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DUPĂ MAI MULTI ANI,

STEAUA TERMINĂ PE PRIMUL LOC TURUL DIVIZIEI
REZULTATE TEHNICE

ȘtegțjQr Petrolul JU] M
F. G Args? * Prostul 3-M (2-0)

CLASAMENT

17 DECEMBRIE

(A fort toot In «snsidwujta și mMIul Rapld-Jlul, disputat simbătă)

1. Steaua n T l 3 24-14 17
1 F.C. Arse; 13 i 3 8 19-10 17
3. Farul 13 6 3 4 19-12 15
4. Universitatea Cluj 13 6 3 4 17-16 15
5. Dinama Bacău 13 7 0 6 18-25 14
6. Universitatea Craiova 12 6 1 5 15-13 13
7. U.T.A. 13 6 T 6 12-11 13
8. A.S.A. Tg. Mureț 13 5 3 5 16-20 13
9. Rapid 12 S 2 5 14-13 12

10. Jiul 13 4 3 6 17-16 11
11. Petrolul 13 5 1 7 13-14 11
12. Dinamo București 13 3 5 5 14-18 11
13. Progresul 13 2 5 6 12-19 9
14. Steagul roșu 13 3 3 7 8-17 9

Ultima restantă a turului diviziei naționale A: Uni
versitatea Craiova-Rapid,

Trimisul nostru special la Genova,
ADRIAN VASILIU. ne transmite!

Poloiștii dinamoviștî 
au fost învinși, dar 
șansele de calificare 

nu sint pierdute
Es>te greu să vă descriu în ce 

atmosferă a început prima manșă 
a dublei Intîlniri dintre Dinamo 
București și Pro Recoo Genova, 
con tirul pentru semifinala „C.C.E." 
la polo. Sirene, trompete, tălăngi 
si toate celelalte piese ale arsena
lului zgomotoșilor „tiîosi" au iz
bucnit ca la o comandă, însoțind 
„7“-le biancocelestilor in primele 
lor atacuri furtunoase.

Replica bucuneștenUor a fost 
însă calmă, sobră. Fără să se inti
mideze nici un moment, campionii 
noștri au înotat mult, stopînd de
seori elanul gazdelor. A fost, insă, 
suficient un moment de neatenție 
(singurul din toată partida), pen
tru. ca Guerinl să se afle singur 
cu Csiszer și, printr-un șut sec, să 
de ehidă scorul : 1—0, după 5 mi
nute de joc. Vacarmul dezlănțuit 
in tribune este greu de redat. Ree- 
co scandează miile de spectatori. 
Adevărata bătălie Începe, insă, din

(Continuare |a pag. a 4-aȘ
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’ DIN SUMAR:
• Jack Dempsey mai bun ca Joe Louis

...a hotărît mașina electronică (pag. a 4-a)

• Juventus sosește azi în București (pag. a 4-a)

• 38 țâri înscrise pînă acum la J.O. de iarnă
(pag. a 4-a)

„• Reprezentativa de șah a României nu va juca 
în finală (pag. a 4-a)

A

UN MECI CARE NE-A 
... ÎNCĂLZIT!
PETROLUL A ȚINUT STEAUA ÎN „ALARMĂ", 

DAR A CEDAT ÎN FINAL CU 1-2
Iată-ne jucînd meciuri de cam- 

- pionat in decembrie, ca englezii 
sau italienii! Notăm această a- 
semănare, in așteptarea unor zile 
care să ne ofere și alte similitu
dini...

Să precizăm, din capul locu
lui: reflecția aceasta glumeață nu 
ne-a fost inspirată cîtuși de puțin 
de meciul de ieri, care s-a si
tuat printre cele mai bune pe 
care le-am văzut în actualul 
campionat. S-a jucat în viteză 
(poate și din cauza frigului!), au 
(ost construite acțiuni frumoase, 
am asistat la faze dinamice la 
ambele porți. Cu alte cuvinte, 
n-am înghețat degeaba!

