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Cotnari — indisponibil pentru 
jocul cu R. F. G.

După cum se știe, încă de Ia începutul meciului 
cu formația de fotbal a R. D. Germane, portarul 
Coman a suferit o leziune musculară destup de 
gravă. Dînd dovadă de mult atașament față_ 
echipa națională, el a jucat — totuși — pînă la 
sfîrșitul partidei.

Reexaminat la București, Coman a fost reținut de 
la efort.

Deci, în întîlnirea de miercuri după-amiaza, de pe 
stadionul „23 August", Coman nu va juca.

Finaliștii campionatului mondial de fotbal la București! 

MÎINE, INTILNIREA INTERNAȚIONALĂ 
ROMÂNIA - R. F. a GERMANIEI

OASPEȚII AU SOSIT IERI DUPĂ-AMIAZĂ iN CAPITALĂ

ViRSTA I
I
I
I
I

MAXIM BINDEA

i SA REFLECTAM ii

Imediat după sosire, jucătorii de fotbal din echipa reprezentativă a R. F. a Germaniei au făcut o fotografie pentru ziarul nostru, la hotelul 
„Lido" din Capitală, unde sînt găzduiți Foto: Teodor Roibu

Schon și-a prezentat jucătorii și 
țelurile privind partida de miercuri. 
Totodată, el a anunțat pe orga
nizatori că dorește ca antrena
mentul de astăzi să se desfășoare 
la ora... începerii jocului de mîi
ne. (V. P.)

De ieri după-amiază, Bucureș- 
tiul fotbalistic are un oaspete 
marcant: locul 2 la C. M. de la 
Londra — echipa reprezentativă 
u R.F. a Germaniei. La o oră 
după sosire, în holul hotelului 
„Lido", împreună cu cîțiva colegi 
de breaslă, parcurgînd lista jucă
torilor vest-gernwni care au fă
cut deplasarea pentru meciul de

pefii au aterizat pe Bâneasa cu 
aproape o oră și jumătate mai 
devreme) ziariștilor români veniți 
sâ-i întîmpine, obișnuitele intervi
uri și declarajii și-au schimbat lO’ 
cui disputării, de la aeroport în 
holul hotelului.

Impresionantă ca număr (a- 
proape 70 de persoane, dintre 
care peste 30 de reprezentanți ai

Trebuie să mai spunem că, o 
dată cu echipa, au sosit în Capi
tală și peste 40 de suporteri ai 
echipei oaspe, cărora li se vor 
mai adăuga mîine, încă 150.

Neacoraîndu-și nici măcar un 
sfert de oră de relaxare, Helmut

HELMUT SCHON: „Sper că jucătorii români
vest-germane
Miinchen), Horst WOLTER (Ein-_ . ... _ lg60^

Franz
SCHULZ

Lotul echipei
Sepp MAIER (F. C. Bayern 

tracht Braunschweig), Bernd PATZKE (TSV Miinchen 
Hans-Hubert VOGTS (Borussia Monchengladbach), 
BECKENBAUER (F. C. Bayern Miinchen), Willy 
(Hamburger SV), Wolfgang Weber (F. C. Koln), Klaus FICHTEL 
(F.C. Schalke 04), Franz ROTH (Bayern Miinchen), 
LIBUDA (Borussia Dortmund), Hans SIEMENSMEYER (SV Han
nover 96), UWE SEELER (Hamburger SV), Wolfgang OVE- 
RATH (F.C. Koln), Johannes LOHR (F.C. Koln), Joachim BASE 
(Eintracht Braunschweig), Giinter NETZER (Borussia Mon- 
chengladbach), Hartmuth HEIDEMANN (MSV Duisburg), și 
Heinz HORNIG (F.C. Koln) — - - -

miercuri, am convenit că este 
cea mai puternică echipă repre
zentativă care a venit *a noi, în 
ultimii ani.

Și aceasta nu numai prin 
prisma humelor pe care ie cu
prinde, ci mai ales, pentru faptul 
că toate aceste nume ultra-sonore 
în soccerul internațional — 
Beckenbauer, Uwe Seeler, Weber, 
Overath, Schulz, Patzke, sau Li- 
budo sînt în plină actualitate. 
Iar în fruntea acestei Mannschaft 
de prim rang se află demnul ur
maș al bătrînului Sepp — acest 
aiît de reputat Helmut Schon.

Făcînd o fentă în mișcare (oas-

Reinhard

care va sosi astăzi.

presei vest-germane — Siiddeut- 
sche Zeifung, SID, Neue Presse, 
Fussballsport, Sporfmagazirt, Siid- 
westfunk Baden-Baden, Bayerischer 
Rundfunk, D. P. A. etc.), dele
gația oaspeților este condu
să de . domnul doctor HER
MANN GOSMANN, președin
tele Federației de fotbal vest- 
germane. De altfel, din cadrul 
conducerii forului foibalului vest- 
german au mai venit la Bucu
rești dr. Hubert Claessen, Paul 
Rusch, Walter Hubert, Hans Hu
bert și Hermann Joch.

HABAROV (Ț.S.K.A. MOSCOVA)
NU S-A DEZMINȚIT: LOCUL I LA SPADA

nu vor infirma buna părere
în holul hotelului „Lido", cei 

peste 190 de centimetri înălțime 
ai antrenorului Helmut Schăn sînt 
ușor de reperat în pofida aglome
rației.

— D-le Schon, cunoașteți din 
numeroase împrejurări fotbalul 
românesc. Ce imagine v-ați făcut 
despre el 2

— A progresat în ultimii 
ani. Am văzut echipa României 
anul trecut la Ludwigshafen. A 
jucat bine, în pofida faptului că 
n-a marcat goluri. în meciul a- 
cela, noi n-am prezentat cea mal

pe care o am despre ei“
puternică formație, lipseau ju
cătorii din echipele angajate în 
finala Cupei. Cu toate acestea, 
comportarea fotbaliștilor dv. a fost 
remarcabilă. Am cunoscut frec
vent echipele de juniori ale Ro
mâniei în turneele U.E.F.A. M-a 
frapat în fiecare an numărul 
mare de tinere talente pe care 
le aliniați. în ultima vreme ați 
pierdut cîteva jocuri la scoruri

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 3»a)

Cu proba individuală de spa
dă, care s-a desfășurat luni toată 
ziua, turneul internațional de 
scrimă a ajuns la 
marți vor începe 
echipe, care se 
miercuri seara.

în prima grupă 
trei concurenți, Cerea 
Lendvay (Honved) 
(Ț.S.K.A.) trec mai 
același număr de 
Rămîn, surprinzător, 
polonezul Kurczah,

internațional 
jumătate. De 
meciurile pe 
vor încheia

din sferturi, 
(Steaua), 

DominȘi
departe cu 
victorți: 3.

Al. Istrate și 
r________ , . care n-au
avut decît satisfacția unei sin
gure victorii.

în grupa a II-a se impun Ha
barov (Ț.S.K.A.) și Szaniszlo 
(Honved). Ambii realizează cîte 
4 victorii. Din această grupă se 
mai califică și Haukler (Steaua), 
cu 3 victorii.

în grupa a III-a, un alt repre
zentant al Stelei, Marinescu, ter
mină foarte sigur, cu 4 victorii 
(trei cu 5—2 șl una cu 5—3!). 
Marinescu este secondat de spa
dasinul moscovit Bîkov și, după 
baraj, de Modzoiewskl. Ultimul 
l-a scos din cursă pe experimen
tatul trăgător polonez, Nielaba. 
(în baraj, Nielaba n pierdut cu 
5—4).

Ceț 'de<. patra. întrecere din 
sferturlltf-, de* finals ele probei a 
scos îh"'iel(pf pa ultimul dintre 
spadasini^ polonezi rămași în 
cursBarburski,CuO victorii, 
BarbhrslȚi'fi-a a^giifât un loc în 
sewflnaie,. ‘Ș-auț-mal calificat doi 
scflmert) ■ Honyed și anu
me Jakaij. șl ^Ostrics, ambii cu 
cîtâ 8 pctoriij, A rămas, în 
schimb’,, unul dintre reprezentanții 
de fninîe. Sj clubului Steaua, 
Moldanschl care, cu numai două 
victorii, n-a putut ijțtra în 
cuție pentru calificare.

Prima semifinală găsește 
primul plan al întrecerii doi tră
gători, pe Habarov și Haukler. 
Habarov, fără a forța, cîștigă la

Szaniszlo și la Barburski cu ace
lași scor (5—2) ; apoi, la Jakab 
și mai categoric, cu 5—0. Evi
dent, reprezentantul clubului 
Ț.S.K.A. Moscova se anunță prin
tre favoriții probei. Haukler, deși 
n-a mai tras de multă vreme 
spadă, face și el dovada unor 
mari posibilități (excelează îndeo
sebi printr-un remarcabil simț al 
timpului), punctînd de două ori 
la 2, în fața lui Barburski și a 
lui Bîkov, și o dată la 3, în 
asaltul cu Szaniszlo. Cu trei vic
torii (ca și Habarov), Haukler

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

A început 
campionatul 
de hochei

mai 
fost 
des- 
n-au

dis-

pe

Și a Început sub cele 
bune auspicii. Gheața a 
excelentă, programul s-a 
fășurat exact, arbitrajele 
mai iscat discuții. La toată
această plăcută ambianță s-a 
adăugat și iaptul că primele 
partide au furnizat dispute 
destul de echilibrate, intere
sante din toate punctele de 
vedere, etapa inaugurală adu- 
cind și prima surpriză a cam
pionatului. Meciul Agronomia 
Cluj — Tîrnava Odor hei, din 
care vă prezentăm, alăturat, 
o fază, s-a Încheiat Ia egali
tate 1 
meci, 
două 
puteți

Amănunte despre acest 
ca și despre celelalte 
întîlniri programate ieri, 

citi în pagina a 3-a.
HSBW

De vorbă cu un prie
ten, aplecați deasupra 
mantinelei care încon
joară dreptunghiul de 
gheată de la Floreasca. 
tăceam pariuri. Prin fața 
noastră lunecau în pași 
lenți sau mai vioi, dună 
puteri, cîteva din fos 
iele glorii ale patinaju
lui, azi elevi silitori ai 
cursului de perfecționa
re condus de antrenorul 
ceh J. Sturm.

Pariam: cîți ani îi 
dai lui Maxim Bindea ? 
Citi?... Doar silueta a- 
ceasta 
bărbat în floarea vlrstei 
drept ca un brad, 
păr negru ca abanosul, 
aparține celui care a cu
cerit primul său titlu de 
campion național la pa
tinaj artistic în 193? 
iar ultimul în 1957.

Curios... Sîntem parcă 
pradă acelor mistificări 
ale istoriei, care afirm 
că un misterios diplo
mat francez ar fi fo- 
văzut semnînd tratate la 
distanță de aproape u 
secol.

Aci, însă, longevitatea 
e autentică, pusă chiar 
în fața privirilor noas
tre. Maxim Bindea se c 
vîntă pe luciul ghețiicu 
elanul unui adolescent: 
Și are, exact, 54 de 
ani 1

De necrezut și totuși 
adevărat. L-am între
bat direct — cu scu
zele de rigoare, penii u

dezinvoltă, de

cu

indiscreția comisă — și 
obținem confirmarea. De 
aproape, obrazul ars de 
soare al patinatorului 
tace cîteva concesii 
vlrstei calendaristice, 
prin discrete dar per
ceptibile riduri.

Da, anii s-au adunat 
în viața acestui admi
rabil sportiv clujean, 
care a fost unul din 
pionierii patinajului din 
țara noastră.

Azi antrenor, dascăl 
al noilor generații de 
patinatori, Maxim Bin- 
dea păstrează aceeași 
dragoste sportului ghe- 
ții. Lui îi datorează, 
desigur, această uimi
toare prospețime t lu
pească, nealterată parcă 
de trecerea timpului.

Este 
rit pe 
deauna 
lor săi 
cioși. (Rd. V.)

răsplata de. îne
care o dă tot- 
sportul slujitpri- 
cei mai credin-

Trimisul nostru special, G. NICOLAESCU, 
transmite:

Interes major pentru meciul
echipelor de tineret

SAARBRUCKEN, 20 
(prin telefon). După ii- 
proape 1500 km, parcurși 
cu avionul și trenul, de
legația noastră 
spre seară in

a ajuns
această

de
la 

în 
Deieanu,

PUȚI
5

localitate, situa â în ime
diata
tierei
lă a 
bazin
vestul R.F. a Germaniei.

veeinătatb a S‘‘> li
cit Franța, capita- 
Saaruluî, vestitul 
carbonifer din sud-

drum,
Viena și 

al cărui
Boc

so-în total, 10 ore 
cotind și escalele 
Frankfurt pe Main 
aeroport Lucescu,
și compania s-au salutat din mers 
cu coechipierii Iui Uwe Seeler, pe 
care un avion al companiei Lult-

(Continuare în pag. a 3-a)

Aplauze pentru prima reprezentativă

BUCUREȘTI-IUGOSLAVIA 24-12
O SPLENDIDA DEMONSTRAȚIE A HANDBALIȘTILOR NOȘTRI, 

CÎȘTIGÂTORI Al „CUPEI ORAȘELOR44
24—12 în finală cu Iugoslavia, 

neînvinsă pînă la acest meci. 
Oțelea și coechipierii săi ne-au 
oferit, în sfîrșit, jocul pe care-1 
așteptăm de cinci zile de la „7"-le 
nostru reprezentativ, primind de
seori — de-a lungul celor 60 de 
minute — aplauze la scenă des
chisă.

Cum a fost posibilă această ne
tă diferență de scor, pe care nici 
cel mai optimist suporter al 
bucureștenilor nu ar fi întrevă
zut-o înainte de meci? în primul 
rînd, prin jocul excelent al hand- 
baliștilor noștri. Spre surpriza 
adversarilor, echipa Capitalei a 
imprimat din primul minut un 
ritm extrem de rapid, desfășu- 
rîndu-și acțiunile pe un front cît 
mai larg. Extremele și pivoții au 
conlucrat de minune la semicerc, 
obligîndu-i pe jucătorii iugoslavi 
să devină... simpli spectatori. 
Popescu și îacob, Costache II sau 
Oțelea s-au infiltrat cu regulari
tate printre adversari, iar cînd 
mingea ajunsă (de cele mai multe 
ori fără dribling) la trăgătorii de

BUCUREȘTI — IUGOSLAVIA 
24—12 (12—5). Arbitru : Hensel
(R.D.G.) Au înscris : I. Popescu 
6. îacob 5, Licu 3, Gruia 3, Cos- 
tache II 2, Oțelea 2, Samungi 2, 
Gunes 1 de la învingători și 
Pokrajac 3, Martincevici 3, Ure- 
movici 2, popovici 1, Karalici 1, 
Koprivica 1, Lavrnici 1 de la în
vinși.

