
anul xxih 
Nr. 24 (5458) 

O

LUNI
4 DECEI^IE

O
1967

1

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

—--- V
ReQ!°n®

L i
T 
i 
i ■ ■■

4 pagini 30 banî
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT F

inal de repriză în mult discu
tatul (și— după unii — încă 
discutabilul) campionat al ca
tegoriei CI La redacție, pri
mim ultimele telefoane și în
tocmim clasamentele seriilor 
identificate prin cele patru 
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puncte ale orizontului. De fapt, I 
spre Nord nu mai privim. E I

I
spre Nord nu mai privim, c 

în care apele s-au liniștit ae săptă- 
trecutâ. Chimica Tirnăveni a cîștigat
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IN DIVIZIA A LA VOLEI
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Echipele fruntașe ale voleiului 
nostru au luat plecarea în cursa 
pentru titlurile de campioane re
publicane. O etapă inaugurală 
calmă, 
ferite 
echipe 
puțind fi considerat surpriză. Și 
anume, victoria formației feminine 
C.P. București la Constanta. O 
etapă liniștită doar în această 
privință. Căci în rest... numai 
calmant n-a fost nivelul tehnic 
inferior al majorității întîlnirilor, 
echipele nerăspunzînd decît rare
ori satisfăcător speranțelor cu 
care erau așteptate. Rămase bune 
platnice după întîia etapă, prime
le noastre formații de volei vor 
trebui să-și achite grabnic da
toria. Chiar săptămîna viitoare I 
Și iată justificarea nemulțumirii, 
înscrisă în amănuntele colectate 
de la cele 10 meciuri de divi
zie A jucate ieri.

în pofida înfrîngerilor su- 
acasă de 5 din cele 10 
gazde, un singur rezultat

în 60'. Joc de valoare fluctuantă, 
presărat cu multe greșeli tehnice 
și bîlbîieli tactice. Ambele echipe 
— sub nivelul posibilităților lor 
reale, de care bucureștenii s-au 
apropiat oarecum în setul ultim, 
iar orădenii în al doilea. Rezul
tatul l-au pecetluit atacul mai 
decis al campionilor și., blocajul 
defectuos al oaspeților. S-au evi
dențiat : Iorga și Bartha de la în
vingători, Neumann și Oros de la 
învinși.
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MASCULIN

STEAUA BUCUREȘTI — ALU
MINA ORADEA 3—0 (2, 12, 7)

I.C.F. BUCUREȘTI — PETROLUL 
PLOIEȘTI 3—0 (6, 7, 11). Studen
ții au debutat în divizia A cu 
o victorie clară, obținută în 55', 
datorită superiorității manifestate 
la toate capitolele pregătirii și 
jocului, dar îndeosebi foarte bunei 
lor mișcări în teren. Nu-i mai 
puțin adevărat însă că ei au și 
beneficiat de niște adversari în
găduitori, lipsiți de un atac co
respunzător. Petrolul — o echipă 
care plătește tribut insuficientelor 
antrenamente și, în plus, absentei 
trăgătorului principal Rădulescu.

Remarcați i Chirițoiu, Dumitrescu, 
Cristescu (I.C.F.), lipan și loja 
(Petrolul).

C. FAUR

TRACTORUL BRAȘOV — FA
RUL CONSTANȚA 3—0 (3, 5, 10), 
realizat în numai 40', deși gaz
dele au prezentat o formație fără 
Ferariu (retras din activitatea

(Continuare în pag. a 2-a)

Campioane naționale la gimnastică ■

■

formațiile clubului Dinamo București
5 ?

CLUJ 3 (prin telefon). Azi au 
continuat în Sala sporturilor din 
•rașul nostru întrecerile din ca-

drul campionatelor naționale de 
gimnastică pentru seniori. In pro
gram, exerciții liber alese.

GH. TOHANEANU

START IN NOUL SEZON

DE PATINAJ
Respectînd o tradiție care se 

cere păstrată și îmbogățită me
reu și în viitor, patinatorii frun
tași bucureșteni s-au reunit sîm- 
bătă seara, pe dreptunghiul de 
gheață de Ia Floreasca, pentru a 
marca punctul de plecare oficial 
în noul sezon.

A fost o reușită demonstrare a 
frumoaselor posibilități de care 
dispune patinajul artistic în Ca
pitala țării, ca și a entuziasmului 
ce animă pe practicanțiii săi. So
lemnitatea de deschidere a fost 
urmată de un program demonstra
tiv, cu participarea a 28 de ti
neri patinatori din cluburile Con
structorul, Dinamo, I.C.F. și Școa
la sportivă nr. 2. Evoluțiile aces
tora au cules binemeritate aplau
ze.
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Crețu (Steaua) 
străpunge bloca
jul arădenilor 
Neumann și Oros 

(Alumina)

Koto: T. Roibu

la handbal feminin

RAPID BUCUREȘTI s-a calificat
cu ușurință în turul II

TN MECIUL DE ASEARĂ, 
CAMPIOANA NOASTRĂ A 
ÎNTRECUT PE BRANDVAL 

IDROTTSLAG CU 13-6
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Spre deosebire de evoluția din 
prima zi, cu exercițiile impuse, 

a 
S-a 
tre- 
un 

pen-

comportarea participanților 
fost ceva mai concludentă, 
dovedit că în raport cu anul 
cut există, în multe cazuri, 
progres, o mai mare grijă 
tru finisare și acuratetă. Totuși, 
nu se poate vorbi încă de un 
salt calitativ, la nivelul con
cursurilor și competițiilor inter
naționale.

O bună impresie au lăsat cele 
două echipe ale clubului Dina
mo București, care și-au adju
decat pe merit titlurile de cam
pioane ale țării. Băieții au folo
sit lotul următor: Gheorghe To- 
hăneanu, Anton Cadar. Alexan
dru Silaghi, Ion Zamfir, Ladis- 
lau Buh și Constantin Bălan. 
Elevii antrenorului Francisc Co- 
ciș au reușit să acumuleze 
276,10 p.

După formația campioană s-au 
clasat: 2. Steaua — 264,70 p. 3 
Politehnica Timișoara — 253,60 
p, 4.Institutul de cultură fizică 
245,75 p, 5. Selecționata orașului 
Cluj — 240,55 p și Știința Petro- 
șeni — 190,60 p.

Echipa feminină a clubului Di
namo București a beneficiat de 
aportul sportivelor Rozalia 
lipescu, Rodica Apăteanu. Olga 
Ștefan, Viorica Țuțuianu, Maria 
Măcicășan și Aurelia Hulub. 
Bine îndrumate și pregătite de 
antrenorii Ștefan Tarko și Emi
lia Liță, gimnastele de la Dina
mo au realizat punctajul de 
341,154. S-au clasat, în continua
re: 2. Institutul de cultură fizică
— 326,052 p, 3. Farul Constanța 
311.889 p, 4. Școala sportivă nr. 
2 București 306,289 p și Bana
tul — 286,505 p.

O notă bună pentru antrenoa- 
rea de la Farul (Jeana Baltă) 
care a prezentat în finală o 
echipă cu elemente de perspecti
vă, cum sînt de pildă Constanța 
Postolache și Constanța Călin.

De remarcat faptul că la băieți 
clasamentul a fost întocmit nu
mai pe baza notelor obținute la 
exercițiile liber alese. La fete, în 
schimb, punctajul a fost stabilit 
prin adiționarea notelor de la 
liber alese cu cele de la impuse, 
într-o discuție purtată cu prof. 
Nicolae Vieru, secretar general 
al federației de resort, acesta 
ne-a spus că pe viitor și în ca
zul fetelor punctajul se va sta
bili numai prin prisma evoluției 
la liber alese. Aceasta, în ideea 
că gimnastele noastre — în ma
rea lor majoritate foarte tinere
— n-au posibilitatea să-și însu
șească, într-un timp scurt, teh
nica exercițiilor impuse, care au 
în compoziția lor multe elemente 
grele.

Fi-

P. RADVANI 
coresp.

LENINGRAD, 3. — In turneul 
internațional de hochei pe gheață 
organizat de federația unională de 
specialitate, la Leningrad s-a dis
putat meciul dintre echipa secundă 
a Cehoslovaciei și formația Polo-

niei. Au cîștigat cu 7—0 (1—0,
4—0, 2—0) hocheiștii cehoslovaci. 
La Voskresensk, echipa secundă 
a U.R.S.S. a dispus cu 2—1 (2—0, 
0—1, 0—0) de Cehoslovacia I.

STEAUA VA INTTLNI PE 
H. D. DUEDELINGEN 

LUXEMBURG ÎN „C.C.E." 
LA HANDBAL

ca-
te- 

levizate, s-au tras la 
sorți optimile de finală 
ale „Cupei campionilor 
europeni* la handbal 
masculin. S te a u a 
București va juca cu 
echipa H.D. Duedelin- 
gen Luxemburg. Iată 
celelalte întîlniri: V.F.L. 
Gummersbach (R.F, a 
Germaniei) — U.S.M. 
Marseille; Fredensborg 
(Danemarca) — Hapoel 
(Izrael); Dynamo (R.D. 
Germană) — Rapid Vie- 
na; U.K. Helsinki — 
Dimitrov Sofia) Gra- 
nollers Barcelona — 
Sporting Club (Portu
galia)) Honved Buda-

La Hamburg, în 
drul unei emisiuni 
levizate, s-au

pesta — Dukla Praga) 
Slask Wroclaw — Par
tizan BJelovar (Iugosla
via).

TONY ROCHE CIȘTIGA- 
TOR LA MELBOURNE

Australianul Tony 
Rocha a cîștigat tur
neul Internațional de 
tenis de la Melbourne, 
învingîndu-1 în finală 
cu 7—5, 6—3, 6—4 pe 
compatriotul său Bill 
Bowrey, care în semi
finale reușise marea 
performanță de a-1 eli
mina pe Roy Emerson.

La feminin, a termi
nat învingătoare Billie 
Jean King (S.U.A.) Ea 
a învins-o cu 6—3, 3—6, 
7—5 pe australianca 
Lesley Turner. Lesley 
Turner eliminase cu 
6—4, 6—3 pe Rosemary

Casai» (S.rr.A.), iar Bil
lie Jean King a între
cut-o cu 6—3, 8—6 pe 
Kerry Melville (Austra
lia!.

în finala probei de 
dublu masculin, cu
plul australian Emerson, 
Roche a dispus cu 9—7, 
6—2, 6—2 de danezii 
Leschley și Ulrich.

ii’/j p etc. în runda a 
B-a, Larsen a cîștigat 
la Gligoricl, Tatal (Ita
lia) la Bednarskl (Po
lonia), Matulovici (Iu
goslavia) la Jimenez 
(Cuba). Donner (Olan
da) a remizat cu Por- 
tlsch (Ungaria), Smîslov 
a întrerupt cu Damia- 
novici (Iugoslavia).

LARSEN DIN NOU 
ÎN FRUNTE I

în turneul internațio
nal de șah de la Palma 
de Majorca (Spania), 
după 5 runde, în frun
tea clasamentului se 
află danezul Larsen cu 
8 puncte, urmat de Bot
vinnik (U.R.S.S.) 3>/3i Iv- 
kov (Iugoslavia) 3 p, 
Gligorici (Iugoslavia) 3 
p, Portisch (Ungaria) 3 
p, Smîslov (U.R.S.S.)

B.S.G. AUSSENHANDEL— 
PROGRESUL IN „C.C.E." 

LA -------- " .........TENIS DE MASA

In sferturile de finală 
ale 
lor europeni" la tenis de 
masă (feminin), echipa 
B.S.G. Aussenhandel 
Berlin a învins cu sco
rul de 5—2 pe Ferenc- 
varos Budapesta. Echi
pa B.S.G. Aussenhandel 
va întilni tn semifinale 
pe Progresul București.

„Cupei campioni-

zona 
mîna 
finișul cu mediciniștii din Tg. Mureș și 
Cluj și are un avans de un punct care, 
desigur, îi va ține de cald pînă la primă
vară (cu ce se vor încălzi însă, echipele 
din Dej, Copșa Mică, Baia Sprie și, mai 
ales, Satu Mare?).

Restanțele de ieri au, adus confirmări 
și clarificări în celelalte zone. DUNĂREA 
GIURGIU — cea mai detașată cîștigătoare 
de serie (Sud); GLORIA B1RLAD — mai 
bună decît principala urmăritoare, Ancora . 
Galați (Est); METALUL TR. SEVERIN — I 
intrată mai decis pe turnantă decît Chimia • 
Făgăraș și Electroputere Craiova, iată, îm- -

I
I 
I

Așa cum s-a prevăzut, cea de-a 
doua întîlnire dintre Rapid Bucu
rești și Brandval Idrottslag, din 
cadrul „Cupei campionilor euro
peni", în care problema califică
rii era practic rezolvată, a fost 
mult mai interesantă decît între
cerea din ajun.

Handbalistele norvegiene au 
practicat în prima repriză un joc 
avîntat și doar unele intervenții 
neinspirate ale arbitrului bulgar 
T. Todorov le-au împiedicat ca 
la capătul celor 25 de minute să 
se găsească în avantaj. De la 
situația de 2—0 în favoarea gaz
delor, campioanele Norvegiei au 
egalat foarte repede (în min. 12) 
și apoi au condus cu 3—2, 4— 3 
si 5—4. In ultimele 60 de secun
de ale reprizei, Elena Hedeșiu a 
interceptat o minge și a înscris 
nestingherită : 5—5.

După re’uare, lupta a fost din 
ce în ce mai interesantă, timp de 
11 minute nici una din cele două 
combatante nereușind să găsească 
un culoar liber spre poarta ad
versă. Din minutul 37, însă, bucu- 
reștencele s-au desprins în cîștigă- 
toare sigure; Ana Ștarck și a- 
ceeași El. Hedeșiu au mărit con
tinuu avantajul echipei lor, ast
fel că în final Rapid a repurtat 
o victorie clară cu scorul de 
13—6 (5—5). în această parte a 
meciului,
oaspete a fost vizibil mai scă
zută, fapt care a facilitat succe
sul feroviarelor. Acestea, e drept, 
au obtinut — la capătul celor 
două partide — o calificare fără 
emoții (golaveraj general 37—16), 
dar jocul lor nu a convins pe 
deplin. Apărarea este nesigură, 
iar în atac Ștarck și Hedeșiu sint 
prea puțin ajutate de coecliiDÎe- 
rele lor în finalizarea acțiunilor.

Cele două echipe au evoluat 
în următoarele formații:

RAPID BUCUREȘTI: Buzaș — 
Ștarck 4, Hedeșiu 3, E. Gheor- 
ghe 3, Bîtlan 1, Cula 1, Băicoianu 
1, Vasilescu, Petrache, M. Chită.