...Cînd în minutul 13, Steaua a 
deschis scorul prin Dumitru Po
pescu, după un reușit „un-doi“ cu 
Constantin (impresia de ofsaid 
a fost înlăturată de gestul spor
tiv al lui Pal, care a arătat că el 
tt afla.-, ascuns pe undeva in 
apropierea porții sale), spectatorii 
au crezut că meciul nu va avea 
atei un istoric. Ușurința cu care

apărarea oaspeților se lăsase pă
călită la faza cu pricina (și înain
tea ei, la altele), ca și faptul că 
ploieștenii abordau jocul cu o 
formație — ca să-i spunem așa 
— subțire, din care lipseau Mi
hai Ionescu, Mocanu, Dragomir 
și Dridea 1, anunțau o victorie 
facilă a bucureștenilor. Desfășu
rarea ulterioară a partidei avea 
să infirme însă total această pre
supunere. Petrolul nu numai că 
n-a îngenuncheat în fața reduta
bilului ei adversar, dar i-a pus 
în alarmă pe fotbaliștii de la 
Steaua de-a lungul întregului 
meci. Și poate că un rezultat de 
egalitate ar fi constituit o în
cheiere mai echitabilă a acestei 
partide, în care oaspeții au avut 
mai mult timp inițiativa și au ju
cat mai bine în timp.

Victoria bucureștenilor a fost 
determinată de faptul că apăra-_

Jack BERARIU

(Continuare in pag. a 3-a)

După • grămadă, francezul Mir deschide Unia de trei sferturi (Telefoto AFP—Agerpres)

Trimisul nostru special, OH. IHJSSU-$IRIANll, transmite.-

RUGBI DE MARE SPECTACOL LA NANTES
•Franța — România 11-3 (6-3)

Tradiționala confruntare de 
toamnă dintre rugbiul românesc 
și cel francez, care a avut loc du
minică pe stadionul municipal 
„Marcel Saupln" din Nantes, s-a 
Încheiat cu victoria meritată a 
gazdelor. Se cuvine, însă, să sub
liniem faptul că scorul final, 
11—3 (6—3), este prea sever.

Cei peste 20.000 de spectatori, 
cit și alți peste 15 milioane de 
telespectatori (partida a fost tran
smisă în direct și comentată de 
reputatul R. Coudere) au urmărit 
un meci de o bună factură tehni
că și foarte spectaculos.

întîlnirea a început cu o peri
oadă de studiu reciproc. în faza 
inițială a avut loc un schimb de 
șuturi în tușe între cei doi fun

dași — Lacaze și Penciu. De am
bele părți se execută spectacu
loase șarje pe dar apărările 
sînt la post. Din păcate, dorința 
cîștigului de teren ,a jucătorilor 
noștri determină uneori șuturi 
care oferă adversarilor, mai buni 
tehnicieni în mînuirea balonului, 
numeroase ocazii de atac.

în min. 18, la o fază desfășu
rată în zona de „22“ a echipei 
noastre, se acordă o lovitură de 
pedeapsă și Lacaze transformă : 
3—0. Meciul se reia cu atacuri de
cise ale rugbiștilor români. O 
șarjă formidabilă a liniei noastre 
de ’/< fixează jocul în apropierea 
buturilor franceze și la o grăma
dă cîștigată de noi unul dintre 
oaspeți comite o infracțiune

prompt sancționată de arbitru. 
Penciu execută lovitura de pe
deapsă și scorul devine egal: 3—3, 
în min. 23.

Acțiunile sînt purtate la mij
locul terenului. Din cînd în cînd, 
ambele echipe reușesc să ajungă 
în „22“-ul advers, dar fundașii, și 
in special Penciu, se remarcă 
prin degajări la mare distanță, 
în min. 28, Cabanier este sancțio
nat pentru „afară din joc“. Dintr-o 
poziție relativ favorabilă, Irimes- 
cu ratează.