BUCUREȘTI TINERET—BUDA
PESTA 18—18 (6—11). — Arbitru : 
Lutz (R.F.G.). Autorii golurilor : 
Gațu 5, Râduțoiu 3, Rotaru 2, 
Klcsidt 2, Dan Marin 2, Bota 2, 
Gheorghevlcl 1, stoica 1 din e- 
chipa Capitalei, și Fenyo 5, Vass 
4. Meszaroș 3, Takacs 1, Szabo 1, 
Stiller 1, Klein 1, Simo 1, Ko
vacs 1, din formația Budapestei.

VARȘOVIA — U.R.S.S. 21—17 
(11—8). Arbitru : P. Țîrcu (Roma
nia). Au marcat: Zawada 5, Lech 
4, Pniocinschi 1, Krygier 3, 
Wlazlo 3, Skrozik 1, Piekarek 1 
de la învingători și Șolomko 5, 
Țerțvadze 3, Eizitavicius 3, ~
lenov 2, Zdorenko "" 
Gulbls 1, Juravliov 
vinși.

Ze-
1, Klimov 1,1, de la in-

la 9 metri, Gruia.
Licu au șutat necruțător.

Evoluția scorului nu a avut is-

și mai ales
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ÎN CORPUL

ZIARULUI

NOUTĂTI
DE LA LOTUL
NAȚIONAL

(Pag. a 3-a)

BECKENBAUER
Și UWE SEELEk 
MÎINE
PE „23 AUGUST"

3-a)(Pag. a

condus de la început 
9-4 și 12-5 la pauză), 
în repriza secundă a- 
crească continuu. Mai

toric. Am 
(4-2, 7-2, 
pentru ca 
vansul să
ales că, în poarta noastră, Penu 
(în zi bună) a închis de cele mai 
multe ori lacătul... Finalul partidei

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)

K.O.-UL
DE LA KIEV

(Pag. a

CORESPONDENTE 
SPECIALE DIN :' 
MOSCOVA
PARIS 
BOLOGNA 
Șl BELGRAD
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presupunem că, afiîndu-vâ pe 
stradă sau într-un local public, ați 
fi insultat de către un individ certat 
cu normele de conviețuire cetățe
nească. în cazul cînd aveți martori, 
vă puteți adresa justiției, care nu 

va lăsa nepedepsită această faptă. Arti
cole de lege încadrează huliganismul, luptă 
împotriva lui atunci cînd se ivește în viața 
socială, cei vinovați primindu-și pedeapsa 
cuvenită.

Curios I Există însă un loc unde aseme
nea manifestări — și chiar moi grave — 
cunosc o reacție mai puțin puternică din 
partea societății. S-ar putea vorbi c.hiar 
despre un mic paradis a! huliganilor, unde 
aceștia își pot permite lucruri care frizează 
Codul penal, fără să suporte consecințele 
legale. Iar acest loc este, din cînd în cînd, 
terenul de sport, fenomenul înregistrîndu-se 
însă în special pe stadioanele de fotbal.

Pentru ’un om care iubește sportul — 
și îmi îngădui să mă număr printre aceș
tia — o astfel de concluzie este mai mult . 
decît dureroasă. Dar am greși privind I 
aceleași fapte prin prisme complet dife- ® 
rite, condamnîndu-le cu cea mai mare se
veritate pe unele și afișînd un zîmbet pă
rintesc, plin de înțelegere, pentru celelalte. 
Căci, ceea ce este IMORAL și ANTISO
CIAL în afara terenului de joc — și repu
diat, deci, de colectivitate — nu poate 
deveni acceptabil în incinta lui.

Spunînd aceasta, nu ignorăm cîtuși de 
puțin condițiile în care se desfășoară lupta 
sportivă, tensiunea la care se poale ajunge 
în unele momente. Nici nu ar avea sens o 
întrecere deschisă tineretului, cum este în
trecerea sportivă, fără un angajament total, 
fizic și moral, fără o încordare la maximum 
a voinței, fără o sete nestinsă de victorie. 
Aici se cere ambiție, forță, dîrzenie, curaj. 
De aceea, pînă la un punct, sentințele ce 
se dau din tribună atunci cînd regulile 
jocului nu sînt respectate întocmai apar 
deplasate și, uneori, chiar absurde. Nu 
putem compara starea noastră de spirit cu 
cea a toreadorului din arenă. Nu este așa ?

Ceea ce nu însemnează însă — și acum 
ne întoarcem la cele spuse la începutul 
acestor rînduri — că spectacolul snortiv, 
de o neasemuită frumusețe prin dinamis
mul lui, prin clocotul lui de tinerețe, tre
buie să fie murdărit (acesta esie cuvîntul) 
de cei refractari normelor elementare de 
educație, tributari instinctelor lor primare. 
Insulta, scandalul, aruncarea cu pietre, lo
virea semenului și alte asemenea manifes
tări ale jucătorilor sau spectatorilor nu-și 
schimbă esența, nu pot fi acceptate ca o 
expresie a pasiunii sportive, deci oarecum 
scuzabile.

în urmă cu cîțiva ani, aflîndu-mă la Pia
tra Neamț, am abordat aceste aspecte cu 
un judecător de profesie. Discuția n-a fă
cut decît să-mi confirme ceea ce presupu-

Ineam, ceea ce, în fond, este un lucru cît 
se poate de logic: nu poți vâfâma pe 
cineva, sub orice' formă, fard să dai soco
teală în fața legii. O ciocnire în joc, oprită 
de regulament, o sancționează arbitrul. 
Dar replica jucătorului faultat — lovirea 
intenționată a adversarului, cu pumnul sau 
cu piciorul — poate avea și alte urmări 
decît eliminarea de pe teren a celui vino
vat și traducerea lui în fața comisiei de 
disciplină. Nu puține au fost cazurile, în 
lume, dar și la noi, în care un gest nespor
tiv petrecut în teren a dus la infirmitatea 
temporară sau definitivă a celui lezat, la 
despărțirea lui de sport pentru o perioadă 
oarecare. Oare suspendarea celui vinovat, 
care-și menține totuși integritatea fizică, 
față de imposibilitatea celui lovit de a 
face sport nu este o prea dulce pedeapsă ? 
Nu este oare o mentalitate greșită aceea 
că sportul constituie o activitate de un 
anumit specific, generatoare de stări pasio
nale, cu o morală și cu legi proprii, în 
afara celor generale de bunâ conviețuire ? 
Repetatele incidente de pe terenurile de 
sport arată însă cît de periculos este acest 
fel de a gîndi.

Oare cele 8 luni de suspendare (pre
ședintele comisiei de disciplină a cerut 
doar 6 I) a fotbaliștilor Răcelescu și Mi

ll hăilă, de la Politehnica Timișoara, care 
I i-au BĂTUT pe arbitri, stigmatizează înde

ajuns un astfel de gest ? Nu greșim oprin- 
Idu-ne aici ? Mai deunăzi citeam că o fe

meie, o judecătoare dintr-un orășel englez, 
a încadrat un astfel de fapt într-un text 

Ide lege, îngreunînd drumul recidivei. Sâ 
reflectăm puțin...
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l Jack BERARIU

Reprogramarea unor meciuri 
din campionatul diviziei A 

în ședința de aseară a Biroului Federației de 
fotbal s-a hotărîi reprogramarea unor meciuri din 
etapa de duminică a campionatului diviziei A, de
oarece echipele Rapid și Steaua vor susține miercurea 
viitoare importante întîlniri internaționale în 
deplasare (la Torino și Valencia), iar Dinamo Bucu
rești are cinci jucători titulari în reprezentativa de 
tineret a țârii, care se vor înapoia în (sapitală de 
abia în cursul zliei de 
vor avea loc partidele 
BRIE: Dinamo București 
DECEMBRIE i Steaua —
Universitatea Craiova — Rapid.

în ceea ce privește jocul restanță dintre Rapid și 
Jiul, care a suferit cîteva amînări succesive, el a 
fost definitiv reprogramat pentru data de 9 decem
brie.

vineri. Iată datele la care 
repregramate i 29 NO1EM- 
— Universitatea Cluj; 10
Petrolul; 17 DECEMBRIEi

Elisabeta

turneului

Trei luptători români

Mîine pleacă la Praga 
luptătorii Gheorghe Ber- 
ceanu (categoria 52 kg), 
Ion Allonescu (57 kg) și 
Florian Ciorcilă (87 kg), 
care în zilele de 24, 25 și 
" noiembrie vor lua parte 

un mare turneu inter-
26 
la

D. Spirlea a ciștigat

Polihroniade printre fruntașele

de șah de la Emmen (Olanda)
20. — Tradlțio-HAGA, ...

naiul turneu internațional 
feminin de șah de la Em
men a reunit Ia actuala 
ediție participante din 
șase țări. La încheierea 
întrecerilor, printre frun
tașele clasamentului se 
află și fosta campioană 
a României, maestra In
ternațională Elisabeta Po
lihroniade. Ea s-a clasat la 
'/> p. în urma învingătoa
rei, șahista cehoslovacă 
Kveta Eretova. Jucătoarea 
româncă a obtlnut două 
victorii (Ia Liljak și He-

emskerk), patru remize 
(la Eretova, Vreeken, A- 
senova, iovanovicl) sl a 
înregistrat o singură în- 
frîngere, surprinzătoare, 
Ia penultima clasată, Tuk.

Iată tabelul final al tur
neului de la Emmen : 
Eretova (Cehoslovacia) 4'/i 
p, POLIHRONIADE (Ro
mânia), Liljak (Iugoslavia) 
șl Vreeken (Olanda) 4 p, 
Asenova (Bulgaria) și Io- 
vanovici (Iugoslavia) 3V, p, 
Tuk (Olanda) 2*/« p, He- 

(Olanda) 2 p.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
î
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

concurează la Praga

național de „greco-roma- 
ne“ ce se desfășoară in 
capitala cehoslovaca. La 
turneu au mai fost Invi
tați luptători din Bulga
ria, R. D. Germană, Po
lonia și Uniunea Sovietică,

concursul de triatlon

In concursul de triQtlon desfășurat recent în Capitală, 
tînărul Dumitru Spirlea a obținut o victorie confortabilă 
șl un punctaj remarcabil. în cele trei probe ale con
cursului (pistol, înot și cros), tînărul pentatlonist a to
talizat 3 030 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat 
I. Baneth 2863 p, M. Cosmescu 2 793 p, Gh. Ionescu 2 742 
p, Al. Stoenescu 2 647 p, P. Tătaru 2 618 p etc. întrecerea 
începătorilor a revenit Iul S. Cosmescu cu 2 100 P.

în campionatele de șah

TIMIȘOARA. — A dona partidă a Intîlnirii de baraj 
Gertrude Baumstarck—Margareta Teodorescu s-a Înche
iat remiză Ia mutarea 
conduce cu scorul de 
partide, care urmează

67, după întrerupere. Baumstarck 
iVs—Va înaintea celei de-a treia 
să se dispute joi la București. 

(P. Arcan — coresp.).

★
BUCUREȘTI. — A 15-a rundă a finalei masculine a 

furnizat rezultatele : Gheorghiu—Neamțu, într., Ghlțescu— 
Valsman 1—0, Georgescu—Nacht 0—1, Drimer— Buza într., 
Ungureanu—Troianescu, într., Pavlov—Demlan 1—0, Partos 
—Radovici Fischer—Zara */a—'/«, Cioeîltea—Reicher
1—0, Segal—Soos, într. Conduce Gheorghiu cu 10'/> P și » 
întreruptă.
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Succesele constanjenilor îi obligă
® 1967 — nici o înfrlngere internațională ® Să nu 

se uite „schimbul de miine“

Clasamentele la „A“
MASCULIN

1. Dinamo Buc. 4 4 0 249—206
2. Steatia 4 4 0 308—267
3. Politehnica 

București 4 3 1 295—236
4. UnlV. Tim. 4 3 1 297—278
5. I.C.F. 4 2 2 246—271
6. Univ. Cluj 4 1 3 262—264
7. Comerțul 

Tg. Mureș 4 1 3 276—299
8. Farul C-ța. 4 1 3 234—267
9. Polit. Iași 4 1 3 260—311

10. Polit. Gl. 3 1 2 186—197
11. Rapid Buc. 3 1 2 203—216
12. Crlșul 

Oradea 2 0 2 53— 57 1

FEMININ

5
5
5
4
4

8
8

7
7
6
S

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Polit. Buc. 
Rapid Buc. 
Voința Bv. 
I.C.F.

5
5
5 
5

Constr. Buc. 5 
Mureșul
Tg. Mureș 5
Voința Buc. 5

8. Univ. Cluj
9. Progresul

București
10. Criștil

Oradea

7.
5

5

5

„C. C. E.“ LA POLO STANCIU

ProReccoșiDenRobbMHikersum,ultimele calificate
Astăzi sosesc primii oaspeți ® Jankovici și Sandici in echipa 

lui Partizan ® Se cunosc și arbitrii neutri

Șl RAGALIE
IN TURCIA!

5
4
3
3
3

0
1
2
2
2

250—205
287—235
231—202
264—254
242—247

10
9
8
8
8

Cu turneul preliminar încheiat 
duminică noaptea la Genova, în
trecerile din prima fază a actua
lei ediții a „Cupei campioiiilot 
europeni" la polo s-au încheiat. 
Cele două echipe rămase în cursă 
sînt PRO RECCO și DEN ROB- 
BEN HILVERSUM. Astfel, cam
pioana Olandei va evolua la 
București alături de Partizan Bel
grad, Dinamo București, Dynamo 
Berlin și T.S.K.A. Moscova, iar 
Pro Recco va juca în grupa semi
finală de la Zagreb, împreună 
cu Mladost din localitate, N. 
Barcelona și Septemvri Sofia

ASTAZI SOSESC PRIMIT 
OASPEȚI

Prima echipă care și-a anunțat 
sosirea este Partizan Belgrad. 
Campionii Europei sînt așteptați

C.

astă-seară în jurul orei 21. Con
ducerea tehnică a clubului a fă
cut cunoscut și lotul care se va 
deplasa : 
Marovici,
Jankovici,
Glițici, Hruda, Markovici și Ma
niei. Așadar, echipa completă, în 
frunte cu faimosul ei cuplu JAN- 
KOVlCl-SANDICI, Inegalabil în 
lume la ora actuală.