BRANDVAL IDROTTSLAG: 
Kluge — Gulbrandsen 2, Halvor
sen 2, Bjoressen 1, Buressen 1, 
Aosvestad, Boger, Hang, Jahr.

rezistenta formației

P. IOVAN

Elena Hedeșiu s-a infiltrat la semicercul advers și nu 
poate fi oprită decît prin fault, fapt pentru care a 

obținut o nouă aruncare de la 7 m.
Foto: F. Brandrup
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Făgăraș și Electroputere Craiova, iată, îm- . 
preună cu CHIMICA TIRNĂVENI, campioa- I 
nele de toamnă ale competiției. ■

Acest minut 45 invită, însă, nu numai la . 
statistică. Campionatul categoriei C este I 
(sau, în orice caz, trebuie să devină) o ■ 
pîrghie extrem de importantă în fotbalul ■ 
nostru. Ce ne spune, prin această prismă, I 
încheierea turului ? ■

Înainte de toate, consemnăm interesul 
major, permanent, pentru evoluția f 
reia din cele 56 de echipe reprezentînd 
numeroase orașe ale țârii. Există, prin 
aceasta, un fundament pe care se pot 
construi multe din edificiile de care avem 
atîta nevoie. Unul ar putea fi, de exem
plu, o foarte trainică și elastică trambulină 
de pe care să urmărim fără încetare cît 
mai temerare salturi spre calitate, cu 
destinația finală — de ce nu ? — lotu
rile reprezentative. Altul, o școală de 
fotbal, cu specificul și tradițiile ei, la Cărei, 
la Tg. Jiu, la Buhuși, la Tulcea — peste 
tot. O scenă multiplicată în 56 de exem
plare pe care să vedem numai spectacole 
hune, cu distribuție tînără (nu cu „actori" 
în pragul pensionării), iradiind pasiune și 
dorință de afirmare.

Ceva s-a făcut I Cîteva formații au țîșnit 
din mediocritate și chiar dacă aceasta a 
fost doar pentru cîteva etape, tot este ■ 
bine. înseamnă că se poate, că există I 
resurse, că putem spera. Parcă mai pre- 1 
zente ca altă-dată : seriozitatea și răspun- ■ 
dorea. Dar, tot fără să acopere planul I 
general al competiției. 1

I

eresul ■ 
fiecă- I 
anlînd ■

I
I
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Se mai spune încâ — și așa este — 
că multe echipe din C practică un joc 
care n-are nimic comun cu fotbalul mo
dern, că este un act de eroism so arbi
trezi în unele orașe, că un Pronosport făcut 
numai cu meciurile din acest campionat 
ar fi lesne de ghicit, finind seama câ 
numai cu rare excepții cine pune 1 ar 
Cutea să piardă (vezi etapa din 12 noiem- 

rîe cînd 21 de meciuri au fost cîștigate 
de gazde). Și așa mai departe.

A venit, însă, iarna I Prilej de bilanțuri, 
dar, desigur, și de meditajie.

Nu este ușor să escaladezi piscul semej 
al fotbalului. Dar, dacă te tot învîrtești, 
lipsit de curaj, numai pe la poalele lui, 
dacă te mulțumești doar să privești încer
cările altora (cît de mult le dorim într-o 
zi apropiată încununate de succes I), nu 
vei trăi nici efemer marea împlinire a 
gloriei sportive. La urma-urmei, C-ul este 
doar o literă, o departajare de circum
stanță, și nu un stas corespunzător unei 
valori obligatorii. Nimeni și nimic nu îm
piedică cele 56 de echipe (dimpotrivă, 
le-o cere stăruitor) să joace la nivelul 
celor din B sau A. Și este posibil I

Dacă, după părerea noastră, în această 
iarnă blîndă și frumoasă, poate chiar 
acum, se va serba, în toate cele patru 
puncte cardinale ale orizontului fotbalistic 
din C, o sinceră logodnă a muncii sîr- 
guincioase cu dorința puternică de a lăsa 
în urmă mediocritatea și de a cuteza, 
o dată cu primăvara, mai mult și mai 
sus.

Dan GĂRLEȘTEANU
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Trimișii noștri speciali la Budapesta,
CONSTANTIN MACOVEI și POMPILIU VINTILĂ, transmit:

JUNIORII ROMÂNI AU RATAT CALIFICAREA 
PENTRU TURNEUL FINAL U.E.F.A.

— în meci retur: Ungaria — România

BUDAPESTA, 3 (prin telefon). 
Am avut prilejul ca, în zilele pre
mergătoare meciului retur dintre 
echipele de juniori ale Ungariei 
și României, să discutăm cu an
trenorii selecționatei noastre des
pre această dificilă partidă, să-i 
întrebăm despre modul în care în
țeleg să abordeze meciul de la 
Budapesta. Și am consemnat cu

satisfacție faptul că se intențio
na adoptarea unei tactici ofensive, 
singura in măsură să asigure un 
rezultat bun, deci calificarea în 
Turneul final U.E.F.A. Dar, una 
a fost dorința și alta realitatea. 
Aici, la Budapesta, pe stadionul 
Vasas, selecționata noastră de ju
niori a fost întrecută net de for
mația similară a țării gazde : 4—0

4-0 (2-0) -

(2—0). După opinia noastră, una 
din principalele cauze ale acestui 
eșec rezidă tocmai în tactica de
fensivă adoptată de juniorii ro
mâni încă din primele minute al« 
partidei și menținută toată repri
za intii; jocul de apărare a so
licitat peste măsură liniile de fun-

(Continuare în pag. a 3-a)

DESPRE
Trebuie puțin curaj, ca să scrii despre 

curaj. Mai ales că nu poți vorbi cu adevă
rat despre el, dacă nu ai avut in viață mo
mente grele și hotăritoare. Și cum vei răs
punde la atitea întrebări mult discutate? 
Toți oamenii sint oare curajoși? Se educă 
de-a lungul anilor curajul? Sau el este o 
calitate înnăscută?

Istoria omenirii cunoaște nenumărate e- 
xemple de curaj — de la acela al lui Mu- 
cius Scevola, care nereușind să-l ucidă pe 
regele etrusc Porsena și-a pus pe foc mina 
care greșise și pînă la curajul exploratorilor, 
piloților experimentatori, al cosmonauților.

După psihologi, curajul este o calitate mo- 
ral-volitivă care cere omului, aflat Intr-un 
mare impas, stăpînire de sine, hotărire și

6 ZILE

PE VELODROM

Sezonul internațional al curse
lor cicliste de f zile este tn plină 
desfășurare. După Berlinul occi
dental și Gând (Belgia), este rtn- 
dul Zilrich-ulul să găzduiască pe 
specialiștii întrecerilor de lungă 
durată pe velodrom. Iată o ima
gine din prima ti a cursei „Six- 
jours" de la Ztlrich, competiție a- 
junsă la cea de a XV-a ediție. 
Conduce belpianul Patrick Sercu 
(dreapta).

Telefoto : UPI-Agerpre»

CURAJ
dirzenie. Curajul este tn funcție de unele 
predispoziții, de temperament, de tipul de 
sistem nervos (tipul slab nu va da niciodată 
curajoși), de educație, de mediul ambiant. 
In general, oamenii de curaj sînt și oameni 
de caracter.

Sint profesiuni prin excelență de risc și 
curaj. Să ne gindim, de pildă, la aviatori, 
scafandrii, toreadori, acrobați de circ, dre
sori. Sau acea profesiune, uneori combinată, 
cum a fost a lui Gil Delamare, parașutist, a- 
viator, automobilist — realizatorul trucaje
lor din filmele franceze de aventuri, din care 
unul i-a adus chiar moartea.

Să nu uităm nici pe exploratori, un a- 
mestec de pasiune științifică și aventură, 
amtndouă cerind curaj, foarte mult curaj.

Citeva nume puțin cunoscute: Thor Heyer
dahl (Kon-Tiki), Alain Bombard (Naufragiat 
de bunăvoie), Raymond Maufrais (Matto- 
Grosso). Sau oameni de știință, mari în
drăzneți, așa ca vulcanologul Haroun Tazieff. 

în sfîrșit, sporturile de curaj și mare cu
raj. Viteză, precizie, orientare în spațiu, gîn- 
dire în zecimi de secundă. Motociclism, au
tomobilism, aviație — așa-numitele spor
turi cu motor. Schi, alpinism, bob, parașu
tism — sporturi ale muntelui și cerului.

Recordurile lui Donald Campbell și ale 
„Păsării albastre", ultima lui tentativă de 
record pe apă în care și-a pierdut viața, 
eroismul alpiniștilor Hermann Buhl, Walter 
Bonatti, viteza de peste 100 de km 
coboară schiorii Leitner sau Jean 
Killy dovedesc îndrăzneala și

cu care 
Claude 

curajul,

LUDU

(Continuare în pag. a 3-a)

Virgil



în divizia A, la Sete

PROGRESUL BUCUREȘTI, performera etapei:
Obiectiv 1968: peste
16,70 m triplu

a dispus de Universitatea Cluj!
MASCULIN

Dinamo București — Politehnic» 
Galați 88—63 (40—32). Ar fi fost 
de așteptat ca, la numai trei zile 
înaintea confruntării cu AII’ Onestă 
Milano, dinamovlțtll să se impună 
categoric din primul minut In fața 
gălățenllor. A fost, Insă, nevoie 
să se scurgă mai bine de jumătate 
din meci, pentru ca mecanismul 
echipei să funcționeze conform 
cerințelor. Este adevărat că Indis
ponibilitatea Iul Novac s-a resim
țit șf că rularea întregului lot 
presupune, din principiu, o scăde
re de potențial. Dar, tot atît de 
adevărat este că învingătorii — ca 
și în alte ocazii — s-au „încălzit" 
greu... Punctele au fost Înscrise de 
Albu 20, Dlaconescu 9, Viciu 13, 
Cernea 16, Vlsner 10, Giurgiu 10, 
Dragomirescu 6, Cîmpeanu 4 pen
tru Dinamo, respectiv Bejan 2, 
Samson 8, Gonczi 11, Peter 3, Bal
tag 4, Chivulescu 14, Moraru 4, 
Ioneci 17. (G. Russu-Șirianu).

Politehnica București — Steaua 
67—86 (31—39). In primele 10 mi
nute, scorul a alternat- și aveam 
impresia că vom asista la o par
tidă echilibrată. A fost suficient, 
însă, ca Jekely să comită (în min. 
12) a patra greșeală personală, 
pentru ca echilibrul defensiv al 
studenților să fie perturbat vizi
bil. Campionii au profitat de acest 
fapt și au punctat sigur pe lingă 
Jekely, în special prin Gheorghe 
și Savu. în repriza secundă, stu
denții, timorați parcă de nereu
șita unor aruncări, ca și de faptul 
că arbitrii V. Radar și Gh. Roșu 
au sancționat cu prea mare seve
ritate, au cedat pasul, permițînd 
baschetbaliștilor de la Steaua să 
obțină o victorie facilă. Au înscris 
Novacek 6, Cimpeanu 10, Nosie- 
vici 6, Savu 21, Barău 7, Gheor
ghe 20, Popa 10, Dimancea 6 pen
tru Steaua, respectiv Niculescu 2, 
Săuca 7, Haneș 17, Dudescu 3, 
Purcăreanu 11, Jekely 20, V. Popa 
7. (P. Iovan).

I.C.F. — Farul Constanța 71—53 
(35—22). Datorită presingului a- 
plicat din primul minut, studenții 
au condus tn permanență. Totuși, 
a fost un moment în care constăn- 
țenii s-au apropiat pînă la patru 
puncte (min. 37 : 47—51), pentru 
ca imediat să albă o perioadă de 
cădere, ceea ce a dat posibilitate 
I.C.F.-ului să se distanțeze și să 
ciștige comod. Interesant a fost 
duelul dintre plvoțll Tarău și Po
povici. Ultimul, angajat aproape 
numai din mișcare, nu a putut fi 
păzit de Tarău.

Comerțul Tg. Mureș — Rapid 
București 65—75 (34—37). Cu toate 
că reintrarea lui Czedula a adus 
un plus de eficacitate formației 
din Tg. Mureș, aceasta nu a putut 
evita infringerea în fața unei echi
pe în care Tursugian a fost un 
bun organizator, iar Cr. Popescu 
un excelent realizator. Arbitrii 
orădeni G. Krasznai și G. Dutka 
au greșit, trecînd cu vederea

multe Ieșiri nesportive ale jucă
torilor în repriza secundă. (C. 
Albu — coresp.).

Crișul Oradea — Universitate» 
Timișoara 70—66 (34—33). Cu Hoff
man in vervă deosebită (a înscria 
33 de puncte) șl Hupoiu bine In
spirat in conducerea Jocului, Cri
șul a obținut o victoria meritată. 
(I. Boltoș — coresp.).

Universitatea Cluj — Politehnica 
Iași 101—58 (47—33).

FEMININ
I.C.F. — Constructorul București 

50—34 (24—19). Pornind decise,
studentele au luat do la început 
un avantaj care nu a mal putut 
fi recuperat (10—3), deși spre sfir- 
șitul reprizei baschetbalistele do la 
Constructorul au avut o revenire 
puternică. în partea a doua a me
ciului, jucătoarele de la I.C.F. 
și-au sporit avansul, terminind 
partida la o diferență care oglin
dește raportul de forțe existent 
pe teren. Au înscris: Trandafir 
12, Iliescu 15, Mihalca 3, Farcaș 2, 
Goaga 3, Szabados 15 pentru I.C.F., 
respectiv Rosetti 9, Poulieff 2, Io- 
nescu 2, Odobescu 8, Preda 4, 
Cherciov 9. (H. Munteanu —
coresp.).

Rapid — Voința Brașov 75—53 
(42 29). O foarte spectaculoasă 
partidă, la reușita căreia și-au a- 
dus contribuția ambele echipe. 
Rapidul se pare că a găsit for
mula cea mai potrivită pentru a 
scăpa de criza prin care trece de 
mai multă vreme și, ca urinare, 
a reușit să dispună cu 22 de punc
te de una din formațiile reduta
bile ale campionatului. Scorul a 
evoluat întotdeauna în favoarea 
formației Rapid, ale cărei contra
atacuri (pornite datorită zonei 
6 2, bine executată) și atacuri po
ziționale (cu trei pivoți pe teren) 
au fost greu de contracarat. O 
subliniere deosebită se cuvine 
maestrei sportului Eva Ferencz, a 
cărei combativitate, putere de lup
tă șl dăruire pentru echipă con
stituie o adevărată pildă pentru 
jucătoarele mal tinere. Au înscris : 
Ivanovid 27, Ferencz 10, Costache 
7, Nicola 2, Chiraleu 6, Vasilescu
14, Bițu 9 pentru Rapid, respectiv 
Simon 17, Eșsigman 11, Horacek
15, Vogel 6, Sala 2, Hergetz 2. 
(d. st.).

