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Olimpicii" învinși la limită:
R. D. Germană-România 1-0 (1-0) la fotbal

Voleibalistele de la Dinamo 
pleacă la Ulan Bator

In capitala R. P. Mongole, Ulan Bator, încep, sâptă- 
mîna viitoare, turneele din cadrul Dinamoviadei de 
volei, care se vor desfășura între 23 și 30 noiembrie. 
L.a întreceri ia parte și echipa noastră campioană fe
minină, Dinamo București, care urmează să plece la 
Ulan Bator în cursul zilei de mîine.

Date fiind oboseala de pe urma suprasolicitării lor 
din ultima vreme în lotul republican și echipa națio
nală, prevederile planului de antrenament pentru apro
piatele confruntări din prima divizie a țării și cele din 
„C.C.E.“, precum și programul de pregătire viitoare în 
vederea J.O., voleibaliștii clubului sportiv bucureștean 
respectiv nu concurează ia Dinamoviada din acest an.

NOI CAMPIONI
REPUBLICANI

i
I

GENERAȚIPi

Dumitru Nicttlae va opri pe impetuosul Frenzel
Telefoto : Agerpres-Zentralbild

BERLIN, 18. — După cum subli
niam și în corespondența noastră 
anterioară, partida internațională 
dintre reprezentativele R. D. Ger
mane și României din prelimina
riile turneului olimpic, a fost aș
teptată aici, la Berlin, cu mare 
interes. De patru ani capitala 
R.D.G. n-a mai găzduit nici un 
meci interțări, fie el oficial sau a- 
mical, deși dragostea berlinezilor 
pentru fotbal este (ne-am putut 
convinge de asta) la fel de mare 
ca aceea a locuitorilor Leipzigului 
sau Dresdei, care au fost mai a- 
vantajați din acest punct de ve
dere. N-am rămas, de aceea, sur
prinși cînd astăzi la ora prînzului, 
pe un frig pătrunzător, 50 000 de 
spectatori se aflau în tribunele 
stadionului așteptînd apariția celor 
două echipe. Așa cum indicau toa
te ’ pronosticurile publicate în ul
timele zile de ziarele locale, ei 
erau convinși că vor fi martorii 
unei victorii ușoare și nete a echi
pei germane, care să o pună la

adăpost de orice surpriză în jocul 
retur de la 6 decembrie. încrede
rea lor era înscrisă pe multe din
tre pancartele cu care unii dintre 
spectatori au și defilat în pauza 
meciului pe pista ce înconjoară te
renul de joc. Pe una dintre aceste 
pancarte erau înscrise cîteva cu
vinte care pe noi ne-au făcut să 
zîmbim : „Românii ne sînt sim
patici, dar totuși ei nu vor merge 
în Mexic“. Este însă mai mult ca 
probabil că acum, după încheierea 
meciului, ei nu mai au această 
certitudine. Optimismul care do
mina pe stadion înaintea confrun
tării dintre reprezentativele R.D.G. 
și României s-a transformat apoi, 
la capătul celor 90 de minute de 
joc, intr-un alt sentiment : acela 
de îngrijorare pentru șansele de 
calificare a gazdelor. Aceasta 
deoarece victoria la limită obținu
tă totuși de jucătorii germani con
stituie un avantaj destul de fra
gil, pe care ei nu sînt siguri că 
îl vor putea menține și după me-

ciul următor. Dar dacă pentru 
gazde rezultatul de 1—0 apare în 
bună măsură ca nesatisfăcător,

putem spune că pentru echipa ro
mână el este mulțumitor. Fără în
doială că nu intenționăm să misti
ficăm lucrurile, transformînd albul 
în negru și negrul în alb, dar nu 
trebuie să uităm care ne-a fost ad
versarul și nici condițiile dificile 
în care s-a desfășurat jocul. Cu 
ascendentul moral pe care i-1 con
feră valoarea sa recunoscută la ora 
actuală pe plan european, benefi
ciind de avantajul terenului pro
priu și al unui public care a în
curajat-o în tot timpul cu frene
zie, reprezentativa germană por
nea ca mare favorită în acest meci, 
în care s-a mai bucurat și de aju
torul unui arbitru certat, se pare, 
cu spiritul de imparțialitate. în 
asemenea condiții, este de apreciat 
faptul că echipa noastră a părăsit 
terenul învinsă la o diferență de 
numai un gol, înscris în urma unei 
erori de arbitraj. Ea păstrează ast
fel șanse mari de calificare în jocul 
retur, în care și-ar putea depăși 
adversarul cu mai mult decît un 
gol- Ceea ce s-a putut remarca în 
primul rînd în evoluția de azi a 
formației noastre a fost puterea de 
luptă, dăruirea jucătorilor ; deși au 
trecut prin multe momente grele, 
îndeosebi în prima repriză, ei nu 
s-au descumpănit, nu au cedat așa 
cum au făcut-o în alte ocazii. Ba 
chiar, o bună parte din repriza

(Continuare în pag. a 3-a)

Prolog fericit în Turneul internațional de scrimă de la București

Primul cîștigător: floretistu!
Ionel Drimbă (Steaua)

Sîmbătă dimineața, 
primele asalturi din 
neului internațional

o dată cu 
cadrul Tur- 
de scrimă

4—2). El a greșit abuzînd de o- 
priri, pe care, în general, putea să 
le evite. Totuși, Țiu, cu 2 victo-

sus. de la
(T.S.K.A.),

Campionatul republican de gimnastică — juniori
TIMIȘOARA 18 (prin te

lefon). — întrecerile cam
pionatului republican de 
gimnastică — juniori 
continuat cu probele rezer
vate junioarelor I. Iată 
rezultatele înregistrate: e- 
chipe — 1. Bacău 326,45 p, 
2. Banat 310,90 p, 3. Bucu
rești II 305,05 p. Individual 
compus: 1. Felicia Dornea

(Bacău) 55,45 p, 2. Mia Va- 
riu (Banat) 55,00 p, 3. Anca 
Grigoraș (Bacău) 54,50 p. 
Clasament 
rituri —
(Bacău)
1. Felicia Dornea (Bacău) 
18,50; bîrnă: 1. Mia Va- 
riu (Banat) 18,45; sol: Fe
licia Dornea (Bacău) 9,45.

i
pe aparate: să- I

1. Ileana Coman |
9,70 ; paralele :

i
Ion Micoroiu (seniori) și Gh. Si fvescu (juniori)

campioni pe anul 1967 la popice
în returul turneului final 

de popice s-au calificat, din 
cei 28 de concurenți, 12 
jucători, care au intrat pe 
arenă în ordinea inversă a 
clasamentului preliminariilor. 
Micoroiu, avînd un avan
taj substanțial din califi
cări a cucerit 
campion pe anul 1967.

CLASAMENTUL: 1.
MICOROIU (Olimpia Reși
ța) 1 886 p.d., 2. P. Purje 
(Flacăra Cîmpina) 1 867 p.d. 
3. C. Vînătoru (Petrolul

4. D.
Reșița) 

Măntoiu
p.d.
„pline" 

juniorul

titlul

Ploiești) 1 844 p.d., 
Kridor (Olimpia 
1 791 p.d., 5. V.
(Rapid Buc.) 1770

Superior atît la 
cit și la izolate, 
GH. SILVESTRU (Rafinăria 
Teleajen) a îmbrăcat tri
coul de campion al țării, 
datorită performanței de 
442 p.d.

Azi, de la ora 8,30, se 
desfășoară proba de pe
rechi rezervată seniorilor.

I

Ii
I

ION
LA

2 h 09:01) cu
Vasiîe (C.

provocare.

echipa I. Rusu, C. Grigore, I. Ardelean) 
ludoran, Ir. Gera)

publică antrenorilor N. Voicu și I. Golgoți

La controversata discuție 
privind oportunitatea parti

cipării cicliștilor români la 
Jocurile Olimpice de la Ciudad 
de Mexico au luat parte — în 
general — doar cei ce urmăresc 
și îndrumă activitatea rutierilor. 
Ieri, insă, ne-a vizitat Ia redac
ție maestrul sportului Ion Arde
leanu. Evident afectat de faptul 
că obiectivul participării la J.O. 
a fost oarecum trecut în... re
zervă, el s-a declarat net in 
dezacord cu cei ce nu-i creditea
ză pe rutieri cu votul lor.

Rindul de
Vinokurov
Drîmbă (Steaua), Falb 
(Legia).

stingă: Vintilă (Steaua), Nielaba (Legia), 
Kissmartanyi (Flonved). Rindul de jos:
(Steaua), Olga Szabo (Steaua) și Franke 

Văzuți de Neagu Radulescu

Noi ne putem obține „califica
rea" pentru întrecerea de 100 km 
contratimp pe

— Cum 7
— Dacă unul 

nori care s-au 
pregătirea loturilor republicane — 
Nicolae Voicu sau Ernest Golgoți — 
și-ar asuma răspunderea să ne an
treneze special pentru proba de 
contratimp, noi am reuși — fie pe 
șoseaua Pitești în luna iulie, fie la 
Lubben în luna august — să reali
zăm timpul-barem de 2h09:00 ce
rut de federație. Cu această perfor
manță, care se situează la nivelul 
celor mai înalte exigențe, interna
ționale, am putea concura cu suc
ces la Ciudad de Mexico.

— Pentru o echipă nu este sufi
cient un singur... inimcs. Trebuie 
patru..,

— Vorbindu-vă de performanță și
de posibilitatea obținerii unui loc 
onorabil la J.O. nu mă aveam în 
vedere exclusiv pe mine. In forma
ție „văd" trei oameni siguri: EMIL 
RUSU, CONSTANTIN GRIGORE și 
— iertați-mi aparenta lipsă de mo
destie — ION ARDELEANU. Al pa
trulea ar putea fi ales dintre TU
DOR VASILE, CRISTIAN TUDO-
RAN și FRANCISC GERA. Din a-
cest lot, antrenorii ar putea face o 
echipă redutabilă, noi asigurîndu-le, 
ca „materie primă", arzătoarea do
rință de a face ca sportul cu pedale 
românesc să fie reprezentat 
BINE — la Jocurile Olimpice din 
Mexic.

— Mă bucură cele pe care mi la 
spui. în ciclismul românesc se sim
te — în momentul de față — nevoia 
ca alergătorii să participe și sufle- 
tește la redresarea lui Ești însă 
convins că antrenorii vor fl de acord 
să-și ia un astfel de angajament ?

— Dacă veți publica în ziar ape 
Iul nostru, nu cred că vor refuza...

— Vreți să-i încolțiți, 
spune...

— Nu. Intenția noastră 
Aceea de a le dovedi că 
gajat public, că am avut

echipe !

dintre cei doi antre- 
ocupat plnă acum de

cum s-ar

de la București, s-au înregistrat 
și primele surprize. Cea mai 
mare, desigur, a furnizat-o flore- 
tistul polonez Egon Franke, cam
pionul olimpic de la Tokio, care 
n-a rezistat nici măcar turuluj 
din sferturi 1 El n-a reușit să 
obțină decît 3 victorii, la fel ca 
și trăgătorul sovietic JIudko, dar 
cu un tușaveraj inferior (16—21 
față de 13—18). în acest tur, cea 
mai neașteptată înfrîngere a sufe- 
rit-o Franke la Bunlcelu: 5—2 ! O 
surpriză a constituit-o și elimi
narea lui Ardeleanu, care, în 
grupă cu Petruș, Genahl, Litov, 
Denisov și Roczycky, n-a reușit 
să obțină nici o victorie! în 
schimb, foarte bine au tras în 
acest prolog al probei Țiu (5 vic
torii), Falb, Drîmbă, Bunicelu și 
Șeveliov, toii cu cite 4 victorii.

Din cei 24 de floretiști care au 
luat startul au rămas pentru semi- 

semifi- 
și 

Falb, au~ avut ca parteneri pe 
sovieticii Riumin, Litov și Deni
sov și pe ungurul Herczeg. Dintre 
toii aceștia, cel mai frumos și 
mal sigur pe lamă a fost Falb, 
în ciuda unor ac.iuni complicate, 
fără rost, care l-au făcut să se 
întrebuințeze serios, mai ales 
în asalturile cu Herczeg și Riu
min. Pină la urmă Falb, contir- 
mînd valoarea sa remarcabilă, a 
trecut mai departe, în finală, cu 
4 victorii. Celălalt floretist român 
din această semifinală, Țiu, a 
evoluat inegal, a pierdut neaș
teptat două asalturi la 4, la so
vieticii Denisov și Riumin. Aceas
ta, după ce a condus, de fiecare 
dată, destui de categoria (cu

rii dificile (dar spectaculoase), a 
reușit să intre și el în finală. 
De subliniat îndeosebi efortul de

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

este alta, 
ne-am an- 

,_____,.... ............... curajul să
spunem cu glas tare că dorim să 
ne dăruim acestui țel. De altfel, 
eu cred că și la pistă am putea ob
ține un rezultat meritoriu. Cu o 
echipă de urmărire alcătuită din 
Emil Rusu, Vasile Burlacu, Paul 
Soare și... Ion Ardeleanu s-ar pu
tea realiza — nu prea greu — 4:35,0, 
adică atît cit prevăd tehnicienii 
drept „aconto" pentru biletele de

Jucători de fotbal suspendați pentru acte de indisciplină
un ultim

finale doar 12. în prima 
nală, trăgătorii noștri, Țiu _

Dridea I a. primit
Comisia centrală de disciplină a 

F.R. Fotbal, în ultima sa ședință, 
analizlnd abaterile unor jucători, a 
hotărit următoarele sancțiuni :

— Stoica /Chimia Făgăraș) — sus
pendat pe patru etape pentru lovi
rea arbitrului ; Glămeanu (Progresul 
Strehala) și Szekeli (Chimia Făgăraș) 
— cite o etapă pentru injurii și îm
brânceli reciproce ;

— Ungureanu (Viitorul Fleni) — 
suspendat pe două etape pentru pro
teste și insulte adresate arbitrului ;

— C. Ionescu I (Metalul Tîrgoviște) 
și Olteanu (Electrica Constanța) — 
suspendați pe cite o etapă pentru 
injurii și îmbrînceli reciproce ; Dur- 
duman (Electrica Constanța) — trei 
etape pentru injurii aduse arbitru
lui de tușă ;

— Drăgan (Victoria Tg. Jiu) — sus
pendat pe trei etape pentru lovirea 
adversarului ;

— I. Mureșan (Industria sîrmej C. 
Turzii) — suspendat pe două etape 
pentru proteste Ia deciziile arbitru
lui (fiind recidivist) ;

— Kls (C.S.M. Sibiu) — suspendat

avertisment
etape pentru insulte adusepe trei 

arbitrului ;
— Timpănaru (A.S.A. Tg. Mureș) și 

Popa (Dinamo București) — sancțio
nați cu avertisment pentru indisci
plină pe teren ;

— Driclea I (Petrolul) — sancționat 
cu ultim avertisment pentru proteste 
la deciziile arbitrului ;

— Nedelcu (Chimia 
suspendat pe două etape 
jurii aduse arbitrului.

Suceava) — 
pentru in-

Festivitate sportivă școlară
începeteAstăzi dimineață, cu 

de la ora 9, va avea loc pe sta
dionul Progresul închiderea fes
tivă a campionatelor școlare. în 
program figurează concurs atletic 
(triatlon), meciuri de handbal, de 
volei și de baschet, angrenînâ 
sportivii școlari din raionul „V. 
I. Lenin".