ARBITRI NEUTRI
turneul de la București,

Novakovici, 
Antunovlci, 

TedesChi,

Pensiei, 
Sandici, 

SUbotici,

lume

La
biroul L.E.N. va fi reprezentat 
prin dl. Ante Lambașa, vice-pre- 
ședinte al F.I.N.A., care participă 
în calitate de observator. Comi
sia de organizare a mai anuntat 
că la întrecerile din Capitală au 
fost delegați ca arbitri neutri 
Mangtiillot (Spania) șt Gajdarov

3
2
2

2
3
3

259—274
243—270
245—240

8
7
7 București—Iugoslavia 24-12

0 5 206—243 5 (Urmare din pag. 1)
0 5 236—293 5

Rezultatele din „B“
Masculin, seria I: Unio Satu 

Mare — Știința Petroșani 57—41 
(30—22), Steagul roșu Brașov — 
Universitatea Craiova 63—49 
(33—22), Politehnica Brașov — 
Pedagogic Oradea 98—29 (50-16), 
Politehnica Cluj — Medicina Tg. 
Mureș 77—59 (40—25), Medicina 
Timișoara — Constructorul Arad 
75—56 (37—23) r seria a Il-a : 
Universitatea București — I.C.M.F. 
București 76—67, I.C.F. II Bucu
rești—-Armata Bacău 57—40 (22— 
15) Progresul București — Voința 
București 66—59 (34—28), Uni
versitatea Iași —• Construcții 
București 64—57 (16—20), Petro
lul Ploiești — Academia Mili
tară București 72—63 ( 32—33) ; 
feminin, seria I: Foresta Arad — 
Școala sportivă Brașov 48—43 
(25—23), Politehnica Brașov — 
Medicina Cluj 68—30 (33—15), 
Armata Cluj — Spartac Salonta 
78—54 (43—24), Școala sportivă 
Craiova — Medicina Tg. Mureș 
57—48 (30—22), Universitatea Ti
mișoara — Voința Tg. Mureș 
68—31 (30—12); seria a 11-a! 
Școala sportivă nr. 1 București 
— Pedagogic Bacău 48-43 (18-11), 
Olimpia T.V. București — I.C.F. 
II 34—47 (15—20), Școlarul Bucu
rești — Universitatea București 
44—43 (24—15), Pedagogic Con
stanța — Arhitectura București 
53;—3.9 (.24—20), Universitatea
Iași — Viitorul Dorohoi 52—47 
(25—22).

găsește echipa bueureșteană 
tr-o splendidă demonstrație 
semicercul advers. Acțiuni, 
mai spectaculoasă decît alta, 
tuiesc pe jucătorii din echipa 
iugoslavă, silindu-1... să-și treacă 
în palmares una dintre cele mai 
categorice înfrîngeri. Victorie fru
moasă a primei noastre selecțio
nate cu scorul de 24—12 (12—5).

UN REZULTAT neașteptat

După categorica înfrîngere su
ferită duminică seara în fața Iu
goslaviei, echipa Varșoviei por
nea fără șanse în întîlnirea cu se
lecționata U.R.S.S. 
handbaliști polonezi 
timidat în nici un 
faima adversarilor 
din primul minut cu mult elan. 
Ei au condus cu 4—1, 11—6,
16—13, 17—15 (în min. 51, după 
care au înscris avînd un om în 
minus), cistigînd finalmente tu 
21—17 (11—8).

în- 
la 

una 
țin-

Dar tinerii 
nu s-au in- 
motnent de 
lor, atacînd

TINERETUL : „REMIZĂ" CU BUDA
PESTA ; DAR CE REMIZĂ?...

Pers o® da

Ca și în jocul pierdut în fața 
handbaliștilor din Varșovia, tine
rii bucureșteni nu au știut să 
percuteze zidul de la semicer
cul advers.

Și, astfel, după un început re
lativ echilibrat (3—3 în min. 9 
și 6—6 în tain. 21), handbaliștii 
maghiari s-au distanțat (11—6). 
După reluare, avansul oaspeților 
ajunge la 13—6. Din acest mo
ment, însă, a urmat obișnuitul 
„recital Gațu" și în numai 10 mi

nute echipa sa ajunge să refacă 
un handicap (ce părea la un mo
ment dat nerecuperabil) pînă la 
11—13.

Lupta devine îndrăcită. Publi
cul, redus la tăcere de evoluția 
(pînă atunci) neconvingătoare a 
favoriților săi începe să se a- 
prindă. 12—16 și apoi 14—16. 
Budapestanii „țin cu dinții" de 
avantajul lor minim: 17—16
(min. 54) și 18—17 (min. 55). 
Egaiarea plutește însă în
Și ea se va produce în min. 58, 
cînd același Gațu transformă im
pecabil un „7 metri".

Dar veritabila cursă de urmă
rire nu s-a încheiat. Mai sînt 
două minute și echipa noastră 
atacă furibund, ditidu-ne emoții 
cu carul. Paraschiv ratează, însă, 
la un contraatac și fluierul fi-

aer.

de transferări
Federația de specialitate 

fixat, perioada de transferări la 
tenis 
a.c.,

a

între 1 și 31 decembrie 
iar între 1 și 31 ianuarie 

1968 se va efectua viza anuală 
a carnetelor de legitimație.

BIROUL F.R.A. A HOTĂRÎTi

Steaua - campioana de cros
pe echipe (seniori)

Datorită unor divergențe de 
păreri în interpretarea regulamen
tului, titlul de echipă campioană 
republicană la cros (seniori) nu 
a fost atribuit ia Pitești, locul 
de desfășurare a competiției. în 
urma consultărilor ce au avut 
loc în cadrul biroului F.R.A., pe 
marginea articolului 33, punctul 
8, aliniatul c, din regulament, 
s-a stabilit ca echipă Steaua 
(egală la puncte cu Dinamo, însă 
avînd al patrulea component mai 
bine clasat) să primească titlul 
de campioană a țârii pe anul în 
curs.

teri, la ora 13, la sediul fede
rației a avut loc festivitatea lu
minării premiilor, pentru echi
pele de seniori clasate pe pri
mele locuri.

DUMINICA,
FINALA LA CICLOCROS ’

Cic-locrosul — ultimul mohican 
al ciclismului — își va încheia 
și eî activitatea. Duminică este 
programată finala campionatului 
național, după care... Disputele 
pentru' cucerirea celor trei tri
couri de campioni ai țării (se
niori, juniori mari și juniori 
mici) sînt programate eu înce
pere de la ora 10 pe traseul com
plexului sportiv Metalul din șos 
l’antelimon Vor lua parte cam
pionii regionali (firește, ai acelor 
regiuni care și-au desemnat în
vingătorii...) și 
de bucureșteni.

La inițiativa 
vian Amza si a 
viziunii Eugen 
miriică va avea Ioc și o Cursă a 
veteranilor. îi vom vedea la lu
cru pe Iulian Gociman (multiplu 
arnpipn de cielocros a! țării), 

arin Niculescu, Ion Delete, 
•tie Ștefănescu șa.

un mare număr

arbitrului Octa- 
reporterului tele- 
Schălfef, tdt du-

nai al arbitrului 
găsește echipele 
18—18 (6—11).

CLASAMENTUL
1. BUCUREȘTI
2. Iugoslavia
3. Varșovia
4. U.R.S.S.
5. Budapesta
6. București tiu.

JURAVLIOV,

Lutz (R.F.G.) 
la egalitate i

5 52
3
2
0

0

5
5
5
5
5

FINAL
0 0
2 1
0 2
0 3
2 3
2 3

106— 74
94— 89
92— 106
93— 94
91—100
85— 98

»golgeter

1. Juravliov (U.R.S.S.) 24, 2—3. Gațu 
și Gruia 23, 4—5. Pokrajac (Iugosla
via) și ZaWada (Varșovia) 22, 6—7. 
Moldovan și Vass (Budapesta) 21, 
8. Fenyd (Budapesta) 20.

(Bulgaria). Totodată, arbitrul nos
tru internațional Nicolae Nico- 
laescu a fost delegat la turneul 
semifinal de la Zagreb.

PROGRAMUL TURNEULUI
VINERI 24 NOIEMBRIE (dimi

neața) : Partizan Belgrad — Dina
mo București și T.S.K.A. Mosco
va — Dynamo Berlin ,- după-amia- 
ză : Dynamo Berlin — Partizan 
Belgrad și Den Robben Hilversum 
— T.S.K.A. Moscova ;

SÎMBĂTĂ 25 NOIEMBRIE (di
mineața) : Dinamo București —- 
Dyiiamo Berlin și Partizan Bel
grad — Den Robben , după-amia- 
ză! Den Robben — Dinamo Bucu
rești și T.S.K.A. Moscova — Par
tizan Belgrad;

DUMINICĂ 26 NOIEMBRIE: 
Dynamo Berlin — Den Robben și 
Dinamo București — T.S.K.A, 
Moscova.

PRO RECCO _
DEN ROBBEN HILVERSUM 6—3

întrecerile ultimei grupe preli
minate din cadrul „C.C.E.", des
fășurate vineri, sîmbătă și dumi
nică la Genova, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate:

Den Robben Hilversum — C. N. 
Bruxelles 2—1; Pro Recco — 
S, C. Geneve 6—0; Pro Recco — 
C. N. Bruxelles 8—0Den Rob
ben Hilversum — S. C. Geneve
5— 0; C. N. Bruxelles — S. C. 
Geneve 5—1. în partida decisivă, 
Pro Recco a întrecut pe Den 
Robben Hilversum cu scorul de
6— 3. CLASAMENT: 1. PRO 
RECCO 6 p, 2. Den Robben Hil
versum 4 p, 3. C. N. Bruxelles 
2 p, 4. S. C. Geneve 0 p.

După ce-șl vor juca „Ultima carte” 
pentru cucerirea titlului de cam
pioană a țării (sîmbătă, cu prima 
garnitură a Capitalei), boxerii de 
la Farul Constanța își vor face 
bagajele pentru a pleca în Turcia 
unde, după cum se știe, între 6 
și 11 decembrie, vor susține trei 
partide 1 două la Istanbul și una 
la Izmir.

Antrenorul Ștefan Iordache, pe 
care l-am îiitilnit ieri dimineață 
la federația de specialitate, ne-a 
comunicat lista sportivilor ce Vor 
face deplasarea : Bănică, Dumi- 
trașcu, Iliescu, Anton, Dinu, Si- 
mfonescu, Baciu, Olteanu, Pițu, 
Manele, Preda, Stanciu și Man
tie.

Ne-am exprimat, firește, nedu
merirea, cu privire la prezența lui 
Stanciu și Răgălie în formație, eu- 
noscînd că duminică seara, la 
Dinamo, echipa Farul a pierdut 
la scor meciul cu selecționata 
București A și datorită boxerilor 
respectivi, care, dintr-o neglijență 
condamnabilă, n-au putut face 
greutatea regulamentară. Am fost 
însă „asigurați" că cei doi pugi- 
liști vor fi... aspru criticați...

Cum vine asta ? Pierind
Turcia? Ținîtid seama că 
Vorba de o deplasare peste 
hotare, avem ferma convingere câ 
atît Stanciu, cît și Răgălle vor 
face iot ce este posibil pentru a 
nu scăpa avionul. Se pune însă 
întrebarea: oare numai deplasă
rile peste hotare constituie un sti
mulent pentru boxerii în cauză ? 
Finala unui campionat republican, 
în care era vorba de prestigiul e- 
chipei Farul, nu trebuia să se bu
cure de Respectul cuvenit din par
tea boxerilor ?

Pînă acum 2—3 ani, boxerii din 
regiunea Oltenia reușiseră să se 
plaseze, datorită rezultatelor re
marcabile obținute în activitatea 
internă și internațională, în ime
diata vecinătate a pugiliștilor 
fruntași din Capitală. Craiova era 
socotită centrul provincial nr. 1 
în materie de box. De la un timp 
însă, centrul de greutate, privind 
boxul din provincie, s-a mutat la 
Constanța. Aci există cîteVa săli 
de antrenament bine utilate, an
trenori cu o bună pregătire pro
fesională și, ceea ce este foarte 
important, cîțivâ oameni care 
sprijină efectiv dezvoltarea spor
tului cu mănuși.

Urmarea ? Numeroși boxeri din 
Constanța au fost selecționați —

■

Puncher recunoscut, Ion Dinu 
este și in prezent 
de bază al echipei

un component 
Farul.

R. C.

DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE LA NEW DELHI

® Interviu cu antrenorul emerit ION CORNEANU

La puțin timp după sosirea de
legației sportivilor români care 
au participat la campionatele 
mondiale de lupte libere din 
India, am .avut o convorbire cu 
antrenorul emerit, prof. ION 
CORNEANU, membru în Biroul 
F.I.L.A,

— Care a fost nivelul teh
nic al întrecerilor ?

— Cea de-a 17-a ediție 
„mondialelor “ de lupte a 
considerată de către specialiștii 
prezenți la Delhi drept una din
tre cele mai ridicate din punct 
de vedere tehnic. Foarte bine 
pregătiți s-au prezentat concu- 
reriții de la categoriile mici, ir. 
special cei asiatici, care au făcut 
mari progrese în ce privește teh
nica de luptă. Ei du impresionai 
printr-o bună pregătire fizică și 
o mare mobilitate. Astfel, spor
tivii japonezi, Nakata (52 kg) 
și Massaki (63 kg) — cîștigători 
ai medaliilor de aur 
la tuș pe tavoriții 
sovieticii Azariăn 
Componența echipei Japoniei — 
locui 11 în clasamentul pe na
țiuni ' . ' '
luptă moderna, bazîndu-și acțiu
nile în special pe 
procedeului 
detea capului și a 
așa-zisul „pachet", 
erau conduși sau 
puncte, în timpul 
forțau victoria la 
menea, luptătorii din S.U.A. au 
surprins prin saltul valoric înre
gistrat. Europenii, în schimb, au 
preferat acțiunile în forță, fiind 
lipsifi de viteză și mobilitate.

fh cele trei zile de întreceri 
au asistat peste 80 000 de spec 
tatori.

— Cum apreciați compor
tarea sportivilor români ?

— încă din primele tururi 
luptătorii noștri s-au întîlnit cu 
cei mai valoroși adversari din 
categoriile respective, primind 
replica sportivilor japonezi, ira
nieni și turci.

Cu toate că rezultatele obți
nute, în ansamblu, na au fost 
la valoarea posibilităților, totuși 
apreciem modul curajos în care 
au abordat lupta, nelăsîndu-se

Itnpreslonați de renumele adver
sarilor. De-a lungul întrecerilor, 
au tost depășiți la diferențe 
foarte mici de cîștigătorii cate
goriilor. Spre exemplu, Nicolae 
Cristea (cat. 57 kg) l-a condus 
pe campionul mondial, sovieticul 
Aliev, pînă în min. 8,30, iar par
tida cu japonezul Tanaka a pier
dut-o din erori de arbitraj. De

— au învins 
categoriilor, 
și Tadeev. 1. CORNEANU

C.M., vor 
rea ediție 
mai mari.

-— După cîte știm, la Delhi 
a avut loc și ședința Birou
lui F.I.L.A. Ce măsuri au fost 
adoptate ?

