit printre 
participanți. La un „păhărel” 
cu un amic, a aflat de orga
nizarea cursei. S-a plina că 
nu are mașină și coechipier, 
iar amicul său i-a spus că a 
văzut lntr-un ziar britanic a- 
nunțul unul cetățean care că
uta coechipier. Coltelloni a dat 
un telefon la John J. Talii», 
englezul cu pricina, apoi a 
plecat la Londra șl mașina 
Volvo a Iul Tallts, cu Coltelloni 
pilot principal, a fost acceptată. 
Au urmat două săptămîni de 
desfacere bucățică cu bucățică 
a automobilului: Coltelloni nu 
cunoștea de fel robustul pro
dus al fabricii suedeze, dar 
Tallis, reprezentant pentru vîn- 
zarea mașinilor Volvo, putea 
repara orice cu ochii închiși... 
Greutatea pe parcurs a fost 
alta: dacă Coltelloni mai știa 
două-trei vorbe englezești, Tal
lis nu știa nici... bonjour I Și 
totuși, s-au înțeles de minune. 
E adevărat, proprietarul a avut 
momente de groază: la cursa 
de viteză de pe creasta Lata- 
ban, în care Coltelloni a pilo
tat de așa manieră încît a ocu
pat locul I în clasamentul ma
șinilor particulare (a primit 
încă la Bombay o cupă de 1 
metru înălțime!), l-a făcut pe 
Tallis să țipe pe parcurs : „Not 
so fast I Not so fast I It’s my 
car („Nu așa iute I Nu așa 
iute I E mașina mea I")
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PE PLAN MONDIAL
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Germaniei, 
de rapid, 

pe plan

RANGU

De-a lungtil anilor, atletis
mul polonez a dat o serie de 
mari campioni. Incepînd cu 
Stella Wallasiewicz și Janusz 
Kusocinski și pînă la Janusz 
Sidlo, Josef Schmidt sau alții, 
atletismul polonez a avut pre
zențe remarcabile la toate com
petițiile de amploare desfășu
rate în ultimele decenii. Iată 
pe ce fond s-a 'ridicat — acum 
— această mare campioană, 
care este Irena Kirszenstein — 
Szewinska.

Născută la 24 mai 1946, ea 
are 1,76 m înălțime și o greu
tate de 60 kg. A fost remarcată,

„GHEAȚĂ SINTETICĂ" LA NEW YORK...
La New York a fost experi

mentat un patinoar acoperit cu 
„gheață» sintetică*. Patinoarul 
are o gheață fabricată din vi
nilin, produsă de o firmă din 
Wisconsin. „Gheața” oferă ace
leași condiții de alunecare ca și 
cea artificială, pînă la plus 29

grade, cînd ea se topește. 
Gheața sintetică nu poate fi u- 
tilizată pentru competițiile de 
hochei, fiind prea subțire. Este 
însă foarte bună și chiar nece
sară pregătirii In patinajul ar
tistic.

^telex radiodelefot
La sediul comisiei de organizare a campionatelor europene 

de box s-a primit cererea oficială de înscriere a echipei Angliei 
pentru participarea la întrecerile ce vor avea loc la București 
intre 31 mai și 8 iunie 1969. Cu aceasta, numărul țărilor în
scrise pină in prezent s-a ridicat Ia 26.

In eadruj anal concurs de atle
tism desfășurat la Auckland, »- 
runcltoru: de din* Robin Tait a 
realizat 51.M rx stabihnd un nou 
record al Noii Zeelande. Vechiul 
record era de «33 m șl aparți
nea aeehiUtțl «poruv.

sporturilor din Roma. Golfarlnl. 
care l-a învins la puncte pe fran
cezul Gonzales, se va intilni cu 
Fabto Bettini sau Jean Baptista 
Rolland (Franța).

Intre 31 șl 25 lanoarie vor avea 
loc la KSin campionatele interna
ționale de tenis pe teren aeo- 
perit ale R. F. a Germaniei, ta 
campionate și-au anunțat parti
ciparea o serie de jucători va
lorași in frunte cu W ison (An
glia). Gulyas (Ungaria). Holecek 
(Cehoslovacia) și Bengsston (Sue
dia).

pentru prima oară, pe cînd 
era elevă la școala nr. 37 din 
Varșovia de către fostul arun
cător de suliță Jan Kopy to, 
care văzînd ce picioare lungi 
are a crezut că Irena va deve
ni o bună săritoare de înălțime. 
Sărind, într-un concurs școlar 
1,38 m, el a convins-o să se 
înscrie la clubul „Polonia".