Progresul București — Univer
sitatea Cluj 56—49 (30—28). Primul 
succes al Progresului în acest 
campionat. O victorie asupra for
mației care cu numai două săp- 
tămîni în urmă produsese o mare 
surpriză (întrecuse pe Rapid). Vic
toria este pe deplin meritată și ea 
reflectă superioritatea unei echipe 
tinere, cu medie de înălțime ri
dicată și cu reale perspective. Stu
dentele au început promițător, cu 
atacuri organizate, bine finalizate 
prin aruncări de la semidistanță, 
dar, treptat, ele s-au „stins", evo- 
luînd sub posibilități. Au înscris : 
Grigorescu 8, Seifert 6, Zamfira- 
che 7, Bohm 9, Brega 3, Tita 18,

Luptă pentru balon între Chivulescu și Ioneci de la Politehnica
Galați (nr. 9 și nr. 15) și Cîmpeanu de la Dinamo

Valoarea nu așteaptă
numărul anilor!

Galați (nr. 9 și nr. 15) și
5 pentru Progresul, res- 

Horvath 14, Rizescu 12,
Nicolae 
pectiv ____
Topor 6, Wagner 8, Păcuraru 6, 
Marton 2, Muțlu 1.

Mureșul Tg. Mureș — Voința 
București 44—36 (23—12). Fiind mal 
hotărîte sub panou, gazdele au 
cîștlgat pe merit. Jocul lor a lă
sat totuși de dorit. 6-au evlden-

țiat Pircan și Csorvassy de la gaz
de, respectiv Spiridon. (A. Szabo — 
coresp.).

Crișul Oradea — Politehnica 
București. Oficialii au Înregistrat 
neprezentare în dreptul campioa
nelor, care au venit la sală la ora 
11,40. Meciul era programat la 9,45. 
(I. Ghișa și V. Sere — coresp.).

Parcă mai leii consemnam în 
cronicile noastre do atletism re
zultatele sulițașului și pentatlo- 
nlstului Siegfried Becker, cele 
alergătorului de semifond 
Deheleanu. Dar de atunci 
trecut totuși cîțiva ani. Cel 
juniori au devenit seniori, 
îmbrățișat cariera profesorală șt 
renunțînd la activitatea compe- 
tițională au început atît de mi
găloasa muncă de creștere a 
unor noi promoții de atlețl. Pri
mele Iot rezultate ca antrenori 
sînt mal mult dectt promițătoare, 
ceea ce dovedește cit se poate 
de clar că atunci Ctnd există pa
siune, preocupare și putere de 
muncă performanțele elevilor nu 
se lasă așteptate.

Anul acesta, de pildă, elevii 
profesorului Becker au înregistrat 
cîteva succese remarcabile. Pe
tru Coif (născut 1951), elev îa 
Liceul nr. 4 din Timișoara, a 
stabilit nu mai puțin de opt re
corduri republicane de juniori 
mici. Iată cîteva dintre ele i su
liță—600 gr 66,98 m, suliță—800 
gr. 59,26 m, pentatlon 3200 p, 
hexatlon 8008 p. De asemenea 
Coif a cîștlgat titlurile de cam
pion republican la juniori mici 
șl a obținut numeroase victorii 
în diferite concursuri de juniori. 
Maria Illy (n. 1952) și ea elevă 
a aceluiași liceu a Îmbunătățit 
recordul junioarelor mici, arun- 
clnd greutatea de 4 kg la 12,23 m 
(cu 20 de ani in urmă recordul 
național al senioarelor nu trecea 
de 12 ml). O altă elevă talen-

ale 
Ion 
au 

doi
au

START... NEMULTUMITOR IN DIVIZIA A IA VOLEI
(Urinare din pag. 1)

Schmidt (acci-competlțională) șl 
dentat) I Constănțenli au prezen
tat însă serioase fisuri în pre
gătire, greșind mult și elemen
tar... Cei mai buni de pe teren — 
Bărbuță, Gh. Dumitru și Bokor de 
la Tractorul, iar de la Farul — 
singur Timirgazin.

C. GRUIA — coresp. principal 
POLITEHNICA GALAȚI — CE

LULOZA BRĂILA 3—1 (3, —8, 10, 
11). Brăilenii în progres, Iar gă- 
lățenii inferiori valorii lor adevă
rate, dîndu-le emoții suporterilor 
în toate seturile. Ei au fost con-

duși tn ultimele două, cu 7—2 
și. respectiv, 7—3. S-au Impus: 
Kramer, Udișteanu (Politehnica), 
Săuleanu, Bărbulescu și Vasile 
(Celuloza).

Șt. Constantinescu și 
Gh. Arsenie-corespondenti

VIITORUL BACĂU — DINA
MO BUCUREȘTI 1—3 (10, —6, 
—9, —11). Joc al greșelilor, în 
cantitate mai mică făcute de Di
namo, care prin aceasta și-a me
ritat victoria.

Ilie Iancu-coresp. principal

detată a sa este aruncătoarea 
suliță Seraflna Moritz (n. 1950) 
care deține o performanță de 
44,54 m (campioană republicană).

Ion Deheleanu lucrează cu o 
grupă de alergători, sprinteri și 
semifondiști. Deocamdată, din 
rîndul acestora s-au Impus Um
berto Pacepa (n. 1948—400 m
49,7 s și 800 m 1:54,7), 
Nișu (n. 1949—400 m 
800 m 1:54,7) și loan 
(n. 1949—3000 m 9:03,1, 
obst. 4:32,3) 
lecționați în 
juniori.

Ne facem 
a evidenția 
rată de acești doi tineri antrenori 
timișoreni. Așteptăm asemenea 
prilejuri și din partea altora pen
tru a le putea consemna în pa
ginile ziarului nostru.

Joi l-am tntîlnit pe . (
Baruch Elias stringing r _n^ru’ 
un buchet de crizanteme. 1 lu

— ? I
— Azi este ziua de naștere a 

lui Țuți (n.n. Șerban Ciochină), 
împlinește 28 de ani. I-am luat 
aceste flori să 1 le ofer la antre
namentul de după amiază...

Cornel
51,4 s, 
Cordoș 

1500 m 
fost se-care au șl

lotul republican de

o plăcută datorie în 
activitatea desfășu-

— Sincere felicitări pentru ele
vul dv, însoțite și de urarea unor 
noi succese sportive în anul care 
vine.

Baruch a zîmbit și mi-a mul
țumit puțin cam gînditor.

— Anul care vine ? E anul 
Olimpiadei din Mexic, anul ma
rii bătălii 1 Sarcini dificile, răs
pundere mare. Sper ca împreună 
cu Țuți să izbutim tn tot ceea 
ce ne-am propus...

Spadasinul Al. Istrate- 
singurul junior care 

și-a păstrat titlul de campion!

MINERUL B. MARE — RAPID 
BUCLREȘTI 1—3 (—8, —14, 14, 
—13). întrecere echilibrată în 
principal prin comportarea slabă 
a rapidiștilor, justificată oarecum 
prin folosirea de către ei a doi 
tineri, încă insuficient experi
mentați, Penciulescu și Cătălin. 
S-au evidențiat Drăgan și Costi- 
nescu de la Rapid, Vaida, Cosma 
și Solomon de la gazde.

T. Tohătan-coresp. principal
FEMININ

Aruncă la suliță Petru Coif I
Foto: Ad. Ionescu

— Apropo, ce obiective ați sta
bilit pentru 1968?

— Am și început lucrul pen
tru sezonul viitor. De fapt, an
trenamentele păstrează, în linii 
mari, aceeași structură ca și in 
acest an, aducîndu-le corectările 
necesare, determinate pe de o 
parte de concluziile recentului 
sezon șl pe de altă parte de fap
tul că Jocurile Olimpice vor avea 
loc in a doua jumătate a lunii 
octombrie. Data tîrzle a Jocurilor 
impune multă atenție în planifi
carea muncii avînd în vedere 
cerința ca vîriul principal al for
mei sportive să fie atins în a- 
ceastă perioadă de timp. La fel 
s-au petrecut lucrurile și în 1964 
șl am avut satisfacția ca lucru
rile să se fi desfășurat bine, 
astfel că Ciochină a fost în for
mă la Tokio, unde s-a clasat pe 
locul cinci.

Pentru Mexic anticipăm o 
luptă cu mult mai dură decît 
cea de la precedenta Olimpiadă. 
Judecind după concursurile aces
tui an, este de presupus ca în 
1968 rezultatele să fie și mal 
bune Iar numărul candidaților la 
finală și Ia medalii să fie mai mare 
decît a fost la Tokio. Am spe
ranța însă că Șerban Ciochină 
va putea fi apt să lupte din nou 
pentru un loc fruntaș, pentru un 
rezultat de peste 16,70 metri. 
Veți vedea !...

FARUL CONSTANTA — C.P. 
BUCLREȘTI 2—3 (10, —12, 11, 
—9, —15). Succes meritat al e- 
chipei mai bine pregătite, la ca
pătul unei partide pasionante prin 
evoluția scorului, dar de nivel 
tehnic inferior. în setul ultim, 
după ce (Farul a avut 10—4 și 
C.P.B. a egalat, au urmat alter
nanțe la conducere și egaluri la 
12, 14 șl 15, bucureștencele Ie
șind printr-un impetuos „sprint" 
din acest dramatic final. Eviden
țiate de la cîștigătoare — Encu
lescu, Vlădeanu și Covaci; de 
la localnice — Goloșie și, partial. 
Fenechiu.

12,

C. Popa-coresp. principal

® Olfit

Clasamentul primelor șase fina
liste la floretă ar putea să sur
prindă, la prima vedere. Câștigă
toarea, Maria Voinca, era cunos
cută ca o foarte bună scrimeră, 
specialistă însă în concursurile pe 
echipe. De data aceasta, tînăra 
sportivă s-a realizat și într-o în
trecere individuală. Este foarte a- 
devărat, ea a fost... ajutată de 
Kodica Văduva, Adriana Moroșan 
și Suzana Saplontai, care, după 
maratonul din serii și eliminări 
directe, n-au mai putut păstra a- 
celași ritm de luptă și în finală. 
Din același motiv au cedat și alte 
floretiste cu frumoase posibilități. 
De pildă, Ana Girbea, care a fost 
nevoită să facă față unor asalturi 
suplimentare, în recalificări, In 
ultimul tur al recalificărilor, Gir
bea a tras cu Luminița Popescu, 
la care a pierdut după o dispută 
destul de „aprinsă" (2—4, 4—2, 
2—4).

Spre deosebire de floreta mas
culină, cea feminină a fost mal 
puțin spectaculoasă și de o valoa
re mai redusă. S-a văzut limpede, 
mai ales după tururile din serii, 
că multe dintre participante nu 
stau prea strălucit cu pregătirea 
fizică. Acesta a fost, în principal, 
motivul pentru care multe dintre 
trăgătoare n-au mai putut rezolva 
problemele ivite în asalturile din 
eliminări. Finala, de asemenea, a 
fost mai puțin atractivă, în raport 
cu aceea a băieților. Voinea s-a 
instalat de la început în fruntea 
pretendentelor la locul I, cîștigînd 
— în general — fără prea mari 
dificultăți toate asalturile.

Mult mal interesantă s-a arătat 
proba de sabie. în afara faptului 
că pentru desemnarea cîștigătoru- 
lui a fost necesar un asalt de ba
raj, trebuie să remarcăm dirze- 
nia cu care au abordat concursul 
multi dintre competitori. Prezența 
lui I. Budahazi, campion al țării 
la seniori, a „liniștit" de la în
ceput spiritele. Totuși, fiecare din
tre concurenții angajați în elimi
narea directă n-au renunțat la

Duțu (C.S. Electroputere) tn timpul unui asalt cu Negrea (Steaua)
Foto: R. Teodor

MEDICINA BUCUREȘTI — 
C.S.M. SIBIU 1—3 (—5, 13, —10, 
—11). Proaspăt promovata în pri
ma divizie a țării, Medicina, a 
primit vizita mai experimentalei 
formații C.S.M. Sibiu, căreia i-a 
cedat după un meci frumos, cu 
multe faze palpitante. Oaspetele 
au reușit să învingă în largă 
măsură mulțumită activității mai 
slabe la blocaj a studentelor. 
Lupta a fost în genere echilibra
tă, perioadele de dominare alter- 
nînd, cu un plus pentru C.S.M., 
care a răsturnat mai des scorul în 
favoarea sa. S-au remarcat Popa, 
Schuun și Welther de la învin
gătoare, Costea, Vasilescu și 
Klein de la învinse.

I. Dumitrescu

UNIVERSITATEA CLUJ — RA
PID BUCUREȘTI 0—3 (—6. —6, 
—4). Scor elocvent, favorabil 
formației superioare în ofensivă, 
căreia echipa Întinerită a gazde
lor nu i-a pus de loc probleme.

N. Todoran-coresp.
PENICILINA IAȘI — UNIVER

SITATEA CRAIOVA 3—0 (12, 6. 
3), după 50' de joc fără emoții 
pentru ieșence, din rîndul cărora 
și-au atras în special aplauzele 
publicului Demetriu și Chirlțescu. 
Remarcate de la craiovence — 
Dobrîtă și Zamfirescu.

I. Leizeriuc-coresp.

CRAIOVA (prin telefon). Sala 
clubului Electroputere din loca
litate a găzduit, sîmbătă și du
minică, întrecerile din cadrul 
etapei de zonă a Cupei U.G.S.R. 
Au urcat treptele ringului re
prezentanții regiunilor Banat, 
Argeș, Hunedoara și Oltenia. Ca
litatea partidelor a fost în ge
neral mediocră. Iată rezultatele 
tehnice finale : Pentru locurile 
1—2 : C. Pop (Banat) b. ab 2 C. 
Truică (Oltenia) ; C. Dumitrașcu 
(Banat) b. p. Gh. Badiu (Argeș) ; 
A. Simion (Argeș) b. ab. 3 I. Slo- 
botniciuc (Oltenia); I. Voicilă 
(Argeș) b. p. V. Tamaș (Banat); 
I. Costin (Banat) b. ab. 1 I. Gîl- 
cescu (Oltenia); Gh. Enculescu 
(Banat) b. p. I. Vișinescu (Ar
geș) ; Gh. Manea (Argeș) b. p. 
C. Stoenică (Hunedoara). Pentru 
locurile 3—4 : M. Zîmbreșteanu 
(Hunedoara) b. neprez. C. Stă- 
nescu (Argeș); C. Tobă (Oltenia) 
b. ab. 1 O. Manole (Hunedoa
ra) ; I. Streche (Banat) b. p. 
I. Soare (Hunedoara) ; M. Mo- 
șescu (Oltenia) b. k.o. 1 A. Po
pescu (Hunedoara); I. Arsene 
(Argeș) b.p. M. Cîrlomete (Hu
nedoara) ; Z. Laszlo (Hunedoara) 
b. ab. 1 S. Florea (Oltenia) ; Gh.

Constantinescu (Oltenia) b. p. A. 
Totîrlici (Banat).

Clasament: 1. Banat; 2. Ar
geș ; 3. Oltenia; 4. Hunedoara.