— Una dintre cele tnai impor
tante hotărîri a lost aceea că 
după J.O. din Mexic numărul de 
categorii se va mări de la 8 la 
10, prin includerea categoriilor 
48 kg și peste 100 kg. Incepind 
cu anul viitor, la competițiile in
ternaționale se va folosi un nou 
sistem de arbitraj, redueîndu-se 
numărul arbitrilor la trei: șef 
de saltea, un arbitru de centru 
și un arbitru judecător. Arbitrul 
de centru va indica punctele rea
lizate la fiecare procedeu, ar
bitrul judecător, cu ajutorul pa
letei de punctaj, le va confirma 
sau le va infirma, iar șeful de 
saltea va interveni numai în ca
zul clnd va exista un dezarcord 
în ceea ce privește decizia. De 
asemenea, s-a stabilit ca viitoa
rea ediție a campionatelor euro
pene 
libere 
iunie

putea marca la viitoa- 
a Olimpiadei succese

de lupte greco-romane și 
să aibă loc în Suedia, în 

1968.
Interviu consemnat de

Gheorghe C1ORANU

au adoptat o tactică de

executarea
„răsturnare cu prin- 

piciorului" —
Indiferent că 
conduceau la 
meciurilor ei 
tuș. De ase

asemenea, llie Chirl/ă (cat. 70 
kg) a fost învins la limită (2—1) 
de către multiplul campion mon
dial, iranianul Mohaved.

Cea mai frumo.asă comportare 
a avut-o, lără îndoială, Francisc 
Rola (cat. 87 kg). El a cîștigat 
medalia de argint într-o compa
nie deosebit de valoroasă, în care 
figurau campionul mondial Gure- 
vici (U.R.S.S,), Gungfir (Turcia) 
— fost campion mondial, Gatd- 
fev (Bulgaria) — campion olim
pic etc.

Românii, muncind în continua
re cu seriozitate și apliclnd expe
riența acumulată la recentele

Printre roți și pedale
CURS DE ARBITRI INTERNAȚI© 

NALI
tru principal în „Cursa Păcii") 
și Octavian Amza.

datorită bunei lor pregătiri — în 
reprezentativele de juniori, tine
ret șl de seniori, și era firesc ca 
federația de specialitate să-și în
drepte privirile căite Constanța. 
Elocvente sînt și rezultatele me
ciurilor susținute de constănțeni, 
în anul 1967: Farul —■■ B.K. Bava
ria 14—6 și 13—7; Farul — T.S.K. 
Berlin 12—8 și 13—9 (la Constan
ța),- Farul — TS.K, Berlin 10—10 
(la Berlin); Farul — Traktor Schwe
rin 11—9 (la Schwerin); 1 .<rul 
— Selecționata Bavatiei 14—6 (la 
Munchen); Farul — Selecționata 
Rosenheim 10—10 (Ia Rosenheim), 
în sfîrșit, de amintit că la compe
tiția ................. .
tată 
dele

„Mănușa litoralului", dispu- 
în august la Constanța, gaz
au cucerit șase locuri întîl.

chipei (Răgălle, Dinu, Pițu, Oltea
nu, Preda, Motoc), deși posedă o 
bogată experiență a ringului, nu 
vor mai putea garanta, mult timp, 
cine știe ce performanțe răsună
toare. Vîrsta lor își va spune cu- 
vîntul. Se simte nevoia, în secția 
clubului Farul, de un „aer" recon-, 
fortant, în stare să-l aducă numaî 
boxerii tineri, talentați. Antre
norii ne-au vorbit cu entuziasm 
despre juniorul Dumitrașcu, care 
în toamna aceasta, la Munchen, 
a realizat o victorie prin k.o., iar 
la Rosenheim l-a țintit în șfih pe 
fostul campion european Ffei- 
stadt, după o partidă electrizantă.

Antrenorul Buză, care se ocupă 
de pregătirea „speranțelor", ne-a 
mai amintit de campionii 6e ju
niori Orhan și Decebal, dar nu 
tte-a putut, totuși, convinge că la 
Farul se muncește temeinic cu ti
neretul.

Părerea pe care ne-am format-o 
este că cei trei antrenori (doi 
dintre ei cu o normă și jumătate, 
iar unul beneficiind de o jumă
tate de normă) nu depun sufi
ciente eforturi pentru închegarea 
until lol puternic, De altfel, acest 
lucru ne-a fost confirmat și de 
președintele consiliului regional 
pentru educație fizică și sport, 
tov. Dumitru Ivan: „Sînt mulțu
mit, în general, de rezultatele 
boxerilor noștri, dar eohsider că 
antrenorii vor trebui să mun
cească cu mult mal mare tragere 
de inimă. Cele două ore afectate 
zilnic antrenamentelor sînt te* 
parte de a îi suficiente. Problema 
luniorltor este privită ca o anexă, 
deși avem antrenori plătiți spe
cial pentru așa ceva".

Din cule relatate mal sus, ca șl 
din propriile constatări, rezultă 
că la Constanța nu so are încă în 
vedere perspectiva. „Schimbul de 
miine" este palid, Incert. Ce ne 
spune în această privință preșe
dintele comisiei regionale, tov. 
Alexandru Melicescu ?

-— Boxerii de la Farul (mă re
fer la seniori) se află de mai 
multă vreme în atenția organelor 
sportive locale. Surprinzător, spri
jinul nu vine din partea clubului 
(cum ar fi de dorit), ci din partea 
unor tehnicieni inimoși de la 
C.R.E.F.S, Elementele tinere, Je 
perspectivă, au, fost neglijate 
chiar și de către comisia regio
nală. (De ce ? N.R.). Este absolut 
necesar să curmăm această si
tuație De curîiid, comisia regio
nală a hotărît să organizeze cu 
regularitate gale exclusiv pentru 
boxerii începători. Primul pas a 
șl fost făcut. în sala asociației 
sportive.

SĂ NU SE 
„SCHIMBUL

UITE INSĂ 
DE MÎINE" I

Pentru a reedita succesele din 
trecut, boxul nostru de perfor
manță are nevoie de o mare pe
pinieră de elemente talentate, de 
o vitamină care să-i regenereze 
țesuturile. Această „vitamină", 
prin care înțelegem afluxul tine
retului Spre sălile de antrena
ment, a existat mulți ani în pro
vincie, ceea ce a permis alcătui
rea unor loturi mai largi 
boxeri de valoare. Gîndurile 
poartă cu ani în Urmă, cînd 
fiecare categorie de greutate exis
tau 4—5 boxeri de forțe egale. 
Mulți dintre acești Sportivi ve
neau din centrele de tradiție ale 
boxului nostru — CraioVă, Con
stanța, Cluj, Galați, Brăila, Reșița 
etc. Acum, aceste centre, printre 
care și cel din Constanța, nu se 
mai pot lăuda că dispun de prea 
multe elemente de valoare. Cu 
toate succesele internaționale ob
ținute de pugiliștii Farului, antre
norii Iordache, Buză și Văduva 
trebuie să se gîndească foarte se
rios la perspectivele secției.

Care sînt aceste perspective? 
Unii dintre actualii titulari ai e-

HABAROV (Ț.S.K.A. MOSCOVA)
NU S-A DEZMINȚIT

(Urmare din pag. I)

se califică printre finaliștii pro
bei. Ceilalți doi flnaliști 
ceastă grupă sînt Bîkov 
kab, cu cîte 2 victorii. 
Barburski și Szartiszlo.

O dispută foarte aprigă
și în semifinala a Il-a în care

din a- 
și Ja- 
Răinîn

are Ioc

Imbatabilul Szabo!

de 
ne 
la

REȘIȚA (prin telefon). Peste 
1 500 de spectatori au asistat la 
întîlnirea internațională de box 
dintre echipele C.S.M. Reșița și 
Box Club Zrenianin (Iugoslavia), 
încheiată cu victoria gazdelor, cu 
scorul de 14—6. Cu acest prilej, 
au urcat treptele ringului cîțiva 
pugiliști de valoare, printre care 
Z. Vujln (vicecampion european), 
P. Nedelcea, V. Bratie și L. Varga. 
REZULTATE TEHNICE: C. An
gliei b.ab. Farkaș ; C. Muscă b.p. 
Prekaiski, P. Nedelcea b. ab. 
Krstici; Gh. Pușkăș b.p. Moldvai 
(decizie discutabilă); V. Bratie 
egal cu .Cismici; Z. Vujln b.ab. 2. 
V. Trandafir; Morărescu b.ab. 1 
Tlchi; Varga b.p. D. Vujin; Urban 
b.ab. 2 Bucur; Panait egal ou Go
lubovich

A, Rudeanu, coresp.
® In prezent, se duc tratative 

pentru ca boxerii formației Steaua 
să întreprindă un turneu de două 
meciuri în Turcia. Clubul militar 
așteaptă confirmarea forului de 
specialitate din Turcia. Turneul 
ar urma să se desfășoare între 
20 și 30 decembrie.

. între 7 și 20 decembrie va 
avea loc la Roma primul curs 
de arbitri internaționali, organi
zat sub egida Uniunii Cicliste In
ternaționale. Printre cei 31 de 
arbitri, reprezentînd toate conti
nentele U.C.I a acceptat si par
ticiparea 1U1 OCTAVIAN ÂMZA. 
Membru în biroul F R. Ciclism, 
fostul ciclist Octavian Arfiza (co
leg de echipă, cîndva. cu Marin 
Niculescu, Martie Ștefănescu și 
alți ași ai sportului nostru cu 
pedale) este astăzi cel mai apre
ciat arbitru din țara noastră. El 
a deținut funcția de arbitru prin
cipal în majoritatea întrecerilor 
internaționale desfășurate la noi 
în ultimul deceniu și oaspeții de 
peste hotare au avut numai cu
vinte de laudă Ia adresa manie
rei sale de a conduce competi
țiile de șosea și pistă. Este demn 
de relevat, de altfel, faptul câ 
din estul Europei au fost ad
miși doar doi arbitri: Heim 
Richter (R. D. Germană, arbi-

LA CE CLUB VA ACTIVA 
ION STOICA?

Membru în lotul republican, 
maestrul sportului Ion Stoica a 
fost declarat... indezirabil pentru 
clubul Steaua. în această situa
ție. el a început tratative cu clu
burile sportive Olimpia și Vo
ința București. își va găsi un 
club unde să activeze ? Sperăm 
că da. Altfel, am asista la un 
paradox: un ciclist are loc în 
echipa națională, dar nu și în- 
tr-o formație de club !...

OARE NU S-A RECEPȚIONAT 
APELUL?

în ziarul nostru de duminică 
am publicat apelul făcut de a- 
lergătorul Ton Ardeleanu către 
federație și antrenorii Nicolae 
Voic'd și Ernest Gdlgoți. Pînâ 
acum n-am primit. însă, nici un 
răspuns Să nu fi fost recepțio
nat apelul, sau cei în cauză stau 
și acum pe gînduri ?

H, N,

Arta de a pregăti un cal și de 
a-1 conduce spre Victorie: Iosif 
Szabo a demonstrat-o, încă o 
dată, duminică, pe hipodromul 
din Ploiești, în miezul reuniunii 
care conținea o restanță a pro
gramului de curse clasice: Cri
teriul de fond al cailor de trei 
ani. A condus în această aler
gare pe Păuliș, care dădea ad
versarilor săi avantaje mergînd 
pînă la 70 de metri. Pe 1800 din 
cei 2309 de metri ai cursei, plu
tonul a fost condus de Neghina. 
Scăpată de data aceasta de ga
lop, iapa părea câ va conta 
in lupta finală. Dar cînd cursa 
s-a iuțit, a fost primul cal bătut. 
Merișor, Haneș, în sfîrșit Păuliș 
au trecut pe primuf plan. Cu un 
scurt galop dat pe turnantă, ca
lul lui Szabo a „răsuflat" și pe 
linia dreaptă de sosire a termi
nat confortabil în timpul 1:28,6. 
Al doilea — Haneș, al treilea — 
Rieșa, confirmîrtdu-și excelenta 
formă. Nicăieri Orga, al doilea cal 
în generație; nicăieri Antena, atît 
de bine înscrisă în cursă, ahiîn- 
douâ însă conduse mai mult de
cît palid. Cu această victorie. 
Păuliș se înscrie drept primul 
candidat pentru Derbiul de trap 
pe 1968 Dar pînă atunci mai sînt 
opt Iutii 1

I. Szabo a legat succesul 
Păuliș de o nouă victorie a 
Titirez (a șasea consecutivă !). 
Ce-i drept, cîștigătorul Derbiului 
din acest an nu este aproape de 
loc penalizat în handicap, ceea 
ce facilitează această serie neo 
bișnuitâ, însă forma în care îl 
prezintă antrenorul său la sfîrț.i- 
tul unui sezon greu, este incon
testabilă.

O victorie relevantă, deși pre
vizibilă prin prisma rezultatelor 
anterioare, a obținut în cursa 
celor mai buni cai de doi ani 
Nutria, care a terminat impe
tuos în 1:31, egalîhd, pe un timp 
mai rece, recordul colegului ei 
de grajd Hîftop.

lui 
lui

Radu GHECIU

Rezultate tehnice :
Alergarea I: Vulpașin (I. Ni- 

culae), Idila (1:36,6) C. 6, O. 83; 
alergarea a il-a: Glonț (Mărci:), 
Flux, Rumba (1:40,8), C. 4, 0.18, 
E, 34, OT, 556; alergarea a îlt-a: 
Opriș (Gh. Nictilaej, Jianca, Dan
tela (1:32,4) C. 50, O. 113, E. 64, 
0T. 889; alergarea a IV-a: Nutria 
(Pască), Figurat (1:31) C. 5, O. 
închisă, E. 233; alergarea a V-a: 
Siracuza (Schiopulescu), Creste, 
Rebus (1:29,5) C. 25, O. 260, E. 
115, OT. 5236; alergarea a Vl-a: 
Păuliș (Szabo), Haneș (1:28,6) C. 5, 
O. 17, E. 141; alergarea a VU-a: 
Titirez (Szabo), Nehoiu 11, Fri
vola (1:25,7), C. 2, O. 18, E. 6, 
OT. 56; alergarea a VIII-a: Ni* 
ca dor (Avram) Robot (1:48,6).

Pariul austriac închis la suma 
de 63 830 lei.

se află și doi reprezentanți ai 
Stelei, Marinescu și Cerea. Grupa 
este dominată de spadasinul de 
Ia Honved, Lendvay, un trăgător 
de mare finețe. Lendvay se in
stalează în fruntea plutonului 
încă de la primele asalturi și nu 
va mai fi ajuns. El totalizează 
4 victorii. Al doilea calificat pen
tru finală este moscovitul Mod- 
zolewski, care forțează ritmul, 
mai ales în finalul asalturilor și 
cucerește trei victorii. Marinescu, 
după un început timid, obține o 
primă victorie, la Cerea, cu 5—2, 
insuficientă însă pentru a-i asi
gura calificarea. Totul depinde de 
asaltul său cu Modzolewskl. Ul
timul avînd calificarea în buzu
nar și-a îngăduit să tragă destul 
de lejer. Și astfel, Marinescu ob
ține o nouă victorie, cu 5—1. Ul
timul finalist calificat din această 
grupă este Donin. Cu două vic
torii, dar cu un tușaveraj supe
rior lui Ostrics (Honved), Donin 
se alătură concurenților care a- 
veau să-și dispute primul loc.