încă din primul an de activi
tate (1961), pe cînd nu avea 
nici 15 ani, ea se face remar
cată cu rezultate ca 12,6 la 
100 m, 27,9 la 200 m și 5,11 la 
lungime. Manifestînd un talent 
deosebit, Irena urcă foarte ra
pid treptele ierarhiei atletis
mului și, la numai un an de la 
debut, realizează 11,9 la 100 m, 
25,4 la 200 m și 5,72 la lungi
me. Antrenorul Andrei Piotrow
ski care se ocupa, în special, de 
pregătirea sprinterelor, a vă
zut în ea o posibilă competi
toare la medaliile olimpice.

Tokio a însemnat pentru I- 
rena prima etapă importantă pe 
drumul gloriei sportive. Acolo 
ea a cucerit medalia de aur în 
proba de ștafetă 4X100 m 
și locul 2 în probele de 200 m 
și lungime. Irena ar fi dorit, 
totuși, o victorie într-o probă 
individuală, dar Edith Mc Guire 
la 200 m și Mary Rand la lun
gime au fost mai bune la aceea 
epocă. Un an mai tîrziu, pri
mul ei record individual, cel 
pe 100 m (11,1 — record mon
dial . egalat) este completat de 
un senzațional record al lumii 
la 200 m (22,7).

Irena devenise o celebritate 
a atletismului mondial iar in 
campionatele europene de la 
Budapesta, a cunoscut un mare 
triumf: a cucerit locul 1 și tit
luri de campioană a Europei 
la 200 m, lungime și 4X100 m

Olons, 
El a 

fiind 
Dame

Contlnulndu-si turneul in Ca
nada, echipa de hochei pe gheața 
a Suediei a Jucat In localitatea 
Halifax cu o reprezentativă de 
tineret din localitate pe care a 
invins-o cu 10—l (5—0, 3—0. 3—1).

FOTBAL
O INTERESANTA ANCHETA 

FOTBALISTICA

Baxcral iulian Bemo Golfarinl, 
campion european Ia categoria 
mijlocie mică. Ișl va laoe rein
trarea la 7 februarie in Palatul

La 31 Ianuarie va începe la 
Porto un turneu internațional 
masculin de handbal. La acest 
turneu șl-au anunțat participarea 
echipele Dynamo Belgrad, Moh- 
rlngen Stuttgart, selecționata Bar
celonei, echipele Porto și Benfica 
Lisabona.

Mașina Citroen DS 21, pilotată de Lucien Bianchi 
și Jean-Claude Ogier, tn plină viteză pe parcurs

Coltelloni, acum In vîrsti da 
50 da ani șl avînd suta da mii 
de kilometri la activ, a mal 
relatat și altele da pa parcurs : 
„Pe lingă o cursă prin Pakis
tan și India, „1 000 de mile" stnt 
o glumi... La fiecare sat, căl
cam cite 2 000 d» perechi de pi
cioare... După Delhi, a înce
put să se audă un zgomot cu
rios și puternic la mecanismul 
de direcție. Tallis s-a dat jos 
să se bage dedesubt, unde a 
găsit... 20 de puști care căutau 
nici ei nu știau ce ! Era un bo
lovan cit pumnul intrat lingă 
coloană, l-a scos în două minu
te, dar apoi jandarmii, deși au 
folosit din plin măciucile, au 
avut nevoie de un sfert de oră 
ca să ne degajeze..." Coltelloni 
va’ mai avea însă și altă amin
tire din „L.S." Scoțînd capul 
pe geam ca să filmeze undeva 
în India, s-a pomenit k.o. pe 
scaunul sșu: un spectator în
tinsese mîna, prietenos (sic...), 
ca să atingă măcar mașina 1