I. ARDELEANU

LEONIDA CARAIOSIFOGLU (DINAMO) - 
CAMPION SI NOU RECORDMAN LA 20 km MARS 

•> i

PITEȘTI, 18 (prin tele- 
ion). Pe șoseaua Pitești — 
Cimpulung Muscel s-a des
fășurat campionatul repu
blican al probei de 20 km 
marș, la startul căruia s-au 
prezentat 25 
panți. 
clasat 
NIDA 
dublu 
Performanța 
33:23,4 — 
nou record național (v.r. 
1 h 33:43,0 -— Iile Popa, 
1964). Pe locurile urmă
toare : 2. V. Ilie (Dinamo) 
lh 33:36.4 ; 3. M. Persi-
naru (P.T.T.) 1 h 34:25,8; 4. 
-- - - i h

Di-

de partici
pe primul loc s-a 
dinamovistul LEO- 

CARAIOSIFOGLU, 
campion balcanic, 

sa — 1 h
reprezintă un

V. Such (Dinamo) 
37:41,2. Pe echipe: 1.

Florin

Mexi-
multe

că la 
romă-

avion București — Ciudad de 
co.

— îți păstrezi, așadar, mai 
șanse ?

— Nu, Numai una : aceea 
Ciudad de Mexico ciclismul 
ne-sc trebuie să fie prezent !

— Vă urez succes și șanse în rea
lizarea acestei misiuni, după păre
rea mea, onorabilă pentru practi- 
canții ciclismului.

Așteptăm răspunsul federației și 
al antrenorilor vizați !

Hristache NAUM

Turneul echipei de juniori
Slovan Bratislava

între 28 noiembrie și 3 decem
brie va evolua în țara noastră 
formația de juniori Slovan Bra
tislava. Tinerii fotbaliști ceho
slovaci vor fi opuși formațiilor 
de juniori Crișul Oradea (la 
28.XI), Politehnica Timișoara 
(30.XI) și U.T.A. (3.XII).

Gheorghiu
a XIII-a a adus 
de lider, care 

mai de mult, 
l-a învins pe 
timp ce fostul

Runda 
schimbarea 
se profila 
Gheorghiu 
Nacht. în
fruntaș, Buza, a pierdut la 
Ghițescu. Și în felul acesta, 
marele maestru a devenit 
șeful clasamentului campio
natului de șah.

Alte rezultate : Drimer — 
Demian 1—0, Ungureanu — 
Radovici 0—1, Georgescu — 
Troianescu 0—1, Partos —

I

p.namo 7 p, 2. P.T.T. I 20
3. Steaua 21 p, 4. Dinamo 
II 32 p, 5. P.T.T. II 40 p.

pe primul loc
Soos și Fischer — Reicher. 
remize.

în partidele întrerupte : 
Vaisman — Nacht 1—0, 
Troianescu — Ghițescu 0—1. 
Nacht — Buza și Fischer — 
Segal, remize.

Clasamentul înaintea run
dei a XlV-a, care se joacă 
astăzi: 
Buza și 
țescu și 
Ciocitea 
7 p.

Gheorghiu
Radovici 9
Ungureanu
TVz (1) P,

9V2 P. 
p, Ghi-

8 P, 
Partos

I

„Ce naște din pisică, șoareci mănîncă I". 
Proverbul are aplicație și în spori. De 
fapt, așa se explică dorita și rodnica 
tradiție sportivă. în Luxemburg, o echipă 
întreagă de fotbal este alcătuită din 
membrii aceleiași familii, Mond. Tatăl, în 
vîrstă de 58 de ani, joacă extremă dreaptă, 
cel mai tînăr, în vîrstă de 14 ani, extremă 
stingă.

Finlandezii au făcut celebră familia 
Jărvinen. într-un timp, cinci Jărvinen erau 
prezenți pe stadioane, de la suliță la 
săritura cu prăjina. Ei purtau cu emoție 
și grijă gloria olimpică a unchiului și 
tatălui lor, Achille, fost recordman al 
lumii la decatlon, și Matti, tot recordman 
al lumii, dar la suliță.

Longevitatea celebrului Mathews va 
apăsa greu pe umerii tînărului său fiu, 
nu fotbalist, ci jucător de tenis, dar poate 
tocmai în aceasta va găsi el forță și în
demn lăuntric.

Cei șase Nunweiller au adus pe stadion 
numele și consacrarea pe care a visat-o 
tatăl lor. Dimpotrivă, gloria fotbalistică 
a lui Gică Popescu a trebuit să-și schimbe 
orbita, cele două fete ale sale devenind 
foarte bune atlete săritoare.

Patinatorii de valoare mondială Harold 
Schnelldorfer și Allan Scott au ca antre
nori pe propriii lor părinți. Campioana 
europeană de patinaj artistic Gabriela 
Seifert este antrenată de mama sa, așa 
cum cîndva inegalabila Sonia Henje era 
inițiată și pregătită de tatăl său, fost cam
pion olimpic de ciclism.

Vă sînt, desigur, cunoscute destinele 
emoționante ale celor doi Marcel Cerdan 
sau ale eroicilor recordmani ai lumii de 
viteză în automobilism și barcă automobil, 
Malcolm și Donald Campbell, tată și fiu.

Și la noi începe să se continue lanțul 
generațiilor sportive : Negoescu și Goci- 
man în ciclism, Pană la hochei, Hidioșanu, 
Cosmănescu, Șerban loan în atletism, Ve- 
luda la rugbi, Gațu și Covaci în hand
bal, Kotormanl, Petschowski la fotbal. 
Acestea și multe alte nume, în sportul de 
performanță. Dar nu numai aici, ci și în 
sportul recreativ, în concepția sportivă. 
Este minunat să vezi cum copiii își ur
mează și adeseori își depășesc părinții. 
Peste bord cu stupidele prejudecăți ale 
părinților care în viața lor n-au făcut de
cît să privească de departe, absenți și 
neînțelegători.

Să rămînă tristă amintire dădăcelile 
bunicilor și spaima rudelor, cînd nepotul 
lor juca rugbi sau cobora la schi cu 90 de 
km pe oră. Cine, mai mult decît un pă
rinte, își iubește copilul și și-l vrea sănă
tos, cinstit, pregătit pentru profesiune și 
viață ?

Cînd copilul vostru va fi mare — spunea 
un scriitor francez — duceți-l pe stadion, 
urcați-l pe munte. Pășiți alături de el, în 
prima lui tinerețe și în a doua, a voastră.

De pe acum, în Brașov se anunță o 
apropiată rivalitate între Bîră, Cristolo- 
veanu, Roșculet, Coliban. Copiii lor au 
început să schieze la 3—4 ani și aștepată 
cu nerăbdare să reediteze confruntările 
părinților. Dawn Fraser, sportiva care a 
coborîr prima in lume sub un minut la 
100 m liber, și-a învătat fetita să înnoate 
de la... 6 luni 1

Generațiile se succed, se întregesc, se 
perfecționează, lată de ce, fiecare gene
rație care nu face sport sau nu îl înțe
lege, o primejduiește și o ratează într-un 
fel pe cealaltă, care îi urmează.

Virgil LUDU
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TURNEUL INTERNAȚIONAL DE HANDBAL 

ECHIPA NOASTRĂ A ÎNTRECUT 
SELECȚIONATA UNIUNII SOVIETICE

Astăzi meciul București «Budapesta
ECHIPA NOASTRĂ DE 
TINERET A DEZAMĂ
GIT, PIERZIND ME
CIUL CU SELECȚIO

NATA VARȘOVIEI

După un „antract" de 24 de ore, turneul internațional masculin de 
handbal dotat cu „Cupa orașelor" a continuat, ieri, în sala Floreasca, ofe
rind celor prezenți satisfacția unor dispute aprige, în care lupta pentru vic
torie a estompat pe alocuri preocupările pentru tehnică și tactică în toate 
cele trei partide programate în această “

HANDBALIȘTII 
GURI AU SMULS 
PUNCT CELOR 

SLAVI

UN- 
UN 

IUGO-

puțini specta- 
un rezultat de

Este neîndoios că 
tori ar fi pronosticat 
egalitate în meciul inaugural al e- 
tapei, care a opus selecționatele 
Budapestei șl Iugoslaviei. Cu atît 
mai mult cu cit după 4 minute de 
joc scorul era de 3—0 în favoarea 
handbaliștilor Iugoslavi, care — 
în ciuda faptului că prezentau o 
formulă nouă de echipă — mani
festau, totuși, o netă superioritate. 
Tn scurt timp însă, atacurile pre
lungite ale handbaliștilor unguri au 
măcinat forțele handbaliștilor Iu
goslavi, scorul devenind în minutul 
8 egal: - - ~
echipe au făcut eforturi deosebite 
pentru ' /
Că au ratat neobișnuit de mult (de 
pildă: 4 din cele 8 aruncări de la

3—3. In continuare, ambele

a obține victoria. Cu toate

Meci international
de handbal

La Cluj s-a disputat întîlnirea 
internațională dintre echipele fe
minine Constructorul Baia Mare 
și Jednota Trencin. Handbalistele 
cehoslovace, practicând un joc co
lectiv și 
siguranță 
cu scorul

manifestînd mai multă 
în apărare, au cîștigat 
de 18—14 (10—6).

Paul Radvani -coresp.

S-a încheiat ședința Comitetului de Direcție al IL t. T. T.
Aseară s-au încheiat lucrările 

Comitetului de Direcție al Un'unii 
Europene de tenis de masă. Au 
fost luate în discuție și au fost 
puse la punct o serie de probleme 
privind desfășurarea unor impor
tante competiții cum sint Liga 
Europeană, „C.C.E.", „Cupa orașe
lor tîrguri". De asemenea, d.

JEAN MERCIER — din partea 
federației franceze de specialitate 
— a prezentat un raport privind 
organizarea campionatelor europe
ne de la Lyon, din aprilie 1968. 
A fost stabilit, totodată, ca anul 
viitor, la începutul lunii august, 
la Leningrad, să se desfășoare 
„Criteriul european de juniori".

etapă.

7 m de care au beneficiat), jucă
torii iugoslavi s-au detașat în re
priza secundă (min.
54: 19—15). Ba 
bordat ultimele 
taj substanțial 
56: 20—17), dar,

mai mult, 
minute

3
ce

de 
ceea

47; 17—14, min. 
ei

cu un 
goluri (min.
părea puțin

au a-
avan-

partidele:Azi, se joacă
Varșovia — Iugoslavia; Bucu
rești tineret — U.R.S«S.;
București — Budapesta. Pro
gramul începe la ora 17.

probabil s-a realizat : echipa Buda
pestei a avut o puternică revenire 
și a obținut egalarea cu 10 secunde 
înainte de fluierul final. Scor: 20-20 
(11-10).

Au marcat : Pokrajac (7), Karaite 
(4). Uremovici (2), Pezici, Martince- 
vici (3), Koprivica, Poțiovici, Fajfric 
pentru Iugoslavia și Vass (6), Fenyo 
(4), Marosi (4), Kalo (3), Simo (2), 
Klein. A condus V. Sidea (Româ
nia).

După comportarea mal mult de
cît promițătoare din partida prece
dentă, In care a reușit un excelent 
rezultat de egalitate în fața redu
tabilei selecționate iugoslave, 
luția echipei 
așteptată cu 
Dar, se pare 
tiîicate, au 
tiv asupra 
baliști, 
ciul cu . . .....___
foarte siguri pe ei. La această’ pre
matură supraînciredere în forțele 
proprii s-a adăugat și o oarecare 
doză de oboseală, așa încît partida 
s-a desfășurat, în majoritatea tim
pului, în nota de superioritate a 
handbaliștilor polonezi. Aceștia au 
practicat în apărare un sistem sim
plu („6 în linie"), sesizînd faptul 
că, principala forță de finalizare a 
echipei de tineret o constituie pă
trunderile individuale. în acest fel 
tinerii handbaliști români erau o-

evo- 
noastre de tineret era 
o justificată încredere, 
că laudele, atunci jus- 
avut un efect nega- 
tinerilor noștri hand- 

care au început me- 
reprezentativa Varșoviei

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Aspect de la lucrările Comitetului de Direcție al U.E.T.T.

Foto: T, Roibu
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IONEL TEODOREANU

IONEL TEODOREANU

DESPRE LUCIAN POPESCU
Scriitorul Ionel Teodoreanu a fost un mare 

iubitor al sportului, un propagandist al 
acestei activități tinerești. Iar dintre țoale 

sporturile, cel pe care l-a Îndrăgit cel mai mult 
a fost boxul. Autorul „Medelenilor" a putut fi 
văzut intre corzile ringului, ca arbitru, dar prin
cipala sa legătură cu „nobila artă" a fost făcută

prin numeroasele cronici și eseuri publicate in 
presa vremii.

Iată, de pildă, ce a scris la 10 iunie 1939, după 
ce Lucian Popescu, In amurgul carierei sale, cu- ■ 
cerise totuși titlul de campion european la ca
tegoria pană, invingîndu-1 pe belgianul Phil 
Dolhem :

Lucian Popescu. îl știu 
pe vremea cînd era

CONVORBII
CU DOMNUL GORE

ATENȚIE LA SPOVEDANII! SEMNIFICAȚIA UNEI PIETRE

de 
un 

puiandru răsfățat al mulți
milor ahotnice de box. Apărea 
pe ring — înainte ca Mickey 
Mouse să fi irumpt pe ecran — 
ca o miniatură gracilă de Tar
zan, de culoarea mulatră a pîinii 
de secară, cu pulpe sprintene 
înalte, cu șold îngust, cu 
lăți, dar încă îndulciți de 
gul fin al adolescentei — 
pentru ivoriu și abanos 
ochi înfocați, negri, cam
— ceea ce-i dădea o botoșenle 
de plod pedepsit și un exotism 
complementar culorii — cu frun
te îndărătnică de tăurel, dinți 
hărăpește albi-sclipitori ca gerul
— și nări cărnoase puternice de 
vietate sălbatecă.

Un nume indian l-ar fi cuprins 
și exprimat mai bine decît cel 
atît de românesc. Acest „Po
pescu" parcă venea bronzat și 
felin din jungla lui Kipling, unde 
copilărise pe crengi de baobab și 
spinări de elefant, învățînd vi
cleșugul de la șarpe, pînda și 
saltul de 
forescent 
verticală 
clocotul desimei vegetale, bătut 
de unda animală, primind bote
zul frust al luptei și-al instinc
tului viteaz,.

într-adevăr, copilul junglei în
vingea cu grație sireapă pe toți 
adversarii români sau străini, ve- 
niți, său puși în calea lui. Anii 
lui tineri au trecut mereu pe 
sub arcuri de triumf, aclamați de 
mulțimi, înălțați pe ringul 
fiilor ca pe un baldachin 
de un elefant de rajah.

Eu unul îl admiram cu 
gere de inimă. E o povară 
și pentru umerii bărbatuluit dar 
pentru umerii unui copil ? Mai 
mult pedeapsă decît răsplată mai 
mult nepătrunsă ispășire decît 
pronie cerească.

Pe fruntea unui copil, gloria e 
un spin — de diamant —; cu 
această năpraznică strălucire în
cepe viitoarea sîngerate.

Si iată, într-o zi a anilor, mul
țimile copilăriei lui Lucian au de
venit și maștere dar și abrașe, 
neiertîndu-i nici o greșeală, nici 
un păcat. îl vroiau altfel de cum 
era î îl vroiau erou, peste cele 
omenești ; iar el, fostul copil, 
nu era decît om din oameni pur
ces, vulnerabil ca toți semenii 
lui, începînd cu Adam — cel 
Eva —, cu Samson — cel 
Dalila —, cu Cesar — cel 
Cleopatra —, și cu mulțimea 
nonimă a celor care n-au ars 
ferestrele istoriei, în policandre 
de aur, ci au trăit și s-au stîns 
în biata lor taină.

Au crezut toti — Sau mal toți
— că steaua lui Lucian a apus. 
Și l-au gonit din amintire. Căci 
foștii idoli trec de-a dreptul în 
uitare.

Șl Iată că Lucian a învins din 
nou. Dintîi l-a învins pe belgia
nul Dolhem, campionul Europei, 
luîndu-i titlul în luptă dreaptă. 
Superbă victorie 1 A luptat cinci
sprezece reprize — în box e o 
durată istovitoare ca și a mara
tonului — mereu treaz, mereu 
ager, cu ochii sclipitori de vita
litate, cu respirația intactă, cu 
picioarele sprinten jucăușe — de 
călușar — cu mușchii necontenit 
ritmați, cu pumnii vii și autori
tari ca o ploaie de vară — vic
toria lui fiind evidentă încă îna
inte de a fi consacrată și vesti

tă, ca un proaspăt curcubeu al 
ploii lui.