Francezii supun echipa noastră 
unor presiuni din ce în ce mai 
insistente și puternice, dar ea se 
salvează mereu în ultima instan-

(Continuare în pag. a 4-a)

36 DE MINUTE
ARGEȘUL A FOST PE PRIMUL LOC

In clasamentul turului
PROGRESUL A PIERDUT CU 1-3 (0-2) 

Șl A RĂMAS
Bucurie, dar și o mică dez

amăgire la Pitești. Bucurie, pen
tru că echipa a mai cîștigat un 
meci și este „umăr la umăr" cu 
Steaua. Dezamăgire, pentru că, 
în min. 86, golul lui Țarălungă a gâzi 
detronat echipa F.C. Argeș de pe 
primul loc. Dar piteștenii n-au 
totuși de ce să fie supărați. Și 
azi, Argeșul ne-a dovedit că este 
o echipă bună, că revelația a- 
cestui campionat are multe re- 
surse pentru viitor. O greșeală 
de programare i-a făcut pe pi- 
teșteni să plece cu o jumătate de 
oră în urma Stelei în pasionantul 
duel pentru titlul (de fapt ono
rific) de campioni de toamnă 
Foaia de arbitraj a fost comple
tată la Comisia de competiții a 
F.R. Fotbal pentru ora 14 și ar
bitrul polonez Anuszik s-a con
format. Dar, într-un fel, această 
decalare a dat mai multă frumu
sețe partidei. Undele radioului 
au declanșat efervescență în tri
bune, transmisă apoi jucătorilor 
piteșteni. Aceștia, auzind că 
Steaua conduce cu 1—0, abia au 
așteptat primiul fluier al arbitru
lui ca să se avînte în atac. Aveau 
în gînd cele două goluri avans 
ale echipei militare. Și au pornit 
cu dorința de a le recupera. N-au 
trecut decît cinci minute și iată-i 
că au și marcat. Ioniță a șutat

I 24 ORE I

PE LOCUL 13
puternic de la 20 de metri, Min
dru n-a putut reține și spiridu- 
șul Jercan, care avea să facă o 
repriză excelentă, a trimis mingea 
în njasă de la doi metri. Echipa 

:3ș se instalează în jumăta
tea de teren a oaspeților și la 
poarta lui Mindru e mare furtu
nă. Purtate pe aripi (îndeosebi 
pe stînga, unde Georgescu e pus 
în inferioritate), acțiunile arge
șenilor sînt curate și spectaculoa
se. Kraus — vrfnd să încheie bine 
sezonul în care a „evadat" de pe 
banca rezervelor — e pe fază, 
îșî sineroaizează acțiunile cu cele 
ale Iții Jercan și Nuțu șl șutează 
de cîteva ori puternic și pericu
los de la marginea careului. îl 
„chinuie" pe Mindru cu „două 
bombe", pe car* acesta le deviază 
în corner, așa cum avea să facă

Constantin ALEXE

(Continuări in pag. a 3-a)

C.S.O. Galati
a întrecut cu 12-8

pe Fenerbahce
Echipa de box a clubului “ 

Fenerbahce din Istanbul a « 
susținut sîmbătă seara a doua — 
întîlnire, de data aceasta în H 
compania C.S.O. din Galați. JJ 
Desfășurată în fața unul pu- m 
blio numeros, reuniunea a J 
oferit cîteva dispute echilibra- ■> 
te și atractive. In cel mal fru- “ 
mos med ai gald s-au întllnlt «• 
M. Stănescu șl Kilincogiu. “ 
Gălățeanul a boxat bine, reu- — 
șînd să evite loviturile puter- — 
nice ale adversarului, tnvln- «■ 
gător la puncte, Stănescu. Ia- JJ 
tă rezultatele : A. Dumbravă m, 
b.p, Koyunoglu; I. Jipa 
Demirbayrak; V. ” 
med nul cu Doruk ; 
tandacbe Înv. ab. I 
verdy ; M. Stănescu 
lineogiu ; R. Enache 
ab. I la Silzen ; C. VaslUu 
pierde puncte la Carakoglu ; 
V. Bute Înv. ab. II Ișlk ; N. 
Grecu med nul cu Kazando- 
glu ; T. Felea pierde puncte 
la Koșkunoglu.

Șt. Censtantinescu șl Gh. 
Ariene — ooresp.