Deși formația Citroen mer
sese peste așteptări, Bianchi a 
dezvăluit o nemulțumire de pe 
parcurs. Cele trei mașini hotă- 
rîseră să meargă în coloană 
între Delhi șl Bombay, pentru 
a se apăra mal ușor de... en

tuziasmul mulțimilor. Dar, ln- 
tr^un oraș, echipajul Neyret- 
Terramorsi, ambii de profesie 
dentiști, au văzut o firmă: 
Dental Clinic. Au oprit, au in
trat, au asistat cu ochii mari la 
extracții fără anestezie făcute 
In ritm de una pe minut, apoi, 
după jumătate de oră, au re- 
pomit. Bianchi, care îi aștep
tase înnebunit, neștiind unde 
sînt, a strigat, la auzul ex
plicației : „Vă mai mirați că-i 
urăsc pe dentiști!" Al treilea 
echipaj Citroen, al lui Turcat, 
a luat o amintire din trecătoa- 
rea Kheyber dintre Afganistan 
și Pakistan: o placă rutieră 
pe care scria în arabă și în 
engleză „Mașinile pe stingă, 
măgarii și cămilele pe dreap
ta"...

Gripa-gripă, dar concurenții 
au avut și unele bucurii pe 
vapor. Anume, printre pasa
geri grosul îl constituia un grup 
de 250 de tinere secretare aus
traliene, care se întorceau dln- 
tr-o călătorie-premlu în An
glia. Asta a fost însă și ultima 
destindere, pentru că cele 8 
zile s-au scurs pe nesimțite șl 
a sosit ora startului australian, 
la Perth.

O. RUSSU-ȘIRIANU

Ziarul „Nepsport" din bu
dapesta a întreprins o in
teresantă anchetă fotbalisti
că la care au răspuns 13 
specialiști, din tot atîtea țări. 
Dintre întrebările puse, și 
rezultatele definitive mențio
năm ;

CARE A 
MAI BUNA 
PEANA A 
Iat-o: Zoff 
— Novâk 
Sestemev 
Moore (Anglia-6 v), 
chetti (Italla-9 v), ~
bauer (R.F.G.-12 v), 
Charlton (Anglia 12 v), Best 
(Irlanda de Nord-8 v). Aman- 
cio (Spania-4 v) Albert (Un- 
garia-9 v), Giaici (Iugoslavia- 
10 v).

CARE AU FOST CEI 
MAI BUNI ARBITRI ? Lo 
Bello (Italia) și Mendebill 
(Spania) ambii cu cîte 4 vo
turi.

CARE A FOST CEA MAI 
MARE SURPRIZA A ANU
LUI ? Cele mai multe voturi 
le-a întrunit rezultatul de la 
Bruxelles dintre Belgia și 
Iugoslavia (3-0) ca și înfrîn- 
gerea suferită pe teren pro
priu de echipa Franței din 
partea Norvegiei.

CARE SINT ECHIPELE 
CU CELE MAI MARI ȘANSE 
DE A OCUPA PRIMUL LOC 
ÎN GRUPELE PRELIMINA
RE ALE C.M. 7 In ordinea

FOST 
ECHIPA 
ANULUI 
(Italia-6 
(Ungaria-3 

(U.R.S.S.-6

CEA 
EURO- 

1968 ? 
voturi) 

v), 
V), 

Fac- 
Becken- 

Bobby

Racing din

olimpică de 
individuală, 
unde visul 
împlinească

pracum șl locul 2 la 108 m, 
probă In care a tntrecut-o com
patrioata sa, Eva Klobukovska.

Studenta In economie politică 
din Varșovia avea, acum, o bo
gată panoplie cu succese spor
tive. îi mai lipsea o singură 
piesă : o medalie 
aur într-o probă

Iat-o la Mexico, 
nu avea să 1 se
decît după un șir de insuccese. 
Eliminată încă din calificări 
la proba de săritură în Iun- ■ 
gime, Irena a fost foarte afec
tată de acest fapt, mai ales, 
că era considerată principala fa
vorită. A urmat un nou șoc, a- 
tuncl cînd Viorica Viscopolea- 
nu a doborit recordul atletei 
engleze Mary Rand după care 
Irena alerga de 3 ani. Al trei
lea șoc l-a constituit Infrîn- 
gerea în cursa de 100 m, rezul
tat prevăzut de specialiști, pen
tru că aici prima șansă o avea 
indiscutabil Wyomia Tyus. Ire
na a trebuit să se mulțumească 
cu medalia de bronz. La șta
fetă, nu putea fi vorba de un 
succes deoarece, pe de o parte, 
Polonia nu mai avea echipa 
de aur din 1964. Rămînea o 
ultimă șansă : cursa de 200 m. 
Deși nu s-a menajat în vederea 
ei, așa cum a făcut Tommie 
Smith, Irena a abordat-o 
hotărîrea de 
bilul pentru 
că a reușit 
zintă o mare
Irena realizînd o cursă senza
țională pe care a cîștigat-o net, 
cu un ftmp extraordinar (22,5) 
ceea ce constituie un nou re
cord mondial.