Dar șl mai mîndră decît vic
toria asupra lui Dolhem — căci 
n-a învins decît un om pe altul I 
— e victoria lui Lucian asupra 
„corului antic*.

Mulțimea — acest 
al destinelor — nu 
în Lucian. Tăcerea 
glas de prohod. Și 
repriză a început să
că, să vadă, să spere, să creadă, 
și, învinsă, să aclame pe învin
gător.

Rîndurile mele aplaudă această

cor antic 
mai credea 
ei mocnea 
repriză cu 
întrezăreas-

umeri 
strun- 
strung 
— cu 
buzat

la tigru, zîmbetul fos- 
de la lup, șerpuirea 

de la liane — acolo în

victo- 
purtat

strîn- 
gloria

cii 
cu 
cu 
a- 
la

MITU STAN. FETEȘTI. — A fost 
o greșeală : Fele a împlinit 27 de

ani. „Perla neagră" a driblat tot 
ee i-a ieșit în cale, mai puțin... 
anii. Din păcate !

COSTEL BUDEANU, CODLEA. — 
Dinamo Bacău a stat In „B" 4 ani. 
Fotbaliștii băcăuani au retrogradat 
la sfîrșitul ediției 1962—1963, cînd 
au „căzut" 3 echipe din 14: Mine
rul Lupeni, Crișana și Dinamo Ba
cău, care se clasase pe locul 12.

MANOLE POPESCU, TULCEA. — 
Deși a ajuns la 38 de ani, Iașin 
continuă să se numere printre cei 
rnai buni portari din U.R.S.S. El 
continuă să joace la Dinamo Mos
cova.

NELUTU OPRIS1U, CRAIOVA. — 
Cîți ani al Neluțule ? După scris, 
7 sau 8 7 Șl la vîrsta asta îl con
trazici pe tăticu’ în materie de vo
lei 7 Deocamdată, e „meci" nul : 
pînă săptămîna trecută, cînd s-au 
încheiat Întrecerile de la Istanbul,

ținea titlul de campioană europea
nă. Acest titlu l-am pierdut. Sîn- 
tem însă campioni europeni pe e- 
chlpe de club, prin Dlnamo Bucu
rești.

IOAN F1LIP, BUCUREȘTI : - Ce 
este cu Varga ? Se pare că a re
nunțat Ja activitatea competiția-.

îndoită victorie asupra omului șl 
asupra oamenilor.

Dar îl rog pe noul' campion 
european — proaspăt laureat al 
premiului național pentru sport 
— să primească printre aplauze 
și șoapta unui sfat: în acest ceas 
de glorie redobîndită să aibă tă
ria să mediteze cu fruntea în pal
me, ca un simplu învins, alun
gind din el toată trufia succesu
lui —• care e beție trecătoare —, 
și să cerce să-și limpezească în
vățătura și înțelesul drumului de 
pînă acum, pentru a-și pregăti 
înțelepciunea și onoarea celui 
care începe".

„Gazeta sporturilor"
(10 iunie 1939)

LUCIAN POPESCU

Plimbare autumnală 
de 60 km!

(de 
nostru

Studenții globe-trotteri 
care am scris în numărul 
de joi) și-au îndeplinit angaja
mentul, parcurgînd, pe jos, distanta 
dintre București și Ploiești în 
10 ore și 15 minute (timp de 
mers efectiv). Grupul a reunit 
zece mărșăluitori, printre care 
o fată : Doina Bujor (studentă 
în anul III al Facultății de filo
zofie) care s-a alăturat colegilor 
ei energeticieni : Victor Mirea, 
Constantin Oprescu, Remus Roșu, 
Constantin Nica, Emanuel Crainic, 
Constantin Ionită, Antonie Ion, 
Cornel Chiriță și Ștefan Henkel. 
Obiectivul fotoreporterului nos
tru, Vasile Bageac, i-a surprins 
la km 38. Seara, studenții s-au

întors cu trenul la București, în
cheind un divertisment sportiv 
original, fără.., medic de lot, na- 
seur, antrenor psihologic, fără 
echipament cu ecusoane de mă
tase, fără spectatori și fără acla
mații...

V. FIROIU

Miron Radu PARASCHIVESCU

OLIMPIADĂ
Tineri, potop multiplicat în inși 
Ce nu cunosc nici bezna, nici țârîna. 
Ca zeii trec, de vreme neatinși, 
Și neschimbați vor fi întotdeauna.

Din ei își iau statuile modelul 
Ca lumii, și podoaba și putere 
Sâ-i dăruie, acesta le e țelul 
Nebiruit de teamă sau durere.

O flacără îi poartă înainte, 
Aprinsă de o tînără vestală.
l-a aurit lumina ei fierbinte 
Prin iarba ca o ploaie vegetală.

DIN TOATĂ LUMEA
RON CLARKE?
NU-L CUNOSC!

Fondistul australidn Ron 
Clarke a. realizat in ultimii ani 
o serie de performanțe care au 
făcut din el figura nr. 1 a atle
tismului mondial. Și, desigur, 
orice țară s-ar minări cu un 
asemenea sportiv, socotit unul , 
dintre cei mai buni atleți ai tu
turor timpurilor.

Celebritatea lui Clarke pare 
fără egal la ora actuală si. to
tuși, există un loc pe glob în 
care el nu este atît de cunoscut. 
Știți unde? In... Australia! Ex
plicația a dat-o chiar Ron; „In 
țara mea, cel mai celebru spor
tiv este fratele meu, Jack Clarke, 
jucător de rugbi. El este idolul 
australienilor. Eu, sînt cunoscut 
ca... fratele lui Jack".

UN INTÎRZIAT:
FLOYD PATTERSON

La 33 de ani, Floyd Patterson 
își încearcă încă norocul în ring,

RECITAL AERO
Azi la ora 10 va avea loc festivitatea inaugurării primei piste de 

zbor pentru aeromodele captive din țară. Construită conform regu
lamentului Federației aeronautice internaționale, pista a fost am
plasată la ștrandul Băneasa, în incinta Centrului de* aero și navo- 
modele.

Cu această ocazie, vom asista la un bogat program de aeromo
dele: zbor cu macheta avionului românesc „1AR-813", curse englezești, 
acrobație aeriană cu cele 16 figuri impuse la campionatul mondial. 
Vor zbura, de asemenea, pe această pistă și aeromodele cu motor 
cu reacție ale constructorului Anania Moldoveanu.

Recitalul va fi susținut de maeștri ai sportului și de sportivi 
fruntași din orașele București și Ploiești.

stîrnind compasiune în rîndurile ce
lor care l-au admirat cînd va. 
Mai ales ultima evoluție a fos
tului campion mondial, în fata 
lui Jerry Quarry, a fost de-a 
dreptul penibilă.

Poate că Patterson își dăduse 
seama de drama pe care o tră
iește, dar n-are încotro. Boxe
rul care a încasat de-a lungul 
anilor suma fabuloasă de 9 mi
lioane de dolari, a rămas cu 
foarte puțin din acești bani. Cea 
mai mare parte i-a luat-o fis
cul „Unchiului Sam“, în afaceri 
a- primit mai multe lovituri de
cît pe ring, managerii au știut 
să profite, așa că, la ora actuala, 
chiar dacă nu este un om sărac, 
Floyd Patterson n-are încă vii
torul asigurat.

în urmă cu ani, Patterson 
boxa pentru titlu. Astăzi, în joo 
este un lucru și mai important: 
propria sa existență.

NU SE GLUMEȘTE
CU KATHERINE ! ~

Miss Katherine Stewart este 
o simpatică președintă de tribu
nal din orașul Harthorns (An
glia), care nu poartă minî-jupc, 
ci o robă severă de judecător.

Avînd recent pe rol cazul unui 
spectator, Brian Whitehouse, 
care a făcut scandal la un meci 
de fotbal și l-a lovit pe arbitrul 
partidei, Katherine Stewart, cu 
toate pledoariile înflăcărate ale 
apărării, n-a ezitat să pronunțe 
o sentință deosebit de aspră: 9 
luni închisoare și 50 de lire ster 
line amendă.’

— Măcar 9 luni, vom avea cu 
un scandalagiu mai puțin pe te
renurile noastre de fotbal.

nală. Poate însă că ne va oferi mai 
multe satisfacții — șl mai puține 
decepții ! — în noua sa ipostază: 
aceea de antrenor (neoficial, deo
camdată) al piticilor și juniorilor 
de la Dinamo București,

ANDREI VARDELA, PLOIEȘTI. 
Coman, portarul echipei noastre 
naționale de fotbal, are 21 de ani. 
Este un produs al Giurgiului. îna
inte de a veni la Dinamo Pitești, 
a jucat la U.T.A.

VASILE GRIGORE, BUCUREȘTI. 
— Trec cu vederea faptul că nu 
știți cît este recordul mondial la 
săritura în înălțime femei, 1,91 m. 
Dar să mă întrebați și cine este de
ținătoarea recordului, pentru aceas
ta nu pot să vă iert. Vă dau numai 
inițialele : I. B. !

STOICA TUDOR, CLUJ, și NELU 
GHERT, ROMAN. Să lămurim „mis
terul".: întrucît bazinele de la 
București și Genova, în care se 
disputaseră meciurile tur-retur din
tre Dinamo și Pro Recco, din ca
drul ediției de anul trecut a „C.C.E."

i
i
i
I
I
I

la polo, nu aveau aceleași dimen- 1 
siuni, n-a fost luat în considerație 
golaverajul general (6—5 pentru Di
namo), ci a fost nevoie de un al 
treilea meci. Necunoscînd această 
prevedere a regulamentului, polo- 
jștii noștri nu s-au prezentat și... au 
ieșit din competiție.

ÎOAN A. ILEA, COMUNA UNI
REA. — Nu e rea denumirea pe 
care o propuneți pentru z Editura 
.. . Olimpia. Poate că o să

un pahar în cinstea na-

I
I

CAMPIONII
CY criitorul italian Dino Burați, nu- 
O velist, romancier și dramaturg, s-a 

născut ia 16 octombrie 1906, în o- 
rășelul Belluno. A debutat în litera

tură cu romanul „Barnabo della Mon
tagna'1, în anul 1933, după Ce lucrase 
un timp ca redactor la Corriere della 
Sera. De atunci opera lui Buzzati a 
sporit treptat, conferind autorului ei o 
solidă reputație mondială. Romanele »Il 
segreto del bosco vecehio" (1935), 
deserto del Tartari» (1940), cîteva vo- 

,La famosa in- 
........  (19i6) Și 

(1948), piesa de tea-

lume de povestiri — fJ; . 
vasione degli orsi in Sicilia" 
„Paura alia Scala" ‘

Un caso clinice'1, publieată

„II

cei

revista noaștră de literatură universa* 
lă Secolul 20 (nr. 5P1967), culegerea de 
nuvele „II crollo della Baliverna" și din 
nou romanele „II grande ritrațțo“‘ (I960) 
și „Un amove" (fără ca aceste titluri să 
epuizeze lista operei lui Buzzati), com
pun un edificiu literar în interiorul 
căruia cititorul descoperă direct, sau 
prin intermediul alegoriei, o pluralita
te de idei și de stări sufletești arun
cate ca o punte între făptui cotidian 
și cele mai adinei sensuri ale exis* 
tenței umane.

Scriitorul transmite cu pasiune, prin 
cărțile sale, o cuceritoare Invitație la 
atitudine morală în fața vieții. Albert

C.N.E.F.S. 
închinăm 
sului !

S1MION
Meciul la 
putat în\ ...
A de fotbal. La pauză scorul era de 
3—0 pentru Steagul roșu. în final, 
5—3 pentru... Steaua (C.C.A.).

MIRCEA SEBE, BUCUREȘTI. - 
La orice ne-am așteptat, numai la 
un ...serial în versuri nu 1 Nu dau 
eu de Simon Templar ? A creat o 
modă. întâi el, apoi „El fugitivo*, 
acum dv.

Ilustrații: N. CLAUD1U

IZIDOR, TÎRGOVIȘTE — 
care vă referiți s-a dis- 
ediția 1960—61 a diviziei

I
I
I
I

Ultima oară ■ cînd l-am vizitat 
acasă, domnul Gore cățea cu 
atenție știrile despre campania 
dezlănțuită pe plan mondial 
împotriva dopingului. în viața 
ciclismului, cu deosebire. Dar și 
în viața altora.

— Ce părere ai? — m-a întrebat 
el, fluturînd ziarul cu declara
țiile lui Roger Riviere care, de 
cînd a pierdut recordul orei, l-a 
depășit în schimb pe acela al 
sincerității.

— Cred că-i foarte bine, am 
murmurat eu, puțin surprins 
de întrebare.

— Oare? Anquetil a făcut 
mărturisirile bine cunoscute. 
Riviere, mergînd mai departe 
încă, a recunoscut că fără sti
mulente nepermise n-ar fi aler
gat niciodată cit a alergat, a- 
tunci, — acum cițiva ani, pe ve
lodromul Vigorelli. Șe zice că, 
urmare aproape inevitabilă, per
formanța lui va fi anulată. Drept 
să-ți spun, aceste spovedanii, 
atît de frecvente de la o vreme, 
mă cam neliniștesc. Dacă lucru
rile continuă în același stil — 
epoca noastră pare foarte priel
nică dezvăluirilor — atunci, în- 
cet-încet, vom avea parte de 
atîtea recorduri infirmate, atitea 
performanțe șterse de pe tabe
lul supraomenescului, atiția eroi 
dernascați public.

Domnul Gore și-a aprins o 
țigară după care. încruntîndu-se 
a adăugat:

— Nu te bucura: adevărul ne 
lasă fără mituri.

VICTIMA UNEI CONFUZII

Discutînd cu domnul Gore pe 
marginea finalei intercontinen
tale Racing Buenos Aires — 
Celtic Glasgow, a scandalurilor, 
petardelor, eliminărilor de pe 
teren, incidentelor, accidentelor 
și, mai ales, pietrei azvîrlite în 
capul portarului scoțian Simp
son, adică — așa cum spunea 
prietenul meu — pe marginea 
evenimentelor din America de 
Sud, am îndrăznit o observație:

— Ții minte, domnule Gore, 
cînd îi lăudai pe brazilieni, pe 
uruguayeni și pe argentinieni? 
Și cînd spuneai mereu că trebuie 
să învățăm, cu modestie încă, 
de la jucătorii și țehnicieniî lor? 
Or, acuma, poftim: uite ce ni se 
oferă drept lecție! Exemplul a 
fost urmat cu o iuțeală de necre
zut. La Craiova, mi se pare, ci
neva a aruncat cu pietre in fot
baliștii oaspeți. La... am uitat 
orașul (un oraș din „B“ în orice 
caz) arbitrul a fost asediat de 
suporterii echipei gazdă care, în 
plus, i-au tăiat cauciucurile de la 
mașină ca să nu poată omul 
fugi...

— Să avem iertare, m-a în
trerupt interlocutorul meu, ridi
când brațele în sus cu aerul o- 
mului exasperat de faptul că 
vorbele sale sînt interpretate 
greșit, dacă nu chiar tendențios. 
Să avem iertare! E ,o confuzie. 
Eu am cerut .totdeauna, cer și 
acum de altfel, să aducem antre
nori din America de Sud. Nu 
spectatori...

— In paranteză, a spus dom
nul Gore după ce s-a mai liniș
tit, bolovanul de la Buenos Aires 
reprezintă o piatră de hotar in 
istoria fotbalului contemporan.

— Piatra aceasta nu te-a iz
bit?