TN MECI AMICAL,

Sparta
Voinfa

la tenis

b.p.
Potolea 

S. Com- 
Tanri- 

b.p. Kl- 
plercie

Praga
Arad 5-4,

de masă
(prin telefon), Z. 
a susținut o — 
(de astă dată _

■■ ARAD, 10 
» Sparta Praga 
■■ nouă. întîlnire 
jJJ amicală) cu echipa locală Vo- “■

■ ința, pe care a întrecut-o tot S 
£ cu scorul de 5—4. Rezultate : jj 
■■ Karli ko va — Mihalca 0—2 w 
“ (—11, __12), Luzova — Krejec -
■■ 2—o (16, 8), Palkova — Le-sal M
S 0—2 (—10, —15), Luzova — Mi- “ 
— halca 2—0 (13, 13), Karlikova I 
“ — Lesal 2—0 (13, 9), Palkova “
“ — Krejec 0—2 (—20, —12), Lu- m
" zova — Lesa! 2—0 (9, 19), Pal- “ 
■» kova — Mihalca 0—2 (—12, m 
£ —18), Karlikova —Krejec 2—1 “
» (15. —19. 19) ae

Ștefan iacob ~
coresp. principal £

“l iilllltlliillliitllIIIIIIiiim'S
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I
DUMINICA...

chipa fruntașă la încheierea pri
mei reprize a campionatului de 
fotbal, „campioana de toamnă" 
cum i se mai spune, a fost stabi
lită într-o zi de iarnă. Obișnuifi 
cu amînări, cu întreruperi, progra
mări și reprogramări, ne-am gîn- 
diț că nu are rost să ne mirăm și, 

mai puțin, să ne necăjim. A mai 
o restanță, după care : „Uf, bine 
terminat 1"

cu atît 
rămas 
că s-a

Oricum, Steaua și Petrolul au ținut să-și 
prezinte scuzele de rigpare, pentru întîr- 
zierea cu care au disputat partida lor, 
oferind un meci frumos, dinamic, cu mult 
fotbal de calitate.

Jocul Stelei, apreciat în ansamblu, ne 
deschide speranțe pentru apropiata con
fruntare de joi, din meciul retur cu Valen
cia, în „Cupa cupelor". Mai știi... De ce 
Argeșul să fie singura echipă românească 
(de club I) care a reușit să recupereze un 
handicap de trei goluri. La urma-urmei, 
este și o chestiune de invidie. Sau de sti
mulent...

I
I

Sfetcu, portarul 
Petrolului, cîștigă 
duelul aerian cu 
Constantin. Pe fi
gura lui Pahonțu 
se poate citi încă 
emoția pe care o 
avusese la această 
fază...

VALENCIA
A OBȚINUT 
0 NOUĂ 
VICTORIE

••• și ocupă

clasament
In etapa a 12-a 

a campionatului 
Spaniei, echipa 
Valencia care sus
ține joi meciul re
vanșă din „Cu
pa cupelor" cu 
Steaua la Bucu
rești, a obținut o 
nouă victorie. Ju- 
ctnd la Barcelona 
cu formația Espa- 
nol, Valencia a 
cîștlgat cu 5—4 și 
ocupă acum locul 
5 în clasament

R. D. G. — România 12-8 (8-5), 
la handbal feminin

BRANDENBURG, 10 
(prin, telefon). în primul 
med din turneul pe 
care-1 întreprinde în 
R.D. Germană, reprezen
tativa feminină de hand
bal a României a întîlnit 
aseară echipa țării gazdă 
care a învins cu scorul 
de 12—8 (8—5).

Golurile au fost înscri
se de Hochmut 2, Bau
man 1, Schonding 2, 
Grosse 2, Braun 4, Wink
ler 1 pentru R.D. Ger
mană, Szekely 1, Stark 3, 
Bitlan 1 și Hedeșiu 3 
pentru România.

I

I

★
Vești bune de peste Ocean. Hocheiștii 

români fac o figură mai mult decît onora
bilă în Canada. O fi sau nu „țara palti
nilor" patria acestui joc, nu știm precis 
(inginerul Titinel Teodorescu afirmă că nu, 
gafa fiind să și dovedească, în baza unei 
documentări vaste, că paternitatea apar
ține, totuși. Angliei), dar cînd spui hochei 
te gîndești la Canada și invers. Este, ori
cum, în măsură să ne flateze numai faptul 
că am fost invitați să susținem un turneu 
acolo. Dar cînd mai și cîștigăm...