Acum ea se pregătește pen
tru un nou debut, feste vorba 
de proba de 400 m, marele 
vis pe plan atletic. Irena do
rește să fie prima femeie din • 
lume care să realizeze o per
formanță sub 50 sec pe această 
distanță. Rezultatul pare fan
tastic la prima vedere, dar dacă 
avem în vedere că într-un test 
pregătitor, efectuat de ea pe 
300 m a realizat 37,0 (recr* . 
mondial neoficial) vom ccW( 
veni că, la capătul unei pre™ 
gătiri speciale pentru această 
distanță, recordul spre care nă
zuiește poate deveni o realitate.

N. MARAȘESCU

cu 
a face tot posi- 

a învinge. Faptul 
să cîștige, repre- 
victorie a voinței.

Atlefi

in

australieni

S. U. A
9 (Agerpres).SYDNEY

Atleții australieni Ralph Dou- 
bell, Ron Clarke și Kerry O’Bri
en se pregătesc intens pentru 
concursurile la care vor par
ticipa în S.U.A. Cei trei atleți 
vor evolua în cadrul competi
țiilor pe 
gramate 
ianuarie), 
rie), New
Portland (1 februarie).

teren acoperit, pro- 
la Los Angeles (18
Oakland (24 ianua-
York (31 ianuarie) și

PE GLOB
grupelor europene (în paran
teze, numărul voturilor) 1 
Portugalia (12), Ungaria 
(ll’/j). Italia (11), U.KS.S, 
(6), Suedia (6), Spania (6), 
R.F.G. (10) și Bulgaria (8).

★

Recent, cu prilejul unui 
meci de campionat o tribună 
a stadionului “ 
Buenos Aires s-a prăbușit. 
Accidentul s-a soldat cu un 
bilanț tragic: 250 de spec
tatori au fost transportați în 
stare gravă la spital, dintre 
care 8 și-au pierdut viața în 
vara anului trecut o catas
trofă de proporții a avut 
loc pe un alt stadion din 
Buenos Aires, River Plata, 
unde — tot cu prilejul pră
bușirii unei tribune — și-au 
pierdut viața 71 de persoa
ne. Constructorii stadioanelor 
din Buenos Aires afirmă ca 
nu este vorba de vreun de
fect de construcție, ci cauza 
acestor catastrofe o consti
tuie supraaglomerarea tribu
nelor.

* Peste 45 000 de specta
tori au urmărit la Bilbao 
meciul de fotbal dintre echi
pele Atletico Bilbao și Ein
tracht Frankfurt, contînd 
pentru „Cupa orașelor tîr- 
guri“. Fotbaliștii spanioli an 
obținut victoria cu scorul de 
1-0 (1-0) prin punctul mar
cat de Uriarte In minutul 27.

La închiderea ediției

FOTBALIȘTII ROMÂNI
ÎNVINGĂTORI ÎN OLANDA

GRONINGEN 9 (prin tele
fon). — Aseară, în fața a 
8.000 de spectatori, selecționa
ta divizionară română de fot
bal a întilnit formația G.V.A.V. 
Groningen din prima ligă a 
campionatului olandez. Jucă
torii români au avut o com
portare bună, reușind să cîș
tige jocul cu scorul de 3—1 
(1—0). Golurile echipei româ
ne au fost înscrise de : Dumi- 
trache (15), Domide (60) și

Deleanu din 11 m (75). Pen
tru gazde a înscris Koemman 
(89).

Au jucat: Gornea — Săt- 
măreanu, Lupescu. Dinu, De
leanu, Ghergheli, Nunweiller 
VI, Pantea, Domide, Dumi- 
trache, Lucescu. Pe parcursul 
meciului au mai fost folosiți: 
Anca, Kallo, Dembrovschi și 
Grozea.

în numărul de mîine vom 
reveni cu amănunte.

STEAUA-HAPOEL TEL A|IIV 97-95
In meciul retur din cadrul 

„Cupei Cupelor", disputat a- 
seară în Itrael, victoria a re

venit la limită baschetbaliștilor 
români cu scorul de: 97—95 
(45-42).

40388