— Pe mine? Nu. Pe Simpson.
Domnul Gore mă privi cu o 

umbră de răceală.
— Vorbesc la figurat, a pre

cizat el.
— Oh, la figurat suferim 

foarte mult de pe urma lovitu
rilor primite de semenii noștri.

— Ei bine, s-ar putea, cu toa
te că nu lucrez la federație, să 
greșesc chiar și eu (în definitiv 
specialiștii noștri au monopoli
zat numai funcțiile, nu și erori
le) dar mi se pare că, aruncînd 
piatra cu pricina, prostul — al 
cărui nume ne scapă1) — a des
chis altfel de perspective în ma
terie. \

— Ce fel de perspective ?
— Noi, ■ bineînțeles. N-ai re

marcat? Toate perspectivele sint 
noi.

— E adevărat, n-am auzit 
niciodată pe cineva despre apa
riția unor perspective vechi.

— Tocmai... Dar despre ce vor
beam?

— Despre fotbal.
— Șt unde eram?
— Unde să fim, la... prost.
— Așa... Dar să revenim. Nu-i 

prima oară cînd se aruncă pie
tre pe un stadion. Nu-i nici ul
tima oară

— Nu.
—- Dar. pînă acuma toate pie

trele au fost aruncate în timpul 
jocului.

— Și? Destul de rău.
— Nu, nu-i destul de rău. Și 

iată pentru ce. Bolovanul din 
Argentina a fost aruncat înainte 
de joc. Dacă pînă in noiembrie 
1967, pietrele scoteau fotbaliștii 
de pe teren in min. 43 să zicem, 
sau 69, de aici înainte, presupu- 
nînd că metoda se extinde, jucă
torii vor fi scoși de pe teren in 
minutul zero. Avem de-a face 
cu un pas înainte care ne dă 
foarte mult înapoi. Simt că am 
intrat in epoca în care meciurile 
de fotbal vor lua sfîrșit înainte 
de a începe.1) Simt că s-a ivit 
timpul cină meciurile se Vor des
fășura în tribune și vor fi cîști- 
gate pe teren. Și nu m-ar mira 
să apucăm ziua cînd, deschlzînd 
ziarele, vom afla că spectatorul 
care a spart capul lui Simpson 
a fost transferat de la „Racing" 
la „Inter" contra sumei de 150 
milioane lire italiene. De aceea, 
a încheiat interlocutorul meu, 
privind foarte vag în depărtări, 
din acest punct de vedere piatra 
despre care vorbeam este pre
țioasă.

p. conf. 
AL MIRODAN

*) Și n-a scăpat doar numele, 
ceea ce încă n-ar fi o nenoro
cire, dar chiar și individul.

2) Fenomen destul de frecvent 
întîlnit de altfel — deși din cu 
totul alte motive — în cadrul 
campionatului diviziei A.

AL M.

— Ce-oi fi avînd azi, că mă simt mai greoi ca aricind...?!

Caricatură de C. Ciosu — Bacău

Camus, care l-a prețuit mult prin nu
meroase și fine analize (o dovedește Șî 
inițiativa sa de adaptare și reprezen
tare, în Franța, a piesei „Un caz cli
nic", în martie 1955), vorbea despre 
„generozitatea> căldura, sufletească și 
simplitatea" prin care te întâmpină o- 
pera lui Dino Buzzati.

Publicăm alăturat 
„Campionii* 
șl 
pe

’cit
lui

schiță, sportivă 
ăl cărei substrat -fantastic 

fals făustian nu trebuie să sperie 
nimeni, de vreme ce totul nu e de
ci glumă, demnă de pana scriitorii- 
Dino Buzzati.

I
— Ei, bravo. Am știut de.la început că sîntețî niște băieți ih4-' 

teligențî, băieți simpatici, care ascultă de sfaturi ce v-ar putea 
aduce noroc...

Dar Saiasene, portarul, semănînd cu un urs roșcat, îl între
rupe : — încă n-ați aflat că sîntem pe ultimul loc al clasamen
tului ? Vreți să ne îmbrobodiți ? Ne considerați chiar proști ?

— Ei da, bineînțeles —- spune misteriosul țigan, netezindu-și 
codița de șoricel — pe lumea asta și poate, hi, hi, și pe cea
laltă, trebuie să fii dispus la un mic sacrificiu, cînd vrei să a- 
tingi un țel.

— Dar — intervine Mestica — noi muncim cu toții în cursul 
Băptămînii, unul ca tăietor de lemne, altul ca zidar, altul la 
construirea barajului, nu sîntem oameni bogați. Celălalt rîde 
și mai mult.

— Știu asta, știu asta băieți. Nici nu era vorba de așa ceva. 
Sacrificiul despre care vo-rbe-se eu, e cu totul altceva... o ni
mica toată, o formalitate ca să zic așa...

. cine v-ar mai putea opri ?
— Și... pe scurt, despre ce-ar fi vorba... ? 
Mustăciosul, clipind din ochi, răspunde

nimic altceva decît cu o mișcare a mîinildr __ .
sînt simpli muncitori care abia știu să scrie ori să citească și 
care nu înțeleg prea multe din problemele milostiveniei sau 
afuriseniei veșnice. Cu toate acestea, fiecare din cei unsprezece 
â înțeles pe dată. Ei simt un fior rece, Straniu, ce li se urcă 
pe șina spinării. Le vine, aproape, să deschidă ușa comparti
mentului și să se arunce în prăpastie, dar înfrîngerea cu 7—0 
îi frige și acest țigan demoniac este atât, de plin de făgăduințe, 
atît de convingător. Și apoi, la drept vorbind, ce știu ei despre 
suflet ? La ce folosește ? Au tras vreodată foloase practice de pe 
urmă lui ?

După aceea, băieți,

cu o' mișcare, cu 
sale. Cei unsprezece

i
i
!
I
I
I
I
Iunsprezece jucători

Întorc cu vechiulPrlvițl-1, măcar o singură dată, 
ai Clubului Sportiv Valcorta, vinu 
tren de excursii din valea lor. într-o' seară de duminică, 

după o înfringere zdrobitoare — una din cele multe, din pă
cate. Sint unsprezece cu toții, dar Izolați și abandonați. Tocmai 
acum, apusul soarelui se desfășoară asemeni unui spectacol. 
Pe cerul violaceu, in vraja acestor clipe, vîrfurlle impunătoare 
ale munților se ridică spre înălțimi mecmensurablle și răsfring 
asupra oamenilor, colo jos, ceva din splendoarea lor spiritua
lizată. Dar cei unsprezece de la C.S. Valcorta, învinși in orașul 
din vale cu șapte la zero, nil văd nimic din toate acestea. La 
flecare zdruncinătură a trenului, care luptă din greu cu urcușul, 
capetele lor se leagănă încoace și încolo, străbătute de gindurt 
amare și de rușine. Din modestele lor valize de carton presat 
și din rucsacurile așezate în plasa port-bagajului, atîrr.ă cu
relușe de piele ți sfori soioase ce pendulează încoace și-ncolo, 
zicînd parcă nu-nu. astfel Incit celor unsprezece li se pave că 
sint și mai urîți, și maj murdari, și mal obosiți. Ei sînt cu totul 
absenți la frumusețea apusului de soare ce învăluie lumea de 
afară.

în urma tnfrtngerli de azi, echipa Clubului Sportiv Valcorta 
a trecut pe ultimul loc în clasamentul ligii. încă un joc pierdut 
șl va trebui să retrogradeze Așadar, cei din urmă între codași, 
deși teoretic sînt băieți capabili. Unii dintre el, ca să respectăm 
adevărul, sînt mai curlnd firavi ; in schimb ceilalți sînt masivi. 
Dar

Pe 
cînd se

In sfîrșit li răspunde unul, Jack Luciano, Interul dreapta, cel 
mal energic dintre toți.

— Ei, ce aveți de obiectat 7
— Măi băieți, măi băieți, te-anucă furia numai cînd te ghi

cești... Un fleac și ați putea promova în divizia D...
— Adică, despre cine vorbești de fapt 7
— Despre voi.
— Care voi ?
— Voi, cei d_e la Valcorta.

- — Și ce doriți ?
— Am greșit, nu divizia D, divizia C voiam să spun Șj ia 

urma urmei de c© tocmai divizia C ? Nu, voi meritați cu totul 
altceva... Mai mult, băieți, voi ați putea promova în divlșiș, în
tâi și șă mă ia naiba, și să nu mă mai cheme Max, dacă in cel

O schiță de Dino BUZZATI

cos

cu toții au înfățișarea cam necioplită.
Și cînd te gîndeștl.o. Vocea vine din colțul cel mai intune- 
al vagonului, dar nimeni nu-i acordă vreo atenție.
Oameni tineri ca voi...
continuă să tacă, dar și-au. întors totuși privirea (un picEi _....... _........ ____ ...... ... .

dear) și se întreabă cine o fid oare. Dacă ai privi atent spre 
locul acela, ai observa în colțul cel mai întunecos un bărbat 
de vreo cincizeci de ani, cu o mustăcioară subțire, încă neagră, 
ca o , codiță de șoricel atârnată de ambele părți ale gurii ; poartă 
favoriți și o cămașă stridentă, cu dungi galbene și violete. Un 
țigan, ai zice, dar îmbrăcat corect. Ce-o fi vrînd ? Ce se ames
tecă ? Dacă nădăjduiește cumva să înceapă vreo discuție, se 
înșeală profund, căci celor unsprezece fotbaliști nefericiți le 
trece cu totul altceva prin minte.

— Hi, hi... și ce Ușor s-ar putea ! Țiganul chicotește încetișor, 
ba, s-ar putea spune că zimbește în bătaie de joc.

mult doi ani de zile nu ajungeți în prima divizie.
— Noi, vreți să spuneți ?
— Voi ’
— Noi, cei de la C. S. Valcorta ?
— Voi.
— Știți ce aș zice eu ? — spunea 

torul echipei, cu capul Iui cit 
cu prostiile astea.

— Eu prostii ? Rîde în bătaie 
o mare neînțelegere.

în acest moment, trenul se . ______________ _ _____
răsfrînte ale soarelui înseninează compartimentul, cad pe fața 
acestui om straniu, luminînd-o.

Toți cei unsprezece, în clipa în care îi zăresc fața, sînt cu
prinși de un sentiment de teamă, dar înțeleg în același timp 
că pe acest om trebuie să-1 crezi. Oricît de neverosimile ar fi 
lucrurile pe care le rostește, nu mai e cu putință să rîzi de ele.

— Deci, după părerea dumneavoastră — vocea lui Mestica 
răsună deodată plină de respect, timidă chiar — noi am putea 
să...

Necunoscutul, așa-zisul Max, rîde, chiar dacă rîsul său sună 
neplăcut, de parcă ar sălta o dată cu hurducăturile vagonului.

un

de

grasul de Mestica, conducă- 
geamantan. Să mai încetați
joc. Nu, nu, domnilor. Este

angajează într-o curbă. Razele

, “ „Aici 6Ste postul de radio italian, programul național. Dăm 
legătură eu stadionul, municipal din Florența, de unde vom 
transmite, in direct, meciul de prliiîa divizie dintre „Florentina" 
șl C. S. Valcorta... Stadionul este înțesat de lume, literalmente 
ca o cutie cu sardele. Apreciem numărul spectatorilor la cei 
puțin 60 000 Și fără îndoială că astăzi Florența a bătut toate 
recordurile de casă. Au sosit caravane de autobuze din Roma, 
Torino. Milano și Veneția, atîta pasiune arzătoare, atîta ten
siune nervoasă s-a creat în jurul acestui joc in care, peste cîteva 
clipe, sț vor întîlni unsprezecele violet al campionilor italieni 
și așa-zisa echipă minune, care pînă mal ieri era un unsprezece 
provincial, necunoscut, și care s-a ridicat astăzi la nivel inter
național, Această ascensiune neașteptată șl Irezistibilă a surprins 
pe specialiști și este evenimentul principal al campionatului din 
acest an. Confruntarea devine cu atît mal palpitantă cu cît 
echipele ișl măsoară pentru prima oară forțele, ambele fiind 
neînvinse pînă in prezent..."

—.....au mai rămas șase minute de Joc pînă Ia terminarea
meciului și echipa din Florența face eforturi desperate pentru 
a-țl salva cel puțin onoarea, căci nu mal poate spera să recu
pereze handicapul sufocant de 7—0...” j,..,publicul a rămas ca 
împietrit..."

Astfel aiurează cei unsprezece jucători de la C. S. Valcorta, 
obosiți și zdrobiți în somnolența lor amară, în timp ce trenul 
îi poartă gîfîind spre casă. E adevărat că în colțul cel mai 
întunecat șezuse un bărbat cu o mustață subțiratică neagră, 
care aducea a țigan. Dar el nu rostise nici un cuvînt și nici 
nu făcuse propuneri diabolice, nu oferise gloria dulce, mult do
rită, în schimbul unor suflete sărmiane și amărîte. Ba, Ja ul
tima stație, coborîse chiar, fără să salute măcar.

între timp, apusul de soare s-a consumat ca un foc splendid,
- carbonizate ; noaptea s-a 

neprietenoși, e frig șj în 
unde nu-i așteaptă nici

de pe urma căruia rămîn doar cioturi 
așternut peste vale, munții tau devenit 
față se și văd luminile stației finale, 
măcar un cîine.

Traducere de Radu HERBAY

I
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• EXAMENUL DE TOAMNA AL 
CELOR TINERI © ACTUALITATEA 
ÎN PREGĂTIRILE LOTULUI

de la ora IU,OU, mutnirea uin . 
tre formațiile Dinamo Bucu- I 

eî Hvnnmn MefddebufS. ®

I

SCRIMA : Sala Steaua (Ca- 
Ilea Plevnei), ds la ora 8,30 — 

floretă femei și sabie ; de la 
ora 16 — sabie — finala și 
floretă femei — finala.

VOLEI : Sala Giulești, de la 
ora 8,30, partidele : Universi
tatea București — Științe Eco
nomice București (f. B) ; Fla
căra roșie București — Știința 
Găiești (f. B); Medicina Bucu
rești ' — Progresul București 
(rri. B).

POPICE : Arena Voința, de 
Ia ora 8,30, finala campiona-. 
tului masculin individual (se
niori și juniori).

DUPĂ MECI

POLO : Bazinul Floreasca, 
de la ora 10,30, întîlnirea din-

rești și Dynamo Magdeburg.

HANDBAL : Sala Floreasca, 
de la ora 17, meciuri în ca
drul competiției. „Cupa ora
șelor' : Iugoslavia — Varșo
via, București (tineret) — 
U.R.S.S. și București — Buda
pesta.

HOCHEI ; Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 18, meciul 
dintre selecționatele României 
și R. D. Germane.

secundă au reușit să se Impună în 
fața adversarilor, perioadă în 
care ar fi putut realiza egalarea. 
După cum mărturiseau fotbaliștii 
noștri la sfîrșitul meciului ei au 
dovedit astăzi că știu să joace și 
un meci cu <miză, să se bată pen
tru rezultat. Desigur că nu totul a 
mers ca pe roate, că au fost și 
destule defecțiuni în jocul repre
zentativei noastre (vom reveni a- 
supra lor), dar impresia lăsată 
este, în general, favorabilă.

Ca să respectăm realitatea, 
trebui să recunoaștem însă că 
chipa gazdă nu s-a prezentat 
la valoarea recomandată de recen
ta sa victorie asupra Ungariei. Ea 
a avut inițiativa în largi perioade 
de joc, dar nu a arătat ceva deo
sebit, decît poate viteza mai mare 
în acțiuni șl tehnica mal bună a 
unora dintre componenții ei.