Așadar, în finala probei de 
spadă s-au calificat patru tră
gători de la Ț.S.K.A. (Habarov, 
Bîkov, Modzolewski și Donin), 
doi de la Steaua (Marinescu și 
Haukler) și doi de la Honved

LOCUL I LA SPADĂ

(Jakab și Lendvay). O finală în 
care prima șansă, teoretic vor
bind, trebuia să surîdă sporti
vilor moscoviți.

Finala n-a prea avut istoric. Con
form previziunilor, Habarov a luat 
un start foarte sigur, pudetind în 
serie. într-un singur caz, tn asaltul 
cu Donin, fostul campion mondial 
și-a Îngăduit un... respiro și a cedat 
la 3.

Toți oei patru spadasini moscoviți 
au tras in general cu multă ambi
ție, au demonstrat că posedă o teii* 
nleă remarcabilă.

Dintre cel doi flnaliști de la Hon
ved, doar Lendvay s-a afirmat ca 
un exponent al școlii ungare da 
scrimă. Tehnică și finețe. 1-a Hpslt 
însă tenacitatea.

Reprezentanții stelei au meritul 
de a fi ajuns în finală. Aici, însă, 
el n-au mai manifestat cutezanța din 
primele tururi. Haukler a acționat 
cu mișcări prea largi, Iar Marinescu, 
trăgător cu o bună tehnică și cu 
multă experiență, a fost exagerat 
de prudent. Cînd a acționat îndrăz
neț, el a realizat una din " **“*
spectaculoase victorii : 5—3 
Și Marinescu și Haukler 
mbit... Clasament general : 
TOV (Ț.S.K.A.) 6 v. ț 2.
(T.S.K.A.) 5. v. ; " - ’
(Ț.S.K.A.) 4 v.: 4.
4 v. ; 5. Haukler (Steaua) 3 v. ; 6. 
Lendvay (Honved) 3 v. ; 7. Mărineseu 
(Steaua) 2 v. ; 8. Jakab (Honved) 1 v.

cele mai 
la Bifcovt 
pot mal
1. Flaba- 

Doftin
3. Modzolewski 

Bîkov (T-â.K-A.)

Azi, probele de floretă bărbați și 
sabie — echipe.

Marinescu (cu spatele), în asaltul care i-a asigurat un loc în finală (5—J 
eu Modroleu’ski)

Foto : V, Bageac
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Fotbal ffirâ adversar?

NOUTĂȚI DE LA LOTUL NAȚIONAL

De duminică după-amiază, pină luni seara
Hotelul sportivilor de la Cen

trul „23 August". Aici a stat lo
tul național de fotbăl, după reve
nirea la București.

72 — 48 — 24 de ore pînă la 
meciul cu finaliștii ultimului cam
pionat mondial.

Duminică după-amiază, relaxare. 
Mai întîi somn, apoi lectură 
(Dobrin — ultimul număr al re
vistei „Lumea"; Constantin — 
„Lucrurile" — lui George Perec 
etc.) și vizita cîtorva rude de 
gradul întîi: mama iul Dan, tatăl 
lui lori Ionescu.

După revenite, discuții „la pi
jama" cu generația lui Boc și 
Ditiu, care luni dimineață au zbu
rat cu „IL“-ul la Franckftîrt.

Luni dimineață, după micul de
jun, retrospectivă meciului de la 
Berlin. Boabele albe ale mulțumi
rii alternează cu griul insatisfac
ției .. Davidek !... âh ! ultimele 20 
de minute... dacă trăgeam cu 5 
cm mai la dreapta, cînd l-am 
scos pe Blockwitz din poartă (I. 
Ionescu)... dacă atunci cînd am 
sărit peste minge (Constantin)...

Coman stă încruntat ea un cer 
de toamnă. Are o leziune muscu
lară (nu ruptură) și i S-a spus că 
nu va juca miercuri. Asigurarea 
că va fi recuperat pînă la 6 de
cembrie nu-1 consolează. „Să nu

de tineret, Dincă 
apreciate principalele

apăr „bombele" lui Uwe Seeler ? 
Uwe e destul de bătrîn și nu va 
mai juca data viitoare împotriva 
noastră.

A sosit Haidu. El va apăra 
miercuri. Coman îl măsoară cu o 
privire amicală, din care răzbate 
totuși un licăr de sportivă invi
die.

Angelo Niculescu e puțin impa
cientat. De la Constanța n-a so
sit Kallo. Un telefon. Xn noaptea 
de duminică spre luni, Kallo a 
fost găsit la maternitatea din 
Constanța, atent de cîte ori un 
halat alb ieșea din sala de nașteri, 
în acceleratul ConStanța-Bucil- 
rești, de luni dimineață, s-a urcat 
copleșit de emoție, tatăl unei fe
tițe în vîrstă de cîteva ore.

Duminică seara, înainte de culcare, antrenorul lotu lui național de fotbal 
Schileru, a avut o întîlnlre cit elevii săi pe teme... artistice Au fost analizate și 
roluri dihtr-un film artistic vizionat de toți jucătorii duminică după-amiază în Capitală

Barbu, fundaș dreapta? Da. „Am 
cam fost depășiți pe partea lui 
Sătmăreanu și trebuie căutat Un 
fundaș mai sobru". Criză mare, 
domnule, de fundași laterali. An
trenorii s-au gîndit la Barbu. Dar 
piteșteariul joacă „central". Ce va 
spune presa ? „Iar improvizație"? 
Acest juc&tor excelent a fost țâre 
ghinionist. N-a reușit să „prindă" 
niciodată cum trebuie echipa na
țională. Poate se vă realiza acum, 
convertindu-se pe un post vecin, 
încercare pentru noi, șansă pen
tru el. R. B.

HELMUT SCHON: „Sper că jucătorii români 
nu vor infirma buna părere pe care o am despre ei"

(Urmare din pag. 1)

mari. Nu-1 nimic, nu se scuîundă 
lumea. Să nu vedeți lucrurile prea 
în negru

— Ați vizionat prin intermediul 
televiziunii recentul meci R D. 
Germană — România ?

— Nu, dar ani auzit despre el. 
Mi s-a spus că cele două echipe 
au evoluat modest și că românii 
au jucat cam „tare".

— Cum Vă imaginați partida 
de mîine ?

— Ca o partidă închinată FOT
BALULUI. Sper Că jucătorii ro
mâni nu vor inîirma buna părere 
pe care o am despre ei. Va fi 
un meci amical, fără miză care

agită de obicei spiritele. Noi ne 
pregătim pentru meciul CU Italia, 
dv. pentru partida retur cu 
R.D.G. Toți avem interes să ne 
verificăm cît mai serios echipele. 
Desigur, Va fi Un meci de luptă, 
dar pentru ffiiiie semnificația lup
tei sportive uu poate fi despărțită 
de fair-play.

— Din punct de vedere tactic, 
echipa vest-gerniană se va . men
ține pe coordonatele de la cam
pionatul mondial ?

— Despre tactică vă invit să 
discutăm după meci.

— Riscați un pronostic ?
•— Cred că vom cîștiga. Gîn- 

dind altfel, aș fi un slab antre
nor.

Interes major 
echipelor

 (Urmare din pag. 1)

hansa avea să-i transporte spre 
Bucureștiul părăsit de noi în pri
mele ore ale dimineții.

Cum spuneam — 10 ore de 
drum, timp suficient pentru a de
rula împreună cu antrenorii și ju
cătorii reprezentativei noastre de 
tineret filmul celor 4 întîlniri ale 
stagiunii de toamnă, turnat pe 
„platourile" din Graz, Eskisehir și
— de . două ori — București ; 4 în
tîlniri încheiate cu 3 victorii (3—1 
cu Austria, 3—0 cu Ungaria, 5—3 
cu Polonia) și o înfrîngere (1—2 
cu Turcia), ceea ce înseamnă un 
bilanț mulțumitor ai acestui lot.

Și acum, meciul cu R.F. a Ger
maniei, Ultimul și cel mai difi
cil examen din acest an al băie
ților lui Dincă Schileru și Gh- 
Nuțescu. între două escale, antre
norul D. Schileru îmi furnizează 
și „IlMe Care va evolua miercuri: 
Gornea — Kis, Boc, Dinu, DeleanU
— Deselnicu, Nunweiller VI — 
LUcescu, Grozsa, Dumitrache, Jer- 
can. în linii mari, echipa care a 
fost opusă Poloniei. Lipsesc doar

Foto S Teodor Roibu

pentru meciul 
de tineret

Constantinescu, Veiea și Vigu (ac
cidentat), înlocuiți cu Gornea, De- 
ieanu și Nunweiller VI.

— Atacul este aeelâși, lă apă
rare Kis, Boc și cu Dinu din noii 
prezenți. Singura problemă mai 
dificilă de rezolvat a constituit-o 
linia de mijloc — îmi spune Dincă 
Schileru. După care reia : Sper 
însă că am rezolvat-o prin aduce
rea lui Radu Nunweiller', un mij
locaș ofensiv, coordonator.

— Intre Olteanu și Desfilnicu, 
de ce ați optat pentru ultimul ?

— întrucît cred că se pretează 
maî bine centru rolul de mijlocaș 
defensiv; are gabarit, capacitate, 
mare de efort și. în plus, a jucat 
în 3 din cele 4 meciuri susținute 
pînă în prezent. Pe:cînd OlteahU? 
La verificarea cu F.C. Katl Marx 
Stadt randamentul lui nu s-a si
tuat la nivelul dorit.

— Trecfrid mai în.,, față, credeți 
că Grozea și Dumitrache Vor al
cătui un cuplu Suficient de pene
trant ?

— Ei doi se înțeleg mai bine, 
combină cu mai multă UșUfitiță.

★

DOUĂ MARI VEDETE
• Idolatrizat, pînă la anularea 

numelui de familie, Uwe face, la 
prima vedere, impresia unui tată 
de familie cumsecd.de, preocupat 
de bunăstarea casnică și mai puțin 
de succesele sale personale. Acum 
aouă săptămini, cînd a împlinit 31 
de ani, a refuzat să facă bilanțul 
activității sale fotbalistice. „Mal e

doială, un mijloC publicitar. Cală* 
torește mult, joacă fotbal cu fre- 
nezie și-și plasează, cu aceeași o- 
cazie, marfă. Duce lipsă de timp, 
abia își vede familia la Hamburg 
și nu mai are vreme pentru alt
ceva. Ce reprezintă fotbalul pen
tru el ? „Uri hobby — răspunde 
cu expresia engleză — o pasiune

UWE SEELER BECKENBAUER

școală, iar astăzi, ca tm veritabil 
iiSelf-made-fnan”, conduce o agen
ție de asigurări, „Dacă iți rupi Uri 
picior — spune — sau renunță lu
mea la title pe stadion, trebuie să 
ai un refugiu". Prea multă, matu
ritate pentru un tinăr. Este însu
rat. are un băiețel de un an și 
dacă-l întrebi ce iubește mai 
mult alătun de fotbal, răspunde 
fără ezitare : familia. Ce înseamnă 
totuși pentr-u el fotbalul ? Se ali
niază, foarte nemțește, lui Seeler 
(fără să-l fi auzit): „Uri hobby” 
(cu același euotitt englez!), dar a* 
dav.gă ■> „șl o profesie, atîta timp 
cit va fi posibilFranz Becken
bauer își face timp și pentru ci
tit, pentru tenis, pentru teatru. 
Cînd tiu va mâi fi fotbalul, are 
cu ce să Se consoleze.

Victor BANCIULESCU

Reprezentativa de tineret a R.F. 
a Germaniei se află cazată de du
minică ia hotelul Institutului de 
cultură fizică. Antrenorul Karl- 
Heinz Hectdergott, asistentul lui 
Helmut Schon, își va alcătui echi
pa din următorul lot: portari: 
Rvnio (F.C. Katlsruhe), Wimmer 
(Kickers Offenbach); fundași : 
Kopenhofer (F. C. KaiSerlaUterh), 
Bella (M.Z.V. Duisburg), Rausch 
(F.C. Koln), Fichtel (Schalke 04), 
Assauer (Borussia Dortmund): mij
locași : Neuberger (Borussia Dort
mund), Simmet (F. C. Koln), 
ZacZyk (F.C. Karlstuhe), Grabow
ski (Eintracht Frankfurt); înain
tași: H. Wimmer (Borussia Mon- 
chengladbach), Heyrickes (Hanover 
96), îtoppel (V.f.B. Stuttgart), 
Briindl (Munehen ISBO" Volkert 
(F. C. NUrhberg).

★
Ca o dovadă a interesului stîr- 

nit de această partidă Ia Saarbrue- 
ken : cele 40 000 de bilete au fost 
epuizate.

ți -ț U ne propunem să lansăm o 
: Ățj idee absurdă în sport și nici 
*• ” să îndrumăm pasiunea pen
tru fotbal ă publicului spre figu
rinele de lemn ale unor jocuri de 
local câre exploatează o anumită 
„maladie" a secolului, cum este 
considerat uneori sportul. Ne gîn- 
dim la cu totul altceva șl anume 
la acea incapacitate observată în 
ultima vreme la jucătorii noștri 
de fotbal de a suporta în apropie
rea lor prezența adversarului. Este 
o realitate jenantă Și, mai mult de- 
cit âtit, îngrijorătoare. Fotbalul 
s-a dezvoltat, ca și alte sporturi 
de altfel, în mai multe direcții Sl- 
multan, soîicitîfid — chiar dâră ine
gal uneori — fie capacitățile teh
nice, fie pe cele atletice ale celor 
ce-1 practica Și, ca un corolar ăl a- 
eestoră, inteligență tactici rezul
tată mal ales diti gîndirea celor st
ilați acum pe marginea terenului.

O dată cu răspinclirea mâi largă 
a acestui joc sportiv, cu înmulțirea 
formulelor de competiții interna
ționale, fotbalul a devenit un am
plu și Viu mozaic de energii și 
temperamente, de capacități proprii 
unora, necunoscute ori incomode 
altora șî, de aceea desigur, asistăm 
adeseori la răsturnări de valori 
Surprinzătoare, cum a fost elimi
narea Italiei, de pildă, de către 
echipă R.P.D. Coreene din ultL 
mul campionat mondial. Brâ- 
ziilehii și, în general, sud- 
americanii au însemnat ia un mo
ment dat surpriza plăcută a unei 
îmbinări fericite între tempera
ment, capacități fizice și tehnică, 
făcînd vid în jurul lor, tot așa curii 
Suedezii se impuseseră altă dăiă 
prin sobrietate atletică, englezii 
prin tenacitatea unei tradiții deve
nită o înaltă școală de fotbal, ma
ghiarii prin fericita coincidență în 
timp a unor marcante personali
tăți ale jocului cu balonul rotund, 
italienii prin viteză Și detentă, 
cehoslovacii printr-o idee tactică, 
austriecii prin stăpînirea mingii 
la mijlocul terenului șl a Unei 
dantelării dusă adeseori pînă la 
nivelul scopului în sine și deci 
al inutilului. în sfîrșit, oricâte ar 
fi fost epoca, fotbalul s-a mani
festat ca orice sport mai întîi de 
toate prin solicitările fizice ale ce
lor cate l-au practicat și a trăit 
prin competiția diversă dintre â- 
cele calități în plus aduse în teren 
de O eehipă sau de cealaltă, gehe- 
rltld spectacol și păsiUne. Calitatea 
fizică fiu â lipsit niciodată fiind, 
cum s-at spune, subînțeleasă. Așa 
cum unele nume au devenit cele
bre în fotbal datorită tehnicii deo
sebite (Sindeiar, Dr. Sarosi, Hopa, 
Didi, Charlton, Fele, la noi vogi, 
Târizet, PotschoWSclii, Mafiări, Con
stantin), tot astfel altele au ră
mas în amintirea publicului prin 
capacitățile fizice remarcabile ale 
sportivilor respectivi (Seâta, Piola, 
Bobek, la noi Albii. Dobayj.