V. Popovici și M. Gherghinoiu- 
coresp.

• La Cîmpulung Muscel s-a 
deschis de curînd un centru de 
pregătire a tinerelor speranțe. 45 
de juniori și-au început antre
namentele sub îndrumarea ma
eștrilor Cristian Panaitescu, 
Petre Pop, Luca Romano și Ion 
Marcu, noua sală de sport din 
localitate oferindu-le condiții de 
pregătire dintre cele mai bune. 
Printre boxerii prezenți în loca
litate se numără Vasile Lehăduș 
(Galați), Marcel Florea și Iuga 
Pascale (Brăila), Ion Voicilă, Ion 
Arsene și Ion Mareș (toți din 
Cîmpulung Muscel), Constantin 
Muscă (Reșița), Ștefan Boboc și 
Tudor Miron (București).

Viorel Popescu—coresp.

luptă, au tras adesea pînă la e- 
puizare, și-au valorificat la maxi
mum șansele. O notă bună pentru 
Fop, Bejenaru, Androne, Olaru, 
Varga, Baltă, Ilosvay, Verzar, Zăi- 
nescu șl Iobbagy. Toți aceștia au 
fost prezenți și în obositoarele a- 
salturl din recalificări.

Analizînd puțin tabloul final, 
constatăm că Ploieștiul deține per
formanța cea mal ridicată : nu 
mai puțin de 3 sabreri au reușit 
să termine competiția în primii 6. 
Este vorba de Creițaru, Georgescu 
și chiar de Popescu. Ultimul, deși 
a tras sub culorile Agronomiei 
Iași, este, totuși, produsul Ploieș- 
tiului. Acolo a învățat scrima, de 
acolo a plecat, cu un an în urmă, 
ca sabrer cu perspective. Prin a- 
ceasta, firește, nu avem .intenția 
de a minimaliza meritele antre
norului ieșean N. Pufnei, care îl 
pregătește, în continuare, pe Po
pescu împreună cu Irimîciuc, ul
timul, realmente, creația sa.

Vorbind despre cîștigător — I. 
Budahazi — ne manifestăm satis

Finalele campionatului de calificare

Așa cum s-a mai anunțat, sala 
Casei de cultură a raionului 
Grivita Roșie (Bd. Bucureștii Noi 
nr. 48) va găzdui — azi șl mîine 
— finalele campionatului de ca
lificare pe echipe. Vor lua parte 
14 formații masculine (Mondiala 
S. Mare, Sinteza Oradea, Poli

tehnica Timișoara, Sănătatea T. 
Severin, Dinamo Craiova, Poli
tehnica Brașov, Izvorul Bocșa 
Vasiovei, Comerțul Tg. Mureș, 
Metalurgistul Cugir, Voința Con
stanța, Centrul de copii Buzău, 
Metalurgistul și M.T.Tc. Bucu
rești, Universitatea Cluj) și 12 
feminine (Unio S. Mare, Sinteza 
Oradea, Politehnica și Tehnolemn 
Timișoara, Izvorul Bocșa Vasio
vei, Comerțul Tg. Mureș, Meta
lurgistul Cugir, Voința Constanta, 
Centrul de copii Buzău, ASA și 
Justiția București, Universitatea 
Cluj).

Intîlnirile au loc luni (de la 
ora 9 și 16) și marți (de la ora 9).

facția de a fi văzut un trăgător 
aproape complet la această probă, 
un scrimer care beneficiază de o 
excelentă tehnică, cu un infinit 
registru de subtilități. Descoperit 
de antrenorul A. Covaci din Că
rei, Budahazi se află azi pe mîini 
bune, lucrînd sub îndrumarea exi
gentului maestru Gheorghe Man.

Ultima probă din cadrul finale
lor a fost cea de spadă. Poate, cea 
mai palpitantă dintre toate. Ma
rele favorit, Anton Pongraț, cam
pion al țării la seniori, n-a avut 
suficiente resurse pentru a con
firma, terminind turneul final pe 
ultimul loc! Aceasta, după ce a 
fost scos, în primul tur de elimi
nare, de către energicul Negrea și 
a suportat asalturi grele, în reca
lificări, cu Clocodeică, din nou cu 
Negrea și cu Bunea. Pongraț a 
fost departe de valoarea sa. Dar, 
oricum, locul 6 denotă și o slabă 
pregătire.

Locul I și titlul de campion na
țional la juniori a revenit tot lui 
Alexandru Istrate, performerul din 
anul trecut. Un succes nescontat, 
la un moment dat, cînd Istrate a 
pierdut asaltul la Spîrlea, ceea ce 
a însemnat o mare surpriză. După 
acest eșec, însă, Istrate a acționat 
cu toate motoarele și a înregistrat 
numai victorii, 4 la număr. Adică, la 
fel ca și Horvath (un fost elev al 
prof. Kakucs, actualmente la Sce
na Brașov). Horvath a pierdut, in
tr-un asalt decisiv, la Istrate (2—5) 
și, după aceea, in baraj, a cedat 
din nou, cu același scor... Sincere 
felicitări lui Al. Istrate pentru re
editarea succesului din 1966 și an
trenorului său, C. Ciocîrlie. Cla
sament final : 1. Al. Istrate
(Steaua) 4 v.d.b. : 2. L. Horvath 
(Scena Bv.) 4 v.d.b. ; 3. C. Duțu 
(Electroputere Craiova) 3 v. ; 4. D. 
Spîrlea (Steaua) 2 v. ; 5. Gh. Bu
dahazi (Medicina Tg. M.) 1 v.; 
6. A. Pongraț (Medicina Tg. M.) 
1 v.

Tiberiu STAMA

Așteptată cu justificat interes 
iinala ediției din acest an a cam
pionatului republican de juniori 
le-a dat din nou cîștig de cauză 
tinerilor rugbiști de la Clubul 
sportiv școlar. „XV"-le antrenat 
de Cornel Munteanu și-a adju
decat trofeul fără drept de apel, 
pentru a cincea oară în ultimii 
șase ani.

De la început, bucureștenil și-au 
manifestat clar superioritatea fi
zică și tactică. Ei au dominat 
net, în momentele fixe, pache
tul de înaintași furnizînd liniilor 
dinapoi mult .mai multe baloane 
decît cel al bîrlădenilor. Scorul 
final — 9—0 (3—0) — arată insă

Clubul sportiv școlar 
a cucerit titlul la juniori

o diferență valorică ceva mal 
mică decît aceea de pe teren, 
explicată în bună măsură prin 
aceea că treisferturile școlarilor 
bucureșteni au irosit numeroase 
ocazii, nereușind să înscrie nici 
o încercare: punctele au fost
realizate din două lovituri de pe
deapsă și un dropgol.

Pentru învinși, rezultatul nu 
trebuie considerat neonorabil. 
Bîrladul a devenit acum un cen
tru rugbistic complet, formația 
care a evoluat ieri în finala cam
pionatului de juniori ilustrînd 
prin însăși prezența ei in aceas
tă fază a competiției priza de 
care se bucură acolo sportul cu

balonul oval. Echipa a jucat, 
însă, mai slab decît în semifi
nală și a manifestat carențe in 
momentele decisive.

A arbitrat destul de bine FI. 
Tudorache — București.

fl. r.-J.

• Tot ieri a avut loc ultima 
etapă a turneului final rezervat 
campionatului Capitalei de rugbl 
„VIII". Primul loc a revenit echi
pei Școlii sportive nr. 2 (antre- 
noare — prof. Mariana Lucescu), 
care a încheiat turneul neînvin
să, urmată de Olimpia, Steaua și 
Progresul.

Antrenorul Cornel Munteanu și echipa care i-a adus o nouă satisfacție — titlul de campioană 
a țării la juniori

Gloria a stabilit scorul 
etapei restanțelor: 
32-0 cu Precizia!

Ieri s-au disputat trei restanțe 
în categoria A la rugbi. Iată re
zultatele și cîteva amănunte co
municate de corespondenții 
noștri:

GLORIA — PRECIZIA SĂCEIE 
32—0 (15—0). Scorul reflectă fidel 
atît diferența de valoare dintre 
cele două echipe, cît șl faptul că 
oaspeții, știindu-se de pe acum 
retrogradați în B, au avut doar 
o prezență fizică, de circumstanță, 
pe teren. Punctele au fost reali
zate de Necula (2), Cernat, Blum, 
Vescovici șl Manole prin Încer
cări și de Crăclunescu — patru 
transformări șl două lovituri de 
pedeapsă. A arbitrat bine I. Ni- 
colescu-București.

C. Văleanu
RULMENTUL BÎRLAD — RA

PID BUCUREȘTI 8—3 (3—3). Cu 
un final mai bun, gazdele și-au 
adjudecat victoria. Punctele au 
fost «semnate" de Nedelcu și 
Ignat — cite o încercare, Duță, o 
transformare pentru Rulmentul, 
Miller — o încercare, pentru oas
peți. A arbitrat bine V. Cișmaș- 
București.

Eliade Solomon
ȘTIINȚA PETROȘENI — PRO

GRESUL BUCUREȘTI 11-0 (5—0). 
Știința a practicat — în general 
— un joc sobru, a purtat balonul 
în acțiuni rapide și deseori spec
taculoase. Au ieșit în relief ju
cătorii Sabău, Roșea, Iliescu și 
Florescu.

Oaspeții, de cealaltă parte, au 
practicat un joc dur, avantajați 
fiind de arbitrajul lui Ștefan 
Cristea.

Realizatori: Roșea — o încer
care și Sabău — o lovitură de 
picior de pedeapsă și o încercare 
transformată.

Titu Cornea
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Fază de la antrenamentul de ieri al lotului național de fotbal 
Foto: F. Brandrup

IERI, PE STADIONUL „23 AUGUST"

Ultimul antrenament al lotului
• Coman inspiră

C. Dan,
Ieri la ora 14, pe stadionul „23 

August", selecționabilii au încheiat 
printr-un joc de trei reprize, a 30 
de minute fiecare, pregătirile pro- 
priu-zise pentru meciul retur cu 
echipa R.D. Germane. Adversari 
Electronica Obor, cu 12 jucători în 
formație pentru a crea dificultăți 
sporite înaintașilor naționalei.

în primele 60 de minute, antre
norul Angelo Niculescu a utilizat 
unsprezecele care va începe și par
tida oficială de miercuri, daeă 
vreun element neprevăzut nu va 
crea indisponibilități de ultimă oră> 
Coman — Sătmăreanu, Dumitru 
Nicoiae, Dan, Mocanu — Gher- 
gheli, Koszka — Pîrcălab, Con
stantin, Ion Ionescu, Kallo. Con
statări. Coman (a apărut mai mult 
în poarta sparing-partenerului), 
complet restabilit, continuă să se 
comporte excelent; reflexe, sigu
ranță, plasament, curaj. Linia de 
fundași, puțin solicitată, are vita
litate, deposedează și pasează cu 
destulă siguranță. Mijlocașii se dă
ruiesc cu abnegație și apărării și 
atacului, după circumstanță. Gher- 
gheli (prin capacitate de efort și in
tuiție) a recăpătat forța lui de joc 
dc acum 2—3 ani.

Dintre înaintași, Ion Ionescu 
pare cel mai în vervă, iar Con- 
stanlin continuă să dețină portofo
liul lucidității. Kallo a fost puțin 
jucat, deși aleargă ca o zvîrlugă

siguranță # Linia de forță 
Ghergheli, Constantin și 

(în general, Ion Ionescu colabo
rează mai rar cu extrema de pe 
partea sa; deci, constănțeanul va 
trebui lansat mai mult de mijlo
cași și, poate, tot de Constantin). 
Pîrcălab, ajutat enorm de calita
tea paselor „profesorului", și-a 
depășit adversarul direct, în schimb 
centrarea finală, menită să valori
fice o întreagă acțiune, are același 
caracter stereotip (cu boltă, în fața 
porții, acolo unde densitatea apă
rătorilor este mai mare). Oare nu 
poate Pîrcălab să renunțe la a- 
ceastă manieră, pasînd pe jos, sau 
la semiînălțime, unui coechipier 
lansat din urmă în viteză ?i com
plet nemarcat?

Mențiuni speciale lui Constantin

a echipei: D. Niculae,
I. Ionescu
pentru un gol lucrat și marcat cu 
rafinament în prima repriză, pre
cum și cuplului Ionescu — Gher- 
gheli, autorii unei acțiuni rapide, 
precise și eficace, soldată cu un 
alt gol realizat de mijlocașul di- 
namovist prin plonjon cu capul.

în min. 55, Ion Pîrcălab a căl
cat pe rigola din jurul terenului 
de joc, și, acuzînd durere în arti
culația gleznei, a fost înlocuit 
Lucescu. Nu este, totuși, vorba 
o accidentare.

în ultima repriză au intrat 
restul jucătorilor din lot.

Astăzi dimineață, ia ora 11, ju
cătorii vor mai efectua un scurt 
program de gimnastică, pentru su
plețe și relaxare.

cu 
de

M. B.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
DIRECȚIA TEHNICA A F. R. 

FOTBAL A INVITAT pentru vi
zionarea jocului România — R.D. 
Germană pe toți antrenorii prin
cipali ai echipelor de divizie A. 
După terminarea jocului, va avea 
Ioc o consfătuire în 
activitatea ce se va 
perioada de iarnă.

ÎN DESCHIDERE 
ROMANIA

legătură cu 
desfășura în

LA JOCUL
RD. GERMANA

Juniorii au ratat calificarea
(Urmare din pag. 1)

dași și mijlocași, care au dus greul 
meciului. De foarte multe ori l-am 
văzut pe înaintași retrași printre 
apărători, nu o dată Etern și Ni
coiae evoluînd ca adevărați fun
dași, stopînd și destrămînd in ca
reul nostru acțiunile de atac în
treprinse de jucătorii maghiari. 
Urmăream jocul din tribună și ne 
Întrebam : cit va rezista oare echi
pa noastră ? Va putea ea să nu 
primească 
apărare ?

Timp de 
români au făcut față cu brio sui
tei de atacuri ale echipei gazdă. 
Au rezolvat multe situații dificile 
In propriul careu, fie respingînd 
balonul departe în teren, fie acor- 
dînd corner. Amintim că, în a- 
ceastă perioadă, fotbaliștii ma
ghiari au beneficiat de 5 lovituri 
de colț, iar, în cîteva rinduri, au 
avut ocazii favorabile de a deschi
de scorul. In min. 16 și 17 au 
existat două situații periculoase în 
careul echipei noastre : Nagy și 
Kiss au șutat consecutiv la poarta 
lui Bărbulescu, dar Diaconu și, 
respectiv, Marinescu s-au interca
lat in traiectoria balonului, înlă- 
turînd pericolul. Inevitabilul — 
deschiderea scorului — s-a produs 
în min. 25. Radics a trecut cu 
multă ușurință de Viciu (cum avea 
să mai treacă încă de nenumărate 
ori) și a șutat pe jos, dintr-un 
unghi dificil, plonjonul defectuos 
al Iul Bărbulescu fiind tardiv : 
1—0 pentru gazde.