Fartida a început, cum era șl de 
așteptat, cu o ofensivă susținută a 
gazdelor. Ele reușesc să deschidă 
scorul chiar în min. 7, dar cu lar
gul concurs al arbitrului. La o 
minge expediată de Lowe, care 
11 depășise pe Coman dar fusese 
scoasă de pe linia porții de Mo
canu, arbitrul (după o scurtă dar 
evidentă ezitare) a indicat lovitura 
do pedeapsă, deși fundașul nostru 
nu comisese, după opinia noastră, 
un henț voluntar în această situa
ție. Pankau a transformat penal- 
ty-ul, care avea să Îs aducă gaz
delor prețioasa victorie. Același 
Pankau a mai avut In continuare 
ocazii favorabile, dar puternicele 
sale șuturi au fost reținute de Co
man. Ofensivei gazdelor, apărăto
rii noștri i-au răspuns cu inter
venții sigure. în schimb, înainta
rea, nesprijinită suficient de mij
locași (Ghergheli a fost astăzi 
forma sa obișnuită), nu leagă 
nimic. Aproape toate mingile 
mise spre poarta gazdelor se

torc înapoi, Năsturescu, Ionescu 
chiar șl Constantin plerzind destul 
de ușor duelurile cu adversarii lor. 
Ionescu are totuși o bună ocazie 
în min. 25, dar după ce a driblat 
cîțiva apărători germani s-a dez
echilibrat tocmai în momentul cel 
mal important, acela al șutului la 
poartă. Spre finalul reprizei gaz
dele au, la rîndul lor, o situație 
favorabilă, dar mingea respinsă de 
Coman la un șut al aceluiași Pan- 
kau este reluată de fundașul 
Bransch peste poartă, de la cîțiva 
metri. La pauză se produc schim

sub 
mai 
tri- 
în-

bări în ambele formații. La noi, 
Năsturescu (destul de puțin activ 
în primele 45 de minute, dar nu nu
mai din vina lui) este înlocuit de 
Lucescu. În această nouă compo
nență, înaintarea noastră devine 
ceva mai incisivă, și, treptat, pre
luăm inițiativa. Dobrin își demon
strează din plin virtuțile sale teh
nice și alături de Constantin, care 
pină atunci jucase mai mult re
tras, și 3e Ionescu, devenit mai 
insistent, creează unele faze peri
culoase la poarta apărată de Bloeh- 
witz. în această perioadă se 
ratează cîteva bune ocazii de ega- 
lare prin Lucescu și Constantin 
care șutează pe lingă poartă. Este 
apoi rîndul lui Ionescu să piardă 

, prilejul unei fructificări în min.
72, cînd expediază mingea pe lîngă 
poarta goală. Situații bune de gol 
au și jucătorii din R.D.G., dar nici 
ei nu reușesc să le fructifice. în 
min. 54 Mocanu a respins din nou 
un balon de pe linia porții iar în

min. 57 Coman a apărat .printr-un 
reflex cu piciorul mingea șutată 
de Frenzel.

Dintre cei 24 de jucători care au 
evoluat pe stadionul „Walter Ul- 
bricht” s-au remarcat îndeosebi 
Coman, Dan și Dobrin (din echipa 
română), Pankau, Urbanczyk și 
Frenzel (de Ia gazde). Arbitrul 
cehoslovac Davidek s-a dovedit ca 
și la Budapesta, la jocul Ferenc- 
varos — F.C. Argeș, părtinitor 
pentru echipa gazdă, dînd decizii 
care au dezavantajat reprezentati
va noastră, culminînd cu acea lo
vitură de la 11 m.

ROMANIA: Coman — Sătmă- 
reanu, D. Nicolae, C. Dan, Moca
nu — Ghergheli, Dobrin, Koszka 
— Năsturescu (din min. 46 Luces
cu), Constantin, Ion Ionescu.

R.D. GERMANA : Blochwitz — 
Urbanczyk, Irmscher, Wruck, 
Bransch — Pankau, Erler, Noeld- 
ner — H8ge, Frenzel, Lowe' (din 
min. 46 Vogel).

O nouă intervenție salutară a 
portarului Coman

Telefoto : Agerpres-Zentralbild

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

Primul căruia i-am solicitat 
rerea despre joc, a fost 
cehoslovac Vaclav Davidek. 
întîmplător, pentru că felul 
a. apreciat unele faze a 
multe discuții.

„N-a fost un meci ușor de arbi
trat.: s-a jucat uneori tare, dar 
n-a fost cazul să elimin vreun ju
cător. După aspectul meciului — 
și în special după prima repriză, 
victoria la limită a gazdelor este • 
meritată. Dar acest avantaj minim 
nu cred să fie suficient pentru ca
lificare in turul următor al preli
minariilor olimpice. In privința pe- 
nalty-ului acordat n-am nici un du
biu ; mingea se îndrepta spre linia 
de gol și Mocanu a respins cu bra- 

•țul“. (nji. Nu sîntem de acord cu 
explicația privind lovitura de la 
11 m).

Apoi ne-am îndreptat șpre cabina 
echipei gazdă. Jucătorii germani pă- ’ 
reau abătuți în urma acestei vic
torii extrem de dificile.

Nervos, căpitanul echipei R.D.G., 
Dieter Erler — cel mai bun fotba
list al R.D.G. în 1967 — ne-a spus : 
„Atacul nostru a jucat slab, în spe
cial în prima repriză cînd am avut 
nenumărate ocazii de gol. După pau
ză, efortul depus în prima parte s-a 
resimțit șl, ca atare, noi am slăbit 
ritmul, fiind depășiți de oaspeți.

CUPLAJ LA PITEȘTI MECIURI OMOLOGATE CU 3—0

pă- 
arbitrul 

Și nu 
în care 
produs

Antrenorul echloei R.D.G., Karo- 
ly Soos ne-a declarat : ,

„Astăzi, a fost mai greu dedt cu 
ungurii la Leipzig, privesc totuși 
cu optimism returul de la 6 decem
brie. Să nu uităm că meciul Începe 
cu 1—0 In favoarea echipei noastre 
și că, tn asemenea' situații," starea 
psihică a jucătorilor celor două 
formații este diferită. Noi vom 
juca calm avînd de apărat un gol, 
în timp ce românii vor fl nervoși, 
pentru a recupera diferența".

Iată și declarația secretarului ge
neral al F. R. Fotbal, Ion Șiclo- 
van : „Miza mare a meciului a de
terminat nervozitatea jucătorilor 
care, de altfel, au comis șl multe 
greșeli. Mă așteptam ca echipa 
R.D.G. să practice un fotbal mai 
bun, "moi matur. Prin prisma celor 
văzute astăzi, avem toate 
le să privim cu încredere 
revanșă de la 6 decembrie, 
a comis unele greșeli”.

în drum spre hotelul Johannishof 
unde a urmat masa comună, redac
torul șef al revistei ‘Fussball-Woche 
— Klaus Schlegel, ne spunea : „Do
brin a fost cel mai hun de pe teren. 
Este un jucător de mare clasă, un 
fotbalist care prin, tehnica sa de- 
săvlrșltă poate impresiona pe orice 
stadion din lume".

Emil Dumitrescu (în alb), jucător 
de bază al formației Progresul, con
tinuă atacul, aparent insensibil la 
încercarea Iul Ciobănel (Steaua) de 

a-1 placa
Foto : A. Neagu

rugbiului din Capitală 
în această dimineață, 

serioase de alegere.

motive- 
meciul 

Arbitrul

Iubitorii 
vor avea, 
dificultăți 
Intr-adevăr, nu mai puțin de pa
tru baze sportive găzduiesc întâl
niri atractive, reflectînd astfel 
intensitatea autumnală a compe
tițiilor. Pe „Constructorul" — cu? 
plaj de „A" ; pe „Tineretului" — 
meciuri angrenînd cele mai bune 
formații de juniori din țară; pe 
„Gloria” — un foarte echilibrat 
meci de baraj pentru promova
re ; pe „Giulești“ — încă o par
tidă de „A" ! Și în țară divizia A

și-a reluat ritmul: la Iași, Poli
tehnica—Gloria București ; la 
Cluj, Agronomia—Steaua Bucu

rești ; la Săcele, Precizia—Grivița 
Roșie București.

Iată deci că amatorii sportului 
cu balonul oval au de unde a- 
lege ți singurul impediment îl 
constituie iarăși, răspîndirea de-a 
dreptul incomodă a terenurilor 
pe care se pot desfășura meciuri 
de rugbi. Dar asta este altă pro
blemă și vom reveni, negreșit, 
asupra ei mai pe larg.

O dată cu toamna putem face, 
tradițional, numărătoarea... bobo
cilor. Spectatorii de la stadionul 
Tineretului au cel mai bun pri
lej de a-?i forma o părere des
pre perspectivele celei mai tinere 
generații de rugbiști. învingătoa
rele din cele două meciuri de țu- 
niori, opunînd formații provincia 
le, cîștigă dreptul de- a se < 
fica în semifinala competiției 
dotate cu titlul republican de ju- I 
niori, alături de echipele bucureș- | 
tene C. S. Școlar și Constructo
rul, din nou protagoniste ale în
trecerii. Dar șl rugbiul în „8", 
prin intermediul campionatului 
Capitalei, își desemnează zilele 
acestea fruntașii. în turneul final 
se întîlnesc Steaua cu Olimpia 
și Progresul cu C. S. Școlar II, 
echipe clasate pe primele două 
locuri în cele două serii.

★
Și pregătirile lotului național 

în centrul atenției, pe prim 
i situîndu-se însă antrenamen- 
! de la club. Joi după-amlază 

va avea loc up joc de verificare 
în compania formației F' 
București; duminică se 
etapa de campionat; în ziua de 
30 Va avea loc ultimul meci de 
verificare a Lotului (cîte o repri
ză cu Gloria 
Progresul) j în 
dispută Ultima 
A. Raliindu-ne 
dere care consideră concursul — 
in speță meciul — drept cel mai 
bun antrenament, ne exprimăm, 
totodată, speranța că cei vizați 

depune toate 
intra în formă

sint 
plam
tele

I
I

Dinamo | 
dispută J

I
și, respectiv, cu 
3 decembrie se 
etapă din divizia 
punctului de ve-

totodată, speranța 
pentru Nantes vor 
eforturile pentru a 
în timp util.

0- r-J.
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RUGBI : Terenul Constructo
rul, de la ora 9, meciurile 
Progresul București — Rulmen
tul Birlad și Dinamo București
— Știința Petroșani (divizia A); 
Stadionul Tineretului, de la ora 
9,30, Rulmentul Birlad — Agro
nomia Cluj și Ancora Galați
— C.S.M. Sibiu (sferturile de
finală ale campionatului na- I 
țional de juniori) ; terenul Glo- | 
ria, de la ora 10,30, Construc
torul București — Universitatea 
Timișoara (baraj pentru promo
varea In divizia A) ; terenul 
Ciulești, de la ora 14, Rapid 
București — Farul Constanța 
(divizia A).

I

I

Stadionul „1 Mai* din Pitești 
găzduiește azi un interesant cu
plaj fotbalistic. în deschidere, de 
ia ora 12, F.C. Argeș va- întîlnl, 
amica!, pe Electronica Obor Bucu
rești. în „vedetă“> de la ora 14, 
Lotul reprezentativ de juniori va 
juca în compania formației F.C. 
Argeș (juniori). Partida constituie 
un bun prilej de verificare a ju
niorilor noștri în vederea meciu- 
lui-tur au Ungaria, din prelimi
nariile Turneului ce va avea loc 
la Pitești, în ziua de 23 noiem
brie.

Partida Oțelul Galați — Meta
lul Rădăuți, din etapa a X-a a 
diviziei C — seria Est, a fost 
omologată de F.R.F. cu scorul de 
3—0 în favoarea echipei Oțelul 
Galați, deoarece Metalul Rădăuți 
nu s-a prezentat.

Jocul Electrica Constanța — 
Rapid C.F. București, din etapa a 
X-a a diviziei C — seria Sud, a 
fost omologat de F.R.F. cu sco
rul de 3—6 în favoarea echipei 
Rapid C.F., deoarece Electrica a 
folosit un jucător fără viza 
dicală pe semestrul II 1967.

me-

in „Bodiiiti
ncsportivităților

continuă
Regretabil că și la meciurile 

ultimelor etape ale campionatu-' 
lui Diviziei B s-au produs acte 
de indisciplină. Gama nesporti- 
vităților a fost... variată: proteste 
la deciziile arbitrilor, lovirea 
intenționată a adversarului, arun
carea de pietre în teren ș.a.

Pe lunga listă a celor elimi
nați în etapele precedente, s-au 
adăugat numele lui Manta (Fla
căra Moreni), Seeeleanu (C.F.R. 
Timișoara), Albu (Ind. sîrmei 
C. Turzii), Nedelcu (Chimia Su
ceava), Kiss (C.S.M. Sibiu). Mi- 
hăilă și Răcelescu (Politehnica 
Timișoara). Primii trei — pentru 
același motiv: lovirea adversa
rului. Fapt grav, care a atras 
suspendarea lor pe patru etape 
(Manta) și pe cîte o etapă (Se- 
celeanu și Albu). Dar, numai cei 
amintiți și-au lovit adversarii? 
Din relatările corespondenților 
noștri reiese că și alți jucători 
au comis asemenea fapte repro
babile. La Cugir, în timpul par
tidei A.Ș. Cugir — Gaz metan 
Mediaș, medieșanul Dodu a pă
răsit terenul în Urma unei lovi- • 
turi primite de la Ivan (A.S. 
Cugir). Deoarece arbitrul Țraian 
Cruceanu jiu a luat măsura co
respunzătoare (eliminarea lui 
Ivan), pe teren s-a mai comis și 
O altă faptă urîtă: jucătorul Co
coș (A.S. Cugir) l-a pălmuit pe 
Zanca (Gaz metan). Și de data 
aceasta conducătorul jocului a 
închis ochii! Infracțiunile fusese- 
ră comise de localnici șl unii ar
bitri —. după cum se vede, și 
T. Cruceanu *- trec cu vederea 
asemenea abateri ale gazdelor. 
O atitudine similară a avut și 
M. Ostaficiuc, arbitrul meciului 
Politehnica Timișoara >— C.F.R. 
Cluj. De-a lungul celor 90 de 
minute, el a împărțit avertismen
te în dreapta și-n stînga, tole
rând jocul dur al lui Alexandru 
Vasile, Petru Emil (C.F.R.) și 
Grizea (Politehnica).

Culmea actelor nesportive a 
fost atinsă însă . i Moreni (Fla
căra — C.S.M.S. Iași). După în
scrierea golului de către oaspeți, 
au urmat scene care n-au nimic 
comun cu sportul. Certați cu cele 
mai elementare norme de con
duită cetățenească, unii suporteri 
locali s-au dedat la acte huliga
nice. Brigada de arbitri a părăsit 
stadionul abia după cîteva ore. 
Comisia de competiții a Federa
ției române de fotbal, anâlizînd 
incidentele de la Moreni, a hoță- 
rît. să suspende terenul echipei 
Flacăra pe timp de două etape 
(cam puțin, după părerea noas
tră).

Deci, o altă echipă, Flacăra, nu 
va juca pe teren propriu. Este 
o măsură justă, r îcesară. Se pare

însă că, în ultimul timp, anali
zarea actelor de indisciplină de 
către comisiile federației (de 
competiții și de disciplină) se 
face cu oarecare superficialitate, 
deoarece o parte din măsurile ce 
se iau poartă pecetea blîndeții. 
Faptul că aproape la fiecare eta
pă au avut loc diferite incidente 
pe stadioane, duce la concluzia 
că sancțiunile ce se dau în mod 
obișnuit nu mai constituie un 
mijloc destul de eficient pentru 
prevenirea altor abateri. De 
aceea, se impune luarea unor 
măsuri mai drastice: pe de o 
parte suspendarea terenului și a 
jucătorilor indisciplinați pe o pe
rioadă mai îndelungată, iar pe 
de altă parte, trimiterea în fața

• organelor penale a elementelor 
ce provoacă scandaluri. Poate, în 

' unele cazuri, cluburile și aso
ciațiile ar trebui amendate și cu 
sume de bani. Această formă de 
sancționare figurează, de altfel, 
printre măsurile aplicate de or
ganele internaționale, U.E.F.A. 
și F.I.F.A. De ce nu și la noi?