Cei care și-au înscris însă defi
nitiv numele în istoria fotbalului 
au posedat ambele calități (Maria- 
novici, Fontaine, Coluria, Eusebio, 
Fachettl, la noi Bărâtki. Fetea 
VilcOV, Bodola).

Fotbalul modern îmbină tehnica 
înaltă eu o superioară valoare fi
zică. Constatarea s-a făcut pe viu, 
în mod eoriviiigător, la campiona
tele mondiale dift Anglia.

Lă noi însă, îh vremea din 
urmă, tot mai dos se fae atizife 
voci, mai ales din rltidui tinerilor 
jucători, care afirmă neacomodârea 
lor cu adversarul, incapacitatea de

a desfășura jocul conform CU ca
litățile și cunoștințele pe care le 
au, atunci cînd adversarul îi ta
tonează. Afirmația este cel puțin 
curioasă. dacă nU chiar bizară. 
Sport fără adversar nu se poate 
concepe, iar demonstrarea celor 
mai extraordinare posibilități a- 
tingînd chiar virtuozitatea, în ab- 
Seflța păfterierului de întrecere, 
nu se poate înscrie în aria spor
tului, ci frecă de pe Stadion în â- 
rena mai pașnică, dat și de t> altă 
factură, â circului.

Credem că o asemenea mărtu
risiră coincide CU S reGunoaștere 
â ungi iftfispâdifiți dezonorante 
pentru Uii sportiv autentic. Repe
tată și hecombăiută, <S asemenea 
inentalitcte poate deveni parali- 
zaniă pentru o întreagă discipiinâ 
sportivă, constituind un handicap 
de start iierecUperabil. dă cele mai 
multă ori, ps dufâta tuisi întregi 
partide. Se știe că însuși Pels are 
mult de suferit de pe urma adver
sarilor care-i atacă decisiv inccr- 
elnd să-l deposedeze de minge sau 
măcar Sâ-1 intimideze prin forța 
fizică, Și totuși el râfflîne marele 
Fălă câte izbîhdește. Nici maghia
rul Albert rtu agreează contactul 
direct cti apărătorii âdverși. Dar 
el nu abandonează lupta, ci 
caută să se adapteze unei condiții 
fără care, repet, nu poate fi con
ceput sportul. Albert joacă mai 
retras, circulă foarte mult în te
ren, lucrează cu corpul pentru a 
proteja mingea, își conservă 
viteza și creăâză pentru coechipieri 
“ in extremis — recurgind la șu
turi de la distanță (puternice și 
precise !).

Recenta evoluție a formației de 
tifteret a țârii noastre la Brașov, 
în compania echipei din Karl Marx 
Stadt a adus din nou în discuție

această incapacitate a fotbaliștilor 
români de a suporta prezența per
sistentă a adversarului care — ce 
poate părea ciudat în așa ceva ?!
— nu-i lasă Să-Și facă jocul! De 
aici pînă la răsfăț și abandonul 
ideii de sport este Un singur pas, 
mare... cît muchia de cuțit.

Oare tineri ca Dumitrache, Dobrin, 
Grozea, Dumitriu II șl alții ca ei se 
pot mulțumi cu simpla constatare a 
incomodității pe care o comportă 
prezența adversarului ? Cred ei că 
pot desfășura sub semnul succe
sului o carieră care se află abia 
la început, cînd orice partener le 
va cunoaște principala slăbiciune? 
Soluții există și încă multiple : jo
cul colectiv (care îi poate sbiiti 
de întilnirile nedorite cu adversa
rul), demarcarea permanentă (prin- 
tr-0 mișcare inteligentă în teren
— și nu fuga de minge), o tehnică 
individuală superioară, viteza îh 
ale.rgare și cea de execuție a pro
cedeelor tehnice. N-ar fi mortieti- 
tul să lucreze mai serios, mai în
căpățînat, stăruitori pînă la ca
păt, în vederea depășirii propriilor 
incapacități ? Nu cred ei că pro
fesorul de educație fizică, pe care 
sigur îi au la dispoziție la club, 
îi poate sprijini? Nu este oare ca
zul să încerce să afle ce este 
și cum arată viteza și forța, să 
facă cunoștință cu atletismul și 
halterele (așa cum au făcut-o atî- 
ția alții) ? Oare antrenorii și me- 
todiștii nu se tem că această tră
sătură negativă poate deveni ge
nerală pentru fotbalul nostru, dacă 
reprezentanții cei mal autorizați 
ai tinerei generații stau de pe a- 
cuffl sub obrocul, cu atît mai mă
runt cu cît este' mărturisit, ăl fricii 
de adversar ?

Em. DEC.

A început campionatul
PRIMUL MECI — PRIMA SUR
PRIZA : AGRONOMIA CLUJ — 
T1RNAVA ODORHEI 2—2 (0—S, 

0-2, 2—0)!

Țînînd cont de pregătirile — 
măi intense — efectuate în acest 
început de Sezon de studenții clu
jeni, ca șî de faptul că ei pre
zentau o echipă mult Schimbată 
în bine, prin promovarea ullor 
elemente tinetă Și tăieritață, era 
de așteptat Că Victoria să le SU- 
rîdă în meciul itiaUgufal al cam
pionatului. Dat, Agronomia a iii- 
ceput partida cu TîtflaVâ Odofhei

300000 iei suplimentar
la concursul special PRONOSPORT de duminică

Vreme — Zice Seeler — cit timp 
riii mă satur de minge. Și încă nu 
sînt sătul 1”, Solid, rotofei, roșu în 
obraz, Uwe se potrivește mai cu
rled imaginii unui coniis-voiajor. 
Ceea ce este, de fapt. Și-a început 
cariera intr-o companie de im
port-export, iar acum, valorificîn- 
du-și faima, Vinile articole de 
sport. Sacoșa „AdldăS", pe care 
n-o lasă din mîini, este, fără in

și o distracție. E nevoie de mai 
mult ?”.

® Franz îi zice și taică-său. Nu 
e de loc alintat. Un băiat zvelt, 
frumușel, cum îi șade bine la 22 
de ani. Poate prea serios pentru 
virsta aceasta, prea preocupat de 
datele vieții. Dar meseria de fot
balist e grea. La Milnchen nu se 
poate trăi numai din asta. La 14 
ani și-a făcut ucenicia, părăsind

ȘTIRI
MFClURI AMICALE

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
JIUL PETROȘENI 2—3 (1—0). Au 
marcat: Cîrciumărescu (miri. 31 
din li m), Marian Popescu (min. 
.51) pentru Universitatea, Achim 
(min. 73) și Covaci (min. 79 și 
83). (St. Gurgui, coresp. principal)

A.S.A. TG. MUREȘ — PETRO
LUL PLOIEȘTI 1—0 (0—0). Uni
cul gol al meciului a fost reali
zat de Plugaru (min. 65). (I. Păuș, 
coresri. principal).

STEAUA — PROGRESUL 3—2 
(2—2). Au înscris : Voinea (min. 
11 și 29), Pantea (min. 87), res- 
neefiv Mateianu (min. 4) și Oaidă 
(min. 20). (V. Săndulescu, co-
fesp.1.

U.T.A. — UNIVERSITATEA 
CLUJ 3—2 (i=--l). Golurile au 
fost marcate de Petescu (min.

26), Dumitrescu (min. 72), Tr. Po
pescu (min. 82), respectiv Ivan- 
suc (min. 31), Czako (min. 70, au
togol). (Șt. Iacob, coresp. prin
cipal).

RAPID —DINAMO BUCUREȘTI 
2—0 (1—0). Autorii golurilor:
Neagu (min. 21) și Dumitriu II 
(min. 65). (E. Dandescu, coresp.).

DINAMO BACĂU —
MOLDOVA CHISINAU 0—0

în cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în țara noastră, echipa 
sovietică Moldova Chișiiiău a evo
luat duminică la Bacău în com
pania formației Dinamo. După un 
joc confuz, partida s-a terminat 
cu un rezultat de egalitate.

Ilie lancu, coresp. principal

Cu prilejul încheierii turului 
campionatului de fotbal, Adminis
trația de stat Loto-Pronosport 
organizează un concurs special 
Pronosport la care se atribute 
premii obișnuite și premii supli
mentare.

Se atribuie 3 autoturisme din 
care: 2 autoturisme prin tragere 
la sorți (1 Renault Dauphine Gor
din! și 1 Trabant 601) ia premiile 
suplimentate și 1 _ autoturism
Skoda 1 000 M.B. și 26 500 lei 
în cadrul premiului excepțional 
în valoare de 76 500 lei, de la 
premiile obișnuite.

Stabilirea pronosticurilor exacte 
pentru premiile obișnuite în bani 
se va face în același mod ca 
în prezent, iar pentru premiile 
suplimentare, în funcție de tota
lul golurilor marcate de ambele 
echipe ale fiecăruia din cele 13 
meciuri cuprinse în programul 
concursului special.

De exemplu, Ia meciul I. Bul
garia — Portugalia, în cazul cînd 
se consideră că scorul va fi 1—0, 
se va indica pronostic 1 (la 0 
goluri și 1 gol se indică 1). 
Dacă se consideră că scorul va 
fi 2—1, se indică X (pentru 2 
și 3 goluri), iar în cazul cînd 
se consideră că va fi 1—3 se va 
indica 2 (pentru 4 goluri și mai 
multe).

Fiecare variantă are două 
șanse de cîștig.

Participarea la concursul spe
cial Pronosport din 26 noiem
brie 1967 se va face în același

mod ca și pentru un concurs 
obișnuit, fără nici un fel de di
ferențiere, adică participanții nu 
trebuie să completeze nimic în 
plus, față de prezent, pe bule
tinele de concurs.

Participarea la acest concurs 
și în continuare pînă Ia șfîrși- 
tul anului se face pe buletine 
gratuite.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 40 

DIN 15 NOIEMBRIE

EXTRAGEREA I: Categoria I 
3,5 variante a 31.842 lei; catego
ria a Il-a 1 variantă a 31.842 
Iei ; categoria a III-a 37 variante 
a 1671 Iei; categoria a IV-a 239,5 
variante a 331 Iei,• categoria a 
V-a 923 variante a 86 lei; cate
goria a Vl-a 4041,5 variante a 
27 lei.

EXTRAGEREA A 11-a: Catego
ria a Il-a 1 Variantă a 30.864 lei 
și 6 variante a 5.864 lei; catego
ria a III-a 25,5 variante a 1.733 
lei; cMegoria a IV-a 222,5 va
riante a 255 lei; categoria a 
V-a 569,5 variante a 99 lei ; Ca
tegoria a Vl-a 3.060,5 văriânte a 
25 lei.

Report categoria I — 44.641 lei.
Premiul de 25.000 lei revenit 

unei variante de Categoria a 
Il-a de la extragerea a 11-a va fi 
tras la sorți miercuri 22 noiem
brie a.c.
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Restanță in tât, B.

Sîderurgistul Galați -
Chimia Ral Vîicea 2-0 (0-0)

Duminică, la Galați, s-a disputat 
meciul, restanță diii etapa a 
Xll-a dintre formația locală Si* 
derurgistul și Chimia km, Vîicea. 
Partida a luaț sfîrșit cu victoria 
gazdelor, prin golurile marcate de 
Cojocaru (min. 70) și Siâtescu 
(min. 77). A arbitrat bitie A. Mu
nich — București.

Prograihul de azi: ORA 9: 
Avîntiil Gheorghieni — Dina
mo București; ORĂ î7: Âvîn- 
tul M. Ciuc — Tîmava Odor- 
hei; ORA 19: Steaua — Pe- 
trol-Geologie.

într-un ritm lent, dovedind — în 
plus — o inexplicabilă lipsă de 
forță și de eficacitate. Hocheiștii 
din Odorhei, după ce prima re
priză s-au mulțumit doar la o 
strictă apărare, sesizîtid slăbiciu
nile adversarilor, au contraatacat 
cu succes în partea a doua a 
îritîlriitii, înscriind două goluri 
prin Albert (min. 22) și Szocs 
(min. 27). Conduși cu 0—2, clu
jenii și-au revenit brusc și, în 
ultima repriză, au asaltat pur si 
simplu poarta echipei Tîrnava, a- 
părată cu brio de Orban. Efectiv, 
în ultimele 20 de minute de joc,

T. Siriopol și Șt, Constanlinescu, 
corespondetiți.

Alegeți din timp cadourile pe care doriți să le oferiți 
celor dragi.

partida s-a desfășurat numai în 
treimea formației Tîrnava. Minu
tul 39 a fost hotărîtor : arbitrii au 
eliminat doi jucători (Albert — 
Tîrnava și Barta — Agronomia), 
iar clujenii au realizat egaiareg, 
înscriind două goluri la interval 
de cîteva secunde prin Cazan I 
și Naghi. Au arbitrat: Fl. Mari
nescu și I. Smerecinschi

AVîNTUL MIERCUREA CIUC A 
ÎNVINS, DAR FOARTE GREU

Nu încape nici o îndoială asu
pra faptului că Avîntul Miercurea 
CiUc este o formație net superi
oară echipei studențești Petrol- 
Geologie București.

Oricum am analiza ittcrUrile o 
asemenea constatare apare evi
dentă, așa că disputa dintre ele, 
programată în deschiderea cupla
jului de ieri după-amiază, nu stîr- 
nea un interes deosebit. Și totuși, 
pe gheață lucrurile s-au petrecut 
altfel, cu toate că, în final, hoche
iștii de la Miercurea Ciuc au cîști- 
gat două puncte — 5—3 (4—0, 0—3, 
1—0). Victoria lor s-a conturat 
greu, cu prețul unor eforturi deo
sebite, și aceasta — în primul rînd
— pentru că și în acest an echipa 
Avîntul s-a prezentat cu o su
mară pregătire fizică. Lipsiți 
de forță și rezistență, jucătorii de 
la Avîntul s-au impus doar o re
priză pe care au și încheiat-o cu 
un avantaj substanțial. In conti
nuare, însă, lacuna amintită mal 
înainte a determinat o bruscă scă
dere a potențialului echipei și pe 
această bază studenții bucureșteni
— în oarecare progres față de 
anul trecut — au echilibrat Jocul 
fiind la un pas de a egala. îfl 
ultima repriză s-a luptat mult, dis
puta purtînd îndeosebi amprenta 
uhor dueluri corporale, fazele de 
hochei lipsind aproape eu desă- 
vîrșire.