Dacă nu au făcut-o de la în
ceputul partidei, acum se impu
nea în mod imperios ca antrenorii 
să dea indicații echipei noastre să 
lasă la atac. Scorul devenise în 
acest moment 2—2 șl calificată era 
echipa Ungariei (din cauza golu
lui înscris la Pitești). Dar aceasta 
nu s-a întimplat nici în minutele 
următoare, inițiativa în joc și do
minarea teritorială aparținînd gaz
delor pînă la finele primei repri
ze. în mod normal, a survenit și 
al doilea gol, realizat de Kovacs 
în min. 38, cu capul, la executa
rea unei lovituri libere de la 18 m. 
în ultimele minute ale reprizei 
întîi, consemnăm primul șut pe 
poartă al echipei noastre, opera 
lui Nicoiae, la o pasă primită de 
la Ștefănescu. Dar portarul Mesza
ros n-a putut fi depășit.

gol, jucînd numai tn

25 de minute, juniorii

După pauză s-a produs un re
viriment în jocul echipei noastre. 
Oaspeții par mai deciși în acțiu
nile de atac și apărătorii maghiari 
sînt nevoiți să se întrebuințeze se
rios pentru a stopa incursiunile in
cisive ale lui Dumitru, Nicoiae și 
Caniaro, care prin combinații reuși
te pătrund tot mai des în careul gaz
delor. în min. 43, Ștefănescu are 
chiar prilejul să înscrie, dar — lu- 
necînd la 2 m de poartă — n-a putut 
fructifica centrarea Ireproșabilă a 
lui Nicoiae. In minutele următoa
re, o nouă ocazie a fost irosită de 
Dumitru, care a șutat pripit de 
la 20 m, în loc să pătrundă în ca
reu șl să încerce a șuta mai de 
aproape, 
momente 
sibilități 
Și parcă 
ei pot realiza aceasta, în min. 45, 
la un nou atac, fundașul Mari
nescu trimite balonul în bară ! 
Speranțele noastre, însă, au fost 
spulberate curînd. în min. 47, un 
contraatac al fotbaliștilor ma
ghiari, bine dirijat de Radics, este 
concretizat de Pall, care a reluat 
în nlasă mingea respinsă de Vidac : 
3—0. Avînd asigurată calificarea, 
adversarii noștri își permit la a- 
cest scor un joc degajat, combi- 
nativ.

Rezultatul final al partidei a 
fost stabilit în min. 63 de Brani
kovics, care a fructificat o pasă 
de la Radics : 4—0.

Așadar, juniorii români au 
eșuat în tentativa de a fi prezențl, 
anul viitor, în Franța, la turneul 
final al celor mai buni tineri fot
baliști de pe continentul nostru. 
S-a dovedit încă o dată că, în par
tidele eliminatorii, rezultatul ob
ținut 
greu 
tajul 
tești

Ne gîndeam în aceste 
că juniorii noștri au po- 
să reducă din handicap, 
pentru a ne dovedi că

pe teren propriu cîntărește 
în balanța calificării. Avan- 
de numai un gol, luat la Pl- 
de fotbaliștii români, s-a do

vedit insuficient Ia Budapesta. 
Arbitrul Helmuth Bader (R. 

Germană) a condus foarte bine 
cest meci.

ROMANIA : Bărbulescu (Vidao
— min. 41) — Marinescu, Ciuga- 
rin. Dlaconu, Viciu — Ciolan, Du
mitru — Caniaro, Etern, Ștefănes- 
cu, Nicoiae.

UNGARIA : 
beni, Mauercr
— Radics, 
Toth, Kovacs.

D.
a-

Meszaros — Sze- 
— Vago, Pall, Nagy 
Kiss, Branikovics,

DES P
(Urmare din pag. 1) 

uneori pînă la jertfă, ale omu
lui mereu în luptă cu natura Și 
cu sine însuși.

Nici femeile nu sînt absente 
din această luptă a curajului, tn 
insulele Filipine o femeie to
reador a ucis 114 tauri; parașu- 
tistele se aruncă de la peste 
)0 000 metri înălțime; Tereșkova 
este prima femeie cosmonaut; 
cîndva, Amelia Earhart a tra
versat cu avionul, la numai un 
an după Lindbergh, Atlanticul; 
iar recent, aviatoarea sovietică 
Lidia Zaițeva a stabilit cu 1310

RE C
km pe oră un nou record mon
dial.

Cum poți să-ți educi curajul? 
Psihologii moderni dau o rețe
tă puțin curioasă, dar eficace. 
Mai întîi trebuie să recunoști 
calm, logic, că ți-e frică. Apoi 
analizind cauzele fricii, să gă
sești remediul înlăturării ei. In 
sfîrșit, încercînd liniștit, ceea ce 
nu aveai curajul să faci.

Unii au nativ acest plus de 
îndrăzneală, uneori moștenită de 
la înaintași. Dar cei mai mulți 
dintre noi, ni-l educăm, cu atît 
mai bine, cu cît o facem din cea 
mai fragedă vîrstă, atunci cind

Dc cc să nc uităm peste gard ț

va avea loc un meci al selecțio
natelor de tineret (pînă în 23 de 
ani) ale diviziilor B și C. Antre
norii acestor echipe : Dincă Schi- 
leru, Traian Ionescu, N. Gorgo- 
rin, Virgil Economu, D. Teodo- 
rescu.

în numeroase țări, specialiști 
din diferite domenii îșl aduc cu 
pasfune contribuția la depistarea 
celor mai bune mijloace, pentru 
creșterea nivelului fotbalului din 
țara lor.

Așa au apărut noi «isfeme de 
Joc, metode de antrenament ști
ințifice, diverse mijloace tehnico- 
tactlce.

Țările cu tradiție în fotbal 
și-au format, din aceste căutări, 
școli proprii de fotbal, avînd la 
bază ceea ce este 
ristic, ceea ce ține 
fotbalului din țara 
Așadar, specificul 
uman respectiv a stat la baza 
sistemelor, organizării metodelor 
adoptate de țările cu renume în 
fotbalul mondial.

Iată doar cîteva exemple care 
vin să argumenteze punctul de 
vedere exprimat:

Cehoslovacii au obținut rezul
tate remarcabile (finaliști la cam
pionatele din 1962, Dukla Praga 
a cucerit turneele de la New 
York etc.) apreciindu-și judicios 
posibilitățile. în momentele res
pective au considerat că dato
rită caracteristicilor jucătorilor: 
mai lențl, cu viteză de reacție și 
de deplasare mai scăzută — nu 
vor putea desfășura un joc în 
condițiile de viteză în care ju
cau în general sud-americanil. 
Aveau însă să se înfrunte cu eil 
Si iată soluția la care au ajuns: 
menținerea balonului cît mai mull 
timp. Procesul de antrenament a 
fost orientat în consecință. Sud- 
americanii nu și-au mai putut va
lorifica viteza în condiții de joc, 
întrucît le lipsea „obiectul", a- 
flat, în posesia cehilor.

— Ungurii, incipient — retră- 
gîndu-1 pe Zakarias lîngă Lo- 
rant în anumite faze de apărare
— dar mai pregnant brazilienii
— au adoptat așezarea 4—2—4. 
De ce ? Avînd jucători de clasă 
la mijlocul terenului, care aco
pereau o zonă mare de teren și 
aveau o clarviziune deosebită, 
ei își permiteau să încredințeze 
sarcinile din această zonă a te
renului la 2 jucători, în loc de 
3 sau 4. Jucătorul eliberat de 
aici întărea apărarea. Tot de la 
posibilitățile umane de care dis
puneau S-a pornit I

S-ar mai putea vorbi despre 
„ii libero" al lui Herrera, ori de 
maniera debordantă în care ata
că Celticul, dar toate ar servi

mai caracte- 
de tradițiile 

respectivă, 
materialului

Un buchet de jucători fși dispută balonul în careul oaspeților 
(fază din partida T.U.G. București — Electrica Constanța, 1—1) 

Foto i N. Tokacek

aceleiași idei deja exprimate.
Extlnzînd acest principiu la 

alte sporturi, remarcăm că șl la 
noi s-au format școli naționale. 
Este cazul handbalului In 7, spor
turilor nautice, voleiului. Pornln- 
du-se de la calitățile specifice șl 
foloslndu-se mijloace moderne de 
Instruire, s-a ajuns pe cele mal 
înalte trepte ale Ierarhiei mon
diale.

în fotbal, tributari unor con
cepții greșite, ne-am îndepăr
tat treptat de-a lungul anilor de 
la acest postulat și, cu timpul. 
abandonîndu-1 chiar, am ajuns 
în situația de a importa concep
ții de joc, sisteme, procese de 
antrenament care nouă nu nl se 
potriveau.

Astfel, dacă la un moment dat 
o anumită țară obținea rezultate 
bune în fotbal, punînd la baza 
pregătirii generale a fotbaliștilor 
pregătirea fizică — 
fel, era adecvată posibilităților 
de care dispuneau 
pectivi — treceam, 
aplicarea acestei concepții. Este 
cazul anilor 1950—1956 cînd 
urmat exemplul 
vieticl.

Mai apoi s-a 
ceastă orientare, 
dar fragmentat — alte concepții, 
treeîndu-se timid și numai pen
tru o scurtă perioadă, la pregă
tire tehnică. Acest fenomen s-a 
petrecut în perioada 1959—1960, 
spre exemplu, la echipa C.C.A. 
din care făceam parte. Timp de 
cîteva luni am făcut antrena
mente — cu specific pur tehnic 
— neglljtndu-se celelalte aspecte 
ale pregătirii complexe necesare 
unul

Au 
cări. 
fapt 
grafii Importate din străinătate.

Mă rezum doar la aceste cîte
va exemple, ele fiind foarte nu
meroase, mal ales dacă ar fi să 
ne referim la organizarea jocului 
sl la așezările în teren. (Am ju
cat astfel W.M. în momente în 
care era depășit, am jucat 
4—2—4 — II mai jucăm — am 
încercat 4—3—3, am trimis fun
dașii în atac, indiferent dacă a- 
veau sau nu calități pentru a- 
ceastă manevră, doar pentru fap
tul că este „modernă" etc.).

Important este, așadar, să se 
caute, pe baza unei analize pro
funde, mijloacele care să se po
trivească cel mai bine materia
lului uman — înzestrat din foarte 
multe puncte de vedere, de alt
fel — de care dispune sportul 
nostru.

Acestui material uman i-au 
fost și îi sînt caracteristice anu
mite însușiri.

Aș aminti doar că sînt carac
teristice tineretului nostru hăr
nicia, voința, dîrzenla etc., cali
tăți morale deosebit de necesare 
în sport, ca și în orice altă ac
tivitate. Trecînd la analiza unor 
calități fizice ne dăm seama că 
ne caracterizează o bună rezis
tență — care trebuie doar „reac
tualizată", în sensul îmbinării ei

care, de alt-

jucătorii res- 
imediat la

fotbaliștilor

renunțat la 
„copiindu-se*

am 
so-

a-

fotbalist.
urmat alte șl alte încer
care nu reprezentau de 
decît negativul unor foto-

cu viteza — că am avut de-a 
lungul anilor jucători cu detentă 
remarcabilă (Apolzan, Călinoiu, 
Petschowski, Seredai, Oaidă, 
Constantin, Nunwelller HI etc.), 
că am avut șl mai avem jucători 
cu viteză bună de deplasare 
(Bindea, Fllote, Copil, V. Anghel. 
Pîrcălab, Kallo etc.). Sub aspect 
tehnic, ne amintim de măiestria 
lui Baratki, Bindea, Petschowskl, 
Ozon, Băcuț, Apolzan, Constantin, 
Dobrin etc. La capitolul tactic, 
fotbalul nostru a avut, de ase
menea, cîteva mari personalități: 
Petschowski, Constantin, Bone, 
Nicușor etc.

Trebuie doar analizat care 
dintre aceste calități pozitive au 
fost constante. Oare jucătorii cu 
o bună tehnică individuală au 
reprezentat o caracteristică a 
fotbalului nostru și deci trebuie 
să mergem în continuare pe a- 
ceastă linie, sau dimpotrivă, cei 
bine înzestrați fizic, au predo
minat, ori majoritatea 
lor noștri au fost dotați 
direcție și în cealaltă ?

Aceasta nu trebuie 
greșit, în sensul de a se renun
ța la una din trăsături în favoa
rea celeilalte. Fotbalul modern 
tinde spre jucători multilateral 
pregătiți.

Stabilind ceea ce ne este ca
racteristic se va putea pleca la 
definitivarea orientării de bază 
a fotbalului nostru.

Pornindu-se pe această cale 
va fi necesară, la început de drum, 
o analiză științifică, la care să 
fie angrenați șl specialiști din 
diferite domenii, avînd tangentă 
cu fotbalul, să se facă o evaluare 
exactă, realistă, a potențialului 
nostru actual (nici supraevalua
rea, nici subevaluarea nu ar fi 
de folos). Să se stabilească apoi 
căile de urmat (Concepție de 
joc, proces de antrenament etc).

Realîzînd acest obiectiv de 
maximă Importanță, nu înseamnă 
să nu fim receptivi la evoluția 
fotbalului internațional, — 
Idei, soluțiile judicioase, 
zările de seamă, dar mal ales tot 
ceea ce ar putea fi adaptat — 
în sensul bun al cuvîntului — 
la condițiile noastre, ne pot fi 
de folos cu atît mai mult, cu cît 
nu avem încă o școală de fotbal 
proprie. Progresul nu se poate 
obține fereeîndu-te între pereții 
încăperii proprii. Trebuie să fim 
conștient! că și alții vor progresa 
între timp, iar poziția lor de 
plecare este mai avansată decît 
a noastră. Tocmai de aceea, pașii 
cu care 
pentru a 
ce, chiar, echipele cele mai bune 
de fotbal, 
mai mari, dubli ori chiar tripli 
și efectuați într-un ritm susți
nut.

Avem premise, dispunem de 
condiții din cele mai bune, ceea 
ce ne obligă să obținem rezul
tate pe măsură.

Să ne găsim mai întîi pe noi 
înșine, să ne cunoaștem și — 
mai ales — să muncim 1

Drago? COJOCARU

jucători- 
șî într-o

înțeleasă

Bunele 
reali-

va trebui să călcăm, 
putea ajunge șl între-

vor trebui să fie mult

Meciuri amicale
PETROLUL — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 2—1 (1—1).

PLOIEȘTI, 3 (prin telefon). Cele 
două formații s-au întîlnit într-un 
joc care de fapt a constituit re
vanșa amicalului de acum o săp-

meciuri restante din divizia C
SERIA SUD

T.U.G. BUCUREȘTI — ELECTRICA 
CONSTANȚA 1—1 (0—1) 

în ciuda faptului că fotbaliștii 
de la 
ritatea 
ca el 
vinși.
ratat ocazii din cele mai clare. 
Echipa oaspe a lăsat o Impresie 
bună. Constănțenii au contraatacat 
,rar, dar periculos, și s-au apărat 
supranumeric, de multe ori cu 
cite 7—8 jucători.