V. POMPILIU

Turneul international de handbal
(Urmare din pag I)

bllgați să facă un efort mare cu un 
efect (ah, rrtările !) mic. în conclu
zie, victorie clară și pe deplin me
ritată a selecționatei orașului Var
șovia : 23—29 (10—6). Au marcat : .
Zawad-a. (6), Pnioclnski (6), Wlazko 
(4), storzyk (3), Lech, Krygler, piec- 
zarek, PredeM pentru Varșovia. 
Gațu (6), Moldovan (6). Klcsid (3), 
Faraschiv (2), Savu, Gheorghevlct, 
Dan Marin pentru București tine
ret. A arbitrat Hans Hanschel (R.D. 
Germană).

VICTORIE LA LIMITĂ
IN FATA SELECȚIONA

TEI U.R.S.S.

După ce au jucat o primă repriză 
excelent, așa cum de altfel am dori 
să-1 vedem evoluind' mereu, hand- 
baliștij români au slăbit surprinză
tor în repriza secundă. Din această

cauză el au fost nevolțl să se între
buințeze serios pentru a putea ca 
pină la urmă să obțină victoria : . 
17—16 (13—9). Partida a Început în- 
tr-un ritm foarte rapid, scorul men- 
ținlndu-se mult timp egal : 1—1
(min. 1), 2—3 (min. .0), 3—3 (min. 7> 
4—4 (min. 10). șl apoi 6—a (min. 14). 
Abia din acest moment echipa noas
tră s-a detașat. însă, începutul re
prizei secunde, așa cum spuneam, a 
fost extrem de slab. Suficient să 
precizăm că timp de 22 de minute 
jucătorii români n-au înscris nici un 
gol! Nu este normal șl acest lu
cru trebuie să dea

Au marcat: lacob
(2) , Samungt, Lieu, 
teica (3), Gruia (4),
tril București, Zelenov (3), Klimov
(3) , Țerțvadze (4), Juravliov (3), 
Zdorenko. f«ab arbitrajul Iul F. 
Lutz (H.F.G.).

de gîndit.
(21, Costacbe II 
Gun'eș (2), O-

Goran (2) pen-
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ÎNTRECERI AMICALE

i
SPORT LA

FOTBAL : Stadionul Giulești, 
de la ora 10,15, Rapid — Di
namp București ; stadionul 
Ghencea, de la ora 11, Steaua 

Progresul București.

CICLISM : traseul complexu- 1 
i e-rb iAAtsJ-m 11 11 Pnn. ®

I

lui sportiv Metalul (șos. Pan- 
telimon), de la ora 10, ciclo- 
crosul dotat cu „Cupa Voința".

• FOTBAL : Stadionul Giulești, 
de la ora 12, Rapid C F. Bucu
rești — Rapid Ploperti (divi
zia C) ; stadionul Dinamo pe
renul II), de la ora 11, Di
namo Obor — Poiana Cîmpina 
(„Cupa României").

HOCHEIBL SE JOACĂ CU CROSA!
Element indispensabil jocu

lui-de hochei, crosa a fost la 
noi un permanent motiv de 
discuție. Intr-un timp, se cri
tica prețul exagerat al a- 
cestui material sportiv, care 
era socotit (culmea!) articol 
de... lux. Apoi s-au făcut <■ 
auzite tot mai dese și mai 
justificate nemulțumiri, 
feritoare 
lor, care 
tinuă să 
simple 
s-au mai 
timp, prețul acestui articol fi
ind reașezat. In schimb, ca
litatea croselor a rămas tot 
nesatisfăcătoare.

Dar nu despre aceasta ne-am 
propus să scriem azi. Bun sau 
rău, important este ca acum, 
în preajma începerii unei noi 
dispute pentru titlu (cînd e- 
chipele își intensifică la ma
ximum pregătirile!), acest 
material sportiv să se găseas
că in cantități suficiente. Insă, 
de o bună bucată de timp, 
antrenorii și conducătorii for
mațiilor participante la tur
neul final al campionatului

re-.
la calitatea crose- 

se rupeau (și coti
se rupă) ca niște 
scobitori. Lucrurile 
îndreptat in ultimul

bat de dimineața pină seara 
drumurile, intrînd din ma
gazin in magazin. Nici urmă 
de crose...

Situația este de-a dreptul 
îngrijorătoare. Antrenorul e- 
chipei Steaua, Eugen Raduh, 
ne mărturisea, de pildă, că 
incepe campionatul doar cu 
9 crose (! 1!). Și este vorba 
de echipa campioană a , țării. 
Ce să mai zicem de Avântul 
M. Clue, Petrol-Geologie Bucu
rești, Agronomia Cluj șt alte 
formații ai căror jucători își 
împrumută unul altuia cro
sele la antrenament?! In timpul 
meciurilor Cum vor proceda?

La această întrebare pot 
răspunde eventual cei ce se 
ocupă direct de această proble
mă: IPROFIL REGHIN (unita
tea care produce crosele 
și care a anunțat, cu senină
tate, că- va putea livra aseme
nea materiale sportive numai 
după 1 decembrie) și I.D.M.S. 
(întreprinderea in a cărei 
competență intră difuzarea 
materialelor sportive). Sau, te 
pomenești că n-au aflat că 
hocheiul se joacă cu crosa...

BASCHET : Salo Floreasca — 
ora 8 — Școala sportivă 
nr. 1 București — Pedagogic 
Bacău (f. B) ; ora 9,30 — I.C.F. 
II — A.S.A. Bacău (m. B) ; 
ora 11 — Voința București
— Universitatea Cluj (f. A) ; 
ora 12,30 — Politehnica Bucu
rești — Universitatea Timișoa
ra (m. A) și ora 14 — Steaua
— Politehnica lași (m. A).
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DE Ml INE, ȘAPTE FORMAȚII
ÎȘI ÎNCEP DISPUTA PENTRU TITLU 1 1

£S—p o

LOTURILE ECHIPELOR,
ULTIMELE PREGĂTIRI

Mîine, la ora 9, se va efectua 
primul „angajament" de ptia 
dintr-o nouă ediție a campiona
tului nostru național. Este vor
ba de primul din cele patru tu
ruri ale disputei pentru titlu, la 
care iau parte șapte formații. 
Ele s-au pregătit cu minuțiozi
tate, așteptând cu o firească emo
ție primele partide.

Iată, în rîndurile ce urmează, 
o scurtă trecere în revistă a lo
turilor pe care le vor folosi 
competitoarele, precum și ulti
mele vești referitoare la antre
namentele lor.

STEAUA. Echipa noastră cam
pioană s-a pregătit serios, res- 
tructurîndu-și liniile de atac, în 
așa fel înoît ele să aibă cît mai 
multă eficacitate. Iată formația,

NOU LA PRONOSPORT
CONCURS SPECIAL

PRONOSPORT

Duminică 26 noiembrie 1967, 
Administrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează un concurs 
special PRONOSPORT la care se 
atribuie 3 autoturisme, prin tra
gere la sorți: 1 „Renault Dau
phine Gordini" și 1 „Trabant 601" 
la premiile suplimentare, și 1 auto
turism ,,Skoda 1000 MB" plus 
26.500 lei în numerar 
premiului excepțional 
de 75.000 lei.

La acest concurs 
300 000 lei ca fond de 
plimentare din fondul 
sistemului, din care va 
zută contravaloarea celor 
autoturisme iar restul de 223.500 
lei va fi împărțit celor 3 cate
gorii de premii suplimentare după 
cum urmează: 25% pentru cate
goria I cu 13 rezultate ; 30% pen
tru categoria a Ii-a cu 12 rezul
tate șl 45% pentru categoria a 
Iil-a cu 11 rezultate.

Menționăm că atît la concursul 
de duminică 26 noiembrie cît și 
în continuare, pină ia sfârșitul

plus 
în cadrul 

în valoare

se alocă 
premii su- 
special al 

fi scă- 
două

anului, se participă pe buletine 
gratuite.

Dar iată programul acestui in
teresant concurs : I Bulgaria—Por
tugalia i II : Dinamo București— 
Universitatea Cluj > III i F. C. Ar
geș—Progresul București,- IV : 
Jiul—U.T. Arad ; V : Farul—Di
namo Bacău ; Vi : Steagul roșu— 
A.S.A. Tq Mureș; VII : Olimpia 

■ Arad—C.F.R. Timișoara ; VIII : 
Bologna—Napoli ; IX : Juventus- 
Fiorentina ; X : Lanerossi—Milan; 
XI: Mantova—Torino ; ' XII:
Sampdoria—Cagliari;. XIII-: Va
rese—Roma.

Depunerea buletinelor la con
cursul special Pronosport nr. 47 
din 26 noiembrie 1967, se face 
pină sîmbătă 25 noiembrie inclu
siv. Este bine însă pentru a evita 
aglomerația din ultima zi să vă 
depuneți buletinele din vreme.

așa cum ne-a comunicat-o antre
norul Eugen Raduh: Crișan, 
Pușcaș, Stoiculescu (portari); 
Varga, Vacar; Ionescu, Czaka; 
Iuniță, Petrescu (fundași) — 
G. Szabo, Calamar, Trăușan; ■ 
Ștefanov, Biro, Gheorghiu; Ior
dan, Peter, Constantinescu; Fo- 
dorea. Bucur, Ballo, Bărbat (a- 
tacanți).

DINAMO BUCUREȘTI. Ur- 
cînd treptat spre vîrful clasa
mentului, dinamoviștii bucureș- 
teni se anunță anul acesta drept 
cel mai serios adversar al cam
pionilor. Ei vor încerca să-i „de
troneze" folosind următoarea 
echipă: Dumitraș, Iordan (por
tari) — Făgăraș, Pop; Sgîncă III, 
Scheau; T. Viorel, Corduban 
(fundași) — Ștefan, ,Bbldescu. 
Florescu; Pană, Moiș, Ciobpta- 
ru; Bașa, Huțan, Marian: Sgîn
că II (atacanți).

AVÎNTUL M. CIUC. Antreno
rul L. Vacar, vechi internațional, 
ne-a informat cu amabilitate 
despre ultimele pregătiri ale e- 
ehipei și despre lotul ce îl are 
la' dispoziție. Toată vara jucă
torii din M. Ciuc au făcut antre
namente speciale pentru îmbu
nătățirea pregătirii fizice. Din 
ziua de 8 noiembrie ei și-au în
ceput și antrenamentele pe ghea
ță, la București. în acest sezon, 
Avîntul va prezenta următoarea 
echipă: Sofian. L. Bâlint, Petraș

SAPTAMÎNA VIITOARE PE ECRANE

(portari) —- Mihoc, Em. Antal; 
Fr. Bâlint, Szilăghi (fundași) — 
I. Szabo, Ferenczi, loanovici; 
Csiszer, Andrei, Oswath; Jere, 
Kraus, C. Antal (atacanți). Vor 
mai fi folosiți și cîțiva tineri 
jucători: Sărkânyi, Far caș, " 
maș și Baka.

AGRONOMIA CLUJ. Un 
nou, mult împrospătat cu 
mente tinere, o pregătire 
serioasă ca în alți. ani, dorința 
de a reveni în plutonul fruntaș 
— iată principalele vești din ta
băra clujeană. Echipa a efectuat 
între 25 septembrie și 5 octom
brie antrenamente pe gheață în 
localitatea Kosice din Cehoslova
cia. Cu acest prilej Agronomia 
a învins, în meciuri de antrena
ment, formațiile maghiare de 
primă categorie BVSC Budapes
ta și POȘTAȘ Budapesta, dar a 
pierdut la selecționata de tine
ret a orașului Kosice. În cam
pionatul care începe, Agronomia 
va evolua în următoarea compo
nență: Radu Șerban, Roth (por
tari) — Dibernardo, Timar; KOl- 
ld, Bartha (fundași) — Cazan II, 
Cazan I, Tarcsi; Naghi, Gali, 
Otvăs; Gădri, lmre, Eros.

PETROL-GEOLOGIE BUCU
REȘTI. Este vorba de fosta echi
pă Politehnica București, care 
acum activează sub îndrumarea 
antrenorilor C. Tico și V. Crihan. 
Jucătorii au început pre-

Ta-

lot 
ele- 
mai

gătirile ia 15 ociombrie, efec- 
tuînd trei antrenamente pe săp
tămână. Lotul de care dispune 
această echipă este următorul: 
I'almazan, Crihan, Cristescu, 
Georgescu (portari) — Biapu, 
Iosub, Bel, Nuțu, Rociu, Ricci 
(fundași), Voieulescu, Mantea, 
Mihăilescu, Fenici, Mezei, Niță, 
Slașomeanu, Boda, Costescu (a- 
tacanți).

TÎRNAVA ODORHEI. Valoa
rea acestei 
cauză că la 
o serie de 
din diferite .... 
mâții. In' două jocuri de antre
nament, hocheiștii din Odorhei 
au fost învinși de Agronomia 
Cluj cu 7—2 și 5—1. Iată echipa: 
Orbăn, Kedves (portari) — Szăcs, 
Deszi; Torok II, Czaka II (fun
dași) — Gyorgy, Varga, Albert; 
Filldp, Peter, Vass III; Vass II, 
Lâszld II, Jânossy.

AVÎNTUL GHEORGHIENI. 
Antrenorul L. Karda ne-a in
format că echipa a făcut serioa
se antrenamente de pregătire 
fizică, și, în ultimul timp, pe 
gheață la București. Va fi folo
sit următorul lot: Vâradi I, Du
ca (portari) — Basilides, Poltan; 
Ltnărt II, Kăcher; Cherciu 
(fundași) — Lănârt I, Mălnăssi, 
Benedek; Szăsz, Veres, Văradi 
II; Todor (atacanți).

echipe a scăzut, din 
fel ca în fiecare an, 
jucători au plecat, 
motive, la alte for-

!
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Oro 20 — pe programul I 
— rezultatele ’ sportive ale 
zilei.

Ora 22 — pe programul I 
— rezultate și comentarii de 
la principalele manifestații 
sportive desfășurate în țară 
peste hotare.

și

I
I
I

i

I
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Ora 15,40 — transmisie 
rectâ de la campionatele mon
diale de gimnasticâ artistică 
de la Copenhaga (comentează 
maestra emerită a sportului 
Sonia lovan și Aristide 
hoiu).-

Bu-
I
I
IOra 23 — Teleșport. 

cuprins : Tur de orizont 
sportul internațional ; rezultate 
și comentarii; filme sosite din 
străinătate : rugbi — Noua 
Zeelandă — Țara Galilor, box 

partida dintre Pierro del 
'Papa (Italia) și Jurgen Plin 

(R.F.G.), cros — întrecerea or
ganizată de ziarul „Le Soir" 
(Belgia) — prezintă D. Tănă- 
sescu ; de la un sport la altul : 
comentarii și imagini de la 
competițiile desfășurate în țara 
noastră — București — U.R___

handbal, Dinamo București . 
Dynamo Magdeburg la po- I 
România — R. D. Germa- 
la hochei pe gheață — I 

prezintă Aristide Buhoiu. ■

Din
în

I
I

Jara I
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La 21 decembrie.