Cu hocheiul nostru se petrece un fapt 
cel puțin bizar. Beneficiind de o bază ma
terială mai mult decît modestă, circumscris 
într-un spațiu geografic de miniatură, spor
tul cu crfesa și cu pucul se încăpățînează 

dacă era co- 
fi bucurat de

să obțină succese. Poate că 
daș și trebuia redresat s-ar 
mai mult sprijin...

Socotiți rînaurile de mai 
glumă. Dar cu tîlc I

★
Ne bucură și jucătorii de 

încă un sport care, exclusiv 
sale, a învins ironiile și zîmbetele de bună
voință. La popice — v-o spunem cu toată 
certitudinea I — îi batem pe sportivii din 
R. D. Germană, indiferent unde jucăm...

„Cupa orașului București", care a ținut 
afișul două zile în Capitală, ne-a adus un 
succes deplin. Veteranul Ion Micoroiu (a 
cărui pasiune mereu tînără merită toate 
elogiile) nu și-a dezmințit supranumele de 
„metronom al bilei", reușind două victorii 
magistrale. După ce, cu puțin timp în 
urmă, se număra printre laureați la faimo
sul „maraton" 
400 bile mixte 
tiv I

Și pentru că 
de „Magazin" 
să consemnăm 
toria sportului popicelor :

sus doar o

popice, lată 
prin puterile

de la Bautzen : proba de
— 160 minute de joc efec-

următoarea noastră pagină 
va apare tocmai duminică, 
aici un caz rarisim în is- 

___  ______ -. două concu; 
rente, ambele românce, Margareta Szemani 
si foarte tînăra Ana Nilaș, au obținut ace
iași rezultat — 460 p.d., la proba de 100 
bile mixte. Unii vor spune, poate, că a 
fost un joc al întîmplării ; noi sîntem ten
tați să-l socotim, mai curînd, un joc al 
măiestriei. Pe primul loc s-a clasat Sze
mani, pentru că definea un punctaj supe
rior la izolate.

Jocul regulamentului...
★

O decepție. Echipa de șah a României 
fost eliminată <n semifinalele campiona- 

___ ,____  Nimeni nu se aștepta ca 
formația R. D. Germane să cîștige în fața 
Bulgariei (cu trei mari maeștri, și neînvinsă 
pînă acum I) cu 7—3. Dar nu se putea 
oare ca soarta echipei noastre să nu a- 
tîrne de o întîlnire din ultima rundă, tot
deauna discutabilă ? Să reflectăm și să 
învățăm 1

a
tului european.

★
în rest, cu excepția meciului de rugbi 

Franța — România (a cărui relatare o face 
trimisul nostru special), nimic deosebit. 
Campionatele de volei și baschet se află 
în stadiul startului, nu fac nici săli pline 
și nici nu oferă subiecte de comentarii, 
iar schiorii și boberii — așteaptă, aș
teaptă...

Toamna s-a terminat, dar n-a început 
încă iarna I

Valeriu CHIOSE

BOXERII ROMÂNI SÎNT DECIȘI SĂ „IA“
Șl ULTIMUL EXAMEN AL ANULUI

• Echipa Angliei sosește miine 

© Alexe va boxa la Constanta
Au mai rămas doar cîteva zile pînă la mult aș

teptatele meciuri cu naționala Angliei. Vor fi ulti
mele confruntări ale boxerilor noștri fruntași în anul 
1967. Antrenorul Williams și-a definitivat echipa pe 
care o va prezenta spectatorilor din București și 
Constanța, iar mîine după-amiază va sosi, împreună 
cu băieții săi, în Capitală.

Reprezentativa Angliei a fost remaniată substan
țial față de oea care a participat în vara aceasta la 
campionatele europene de la Roma. Ea are urmă- 
torea înfățișare : Wenton, Taberner, Cheshire, Wal
ler, Mccormak, Tottoh, Blake, Maccann, Sandy și 
Wells. Dintre aceștia, doar semiușorul Waller și 
semigreul Sandy au evoluat la europene, primul 
fiind învins de norvegianul Paulsen, iar secundul de 
vest-germanul Gerber.