Golurile au fost înscrise de 
Șaitan (min. 9) pentru oaspeți și 
Novac (min. 70) pentru gazde. 
A condus cu competentă Con
stantin Dragu (Ploiești).

Nicoiae Tokacek — coresp. 
CHIMIA TR. MĂGURELE — 
VIITORUL FIEN1 2—1 (1—0) 
Au marcat Gherghe (min. 33 și 

70), pentru Chimia, și Becheru 
(min. 89) pentru Viitorul. Bun ar
bitrajul lui P. Ciucă (București).

D. Gruia — coresp. 
METALUL TÎRGOVIȘTE — OLTUL 

SF. GHEORGHE 2—1 (0—0)
Au marcat C. Ionescu II (min. 

50) șt C. Ionescu I (min. 70) pen
tru Metalul, respectiv Sașca (min. 
78) pentru Oltul.

M. Avanu — coresp. principal 
I.M.U MEDGIDIA — PROGRESUL 

BRÂILA 3—1 (2—1)
Meciul a fost frumos, cu faze

T.U.G. au dominat majo- 
timpului, nu a lipsit mult 
să părăsească terenul în- 
Atacantii bucureșteni au

palpitante la ambele porți. Au 
marcat Ghiorgache (min. 12), Tîr- 
șoagă (min. 25), Bașchir (min. 53) 
pentru gazde și Tîrșoagă autogol 
(min. 14). A arbitrat bine D. Ilinca 
(București).

Radu Avram — coresp. 
Ș. N. OLTENIȚA — STUFUL 

TULCEA 1—0 (0—0)
Joc disputat într-o singură di

recție : spre poarta oaspeților. A 
marcat Eftimescu (min. 78), după 
ce în min. 41 tot el a ratat un 
penalti. Bun arbitrajul prestat de 
Gh, Comănescu (Cîmpina).

Albu Voicu — coresp.
SERIA EST

TEXTILA BUHUȘI — MEDICINA 
IAȘI 2—0 (1—0)

Gazdele au avut perioade mai 
mari de dominare și au cîștigat 
pe merit. Au marcat Nemeș (min. 
8) și Scînteie (min. 74). A arbi
trat cu competentă Griqore Bîrsan 
(Galați).

SERIA VEST
PROGRESUL CORABIA — 

CHIMIA FĂGARAȘ 1—3 (1—0)
Au marcat Boantă I (min.‘52), 

Drăgoi (min. 67 și 84) pentru în
vingători. respectiv Șarpe (min. 
39) pentru învinși.

Șt. Gurgui — ceresp. principal 
VICTORIA TG. JIU — 

U.M. TIMIȘOARA 1—0 (1—0)
Unicul punct a fost marcat în 

min. 4 de Firoiu.
Panti Cristea — coresp. 

ȘOIMII BUZĂU — ANCORA 
GALAȚI 3—1 (2—0)

I. Vieru — coresp.
GLORIA BIRLAD — OȚELUL 

GALAȚI 3—0 (0—0)
Jocul a fost spectaculos. Au 

marcat Pîrvu (min. 63), Vasilache 
(min. 68) și Trăsnea (min. 75). A 
condus foarte bine C. Buburuz 
(Bacău), în locul arbitrului dele
gat Gb. Duță (P. Neaml) (1).

Eliade Solomon — coresp.

Meci internațional de juniori 

U.T.A.—Slovan Bratislava 
1-1 (0-1)

ARAD, 3 (prin telefon). — 
Meci foarte disputat în care cele 
două echipe au pus accent pe 
elemente diferite. Oaspeții, o e- 
chipă în ultimul an de juniorat, 
au jucat în forță, în timp ce 
juniorii arădani, ceva mai tineri, 
au etalat cunoștințe tehnice deo
sebite, realizînd combinații de fi
nețe. Au înscris Kollar pentru 
Slovan 
U.T.A.

tămînă de la Craiova cînd meciul 
a luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate : 2—2. In întîlnirea de astăzi 
victoria a revenit ploleștenilor cu 
2—1 (1—1). Spectatorii au asistat la 
un meci frumos. Gazdele au atacat 
la început, dar cel care au deschis 
scorul au fost craiovenii prin Sfîr- 
logea min. 23. Echilibrul pe tabela 
de marcaj a survenit în minutul 
34, prin Dridea I care a marcat pri
mul gol al ploleștenilor. Victoria a 
fost realizată imediat după reluarea 
jocului. în repriza a doua, în min. 
47, etnd Dridea I profitînd de o in
tervenție neinspitaia a portarului 
Oprea, a introdus balonul în poartă. 
Pînă la sfîrșit scorul nu a mai su
ferit vreo modificare.

A. Vlăsceanu —coresp. principal
STEAGUL ROȘU — F C. ARGEȘ 

5—2 (1—2).
BRAȘOV, 3 (prin telefon). A fost 

o partidă foarte spectaculoasă, în
cheiată cu o victorie meritată a 
gazdelor. Golurile au fost înscrise 
de : Florescu (2), Pe9caru (2) șl I. 
Vasile pentru localnici si de Kraus 
(2) pentru piteșteni.

Au jucat formațiile :
STEAGUL ROȘU: Papuc — Rusu, 

Campo. Alecu, Toderașcu — I. Va
sile, Pescaru — Necula, Florescu, 
Ciutac, Gyorfi.

F.C. ARGEȘ : Stan — Popescu. 
Păciulete, I. Stellan, Ivan — loniță, 
Olteanu — Nuțu, Kraus, Prepurgel, 
Turca n.

E. Bogdan — ceresp.

JIUL

și Brîndescu pentru

G. Nicolăiță-coresp.

METALUL HUNEDOARA
1-1 (1-1).

HUNEDOARA, 3 (prin telefon). Tn 
cadrul pregătirilor pentru mectul 
restanță cu Rapid, fotbaliștii din 
Valea Jiului au susținut un meci 
amical la Hunedoara cu formația 
locală. Meciul a fost de o slabă 
factură tehnică. Cele doua goluri 
au fost înscrise de Stoker (I). Pri
mul, dlntr-o lovitură liberă de la 
25 m, pentru echipa sa și al doilea 
printr-un autogol In poarta pro
priei echipe pentru... hunedorenl.

S. Albu-coresp.

UR A J
instinctul de conservare nu și-a 
spus încă cuvîntul.

Se știe, de altfel, că la schi 
sau la motociclism tinerii sînt 
mult mai curajoși. De ce? Fiind
că s-au învățat de mici să ignore 
pericolul, nu au instinctul de 
conservare așa de dezvoltat ca la 
maturi, și-apoi sînt minați și de 
marile ambiții ale tinereții care 
vrea să se afirme.

Se cere, curaj și în box, sări
turi în apă sau pe schiuri, pati
naj artistic, rugbi. Un boxer care 
nu intră curajos în ring este un 
om pierdut. El nu are decît 
două alternative și amindouă la

fel de penibile: k.o. sau aban
donul.

Dar unde nu ți se cere curaj 
pe stadion și in viață? Iți tre
buie curaj ca să tragi la poartă 
și încă să marchezi, așa ca hand
balistul Gheorghe Gruia în ul
timele zece secunde ale intîlni- 
rii România—R. D. Germană, 
care hotăra calificarea și scorul 
era 13—14. Sau la scor egal, în 
turneul olimpic de fotbal de la 
Tokio, să tragi o lovitură de la 
Hm, care va avea ghinionul să 
izbească bara — întîmplare tră
ită de Constantin.

Curajoșii dintr-o profesiune 
sau un sport sînt ei curajoși în 
altele? Greu de spus și de sus
ținut. Am cunoscut săritori la 
trambulina de schi care aveau 
teamă în ascensiuni alpine și am 
vorbit cu aviatori acrobați care

au oroare să se arunce cu para
șuta. Sau alpiniști care au măr
turisit că n-ar intra pentru ni
mic în lume într-o cușcă cu lei, 
chiar în prezența dresorului. A- 
ceasta ar însemna, zicem noi, că 
totuși curajul se specializează, 
așa ca memoria. Este curaj și 
curaj, în funcție de experiență, 
mediu, profesiune.

Desigur, curajul se educă pe
dagogic prin lecturi, povestiri și 
exemple. Dar cu adevărat, numai 
prin încercări, prin fapte. Și cel 
mai mult, pentru tineri, prin 
sport.

Aici un rol deosebit revine și 
părinților. Avem în general co
piii pe care i-am educat. De «- 
ceea, de mici de tot, călărețul 
Felix Țopescu l-a învățat pe 
Cristian să călărească fi mai

tîrziu să participe in concursuri 
de obstacole, loan Goliban pe fiul 
său tot loan să coboare Suli- 
narul la 4 ani și jumătate, sau 
loan Coman — alpinistul — să-l 
poarte printre stînci cu frînghia 
pe puștiul său de cinci ani

Viața ne cere curajoși. Trebuie 
să îndrăznim mereu, să dăm și 
să luăm examene, să ne apărăm 
opiniile, să avem inițiativă și 
spirit creator, să reprezentăm 
țara în orice împrejurare, profe
sională, diplomatică sau sportivă.

Istoria aparține numai popoa
relor curajoase. Eeneșii și lașii nu 
se ratează numai pe ei, ci stîr- 
nesc tn jur inerție, panică, re
nunțare. Ne este dată o singură 
viață. Să ne-o trăim deci deplin, 
cu încredere, elan și curajl

MIIne, In Giuleștl, de la ora 13,30

Rapid— 
Lokomotiv Moscova
• FOTBALIȘTII SOVIETICI AU 

SOSIT IN CAPITALA
După mal multă vreme* Ra

pid evoluează din nou tn fie
ful său din Giuleștl, întllnind 
în cadrul semifinalelor cam
pionatului european feroviar 
echipa Lokomotiv Moscova. 
Oaspeții au sosit Ieri diminea
ță în Capitală* deplasînd un 
lot de 16 jucători. După obiș
nuitele formalități ale sosirii, 
am avut o convorbire cu an
trenorul yalentin Bubukin, 
personalitate cunoscută a fot
balului sovietic- Maestru emerit 
al sportului la fotbal, V. Bu
bukin a fost de nenumărate ori 
internațional A, făcînd parte 
din reprezentativa U.R.S.S. 
care a cucerit „Cupa Europei11.

*,Am venit la București de
ciși să obținem calificarea în 
finala campionatului european 
feroviar. In vară, Ia Moscova, 
Rapid ne-a învins pe cît de 
meritat, pe atît de neașteptat 
Jucătorii mei citiseră în. ziare 
că Rapid va veni cu o forma
ție alcătuită din rezerve și au 
considerai partida o formali
tate- Cind și-au dat seama că 
adversarii sînt puternici, era 
prea tîrziu. Echipa pe care am 
de gînd s-o aliniez marți are 
o medie de vîrstă. de 22 de ani, 
dar să știți că, așa ti nări. a 
obținut o seric de rezultate 
demne de luat în considerație. 
Am învins, Ia Moscova, pe Di
namo Kiev și am reușit — în 
deplasare — rezultate de ega
litate eu S. K. Rostov, Dinamo 
Tbilisi, Torpedo Kutaisi etc.

Pentru jucătorii mei, tatil- 
nitea de marți cu Rapid are 
valoarea unui test, deoarece iu 
decembrie (în jurul datei de 
20) vom pleca în turneu în Ita
lia. Avem angajate jocuri la 
Roma, Bologna și Torino".

Partida Rapid — Lokomotiv 
Moscova va începe la ora 13,30 
și va fi condusă de arbitrul 
bucureștean AL Pîrvu. Amă
nunte privind formațiile șl re
gulamentul competiției vom 
publica in numărul nostru de 
mîine.

Săptămina sportivă 
la televiziune

MARȚI, 5 DECEMBRIE : 
ora 13,30 — transmisie de 
pe stadionul Giulești, meciul 
de fotbal RAPID — LOKO
MOTIV MOSCOVA (semifi
nala campionatului feroviar 
european) ; ora 20,30 — 
transmisie de la sala Dina
mo : aspecte din întîlnirea 
internațională de box din
tre echipele DINAMO 
BUCUREȘTI și FENERBAHCE 
ISTANBUL.

MIERCURI, 6 DECEMBRIE : 
ora 13,30 — transmisie de 
la stadionul „23 August", 
meciul de fotbal din preli
minariile turneului olimpic 
(returul) dintre echipele RO
MÂNIEI și R. D. GERMANE.

VINERI, 8 DECEMBRIE: 
ora 18 — emisiunea „STA
DION". Din cuprins : filmul 
documentar „Lupte" — pro
ducție a studioului nostru 
de televiziune, caleidoscop 
în imagini și poșta emi
siunii.

SIMBATA, 9 DECEMBRIE : 
transmisie de la stadionul 
„23 August" sau „Republi
cii", începînd de la ora 
13,30, meciul de fotbal RA
PID — JIUL PEȚROȘENI 
(restanță din divizia națio
nală A) ; ora 23 — emisiu
nea „TELESPORT".

DUMINICA, 10 DECEM
BRIE : ora 13,30 — transmi
sie de la stadionul „23 Au
gust" sau „Republicii", me
ciul de fotbal STEAUA — 
PETROLUL PLOIEȘTI (res
tanță din divizia națională 
A) ; în pauză — un film 
realizat la ultimul meci ju
cat în campionatul spa
niol de fomația F. C. Va
lencia ; ora 23 — emisiu
nea „TELESPORT".

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 rezultate exacte 
CONCURSUL PRONOSPORT 

NR. 48 ETAPA DIN 3 DECEMBRIE
1967

I. Florentina — Inter X
II. Lanerossi — Juventus 2HI. Milan — At al an ta XIV. Napoli — Mantova X
V. Roma — Cagliari 2

VI. Spăl — Sampdorla 1VII. Torino — Bologna 2VIII. Varese — Brescia XIX. Pisa — Livorno 1X. Bari — Venezia 1XI. Catania — Padova 1xn. Genoa ~ Foggia XXIII. Lecco — Lazio XFOND DE PREMII 428.700 LEI

Participînd pe bilete J de 
60 lei aveți cele mai mari 
posibilități de cîștig.

Azi, ultima zi pentru cum
părarea biletelor.



miTKiRi
’X

L mai- rapid declt 
Bikila Abebe!

TOKIO 3 (Agerpres).
Fukuoka în sudul .Japonîei 
disputat tradițicnaliul maraton 
organizat de ziarul -Asalu". Vic
toria a revenit atletului' . austra
lian Derek Clay ton, care \a par
curs cei 42,195 'km în 2h' 09:36 
(cea mai bună performanță mon
dială a tuturor timpurilor). Pînă 
acum cel mai buh rezultat din 
lume era de 2h 12111, și aparți
nea maratonistului etiopian Bi- 
kila Abebe, cîștigătorul meda
liei de aur la J.O. de la Tokio.