Anchetă internațională in lumea fotbalului ® România

START
® A.I.B.A. a

IN „CUPA EUROPEI"77

CE FACEȚI PENTRU JUNIORI?
® Doar Gorea

in grupa a 
lipsește din

desemnat arbitrii-judecători 
lll-a, alături de Franjo și Italia 
formafia „speranțelor" noastre

.......... .
în cadrul anchetei internaționale întreprinse de redacția ziarului 

îiosfru pe tema formării tinerei generații de fotbaliști, publicăm 
Astăzi corespondența primită de Ia JOACHIM NEUSSER (R. F. a 
bernwnjeii s -

700000 de juniori
pe terenurile de fotbal

Germaniei

Ionului (slalomuri cu mingea prin
tre obstacole fixe, executate In
tr-un timp cît mai scurt, șuturi 
la poantă de la 11 m, lovituri cu 
capul etc.). Antrenorii și instruc
torii vin aloi cu plăcere, știind 
că vor vedea numeroși copii ta
lentat!. Aceștia sînt, de regulă, 
în vârstă de 10—12 ani. Cei mai 
buni strut selecționați și formează 
echipe de copii (pitici) în cadrul 
unul dub, iar ceilalți rămîn să 
activeze mai departe în echipele 
de dasă. Aproape toate clasele 
dintr-o școală, indiferent de pro
filul ei (elementară, profesională, 
gimnaziu), au echipe de fotbal 
care activează în campionatul 
școlar al orașului, rezervat for
mațiilor alcătuite din jucători de 
aceeași vârstă. Pe lîngă această 
întrecere, există și un campionat 
inter-gimnazii, la care participă 
selecționatele școlilor respective. 
Un nou prilej pentru antrenori 
de a fi cu ochii în patru...

Pentru a vă convinge, vă voi 
da un exemplu. în 1963, pe unul 
din terenurile din Miinchen a 
apărut î-ntr-o echipă școlară Franz 
Beckenbauer. Antrenorul Detmar 
Cramer, azi membru în comisia 
de antrenori de pe lîngă F.I.F.A., 
a văzut în „Franzl" un mare ta
lent. Imediat, Beckenbauer, deși 
elev pe afund, a fost introdus în 
echipa de juniori a clubului 
Bayern. în același an el a jucat 
în reprezentativa școlarilor din 
R.F.G. (care susține anual meciuri 
tradiționale cu Olanda, Anglia, 
Belgia și Franța), iar în 1964 a 
făcut parte din selecționata de 
juniori a R.F.G. care a participat 
la turneul U.E.F.A. în 1966 a de
butat in reprezentativa de se
niori, într-un meci cheie (cu Sue
dia, la Stockholm) și în același 
an s-a distins la C.M. Azi, este 
socotit cel mai bun fotbalist din

țara noastră și nu mă îndoiesc că 
el se bucură de multă populari
tate și în România.

în ceea ce privește munca 
complexă de depistare șl creștere 
a fotbaliștilor ‘copii și juniori, aș 
dori să subliniez încă un aspect : 
echipele de cjub din R.F.G. își 
selecționează ou foarte mare a- 
tentie din rândurile tinerilor fot
baliști elementele oare urmează 
să semneze statutul de jucător 
profesionist. în alegerea pe care 
o fac cluburile primează talentul, 
calitățile fizice și moral-volitive 
ale tinerilor sportivi. Firește, nu 
orice jucător poate ajunge profe
sionist. Interesele federației și ale 
cluburilor sînt aceleași: să aibă 
o masă de jucători amatori din 
care numai cei mai buni să poată 
fi selecționați pentru echipele 
profesioniste. De aici și unele di
ficultăți pe care Ie întîmpinăm în 
formarea selecționatelor olimpice- 
a echipelor pentru turneul 
U.E.F.A.

Recent, Federația de fotbal din 
R.F.G. a hotărât să alcătuiască un 
lot de 30 de jucători cărora să li 
se asigure condiții mai bune de 
pregătire pentru J.O., ei fiind cu 
toții obligați să rămină amatori 
pină după desfășurarea întreceri
lor din Mexic. Nu este, cred, lip
sit de interes să menționez faptul 
că majoritatea membrilor lotului 
olimpic oare se află în pregătire 
sînt elevi, recrutați din echipele 
școlare. în R.F.G. sînt peste 
2 200 000 jucători amatori legiti
mați, dintre care 700 000 juniori. 
Firește, aceștia din urmă sînt în 
proporție de 90 Ia sută elevi con
stituind baza de selecție a viitoa
relor talente.

Au trecut- doar două săp- 
tămîni de la mult disputatele 
întreceri ale „speranțelor 
olimpice", care au avut loc 
pe ringul de la „Sportcsar- 
nok“ din Budapesta. Tinerii 
noștri pugiliști au și început 
însă să se gîndească la viitoa
rele dispute. Prima, și cea 
mai importantă dintre acestea, 
este, fără îndoială, competi
ția dotată cu un trofeu pe 
care multe federații de pe bă- 
trînul continent îl rîvnesc; 
„Cupa Europei". Este întrece
rea care a căpătat de pe acum 
o tradiție frumoasă în boxul 
european.

Așadar, REPREZENTATIVA 
DE TINERET A ROMÂNIEI SE 
PREGĂTEȘTE SA URCE DIN 
NOU SCĂRILE RINGULUI. LA 
21 DECEMBRIE EA VA SUS
ȚINE PRIMUL EXAMEN ÎN 
EDIȚIA 1967—1968 A „CUPEI 
EUROPEI". Se știe că nu este 
prima oară, cînd pugiliștii ro
mâni se angajează într-o aseme
nea întrecere. în 1963, reprezen
tativa de seniori a țării noastre 
a încercat să treacă un obstacol 
(a se citi reprezentativa Polo
niei) foarte greu. în prima man
șă, băieții noștri au părăsit sala 
Floreasca optimiști. învinseseră 
cu 7—3 și sperau să se califice 
în turul următor. Dar, după o 
săptămână, la Lodz, echipa lui 
Felix Stamm își lua revanșa 
(scor 8—2) cu largul concurs al 
„neutrului" irlandez Cooper.

★

La clubul 
se ocupă de

Eintracht Braunschweig, antrenorul Walter Schmidt 
copii și juniori. Iată-l explicîndu-le micilor fotbaliști 
din tainele jocului cu

fotbalul" — iată>y;JuKiorii și
un subiect care mi se pare ex
trem de interesant. Căci, dintre 
toate sporturile, fotbalul se bu
cură de cea mai mare priză la 
tînăra generație, polarizînd inte
resul unei mari mase de copii. 
Și nu cred că aceasta se intîm- 
plă numai în țara noiastră. Sînt 
convins că tabloul este același 
in marea majoritate a țărilor lu
mii. Vizitînd, în mai multe orașe, 
terenurile unde jucau cei mai 
mici fotbaliști — copiii și junio
rii — pretutindeni am întîlnit a- 
ceeași dorință fermă a copiilor de 
a deveni, cind vor fi mari, titu
lari ai echipei reprezentative. Cu 
toții ar vrea să joace ca Uwe 
Seeler, Fritz Walter sau Becken
bauer. în școli, pauzele dintre ore 
sînt un prilej excelent cia elevii 
să adauge preocupărilor lor prac-

balonul rotund
Foto: „Kicker* 

și o discuție... teoretică des- 
fotbal, cu toții comentează cu 

pasiune o fază de joc, o

tice 
pre 
multă 
execuție tehnică sau chiar o ra
tare.

Această plăcere a copiilor de a 
practica fotbalul, prezența lor a- 
proape continuă pe terenurile 
oare Ie sînt puse special la dis
poziție au fost folosite Ia maxi
mum de cadrele de specialitate 
care se preocupă să asigure 
schimbul de mîine al fotbalului 
din R.F. a Germaniei. Cluburile 
mari, oare au în folosința lor 
zeci șl sute de terenuri în cadrul 
unui land, nu au decît de cîștigat 
de pe urina acestui aflux extra
ordinar al școlarilor spre terenu
rile de fotbal. La intervale scurte 
cluburile organizează examene de 
selecție, care constă din exerciții 
de îndemânare în conducerea ba-

IN „C.C.E." LA BASCHET

POLITEHNICA BUCUREȘTI VA JUCA
CU M.T.K BUDAPESTA

așteptat, a- 
de A.M.V.J.

După cum era de 
vantajul infim luat 
la Amsterdam asupra lui M.T.K. 
nu a rezistat. Campioanele Un
gariei au cîștigat la Budapesta cu 
68—58 (35—30), devenind astfel 
adversarele Politehnicii București 
în optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la baschet. 
Cele două meciuri (turul, la Bucu
rești, returul la 
vor disputa între 
brie 1967.

în optimile de

Budapesta) se
2 și 14 decem-

finală vor avea 
loc următoarele partide : 
dard Liege-Sparta Praga, 
Madrid-TSC Berlin sau 
KS Lodz (la Lodz 56—51 
poloneze), Union Firestone 
Recoaro Vicenza, Gerbe Montceau 
Ies Mines-Tresnjevka Zagreb, 
POLITEHNICA BUCUREȘTf-M.T.K. 
BUDAPESTA. Daugava Riga, ciș- 
tigătoarea ultimei ediții a „C.C.E.", 
este calificată direct pentru sfer-

Stan- 
CREFF 
Lodzki 
pentru 
Viena-

turile de finală, care se vor des
fășura după următorul sistem: 
cele cinci, cîștigătoare ale me
ciurilor din „optimi", cărora li se 
va adăuga Daugava, vor fi îm
părțite, prin tragere la sorți, în 
două grupe de cite trei. în ca
drul grupelor se va juca sistem 
turneu, tur-retur, iar cîștigătoa- 
rele vor susține finala într-un 
oraș neutru.

La băieți, eliminarea formației 
Steaua ne-a produs multă amă
răciune, mai ales cun'oscînd con
dițiile în care s-a disputat întîl- 
nirea de la Atena. în a- 
acest prim tur, nu s-au produs 
surprize, favoritele cîștigînd mai 
mult sau mai puțin comod.

★
Rezultate: masculin: Zadar—

Honved 64—43 (s-a calificat Za
dar); feminin: Sparta Fraga— 
Rutter Stockholm 71—28 (s-a cali
ficat Sparta).

Joachim NEUSSER
redactor la S.I.D. Diisseldorf

în edițiile următoare A.I.B.A. a 
hotărît ca în „Cupa Europei" 
să-și măsoare forțele numai se
lecționatele de tineret. De ce 
nu-și mai dispută trofeul prime
le garnituri ale țărilor europe
ne? Pentru că, ne spune tov. 
Mihai Trancă, secretarul general

4
t

au fost Împărțite in 3 grupe, 
după cum urmează: grupa I: 
U.R.S.S., Iugoslavia, Irlanda; 
grupa a Il-a: R.D. Germană, Po
lonia, Țara Galilor; grupa a lll-a: 
ROMANIA, Italia, Franța. La 
21 decembrie naționala noastră 
își va face debutul în compania 
echipei Franței. A.I.B.A. a și de
semnat oficialii care vor con
duce meciul: delegat general va 
fii Gradopolov (U.R.S.S.); arbitru 
neutru — Laukedrey (Polonia); 
judecător neutru — Romanov 
(UJLS.S.). Returul partidei Ro
mânia—Franța va avea loc la 
17 martie la Paris. Datele me
ciurilor cu Italia n-au fost încă 
stabilite. Se 
întâlnire se 
noastră, iar

știe doar că prima 
va disputa în țara 
revanșa în Italia.

★
garnitura care ne-a

ASEARĂ, PE PATINOARUL 23 AUGUST

R. D. Germană a învins cu 5-0
Cu aproape trei luni înaintea 

confruntării hotărîtoare din preli
minariile turneului olimpic, hoche- 
iștii români și cei din R. D. Ger
mană au luat ieri un prim con
tact — cu caracter amical — pe 
patinoarul „23 August". Victoria a 
■revenit oaspeților cu scorul de 
5—0 (2—0, 0—0, 3—0). Pentru cine 
n-a fost la meci poate că victoria 
sportivilor germani să apară foarte 
normală chiar și Ia acest scor des
tul de net. In realitate însă situa
ția existentă pe gheață, raportul de 
forțe dintre cele două echipe n-au 
fost în nici un caz de... 5—0 ! 
Fără discuție, hocheiștii din R.D.G., 
mai experimentați, mai căliți în 
focul durelor bătălii ale grupei A 
a campionatului mondial și chiar 
mai bine pregătiți poate decît ai 
noștri, au meritat victoria, dar 
scorul ni se pare exagerat de mare 
și nu reflectă nici pe departe si
tuația de pe gheață. Adevărul este 
că băieții noștri au luptat mult, în 
repriza a doua cel puțin au fost 
mereu peste 
atacuri rapide 
au ratat ieri 
Frații Szabo, 
ca să nu-i enumerăm decît pe 
cîțiva dintre hocheiștii noștri, au 
irosit ocazii peste ocazii și aproa
pe nici nu-ți venea să crezi că

I
din asemenea poziții se poate rata! 
Nu-i mai puțin adevărat că Hirche 
și mai apoi Piirschel au fost ade- 
vărați îngeri salvatori pentru poar
ta formației germane atît de mult 
și de des luată cu asalt.

Moment de încleștare i 
nanta dispută prilejuită 
campionatului republican, 
goria grea. „Duelul"

Primul cîștigător
(Urmare din pug. 1)

voință de care a dat dovadă 
Țiu în asaltul cu Litov, în care 
reprezentantul clubului Steaua a 
fost condus cu 2—0 și 4—2. El 
a reușit să egaleze de fiecare 
dată și, într-un splendid angaja
ment cu excludere, Țiu 
decisiv. împreună cu 
Țiu s-au mai calificat 
Litov și Denisov. Au 
Riumin și Herczeg.

în semifinala a doua au tos! 
grupați trei reprezentanți ai Ste
lei, Drîmbă, Bunicelu și Haukler, 
doi de la Ț.S.K.A. Moscova, Șe
veliov și Jiudko, și unul de la 
Legia Varșovia, Roczycky. Și în 
această semifinală tot un repre
zentant al nostru a reușit să se 
desprindă net în cîștigător, A- 
cesta a fost Drimbă, care a tota
lizat 4 victorii. Cu 3 victorii, 
Roczycky a ocupat locul 2 în 
semifinală. Pe locurile 3—4, Hau
kler și Șeveliov. Au „rămas" 
Jiudko, cu 2 victorii (dar cu un 
tușaveraj inferior lui Haukler 
Șeveliov) și Bunicelu 
data aceasta, n-a mai 
puncteze nimic.

în felul acesta finala 
floretă bărbați, disputată 
formula clasică, de 8, 
la start patru trăgători de la 
Steaua (Drîmbă, Falb, Țiu, Hau
kler), trei de la Ț.S.K.A. Mosco-

a punctat
Falb și 

în finală, 
„rămas"

care, 
reușit

și 
de 
să

de 
după 

a reunit

probei

adversar, au inițiat 
și spectaculoase, dar 
cit în zece meciuri. 
Boldescu, Calamar,

5—0! Un scor exagerat dar 
așa se întîmplă cind se ratează 

atitea ocazii.

Dinamo București -
Dynamo Magdeburg 9-4

la polo
în prima partidă de polo din

tre Dinamo București și Dyna
mo Magdeburg, desfășurată a- 
seară la piscina acoperită de la 
Floreasca, campioana țării noas
tre a obținut o victorie clară cu 
scorul de 9—4 (2—0, 3—1, 1—2, 
3—1).

Bucureștenii au avut inițiativa 
în permanență, realizînd multe 
faze spectaculoase. Au înscris: 
Grințescu 2, Kroner 2, Zahan 2, 
Novac 2 și Popa pentru învingă
tori, respectiv Heiwegen 2 și 
Fritsche 2 de la învinși.

R. VIȘAN

Arbitrul internațional Max 
Braun, căruia i-am solicitat păre
rea după meci, ne-a declarat : 
„l-am văzut pe hocheiștii români 
la C.M. de la Viena. Mi se par 
mai bine pregătiți decît în primă
vară. Ei joacă mai bine, mai decis, 
și luptă din răsputeri 
care puc. Astăzi, 
reușit să finalizeze 
tot ce au întreprins..."

Jocul a debutat cu 
atacuri foarte reușite
noastre dar Hirche este la post și 
respinge sau reține pucuri foarte 
periculoase. Se ratează cîteva oca-

pentru fie- 
însă, n-au 
nimic din

o serie de 
ale echipei

floretistul Ionel Drimbă (Steaua)

• M

I. DRIMBĂ

vo (Litov, Denisov și Șeveliov)
la Legia Varșovia (Roc-

Și
unul de
zycky).