Au marcat: Csizer (2), Ferenczî, 
Jere și Ivanoviei, pentru Avîntul 
și Maatea, Mezel, Voieulescu, pen
tru Petrol-Geologie, Arbitrii: Fl. 
Gubernii și M. HuȘăriu.

VICTORIE CATEGORICA ÎN 
ULTIMA PARTIDA

în meciul jucat cu proaspăta 
promovată, Avîntul Gheorghieni, 
formația noastră campioană 
Steaua a efectuat mai mult Uit 
...antrenament, cîștigînd comod cu 
16—0 (5—0, 6—0, 5—0).

Au marcat: Calamar 3, Ștefa- 
nov 3, G. Szabo 2, Bucur 2, 
Trăușan 2, Constantinescu, Peter, 
iordan și Varga.

Au condus: G. Sgîncă și N. 
Turceanu.

Călin ANTONESCU

De la I. E. B. S.
Pentru întîlnirea lnlernațională 

ele fotbal ROMÂNIA — R. F. a 
GERMANIEI de miercuri 22 no
iembrie a.c. de pe stadionul „23 
Augusl", biletele s-au pus îîi Vin- 
zare Ia agențiile obișnuite.

cumsecd.de


Lupta pentru întîietate 

in hocheiul sovietic

SoîognaJ A ciștigat sau a pierdut un punct Moscova

Corespondentul nostru în Ita
lia, gazetarul bolognez CE
SARE TRENTINI, a fost pre
zent sîmbâtâ în capitala Elve
ției, pentru a asista la partida 
internațională de fotbal Elve
ția — Italia din cadrul grupei 
a Vl-a a campionatului Euro
pei. lată ce ne-a transmis el 
după încheierea meciului, în 
care cele două reprezentative 
și-au împărțit punctele (2—2).

Un punct pierdut sau un punct 
ciștigat ? O națională italiană 
mai valoroasă sau mai slabă de
cît în ultimele partide susți
nute ? De sîmbătă după-amiază, 
asupra acestor două probleme 
persistă discuțiile în Italia, a- 
dică de atunci de cînd o mul
țime apreciabilă de italieni emi
grați în Elveția au asistat, in 
tribunele stadionului „W ank- 
dorf“ din Berna la întîlnirea din
tre „azzurri" și elvețieni, în timp 
ce milioane de „tifosi" au urmă
rit timp de două ore la televi
zor transmisia directă a meciu
lui.

Vom încerca să răspundem la 
aceste întrebări prin intermediul 
părerilor calificate ale specialiș
tilor, ca și al celor necalificate 
ale pasionaților sportului cu ba
lonul rotund. Asupra primei 
chestiuni aproape toate părerile 
concordă. După cum se știe, Ita
lia a egalat cu puține minute 
înainte de sfîrșit din lovitură de 
la 11 m, acordată cu multă bu
năvoință de către arbitrul ma
ghiar Zsolt. Toți sînt de acord 
că arbitrul a manifestat multă 
largheță în acordarea pedepsei 
maxime pe care .~ 
„match-winner" al 
vei albaștrilor — a 
cu o excepțională 
spune, în esență, 
sută din situații arbitrii se orien
tează în a acorda, în asemenea 
momente, lovituri din afara ca
reului. N-a fost însă cazul arbi
trului de la Berna...

Riva — noul 
' reprezentati- 
. transformat-o 
; precizie. Se 

că în 90 la

Belgrad

„o echipă
15 ani, la diferite 

europene, mondiale
în ultimii 

campionate 
sau Jocuri Olimpice polo-ul pe 
apă iugoslav a ocupat, de regu
lă, locul al doilea, „argintul" de
venind parcă o tradiție a echipei 
reprezentative. La ultimele ediții 
ale „europenelor", „mondialelor" 
și la 
Tokio 
ia un pas de a cîștiga titlul 
prem 
pierdut la golaveraj, în fața 
chilor ei adversari, formațiile 
Ungariei sau Uniunii Sovietice.

Se pare că echipa Partizan 
Belgrad (participantă la marele 
turneu din capitala României), 
care dă majoritatea jucătorilor 
naționalei, este hotărîtă să actua
lizeze o nouă tradiție, și anume 
cea a „aurului". într-adevăr, a- 
ceastă valoroasă echipă de club 
a reușit pînă acum — la cele 
trei ediții ale „Cupei campioni
lor europeni" la polo — să cuce
rească de două ori medaliile de 
aur, o dată obținîndu-le pe cele 
de argint. Aceasta este socotită 
perioada de „aur" a echipei Par
tizan, situată între anii 1963-1966. 
Dar și în prezent campioana 
noastră continuă să se numere 
printre cele mai valoroase echi
pe din Iugoslavia și din Europa 
și nădăjduim că bucureștenii vor 
fi satisfăcuți de jocurile pe care 
ea le va furniza In capitala Ro
mâniei.

încă de Ia prima ediție a „Cu
pei campionilor europeni" — cea 
din 1963 — Partizan se anunța 
ca o veritabilă pretendentă la pri
mul loc. In turneul final, găzduit 
de orașul Zagreb, poloiștii de la 
Partizan au făcut din plin dovada 
măiestriei lor, învingînd într-o 
finală entuziasmantă pe Dinamo 
Moscova cu 4—1 și cîștigînd me
daliile de aur. Mușkatirovici, 
Ciukvas, Bonacici, Perisici, San
dici, Jankovici, Tedeski, Măriei,

Jocurile Olimpice de 
selecționata noastră a

dar, de fiecare dată,

la 
fost 
su-
1-a 

ve-

„Squadra Azzurra" la Berna?

Juliano (stînga) încearcă să-1 depășească

în privința celei 
trebări (am avut 
bună sau mai slabă decît in ul
timul timp?) răspunsul este mai 
dificil de dat, deoarece randa
mentul 11-lui lui Feruccio Valca
reggi n-a fost uniform pe toată 
durata intîlnirii. După o primă 
perioadă excelentă (10—15 min). 
am observat în jocul peninsula
rilor o opacitate deconcertantă. 
A urmat, însă, o repriză în care 
italienii au strălucit, părind mult 
mai proaspeți decît adversarii 
lor.

Nu trebuie uitat faptul că

de a doua în- 
o echipă mai

de loc 
și Bul-

că luptaDe pe acum este clar 
pentru întîietate în campionatul 
de hochei al Uniunii Sovietice 
se va desfășura și în acest an, 
după tradiție. între cele două 
vechi rivale, Spartak Moscova și 
Ț.S.K.A. în acest sezon, campionii 
— Spartak Moscova — au reușit 
să dispună o dată de adversarii 
lor principali — Ț.S.K.A. — și 
aceasta explică, de fapt, poziția 
actuală de 
tak. Dar, 
samentului 
nat, îneît 
două formații va 
aceeași dîrzenie 
viitoare.

Pînă 
cît și 
21 de 
lat 40 
celor
Doar o singură dată moscoviții 
au trebuit să părăsească terenul 
învinși, cedînd în fata uneia din 
cele mai puternice echipe pro
vinciale din U.R.S.S., Torpedo 
Gorki. Militarii au și ei o în- 
frîngere, cea amintită mai înainte, 
în meciul cu Spartak, dar au și 

un meci egal, astfel că în mo-

lider a echipei Spar- 
avansul fruntașei cla- 
este atît de neînsem- 
lupta între aceste 

continua cu 
și în etapele

în prezent, atît Spartak 
Ț.S.K.A. au susținut cite 
jocuri. Spartak a acumu- 
de puncte, ca urmare a 

20 de victorii repurtate.

mentul de față doar un punct îi 
desparte de liderul competiției. 
Pe locul trei — Torpedo Gorki, 
dar la o distantă apreciabilă de 
primele două: 23 de puncte din 
18 jocuri.

Interesul iubitorilor de hochei 
pe gheață din U.R.S.S. este re
ținut de fiecare dată de jocurile 
acestor trei formații. Pentru sîm
bătă și duminică a existat un mo
tiv în plus ca partidele susținute 
de Spartak și Ț.S.K.A. să fie ur
mărite cu mare atenție: ambele 
intîlneau adversari dificili, în 
fața cărora de fiecare dată vic
toria le-a revenit cu greu. Ț.S.K.A. 
a jucat cu S.K.A. Leningrad. 
Partida de bun nivel tehnic și 
de o dîrzenie raiă, s-a încheiat 
totuși cu victoria echipei mos
covite, la un scor sever : 5—1. 
Duminică a fost rîndul hocheiști
lor de la Spartak să-și arate mă
iestria. La Voskresensk, în com
pania formației Himik, campi
onii au practicat un joc foarte 
bun, prima linie de atac remar- 
cîndu-se cu prisosință. Spartak 
a repurtat o prețioasă voctorie 
in deplasare, cu 4—2. Se poate 
spune că succesele obținute în

acest sezon de echipa campioană 
se datoresc în mare măsură a- 
portalui deosebit pe care-1 aduc 
în fiecare partidă cunoscuții Star- 
șinov, Boris, Maiorov și Zimin, 
prima linie de atac a 
De fapt, acești jucători 
cotiți ca cei mai eficace 
oionatul . U.R.S.S. și nu 
tîmplător că în clasamentul gol- 
geterilor conduce Viaceslav Star- 
șinov, cu 25 de goluri. în ceea 
:e-i privește pe militari, calită
țile lor principale sînt omogeni
tatea și valoarea apropiată a ju
cătorilor.

în prezent, atît Spartak cît și 
Ț.S.K.A. se află într-o forma 
bună, meciul lor direct din a- 
ceastă saptămînă polarizînd aten
ția generală a iubitorilor de ho
chei din capitala sovietică. Dacă 
Spartak va termina învingătoare 
în această partidă, ea va lua un 
avans care poate cîntări greu în 
lupta peritru titlu. în cazul unui 
succes al hocheiștilor militari, 
intrecerea Va deveni echilibrată, 
interesul în jurul campionate iui 
va crește și mai mult.

echipei, 
sînt so
ia' vam- 
este în-

Iuri DARAHVELIDZE

(Elveția).
Telefoto :

Partizan
de aur"

Italiei i-a lipsit aportul 
neglijabil al lui Mazzolla 
garelli în atac. în afară de 
aceasta, Valcareggi a hotărit să-l 
folosească mai degrabă pe Ro- 
sato decît pe bolognezul Fogli, 
cu intenția foarte clară de a în
tări apărarea, ceea ce a privat 
avangarda echipei de ajutorul oa
menilor de la centrul terenului, 
care tindeau să navigheze în ju
rul propriului careu de 16 m. 
Aceasta a fost unica critică a- 
dusă lui Valcareggi: i se im
pută faptul că este lipsit de cu
raj și inventivitate. Faptele, din 
păcate, au dat dreptate criticii 
și, dacă nu intervenea providen
țiala lovitură de la 11 m meciul 
s-ar fi terminat cu încă o in- 
frîngere italiană, din cauza in
consistenței atacului, incapabil de 
a pătrunde în adîncime in me
canismul defensiv elvețian.

în acest meci un rol de seamă 
a revenit lui Riva. Aripa dreap
tă de la Cagliari capătă, într-a-

U.P.I.-Agerpres
devăr, o impresionantă valoare 
internațională. Combativ, dina
mic, excepțional trăgător. Riva 
și-a rafinat acum și driblingul, 
eliminînd astfel una din puținele 
sale lacune din repertoriul pe 
care îl oferă spectatorilor. A de
venit de acum „numărul 11" al 
Squadrei, demn succesor al lui 
Ezio Pascutti.

Cu meciul nul de la Berna e- 
chipa Italiei nu pare să mai 
aibă un adversar la cîștigarea se
riei. Numai dacă nu s-ar intîm- 
pla o mare, mare surpriză, aceea 
ca elvețienii să cîștige meciul re
tur ce se va desfășura la 23 de
cembrie, la Cagliari. Ar fi insă 
periculos să cădem în lumea vi
selor plăcute. Experiența — de 
multe ori amară — ne învață că 
nu trebuie să mai vindem pie
lea ursului din pădure înainte de 
a-l fi prins.

Cesare TRENTINI

peSiliak și Petkovici — lată-i 
autorii acestui frumos succes. La 
cea de-a doua ediție, după un 
meci dramatic cu campioana Ita
liei, Pro Recco, Partizan Belgrad 
este nevoită să se mulțumească 
cu locul doi în această compe
tiție. Dar, în ediția următoare, a 
treia, campioana Iugoslaviei își 
ia o strălucită revanșă, dispunînd 
mai întîi de Pro Recco (în două 
meciuri apreciate ca demne de a 
fi înscrise în analele acestui joc), 
iar apoi, în finală, de Dynamo 
Magdeburg: 5—3 pentru iugo
slavi la Zagreb și 4—3 pentru 
Dynamo la Magdeburg. Astfel, 
Mușkatirovici, Ciukvas, Perisici, 
Măriei, Sandici, Jankovici, Tedeski 
și Ciolovici aduceau pentru a 
doua oară în Iugoslavia „Cupa 
campionilor europeni".

Partizan Belgrad reprezintă un 
colectiv bine sudat, iar unii jucă
tori (Jankovici, Sandici) nu și-au 
părăsit clubul deși au primit din 
diferite țări ale lumii oferte sen
zaționale. Dragostea pentru clubul 
lor a fost 
decît niște 
bani.

Deși unii 
niturii de aur' 
activitatea competițională (Muș
katirovici, Ciukvas), Partizan de
plasează la București o echipă 
foarte puternică, din care nu vor 
lipsi Jankovici, socotit drept unul 
din cei mai buni jucători de polo 
din lume (85 de selecții în echipa 
reprezentativă a Iugoslaviei), 
Sandici, „colosul de 100 de kilo
grame" (care a depășit o 
selecții în națională), 
Tedeski, Marl ci etc.

La București, Partizan
este hotărîtă să evolueze la ni
velul renumelui internațional al 
polo-ului iugoslav.

mai puternică chiar 
sume fabuloase de

dintre jucătorii „gar- 
s-au retras din

sută de 
Perisici

Belgrad

Ivo GORAN

Intr-o pauză, Sandici primește indicații de la unul din tehnicienii 
echipei.

cadrul turneului internaționalîn
studențesc de volei (masculin) de 
la Praga, echipa României a în
tîlnit selecționata R. D. 
mane pe care a învins-o cu 
(15—5, 15—6, 14—16. 15—4). 
ciul a durat 67 de minute 
fost arbitrat 
nek.