Cursa de la Fukuoka a avut 
o desfășurare interesantă. Pri
mul care a trecut la conducere 
a fost Rayan (Noua Zeelandă). 
El a imprimat, în decurs de 10 
km, un ritm rapid. La mijlocul 
cursei a preluat conducerea 
Clayton, talonat de japonezul 
Sasaki. Cei doi atleți au alergat 
cot la cot pînă la km 33. Aici, 
japonezul, suferind de dureri la 
stomac, a cedat terenul. Clayton 
a continuat cursa de unul (sin
gur, terminînd cu un mare a- 
vans. El a declarat ziariștilor că 
obiectivul său principal este să 
cîștige medalia de aur la J.O. 
de la Ciudad de Mexico.

în urma lui Clayton s-au cla
sat: Sasaki (Japonia) 2h 11:07; 
Mc Kenzie (Noua Zeelandă) 2h 
12:25,8 ; Fusuhara (Japonia) 2h 
14:40 ; Adler (Anglia) 2h 14:44,8.

Fotbalul trebuie

Maratonistul Derek Clayton 
tn cursa-record

Telefoto: U.P.I.—Agerpres

l

corespondență dîn berlin

Ultimele noutăți 
din tabăra fotbaliștilor 

reprezentativei D.D. Genune
De o săptămînă, echipa olim

pică a R.D. Germane se află can
tonată la Kiembaum, stațiune de 
odihnă 6ituată la 40 km de Ber
lin. Aici, în fiecare zi, jucătorii 
din loț s-au antrenat conduși de 
Karoly Soos și H. Wolf, iar în 
orele de repaos s-au recreat ci
tind și vizionînd filme documen
tare sportive.

Dar 6ă trecem la lucruri con
crete, care interesează desigur 
mai mult pe cititorii români. Sîm- 
bătă, echipa olimpică a R.D. Ger
mane a susținut un meci de ve
rificare la Schwarzheide, în com
pania formației din localitate, 
care activează în campionatul re
gional. Fără să se întrebuințeze, 
olimpicii au cîștigat la un scor 
categoric cu 9—0 (5—0), arătînd 
o bună dispoziție de joc. Cei mai 
buni din echipă au fost totodată 
și cei care au marcat: Pankau 
(3 goluri), Erler (2), Backhaus (2), 
Vogel și Hoge. Iată formația uti
lizată : Blochwitz (Weigang) — 
Urbanczyk (Rock) Irmscher, 
Wruck, Bransch — Noldner, Pan
kau (Korner), Erler — Hoge, 
Backhaus (Frenzel), Vogel.

La București vom începe jocul, 
mai mult ca sigur, cu formația ali
niată în prima repriză a meciu
lui de pregătire, adică fără jucă
torii notați între paranteze, care 
au fost introduși la pauză. Fren
zel nu va fi utilizat deoarece tn-

tinderea musculară de 
rise s-a agravat în jocul o<st”e* 
bătă. Lowe, care a juoat la 
lin, nu va face deplasarea întî" 
cît a suferit în cursul săptămînh 
un accident la antrenament. 
Există încă un semn de întrebare 
în ce privește alcătuirea forma
ției: eventuala înlocuire a 
Wruck cu Rock. Ultimul 
într-o dispoziție excelentă, 
primul a avut 
bile în primul 
Berlin. Singurii 
târască vor fi 
și asta înainte 
ciului din capitala

Lotul va 60Si la 
un avion special,

lui 
este 
dar 

merite incontesta- 
meci susținut 
în 
cei 
de

la 
măsură să ho- 
doi antrenori, 
începerea me- 
României. 
București cu 

_  _ .. _ , . marți în jurul 
orei prînzului. Delegația este al
cătuită din 28 de persoane, la 
care se adaugă încă aproape 20 
de ziariști și radio-Teporteri, ce 
vor sosi în după-amiaza aceleiași 
zile.

Karoly Soos, oare își va lua 
adio de la echipa noastră după 
meciul de la București, mi-a spus: 
„Cu un joc de apărare nu vom 
putea rezista la București. De 
aceea, am dat indicații precise 
pentru temporizarea jocului la 
mijlocul terenului șl desfășurarea 
unor contraatacuri viguroase".

Klaus SCHLEGEL
redactor șef la „Fussball-Woche”

O fază din primul meci al preliminariilor olimpice dintre repre
zentativele României și R. D. Germane. De la stingă la dreapta 1 

Constantin, Dumitru Nicolae (în prim plan) și Irmscher
Fotoi Klaus Schlage-Berlin

TURNEUL OLIMPIC DE FOTBAL (Șl MERITĂ PE DEPLIN POPULARITATEA
• Scurt istoricsă figureze in programul J. O. 

spre Mexic• Drumul este
al participărilor echipei olimpice a României 

dificil pentru toate formațiile
OLIMPIADA DE FOTBAL - 
„O RAMPĂ DE LANSARE"

cunosc 13 echipe campioane. Dar 
cu toată această tradiție bine con
solidată, unele voci nu s-au decla
rat de acord ca fotbalul să figu
reze în programul viitoarelor O- 
limpiade. Din fericire, voturile a- 
cestora în forurile internaționale 
au fost depășite de părerile ace
lora care și-au exprimat convinge
rea că „sportul rege" își are un 
loc bine stabilit și apreciat în pro
gramul olimpic.

în fond, de ce tocmai sportul atît 
de iubit pe toate meridianele să 
lipsească de la suprema întrecere 
sportivă 7 Se știe că fotbalul a de
venit astăzi sportul cel mai popu
lar pe toate meridianele globului. 
Părerile „contra" afirmă că în tur
neele olimpice valoarea unor jucă
tori este destul de scăzută, că di
ferența între unele echipe este 
disproporționată. într-adevăr, va
loarea turneului olimpic de fotbal 
este mai scăzută decît, de pildă, 
cea a turneului final al campiona
tului mondial. Dar — vom vedea 
imediat — fotbalul la Olimpiadă 
are o semnificație cu mult mai 
mare.

Am răsfoit statisticile ultimelor 
ediții. Constatările sînt interesante. 
Marea majoritate a jucătorilor care 
alcătuiesc echipele naționale olim
pice au fost tineri între 18 și 23 
de ani, reprezentînd fotbalul de 
pe cele cinci continente. Se poate 
spune că întrecerile fotbaliștilor la 
J.O. au fost o adevărată „rampă de 
lansare" a tinerilor jucători, care 
au devenit mai tîrziu stele ale soc- 
cerului mondial. în componența u- 
nor formații Ia J.O. 1960, de la

SPICUIRI DIN REGULAMENTUL 
TURNEULUI OLIMPIC

Portarul se poate schimba 
tot parcursul meciului, iar 
jucător de cîmp poate fi

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ DIN SOFIA

Șahiștii români au luat un start nesigur

• 
pe 
un ._____ — ---- , . -
înlocuit plnă la începerea repri
zei secunde (min. 46).

• Au drept de joc chiar șl fot
baliștii care au participat în 
turneul final al C.M., dacă fe
derațiile lor naționale pot proba 
statutul lor de amatori.

• Cu excepția grupelor din 
Asia șl America de Sud, care-și 
vor desemna formațiile în urma 
unui turneu final, în celelalte 
grupe calificările se fac prin 
disputarea jocurilor tur-retur și 
anume : se califică formația care 
totalizează un număr mal mare 
de puncte ; în caz de egalitate 
de puncte (cite o victorie de fie
care echipă) va decide golavera- 
rajul mai bun ; la golaveraj egal 
meciul se va prelungi cu cîte 
două reprize a cîte 15 minute ; 
dacă și după aceste prelungiri 
scorul general rămîne 
chipa calificată va fl 
prin tragere la sorti.

egal, e- 
hotărîtă

participat 
la Turku 

I a întîlnit

la J.O. 
— Fin- 

„echipa 
care

noastre a 
în 1952, ]
landa, cind 
de aur” a Ungariei, aceea 
avea să cucerească primul loc. 
Fotbaliștii români au făcut atunci 
un meci demn 
ția, pierzînd la 
altfel, Bozsik și 
clarat că pentru 
mânia a fost cel mai dificil 
întreaga suită olimpică.

în 1960 selecționata României nu 
s-a calificat pentru turneul final, 
fiind întrecută de U.R.S.S. (2—1 la 
Moscova și 0—0 la București) și

de toată admira- 
limită : 1—2 ! 
Hidegkuti au 
ei meciul cu

FINALELE OLIMPICE

1900
1904
1908

1912

1920
1924
1928

1932

1936 
1948

3952

1956

I960

1964

1968

în semifinala campionatului european

De 
de- 
Ro- 
din

4—3 în fata R.A.U. ocupăm pînă 
la urmă locul 5.

Și iată-ne acum, pentru a patra 
oară la start, în preliminariile 
turneului olimpic. Grupa B din 
care facem parte, este deosebit de 
dificilă, poate cea mai echilibrată 
dintre cele care alcătuiesc zona 
europeană. Echipa care se va ca
lifica în partida tur-retur Româ
nia — R. D. Germană (sperăm ca 
la 6 decembrie fotbaliștii noștri 
să obțină o victorie la două go
luri diferență !) va întîlni tot în- 
tr-un meci eliminatoriu formația 
Bulgariei, calificată actualmente în 
dauna Turciei.

Brazilia 
vor în
că re va 
Primele

Austria și

și Centrală 
formații :

turneul final din

participantelor la 
1968, conține încă 

de întrebare.

AU MAI RĂMAS 13 LOCURI 
PENTRU MEXIC

dat startul, la Sofia, 
din cadrul zonei a 
de-a 4-a ediții a 

european de șah pe

Sîmbătă s-a 
In întrecerile 
patra a celei 
campionatului 
echipe. Numeroși spectatori au
urmărit cu viu interes partidele 
din prima zi de concurs în care 
s-au disputat întîlnirile R.D. Ger
mană — România și Grecia — 
Bulgaria.

Șahiștii români au avut un început 
bun la aproape toate mesele și 
— în jocul 
lor nu mai 
bării. Dar, 
nerală, ei 
care au avut drept urmare pier
derea a prețioase puncte prin con
semnarea remizelor sau a înfrin- 
gerilor. Singura victorie româneas
că în acest meci a fost realizată 
de Corvin Radovici, care deși a 
avut negrele, l-a întrecut de o 
manieră categorică pe Pietsch în 
40 de mutări. După consumarea 
timpului regulamentar de joc din 
prima zi scorul era egal : 2V2—2V2, 
cinci partide fiind întrerupte. La 
reluarea acestora în cursul dimi
neții de duminică, șahiștii ger
mani au luat conducerea cu 5V2— 
3‘/2, partida Ungureanu — Schone- 
berg fiind pentru a doua oară în
treruptă, in poziție complicată.

Să trecem acum pe scurt în re
vistă cîteva din partidele dispu
tate. La prima masă s-au întîlnit 
doi mari maeștri internaționali, 
Uhlmann și Gheorghiu. Ambii ad
versari au jucat cu multă pruden
ță, efectuind abia cite 20 de mu
tări în patru ore de joc. Șahistul 
german a obținut o poziție supe
rioară după deschidere, făcînd pe 
mulți specialiști să creadă în vic
toria sa. Numai Gheorghiu nu a 
fost de aceeași părere. Manifestînd 
o bună dispoziție de joc, multi
plul campion al României a reu
șit prin cîteva mutări ingenioase 
să echilibreze șansele, »llindu-l 
adversar să propună remiza 
mutarea a 22-a.

Partida Clociltea

de mijloc — victoria 
era sub semnul între- 
spre surprinderea ge- 
au comis inexactități

CORVIN RADOVICI 
văzut de Neagu Răduleseu

Roma, au fost Bulgarelli, Salvado- 
re, Burgnich, Rivera (Italia), H. 
Nielsen, Sorensen, Enoksen (Da
nemarca), Vidinici, Perușici, Iusufi, 
Galici (Iugoslavia), Gdrocs, Albert 
(Ungaria), iar patru ani mal tîr- 
riu- în echipa olimpică a Unga
riei figurau Szentmihali, Kaposzta, 
Ihasz, Varga, Bene, Farkaș, în 
timp ce în formația Iugoslaviei 
erau prezențl Skorici, Zambata, 
Fazlaghici, toți jucători bine cu- 
noscuți șl în țara noastră.
ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU 
A PATRA OARĂ LA START

Selecționata olimpică a țării

Malleh

P« 
la

a 
fost prima care a luat sftrșlt sim- 
bătă. Negrul »-a apărat corect ln- 
tr-o Indiană veche, iar albul, pen
tru a 
joace 
cil tea

Tot
s-au
Fuchs, Liebert — Drimer și Neam- 
țu — Mohring.

Radovici, cu negrele, într-o apă
rare Caro-Kann, a respins cu ușu
rință atacul lui Pietsch declanșat 
pe flancul damei. El a păstrat pe
rechea de nebuni care l-au dat po-

forța victoria era necesar să 
la risc, fapt evitat ‘ ‘
— remiză.
cu rezultate de

Încheiat partidele

de Cio-

egalitate 
Soos —

(Paris) Anglia-Franța 4-0. 
(St. Louis) Canada-S.U.A. 4-0. 
(Londra) Anglia-Danemarca 

2-0 
(Stockholm) Anglla-Dancmar- 

ca 4-0
(Anveț-s) Belgia-Spanla 3-0 
(Paris) Uruguay-Elveția 3-0 
(Amsterdam) Uruguay-Argen

tina 2-1 
(Los Angeles) — nu s-a dis

putat 
i (Berlin) Italia-Austrla 2-1 

(Londra) Snedia-Iugoslavia 
3-1 

l (Helsinki) Ung aria-Iugosla
via 2-0 

(Melbourne) U.R.S.S.-Iugosia- 
via 1-0 

(Roma) Iugoslavla-Danemarca 
3-1 

Ungarla-Cehoslovacia 
2-1 

de Mexico) ?

S-au calificat direct, Ungaria — 
deținătoarea titlului, Mexic — țară 
organizatoare și echipa Japoniei, 
care a cîștigat una din grupele a-

siatice. Deci, din cele 16 locuri pe 
care le rezervă turneul final din 
Mexic au mai rămas 13 vaflante. 
Să vedem care este situația cali
ficărilor la ora actuală.

Din Europa se califică patru e- 
chipe: Bulgaria, România sau
R. D. Germană, U.R.S.S. sau Ce
hoslovacia, Franfa sau 
Anglia sau Spania.

Din America de Sud 
se vor califica două
Cuba, San Salvador sau Trinidad; 
Haiti, Guatemala sau Bermude.

Din Africa vor participa trei se
lecționate : Algeria sau Guineea, 
Etiopia sau Nigeria, Ghana sau 
Maroc.