înainte 
nala de 
rânduri 
(sferturile) probei de sabie, care

însă de a descrie fi- 
floretă bărbați, cîteva 
despre preliminariile

au deschis întrecerile din după- 
amiaza primei zile a turneului.

Și în cazul acestei probe, tot 
un număr de 24 de trăgători s-au 
aliniat la start. în prima serie 
s-a impus Melnikov (Ț.S.K.A.) cu 
4 victorii. S-au mai calificat Tor- 
lay (Honved) și Sitnikov (Ț.S.K.A.). 
în seria a Il-a, trăgătorii de frun
te au fost Vinokurov (Ț.S.K.A.) 
și Boionkay (Honved). S-a mai 
calificat Mustață. A „căzut", sur- 
orinzător, Culcea. Vintilă și Naz- 
limov (Ț.S.K.A.) au dominat în 
seria a III-a, iar Sidiak (Ț.S.K.A.) 
în ultima serie. Iată și compo- 
nenții semifinalelor : în prima 
Nazlimov, Vinokurov, Rohoni, Sit
nikov, Torday și Vintilă; într-a 
doua Melnikov, Kocsis, Mustață, 
Sidiak, Boronkay și Piatkowsky.

...Și finala la floretă. Inițial, 
un singur trăgător s-a detașat, 
I. Drimbă: 3 victorii la Haukler, 
Țiu și Falb. Pe partea de jos a 
tabloului se ridică însă polone
zul Roczycki, tot cu cite 3 vic
torii. Apoi, Drîmbă pierde sur
prinzător, cu 5—2 la Denisov. E- 
galitatea se restabilește prin în- 
frîngerea lui Roszycki la Drimbă 
(5-1!).

Pînă la
Roczycki 
cu cîte 5
tigat Drîmbă : 5—-2 
asalturi.

urmă, lîngă Drimbă și 
a... apărut și Țiu, toți 
victorii. Baraj ! A cîș- 

în ambele

zii favorabile. în min. 15 Făgăraș 
greșește o pasă în treimea de a- 
părare a oaspeților și Ziesche 
marchează. După două minute a- 
părătorii noștri se... bîlbîie și 
Fuchs ridică scorul la 2—0. Re
priza secundă ne-a aparținut dar 
scorul a rămas nemodificat. Față 
de situațiile avute am fi meritat 
cel puțin un rezultat de egalitate, 
în ultima parte a meciului două 
greșeli ale fundașilor noștri sînt 
fructificate prompt de Prusa (min. 
42) și Nickel (min. 44). Al cincilea 
gol a fost rezultatul unei acțiuni 
splendide a oaspeților. Nickel a 
sprintat cu pucul, a centrat și 
Ziesche a 
tul 48).

Arbitrii 
GERBER
următoarele formații : 
Dumitraș — Varga, Făgăraș, Sgîn- 
că, Czaka, Ionescu, Bașa — Szabo, 
Calamar, Szabo, Pană, Biro, Gheor
ghiu, Stefanov, Boldescu, Flores- 
cu : R. D. GERMANĂ : Hirche 
(Piirschel) — Buder, Novy, Voigt, 
Plotka, Sock — Hiller, Ziesche, 
Nickel, Karrenbauer, Prusa, Pe
ters, Kratsch, Fuchs, Noack.

ASTĂ-SEARĂ, DE LA ORA 13, 
ESTE PROGRAMATĂ REVANȘA 
ACESTEI ÎNTÎLNIRI.

din pasio- 
de finala 

, la cate- 
_ „ Mariuțan —
Alexe s-a soldat cu victoria acestuia 
din urmă. Ion Alexe, titular al re
prezentativei noastre de tineret, se 
anunță a fi un demn urmaș al ve
teranului Mariuțan.

Foto: A. Neagu 
al federației de specialitate, bo
xerii seniori au și așa un calen
dar competițional destul de în
cărcat: Jocurile Olimpice, campio
natele europene, balcanice, spar- 
tachiadele, dinamoviadele etc.

„Speranțelor" nu li s-a asi
gurat, pînă acum, o activitate 
continuă. -în intenția forului in
ternațional stă organizarea regu
lată a competiției dotate cu „Cu
pa Europei", tocmai pentru a se 
asigura tinerilor rodajul cores
punzător, astfel ca atunci cînd 
vor participa la J.O. sau la 
„europene", să reprezinte cu a- 
devărat o valoare sportivă ri
dicată.

Formațiile participante la ac
tuala ediție a „Cupei Europei"

Va evolua 
reprezentat ou atîta succes pe 
ringul de la Budapesta, sau an
trenorii vor fi siliți să apeleze 
la alți sportivi? Ne-am pus a- 
ceastă întrebare înainte de a a- 
fla vîrstă fiecăruia dintre bo
xerii noștri. Pentru că — de pre
cizat — A.I.B.A. nu admite ca în 
„Cupa Europei" să participe pu- 
giliști care au depășit vîrstă de 
21 de ani. Din fericire, doar O- 
vidiu Gorea a depășit de puțin 
această vîrstă. nemaiputînd, de
sigur, să participe. Ceilalți însă 
(Mihai, Nicolau, Nedelcea, Po- 
metcu, Kiss, Dobrcscu, Ene, Cu- 
țov, Silberman, 
Drăgan, Florea, 
Sănătescu, Alexe și Niculescuj 
au drept de participare în „Cu
pa Europei" și ver începe, peste 
cîteva zile, pregătirile. Federa
ția de specialitate studiază, de 
asemenea, posibilitatea folosirii 
și a altor tineri de 21 de ani 
(Chivăr, Stanef ș.a.). După cum 
se vede. în linii mari vom pre
zenta aceeași garnitură care a 
lăsat o excelentă impresie în re
centul turneu de la Budapesta. 
Este de dorit și de așteptat ca 
„speranțele" boxului românesc 
să se pregătească cu aceeași râv
nă, pentru ca debutul lor în 
„Cupa Europei" să ne aducă noi 
galoane în ierarhia europeană.

Lazea, Călin, 
Burtic, Ian cu,

R. CALARĂȘANU

Elvefia-Italia 2-2
la fotbal

Ieri, la Berna, într-un meci con- 
tind pentru campionatul european 
de fotbal (grupa a Vl-a), reprezen
tativele Elveției și Italiei au ter
minat Ia egalitate: 2—2 (1—0).
Pentru gazde au înscris Quentin și 
Ktinzli, iar pentru oaspeți Riva 
(unul din 11 m).

preluat din voie (minu- Concursul de patinaj CARLO DURAN SUCCEDE
elvețieni 

au condus
BRAUN și 
foarte bine 
ROMANIA :

Romeo VILARA

0 NOUA VICTORIE
A RUGBIȘTILOR 

DIN NOUA ZEELANDA

artistic de la Praga
0. Nepela și cuplul 
Grișkova — Rîjkin, 
primii învingători

PRAGA 18 (Agerpres). — La 
Praga au început întrecerile con
cursului . internațional de patinaj 
artistic, la care participă spor
tivi din mai multe țări europene, 
printre care șl România.

La individual masculin, între
cerile au fost dominate de tî- 
nărul patinator cehoslovac O. 
Nepele, clasat pe primul loc cu 
un total de 1303,8 puncte. L-au 
urmat : Cetveruhin (U.R.S.S.), — 
1252,1 p., File (Cehoslovacia) — 
1224,7 p. Patinatorul român Mi
hai Stoenescu a ocupat locul 12 
cu 854,3 p.

în proba de dans victoria a re
venit cuplului sovietic Grișkova 
— Rîjkin, urmată de Novotna — 
Holan (Cehoslovacia), Bayer — 
Rueger (R.D.G.), Rumova — Pe- 
sek (Cehoslovacia).

EUROPEAN
TORINO 18 (Agerpres). — Titlul 

european de box la categoria mij
locie, lăsat vacant de Nino Ben- 
venuti, a intrat în posesia italia
nului Carlo Duran, care l-a în
vins prin k.o. tehnic în repriza a 
12-a pe spaniolul Luis Folledo.

Carlo Duran, argentinian de ori
gine (apoi naturalizat italian), în 
vîrstă de 31 de ani,, a boxat exce
lent, transformîndu-și adversarul 
într-un sac de antrenament viu. 
în repriza a 12-a, Folledo era 
practic fără apărare, și arbitrul a 
întrerupt o luptă care de mult de
venise inegală.

Tot în cadrul galei de Ia Torino, 
„greul" argentinian Eduardo Cor- 
letti l-a întrecut pe Everett Cope
land (S.U.A.). Arbitrul a oprit 
meciul în repriza a 5-a pentru in
ferioritatea pugilistului american.

O nouă „escală1* a rugbiștilor 
neo-zeelandezi în Europa: ieri la 
Toulouse 32—19 (18—3) cu selec
ționata B a Franței.

A. LILIENTAL COMENTEAZĂ REZULTATELE TURNEULUI
INTERZONAL DE ȘAH

• LARSEN — UN ADEVĂRAT ARTIST AL ȘAHULUI • DESPRE 
„INSUCCESUL RELATIV" AL JUCĂTORILOR SOVIETICI • ENRIQUE 

MECKING, UN TALENT FENOMENAL
Marele maestru Andrei Liliental 

a publicat un comentariu pe margi
nea recentului turneu interzonal de 
șah de la Soussa. Relevînd victoria 
danezului Larseh, „un adevărat ar
tist al șahului" și succesul iugosla
vului Gligorici, singurul jucător ne
învins, în turneu, Liliental arată că 
șahiștii sovietici au pricinuit multe 
emoții amatorilor de șah din U.R.S.S. 
obișnuiți cu victorii categorice. La 
Soussa nu a fost o dominare a 
marilor maeștri sovietici ci numai 
un joc constant din partea marelui 
maestru Gheller și finișul puternic

al lui Korcinoi și Stein, care au In
trat în primii șase, reușind în ulti
mul moment să-și salveze reputația. 
Liliental explică acest insucces rela
tiv prin jocul extrem de prudent, 
teama de a nu pierde la marii 
maeștri, tendința spre remize, cum 
a fost cazul lui Gipslis.

în încheierea articolului său, A. 
Liliental, subliniază rezultatul obți
nut de brazilianul Enrique Mecklng 
.(în vîrstă de 15 ani) „o nouă stea a 
șahului, un talent fenomenal” — 
cum îl numește marele maestru so
vietic.

TURNEUL DE BARAJ STEIN-RESHEVSKY-HORT 
VA AVEA LOC ÎN FEBRUARIE

A FOST FIXATA ORDINEA MECIURILOR DINTRE CANDIDAȚI! 
LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH

Turneul de baraj pentru de
semnarea unui participant la Tur
neul candidaților Ia titlul mon
dial de șah se va desfășura în 
S.U.A. între 15—20 februarie 
1968. La acest turneu vor par
ticipa marii maeștri Stein 
(U.R.S.S.), Reshevsky (S.U.A.) și 
Hort (Cehoslovacia), care, după 
cum se știe, s-au clasat pe locu
rile 6—8 la egalitate de puncte 
in recentul turneu interzonal de 
la Soussa.

La turneul candidaților vor 
participa opt șahiști: cei șase ca
lificați la turneul de la Sousșa 
(Larsen, Portisch, 
gorici, Gheller și 
meciului de baraj din

Korcinoi, Gli- 
învingătorul 

S.U.A.),

fostul campion mondial Mihail 
Tal (U.R.S.S.) și ultimul adversar 
al lui Petrosian, Boris Spasski 
(U.R.S.S.).

★
De asemenea, s-a stabilit și or

dinea meciurilor din cadrul tur
neului candidaților Ia titlul su
prem. în prima grupă vor juca 
Larsen cu Portisch și Spasski cu 
Gheller, iar în cea de-a doua, 
Tal cu Gligorici și Korcinoi cu 
învingătorul turneului de baraj, 
învingătorii vor juca între ei, în 
finală urmînd să fie desemnat 
cel care va disputa meciul pen
tru titlul de campion mondial cu 
actualul deținător, Tigran Pe
trosian.

teloxradiotelBfon
In turneul internațional mascu

lin studențesc de volei de la Praga, 
selecționata României a întîlnit 
echipa Belgiei, pe care a învins-o 
cu 3—1 (15—9, 10—15, 15—11,
15—11). Intr-un alt joc, U.R.S.S. 
a dispus de Polonia cu același 
scor (15—7, 12—15, 15—13, 16—14).

★
In localitatea Heerenveen (Olan

da) s-a desfășurat primul concurs 
internațional de patinaj viteză al 
sezonului. în proba de 1500 m pri
mul loc a revenit lui Nottet cu 
timpul de 2:15,1, care l-a învins 
pe Campionul mondial Veerkherk 
— 2:15,4. Barthling a cîștigat cursa 
de 500 m cu timpul de 42,6. Pro
bele feminine au fost animate de 
Carry Geyssen învingătoare în 
două probe, 
(2:31,6).

la handbal (masculin), la Reykja
vik, formația islandeză Fram 
Reykjavik a terminat la egalitate 
16—16 (8—7) cu echipa iugoslavă 
Partizan Bjelovar.

★
organizare a J.O. 
se vor desfășura 
Mexic, a anunțat

Comitetul de 
de vară, care 
anul viitor în 
că toate construcțiile sportive vor
fi gata în luna august, adică cu 
opt săptămîni înaintea începerii 
întrecerilor olimpice. Costul con
strucției bazelor sportive olim
pice din Mexic se va 
suma de 500 de milioane

★
Turneul internațional

țese de baschet (masculin) de la 
Brno a fost cîștigat de echipa 
Institutului Politehnic din Brno, 
clasată pe primul loc cu 8 puncte. 
Pe locurile următoare: Universita
tea din Hamburg — 4 p, VAAZ

ridica la 
de pesos.

studen-

Brno — 4 p, Institutul Politehnic 
din Leningrad — 2 p, Universita
tea din Leipzig — 0 p. în ultima 
zi a turneului, Institutul Politeh
nic din Brno a învins cu scorul 
de 79—71 (37—36) Institutul Poli
tehnic din Leningrad, iar VAAZ 
Brno a dispus cu 100—66 (46—25) 
de Universitatea din Leipzig.

★
Boxerul nigerian Dick Tiger și-a 

păstrat titlul de campion mondial 
la categoria semigrea, dispunînd 
prin k.o. tehnic, în repriza a 12-a 
de Roger Rouse (S.U.A.). Reuniu
nea a avut loc în orașul Las Ve
gas.

500 m (48,1) și 1500 ra

★
campionilor europeni"

★
La Turku (Finlanda) s-au des

fășurat campionatele masculine de 
gimnastică ale țărilor scandinave. 
Pe echipe, primul loc a fost ocu
pat de selecționata Finlandei care 
a totalizat 219,05 p. Pe locurile ur-

mătoare s-au clasat echipele Sue
diei — 214,55 p, Norvegiei — 213,15 
p și Danemarcei — 202,15 p. La in
dividual victoria a revenit gimnas
tului norvegian Agge Storhaug.

★
Vasas Budapesta s-a calificat în 

turul trei al „C.C.E." la fotbal. în 
meciul retur, disputat la Budapes
ta, fotbaliștii maghiari au întrecut 
cu scorul de 5—1 (3—0) echipa is
landeză F.C. Valur Reykjavik. în 
primul joc Vasas cîștigase cu 6—0.

★
O selecționată canadiană de 

hochei pe gheață va pleca cu desti
nația Europa, în vederea unui 
turneu de mai multe jocuri în 
Suedia, R.D. Germană și U.R.S.S. 
Selecționata va cuprinde 18 ju
cători care în principiu 
gătiți pentru Olimpiada 
din anul 1972.

★
Cea de a XlI-a ediție 

lui automobilistic al Angliei", care 
urma să se desfășoare începînd 
de sîmbătă și pînă miercuri, a 
fost anulată . Această hotărîre a 
fost luată datorită unei epidemii 
de febră aftoasă care bîntuie în 
prezent în unele regiuni ale An
gliei.

sînt pre- 
de iarnă

a „Raliu-
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