Ger-
3—1
Me- 
și a 

de cehoslovacul Eli-

Roy Emerson a cîș- 
de simplu masculin 
turneului internațio- 
de la Brisbane (Aus-

revenit cuplului Ray Ruffels-Ka- 
ren Krantzcke (Australia), care 
a dispus cu 6—1, 1—6, 6—1 de 
perechea Torben Ulrich (Dane
marca) — Gail Sherrifî (Aus
tralia).

Australianul 
tigat proba 
din cadrul 
nai de tenis 
tralia). în linală, Emerson l-a în
vins la capătul unei partide dra
matice cu 9—7, 3—6, 6—4, 4—6,
7— 5 pe compatriotul său John 
Newcombe.

Finala probei feminine s-a dis
putat între jucătoarele australie
ne Kerry Melville și Lesley Tur
ner. Prima a învins cu 6—2,
8— 4. La dublu mixt, victoria a

La Cottbus (R. D. Germană) s-a 
desfășurat întîlnirea internațio
nală de gimnastică dintre selec
ționatele feminine ale R. D. Ger
mane și Poloniei. Victoria a re
venit gazdelor cu 374,90—356,15 
puncte.

Selecționata de box a Poloniei 
a obținut o nouă victorie în ca
drul turneului pe care îl între
prinde în prezent în R. F. a 
Germaniei. De data aceasta, pu- 
giliștii polonezi au învins cu 
15—5 o selecționată a Wiirtem- 
bergului.

La Toulouse, „AII Blacks" au oferit

Walter Spanghero, un „linia a 
III-a“ de reputație mondială, can
didează cu mari șanse la un loc 
în „XV“-le Franței.

Pentru prima oară în turneul 
lor european, „AII Blacks" au gă-
sit un teren uscat. Cîștigul a 
fost al rugbiului și, mai ales, al 
spectatorilor : neozeelandezii le-au 
oferit celor prezenți în tribunele 
din Toulouse un adevărat festi-

Universitatea din Moscova 
a ciștigat primul meci 
internațional de șah 

intre mașini electronice!
Primul meci de șah între 

mașini electronice, construite 
de specialiști în domeniul 
ciberneticii de la Universită
țile din Moscova și Stanford 
(S.U.A.) s-a încheiat cu vic
toria mașinii sovietice.

Acest meci, disputat la „pa
tru mese", a durat aproape 
un an de zile. Primele două 
partide au fost cîștigate de 
mașina sovietică, iar ultimele 
două s-au terminat remiză. 
Scor : 3—1.

Scopul originalei întreceri 
șahiste a fost verificarea pro
gramărilor matematice specia
le, pentru mașinile electronice 

icare ar avea libertate 
E de alegere a mutărilor într-o 
I poziție oarecare, în jocul de 
I șah.

vedit a fi Herbert Wessel (K.D.. 
Germană) care a totalizat 7 416 
puncte.

■
Federația de hochei a U.R.S.S. 
va organiza între 30 noiembrie 
și 6 decembrie un mare turneu 
international la care și-au con
firmat participarea selecționate 
din Canada, Cehoslovacia, Polo
nia și U.R.S.S. întrecerile se vor 
disputa sub formă de turneu in 
trei orașe: Moscova, leningrad 
și Voskresensk.

Lingă sirena 
lui Andersen...

val ofensiv. Felul în care au rea
lizat scorul o dovedește: cinci 
încercări, dintre care patru trans
formate, două lovituri 
deapsă și un drop-gol.

în prima jumătate a 
neozeelandezii, sprijiniți 
au făcut să se clatine 
secund al Franței: 18—31 După 
pauză, însă, gazdele au reacțio
nat mai viguros, reușind și două 
încercări foarte frumoase. Rezul
tat final: 32—19.

în general, „AII Blacks" au 
fost superiori, grație puterii și 
ritmului lor extraordinar. Franța 
B a demonstrat însă că nu este 
imposibil să ataci contra acestor 
excepționali rugbiști care sînt 
oaspeții de la antipozi. Gachassin 
și liniile dinapoi franceze au 
cuț un meci foarte bun.

De altfel, în urma acestei 
tîlniri, șase dintre jucătorii 
ționalei secunde a Franței (Ville- 
preux, Capendeguy, Campaes, Ga
chassin, Quilis și Plantefol) au 
fost selecționați pentru test-me- 
ciul de sîmbătă, în care Franța 
va opune Noii Zeelande urmă
toarea echipă : Villepreux ; Ca
pendeguy, Trillo, Dourthe, Cara- 
paes ; Gachassin, Puget; Onilis, 
Spanghero, Carrere; Plantefol, 
Dauga; Gruarin, Cabanier, Aba
die.

în orice caz, confruntarea pe 
care o va găzdui stadionul Co- 
lombes reprezintă un mare punct 
de atracție pentru orice iubitor 
al rugbiului. Și nu se poate 
spune că nu sînt destui... Iar

de pe-

jocului, 
de vînt, 
„XV"-le

fă-

în-
na-

pentru cei ce au mai avut pri- 
. lejul să-i vadă, interesul este la
fel de mare: purtătorii tricou- 
rilor negre sînt, într-adevăr, de 
neuitat. Credem că rezultatele lor 
din turneul 1967, probabil cunos
cute în lumea întreagă, o con
firmă din plin l

Henri GARCIA

Valoroase performanțe atletice 
s-au înregistrat în concursul de 
la Soci. Campionul olimpic de la 
Tokio, Romuald Klim, a ciștigat 
proba de aruncare a ciocanului 
cu performanța de 70,38 m. Pro
ba de săritură în lungime a re
venit lui Lepik (U.R.S.S.) cu 
8,02 m. Polonezul Badenski s-a 
dovedit din nou în formă cîsti- 
gînd cursa de 400 m cu timpul 
de 47,1, iar Ianis Lusis (U.R.S.S.) 
s-a clasat pe primul loc în pro
ba de aruncarea suliței: 82,88 
m. La disc, primul loc a fost 
ocupat de Losch (R. D. Germa
nă) cu 58,16 m, care l-a învins 
pe polonezul Piontkowski — 
57,32 m. Alte rezultate : înălți
me — Bolșov (U.R.S.S.) 2,10 m j 
triplusalt — 
16,36 m ;

Czifra (Ungaria) 
. 100 m — Romanowski 

(Polonia) 10,4. în întrecerea de- 
catlonișlilor cel mai bun s-a do-

desfășurat cel de-al 5-lea FestivalSăptămîna trecută, la Kyoto s-a 
sportiv al tineretului japonez, cu participarea unui mare număr de 
tineri. In foto : Kenichi Ishizaki realizînd un nou record al competiției 
la săritura în înălțime : 1,85 m.

Gimnastica artistică pare doar 
Ia prima vedere un spectacol 
hibrid. Balet sau exercițiu gim
nastic ? Nici una, nici alta, și 
amândouă la un loc, în proporții 
distinctive exclusiv în retorte al
chimist© (pseudoștiința 
mediu fiind evocată aeî 
pentru nobila ei țintă de 
tinerețea veșnică).

Membre, trunchiuri, în 
tuă mișcare, căutând armonia cu 
sunetele muzicii. Triumful sănă
tății feminine. Mai puțină gra
ție, poate, decît la balerinele lui 
Degas, Dar nici energia virilă, 
vecină cu acrobația sau contor- 
sionismul. Cu atît mai realistă 
declarația unei mari gimnaste 
sportive, Sonia Iovan : „viitorul 
este al gimnasticii artistice*1 Cu 
atît mai deplasată comparația luî 
Aristide Bulioiu, punînd în ba
lans pe „Miss Univers* cu Hana 
Sitnianskâ.

★
Jurii feminine, cu tot cortegiul 

lor de subiectivitate, normală și 
inevitabilă în aprecierile arbitra
re. Rigorile regulamentare și o 
victimă a artei, a pasiunii scuza
bil egocentrice pentru propria 
demonstrație. Maria Guigova a 
transfigurat sportiv o Odettă ad
mirabilă și, furată de en uziasmu; 
publicului, de autoîncintare. de 
dăruire fără memorie, a depâ- 

ț șit cu două secunde timpul ingă- 
duit. în locul medaliei de aur. pe 
care o merita și pe care a sacri
ficat-o pe altarul artei 
tice, să-i încununăm 
laurii Terpsichorei și 
de măslin a palestrei

*
Lumea latino-americană a in

trat în concertul gimnasticii ar
tistice. Fete smede din Cuba, Ve- 

; nezuela și Brazilia și-au încercat 
prima sansă cu suplețe de rum
bă, așa cum slavele au apelat 

Ș adesea la cazacioc sau folclor 
| balcanic. Nu e departe, probabil. 
| vremea cînd reprezentante!© Asie 
| și Africii (grația discretă a ghei- 
| șelor și felinul în sunet de tam- 
p tam) vor apărea pe podium, 
j- Poate că pînă atunci vom găsi și 
E noi mijloacele pentru ca gimnas- 
:j tele românce, talentate pînă la 
[virtuozitate, să nu mai stea în 

tribună, ci acolo unde le e locul, 
pe planșa de concurs ! (vib).

★
La Copenhaga, pe podiumul 

campionatelor mondiale de gim
nastică artistică au urcat, în or
dine : Hana Sitnîanska (Ceho
slovacia) — campioană mondsa'ă 
— Elena Karpuhina (U.R.S.S.) și 
Ute Lehmann (R. D. Germană).

evului 
numai 

a ofer1

perpe-

i simnas- 
fruntea cu 
cu ramura 

olimpice.
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K. O.-ul de la Kiev
Doi martori oculari, arbitrii vasile Dumitrescu 

și Constantin Pctrea, nc vorbesc despre victoria 
iui (îornih Zaftrzc

După cum se știe, meciul Di
namo Kiev — Gornik Zabrze, 
desfășurat vinerea trecută Ia 
Kiev in cadrul „C.C.E." a fost 
condus de o briqadă de arbitri 
români: VASILE DUMITRESCU, 
la centru, ajutat de CONSTAN
TIN PETREA și NICOLAE RAI- 
NEA. Primi, doi ne-au vizitat 
ieri dimineață la redacție, îm- 
părtășindu-ne impresii despre ne
așteptatul succes al fotbaliștilor 
polonezi.

„Pentru noi, care am urmărit 
jocul celor două echipe, victo
ria campioanei Poloniei nu re
prezintă cîtuși de puțin o sur
priză, ci a fost cu totul firească. 
In primul rînd pentru că, adop- 
tînd un sistem tactic 1—4—3—3, 
oaspeții nu au venit cu inten
ția să „ciupească" un punct, ci 
au ieșit de la început la atac, 
creînd multe situații periculoase 
în careul gazdelor. Bun coordo
nator și orqanizator de joc la 
mijlocul terenului, Szoltysik a 
împins mereu jocul înainte, iar 
Lubanski. vîrl de atac, a consti
tuit în permanentă un mare pe
ricol pentru poarta lui Banikov.

Atacantul polonez, autor a două 
goluri, a fost cel mai bun om 
de pe teren. în perioadele cînd 
au fost dominați, polonezii s-au 
apărat sobru, curat, sigur. Por
tarul Kosztka a apărat o lovi
tură de la 11 m, pe care am 
acordat-o la un henț comis în 
careu în apropierea liniei de 
poartă de către un fundaș al 
echipei Gornik.

în ce-i privește pe dinamo- 
vișli, părerea noastră este că ei 
au greșit considerîndu-i pe oas
peți ca o victimă sigură, că vor 
cîștiga Ia o diferență de 3—4 
goluri. în general, Dinamo Kiev 
ni s-a părut o echipă obosită, 
insuficient pregătită din punct 
de vedere fizic, Bîșeveț și Szabo 
fiind o umbră a valoroșilor fot
baliști pe care îi văzusem în 
meciul cu Celtic. Conducătorii 
echipei Dinamo au explicat a- 
ceasta prin programul intern și 
extern prea încărcat pe care l-a 
avut echipa în acest sezon. Ar
bitrajul nostru a fost bine pri
mit de gazde și de presa de 
specialitate din U.R.S.S.".

VA PLECA HERRERA
DE LA INTER?

In cercurile sportive italiene se 
discută în ultimul timp despre o 
eventuală înlocuire a Iui Helenio 
Herrera din postul de director 
tehnic al echipei Internazionale. 
în locul său ar urma să fie anga
jat iugoslavul ZIatko Ceaikovski, 
în prezent la Bayern Miinchen. In 
ce-1 privește pe Herrera, acesta 
și-a exprimat dorința de a reveni 
în Franța, unde și-a făcut debu
tul de antrenor.

IN CAMPIONATUL FRANCEZ

Rezultate înregistrate în etapa 
a 15-a: Lyon — Valenciennes 
0—0; Rennes — Red Star 3—0 ; 
Monaco — St. Etienne 0—3; Aix 
— Rouen 4—1 ; Ajaccio — Nisa 
2—1 ; Lille — Nantes 2—0 So- 
chaux — Marsilia 1—1. Conduce 
St. Etienne cu 21 p din 14 meciuri, 
urmată de Nisa cu 20 p (14), Se
dan, Marsilia cu 19 p (15), Se- 
chaux 18 p (15)

VALENCIA — SEVILLA 4—2

în etapa de duminică a campio
natului spaniol, Valencia (viitorul 
adversar al echipei Steaua în 
„Cupa cupelor") a dispus cu 4—2 
de o reputată echipă din fotbalul 
spaniel, Sevilla. Barcelona și Real 
Madrid au obținut prețioase vic
torii în deplasare. Prima a învins

cu 2—0 pe Elche, iar Real cu 
4—2 pe Sabadell. Alte rezultate : 
Espanol — Las Palmas 3—2, Bil
bao — Saragossa 2—0, Belis — 
Malaga 2—0. Conduce Atletico 
Madrid cu 14 p, urmată de Real 
Madrid și Baicelona cu cîle 13 p 
fiecare.

PRIMA ÎNFRÎNGERE
A LUI FERENCVAROS

în penultima etapă a campiona
tului R. P. Ungare, Csepel a în
vins cu 3—2 pe liderul clasamen
tului, Ferencvaros, care este la 
prima înfrîngere în 29 de etape. 
Alte rezultate: Vasas — Sz.om- 
bathely 3—1 ; Tatabanya — Kotn- 
lo 0—0; Salgotarjan — Szeged 
3—0 ; Pecs — M.T.K. 1-1 ; Dozsa 
Ujpesti — Dunaujvaros 4—0; 
Gyor — Eger 4—0 : Diosgyor — 
Honved 0—0. în clasament, Fe
rencvaros 52 p, Dozsa Ujpesti 43 
p, Gyâr 38 p, Vasas 3b p.

ÎNTÎLNIR! INTERNAȚIONALE

• In turneu în S.U.A., Slavia 
Praga, campioana Cehoslovaciei, 
a întîlnit la New York o combi
nată formată din jucători ameri
cani și greci. Scor 0—0.

9 Botev Vrața — Wismut Ane 
(R.D.G.) 3—0 (2—0).
• Bulgaria A — Bohemians 

Praga 2—1 (1—0) (meci de veri
ficare).
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