Din Asia (trei participante): 
după Japonia, calificată, candidea
ză probabil Tailanda, Pakistan, 
R.P.D. Coreeană.

America de Sud va desemna 
două formații. Este foarte greu de 
prevăzut care vor fi acestea. în-

vingătoarele din partidele Uru
guay — Chile, Argentina — Vene
zuela, Peru — Bolivia și 
(Ecuador) — Columbia se 
tîlni într-un turneu final 
începe Ia 20 ianuarie.
două clasate în acest turneu se ca
lifică pentru 
Mexic.

Așadar, lista 
turneul olimpic
numeroase semne 
Printre cele 16 participante, vor 
fi, desigur, și unele echipe capa
bile de surprize. Să 
comportarea excelentă 
tativei R.P.D. Coreene 
diție a campionatului mondial. în 
fond, dacă în Mexic vor fi cit mai 
multe echipe în stare de adevărate 
lovituri de teatru, competiția fot
balistică olimpică și-ar cîștiga un 
plus de prestigiu.

nu uităm 
a reprezen
ta ultima e-

Ion OCHSENFELD

Numeroase surprize în campionatul italian de fotbal

(Tokio)

(Ciudad

un scor general egalterminînd cu 
cu Bulgaria (1—0 și 1—2).

în 1964, echipa olimpică a 
noastre cunoaște satisfacțiile 
ficării, obținută după emoții 
jocuri cu Danemarca : 3—2 la Co
penhaga, 2—3 la București, 2—1 
după prelungiri la Torino). Urmea
ză meciul decisiv cu Bulgaria pe 
care-1 cîștigăm cu 2—1 și 1—0. 
Turneul final de la Tokio nu ne-a 
adus, însă, satisfacții în plus. în
vingem Mexicul cu 3—1, Iranul cu 
2—0, terminăm la 
cu R. D. Germană) 
sferturi de finală, 
cu Ungaria. După

țării 
cali- 
(trei

egalitate (1—1 
dar pierdem în 
meciul decisiv 
o victorie cu

Surprize pe ringurile de box

Doar 11 goluri s-au înscris în 
etapa a 10-a a campionatului 
italian, ceea ce, pentru opt par
tide, reprezintă cam puțin... Sur
prizele de proporții, însă, nu au 
lipsit. Roma, Torino și Lanerossi 
au fost învinse pe teren propriu. 
Juventus a obținut o nesperată 
victorie la Vicenza, cîștigînd cu 
2—0 meciul cu Lanerossi, prin 
punctele înscrise de Cinesinho 
și Menichelli. „Juve" se anunță 
în revenire de ■ formă și un ad
versar redutabil pentru meciul 
revanșă cu Rapid București.

Fosta fruntașă a clasamentului, 
Roma, a fost învinsă acasă de 
Cagliari cu 3—2.

Cea de a treia mare surpri
ză a zilei a furnizat-o Bologna, 
care a triumfat la Torino, învin- 
gînd formația cu același nume cu 
1—0 prin golul lui Clerici.

O partidă interesantă a avut

loc la Florența. Fiorentina n-a 
putut trece de Inter, în evidentă 
revenire de formă, și partida s-a 
încheiat cu un scor egal: 1—1.

Spăl deși învingătoare (1—0) 
cu Sampdoria, nu și-a îmbună
tățit simțitor situația în clasa
ment.

Și celelalte meciuri, terminate 
cu scor alb (0—0) constituie în 
oarecare măsură surprize: Milan 
— Atalanta, Varese — Brescia 
și Napoli — Mantova.

în urma acestor rezultate, si
tuația primelor clasate se pre
zintă astfel:
1. Milan 10 3 7 0 15— 8 13
2. Napoli 10 4 5 1 11— 8 13
3. Torino 10 4 4 2 13— 6 12
4. Roma 10 4 4 2 11—10 12
5. Varese 10 5 2 3 10—11 12

• Slavia Praga a întîlnit la 
Bogota echipa Santa Fe, cam
pioana Columbiei. Au învins fot
baliștii cehoslovaci cu 2—0 (2—0)

PROGRAMUL INTERNAȚIONAL 
DE MIERCURI

U.R.S.S.

Bucureștii România — R.D, 
Germană (preliminarii olimpice 
— în tur: 0—1)

Londrai Anglia 
(meci amical)

In „G.C.E.": Anderlecht Bru
xelles — Sparta Praga (în tur 
2—3)

„Cupa cupelor": F.C. Aberdeen 
(Scoția) — Standard Liege (în tur 
0—3)

„Cupa orașelor tirguri": Sport
ing Lisabona — Fiorentina (tur), 
Leeds United — Partizan Bel
grad (în tur 2—1)

• Echipa de juniori a R. D. Ger
mane a dispus la Karl Marx Stadt 
cu 3—0 de selecționata similară a 
Poloniei, calificîndu-se în turneul 
final U.E.F.A

IN JURUL FINALEI INTER-ZONE A „CUPEI DAVIS"

DRYSDALE: „Ciclonul l-a salvat pc Santana! <4
• ••

sibilitatea să ciștige doi pioni, su
ficient pentru ca Pietsch să ce
deze la mutarea 40.

La masa a treia Zinn și Ghițes- 
cu s-au angajat într-un joc tăios 
cu șanse de ambele părți. Negrul 
a sacrificat un pion pentru a des
chide coloana „b“, însă atacul lui 
s-a dovedit a fi Insuficient de bine 
gîndit. în fața transformării ine
vitabile a avantajului material al 
albului, Ghițescu s-a recunoscut 
învins fără a mai relua jocul.

Datorită unei inexactități comi
se în criza de timp, Partos cu al
bele a pierdut la reluare partida 
cu Hennings. Buza s-a comportat 
nesatisfăcător. El a fost nevoit să 
dea dama pentru turn și nebun, 
■chimb care ■-■ dovedit favorabil 
lui Goltz, ciștlgător înainte de li
mită.

Cealaltă tntîlnlre a primei zile 
nu a avut istoric. Șahiștii bulgari 
au repurtat o victorie categorică 
în fața Greciei, cu scorul de 
9*/j—Vi, singura remiză fiind con
semnată tn 
Peev.

partida Trikaliotls —

★
seara s-a disputat a 
a turneului. Iată re- 

România—

Duminică 
doua rundă 
zultatele înregistrate: 
Bulgaria l'/s-l'/j (7 lntr.), R. D.
Germană — Grecia 3—0 (7 într.).

în clasamentul semifinalei con
duce Bulgaria cu 11 p., urmată 
de R.D.G. cu BVi p. și România 
cu S p.

Toma HRISTOV

Bonavena și Del Papa—învinși!
NEW YORK, 3. O mare sur

priză s-a produs pe ringul de 
la Louisville, unde s-au întîlnit 
pentru semifinalele campiona
tului mondial la categoria grea 
boxerii Oscar Bonavena (Argen
tina) și Jimmy Ellis (SUA). Cil 
toate că pornea mare favorit da
torită „punch“-ului său remar
cabil, Bonavena a pierdut cate
goric la puncte după 12 
Specialiștii consideră că 
a fost de un slab nivel 
Ellis a urcat în ring cu 
tate inferioară (88,337 kg) 
de cea a lui Bonavena (93,666 
kg.), Jimmy Ellis, boxer negru, 
fost sparing-partener al lui 
Cassius Clay, a știut să evite

reprize, 
meciul 
tehnic, 

o greu- 
față

Intilniri In „C.C.E
la handbal

M

în meci retur pentru „Cupa cam
pionilor europeni” la handbal mas
culin, la Basel, echipa locală A.T.V. 
a terminat la egalitate: 25—25
(14—11) cu echipa poloneză Slask 
Wroclaw. Echipa poloneză, care 
cîștigase primul joc, s-a calificat 
pentru turul următor al competi
ției.

Tot în meci retur, contînd pen
tru „Cupa campionilor europeni" 
la handbal masculin, echipa iugo
slavă Partizan Bejelovar a învins 
cu scorul de 24—9 (15—4) echipa 
islandeză Fram. Jucătorii iugoslavi 
au obținut calificarea, primul meci 
încheindu-se cu un rezultat de 
egalitate : 16—16.

i
atacurile lui Bonavena și să-l 
tempereze cu directe de stînga. 
Ellis are trecute acum în pal
mares 30 de meciuri ca profe
sionist (25 cîștigate — 5 pier
dute).

în urma acestui succes, Jimmy 
Ellis s-a calificat pentru finala 
turneului de sucesiune la titlul 
mondial rămas 
suspendării lui

vacant în urma 
Cassius Clay.
★

FRANKFURT PE MAIN, 
Boxerul vest-german Lothar 
Stengel este noul campion euro
pean la categoria semigrea. în 
meciul desfășurat la Frankfurt 
pe Main, el l-a învins prin k.o. 
în repriza a 5-a pe fostul deți
nător al centurii, italianul Pieno 
Del Papa. De remarcat că în 
primele reprize vest-germanul a 
fost numărat de două ori. El 
însă a refăcut rapid terenul 
pierdut și în rundul cinci (mi
nutul 1:30) la un schimb rapid, 
încheiat cu un upercut la băr
bie, Stengel l-a scos din luptă 
pe italian.

L. Stengel este în vîrstă da 
26 de ani și a atacat pentru pri
ma oară centura de campion 
european.

Manuel Santana, in timpul partidei cu sud-africanul Drysdale

JOHANNESBURG 3. — loviturile 
de teatru continuă în ftaal* Inter- 
zone a „Cupei Davls” care trebuie 
■ă desemneze pe viitorii adversari al 
australienilor in ultimul meci al 
competiției, challenge-round.

tntr-adevăr, după ca soarta tetilnl- 
rii de la Johannesburg părea să fi 
fost decisă dinainte prin absența din 
echipa Republicii Sud-Afrlcane a lui 
Bob Hewitt, devenit indisponibil tn 
urma accidentării sale In meciul pre-

ȘTIRI DIN BASCHET
• In „Cupa Națiunilor" la baschet 

(masculin), care se desfășoară la Ren
nes, echipa Franței a Învins cu sco
rul de 86—84 (46—28) echipa Suediei. 
In finală baschetballștll francezi vor 
Inttlnl echipa Poloniei. Echipa polo
neză a dispus cu 72—45 (37—19) de 
echipa R.F. a Germaniei.

• La Vlena s-a disputat returul 
meciului de baschet (masculin) din
tre echipele Union Firestone (Austria) 
și Etzella Luxemburg, conttnd pentru 
„C.C.E." Baschetballștll austrieci au 
obținut victoria cu scorul de 100—64 
(41—35) callfictndu-se pentru turul 
următor al competiției. In primul 
meci Union ctștigase Cu 101—69.

Tedefoto 1 U.PJ.—Agerpre*
cedent, cu India, lată ci lucrurile «e 
complică. Manuel Santana și coechi
pierii săi din reprezentativa Spaniei 
tntîmpină o dlrză rezistență din 
partea gazdelor, care mențin ■corul 
egal (»—î) înaintea deciziei din ulti
mul joc de rimplu, Întrerupt «tmbătă 
din cauza unei furtuni șl ploi toren
țiale. Este pentru a doua oară tn 
decurs de patru zile că localitatea 
unde se dispută finala lnter-zone de
vine prada ciclonului, oaspete obiș
nuit în această regiune a continen
tului african.

Spaniolii — conducted cu 1—1 după 
partida de dublu — păreau calificați, 
cind tinărul Manuel Orantes, după 
un Început indecis tn partida sa cu 
Ray Moore (4—6) ișl adjudecă al 
doilea set cu 6—0. „A fost neșansa 
mea — avea să declare Orantes după 
meci. Ml «-a părut că am te față 
un om condamnat la tnfrtngere și 
am jucat mult mal relaxat tn conti
nuare". Orantes pierde cu 4—6 setul 
trei, apoi se concentrează din nou 
șl se distanțează cu 6—3. Ultimul 
set al partidei a fost o încercare a 
nervilor. Multe greșeli din serviciu,-

ieșiri pripite la atac și Orantes, des
cumpănit, este întrecut la limită în 
final : 4—6, victorie în cinci seturi 
pentru Moore, rezerva Iul Hewitt.

Așa cum a început ultima partidă 
a finalei, Santana — Drysdale, se 
părea că spectatorii de pe „Eliss- 
park“ vor asista din nou la un „re
cital Santana”. Asul tenisului spaniol 
și-a pus in joc toată puterea de 
luptă, tot arsenalul său tehnic și de 
virtuozitate. Cliff Drysdale a înce
put să cedeze la startul fiecărui set, 
cînd Santana i-a „suflat" cîte un 
ghem contra-servieiu : 6—3, 6—3. Lu
crurile păreau să decurgă conform 
planurilor emisarilor Europei tn a- 
ceastă confruntare pentru suprema
ția tenisului mondial. Drysdale este 
însă un jucător capabil de reveniri 
surprinzătoare. Acum un an, la Wim
bledon, el I-a eliminat în sfert de 
finală pe australianul Roche. In fața 
unuj Santana strălucitor, el nu a 
depus armele, ci a reînceput cu vi
goare lupta în cel de al treilea set 
al întîlnirii. Exact ca în precedentele 
două, Drysdale reușește să-1 imite 
pe spaniol, cîștigînd un ghem contra- 
serviclu Încă de ia Început : 1—1,
2—1. Apoi, prin atacuri reușite la 
fileu, Drysdale își consolidează avan
tajul, se distanțează la 5—3 șl cîștl- 
gă setul : 6—3. In momentul cînd ju
cătorii se pregăteau să intre in ca
bină pentru pauza de 10 minute, 
vintul, care se făcuse simțit șl în 
cursul partidei, deviind multe mingi 
de la ținta lor, se transformă intr-un 
adevărat ciclon, iar ploaia se abate 
cu putere asupra stadionului. Me
ciul n-a mai putut fl continuat, ur- 
mînd să se reia luni la prînz,

Ptnă atunci, optimismul domnește 
ta ambele tabere. Cliff Drysdale de
aler* : „Ciclonul l-a salvat pe San- 
taaia!.„ Fără Întrerupere stat sigur 
că-l băteam. Tocmai Începusem să-mi 
regie» tirul pe forehand șl nu mal 
aveam probleme cu venirile ia fileu. 
Oricum, nu cred să-mi scape, nici 
la reluare...» La fel de categoric este 
șl Roger Becker (Anglia), antrenorul 
spaniolilor (n.r. care a însoțit echipa 
Spaniei și la București, tn primă
vară). Becker declară : „Santana nu 
poate pierde. Ii trebuie un singur set 
pentru a se califica ta challenge
round șl-1 va ciștlga I»

Luni seara (n.r. azi) vom cunoaște 
dacă Spania obține a doua sa cali
ficare In finala „Cupei Davls“ (pri
ma — ta 1965 — a fost pierdută ta 
fața Australiei cu 4—1) sau dacă 
echipa Republicii Sud-Afrlcane va 
disputa pentru prima oară challenge, 
round-ul,
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