Dubla confruntare dintre selecționatele României și 
Angliei (joi, de la ora 18, In sala Floreasca; sîmbătă 
în Sala Sporturilor din Constanța) este așteptată cu 
deosebit interes. în ceea ce-1 privește pe sportivii 
noștri, sîntem convinși că vor lupta cu mare am
biție pentru o comportare dt mai frumoasă. Ei por
nesc cu un ascendent moral față de adversarii lor, 
ținînd seama că, anul trecut, la Londra și la Wol
verhampton au cîștigat confortabil, cu același «cor : 
7—3.
tașii
torie

în
ringului în confruntarea de la București, Popa și

Aveim, deci, toate motivele să sperăm că frun- 
boxului nostru vor încheia «nul cu o nouă vic- 
de prestigiu.
ceea ce privește „10“-le care va uroa treptele

NICOLAE G1JU(Continuare în pag. a 3-a)
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Rezultate de valoare mondiala 
In „Cupa orașului București"

SPORTIVII ROMÂNI IWIAGĂTORI PE TOATĂ LIMA!
Prima ediție a competiției in

ternaționale de popice „Cupa 
orașului București* s-a Încheiat 
duminică la prînz pe arena 
Voința din Capitală cu un fru-

Elena Trandafir și Ion Micoroiu, 
câștigătorii probei mixte

mos succes al sportivilor ro
mâni. El au cîștigat toate pro
bele din program (100 bile fe
mei, 200 bile bărbați șl dublu 
mixt), cucerind primul Ioc In 
clasamentul general pe națiuni. 
Printre principalii autori al aces
tei valoroase performanțe se si
tuează cunoscutul popicar reșl- 
țean Ion Micoroiu. După ce sîm- 
bătă seara șl-a învins la proba 
clasică de 200 bile mixte toți ad
versarii, lntr-o manieră care i-a 
atras admirația numeroșilor 
spectatori, ieri a obținut — ală
turi de maestra sportului Elena 
Trandafir — a doua victorie. Ion 
Micoroiu a trecut cu ușurință 
peste actualul barem al marilor 
concursuri internaționale (900 
p.d.), doborînd 968 de popice. 
Cu cele 412 p.d. ale partenerei 
lui de joc, dublul I. Micoroiu— 
EL Trandafir s-a instalat după 
6 schimburi în fruntea clasamen
tului. Cu toate eforturile depuse 
de tandemurile Walter Grtlnan- 
ger — Friederike Ernst (Austria) 
și Dieter Zieher — Maria 
Schwartz (R.F. a Germaniei), cei 
care au asaltat mal serios pozi
ția liderilor au fost tot repre
zentanții noștri: Petre Pur je 
(930 p.d.) — Margareta Szemani 
(443 p.d.) și C. Vînătoru (934 
p.d.) — Cornelia Moldoveanu
(423 p.d.), ultima pereche emi- 
țînd la jumătatea întrecerii 
(504—234 p.d.), cele mai mari 
pretenții. Dar pentru a vă face 
o imagine completă asupra lup
tei pentru un loc cît mai ono
rabil în proba mixtă să redăm 
clasamentul:

1. I. Micoroiu — Elena Tran
dafir (968+ 412) 1 380 p.d., 2. P. 
Purje + Margareta Szemani 
(930+443) 1 373 p.d., 3. C. Vînă
toru + Cornelia Moldoveanu 
(934+423) 1 357 p.d., 4. D. Zie
her + Maria Schwartz — 
R.F.G., (909+416) 1 325 p.d.,
5. Gh. Silvestru + Crista Szdcs 
(898+419) 1 817 p.d., 6. G.

Grohs + Sigrid Llndnei — 
R.D.G. (935+881) 1 316 p.d., 7.V. 
Măntoiu + Ileana Gyarfaș (916+ 
885) 1 801 p.d., 8. D. Kridoi + 
Ana Marcu (904+ 384) 1 288 p.d,. 
9. G. Varfalvi + Kalmane Na- 
daș — Ungaria (872+404) 1276 
p.d., 10. P. Halpert + Zdenka 
Tethalova — Cehoslovacia (869+ 
404) 1273 p.d., 11. W. GrUnan- 
ger + Friederike Ernst — Aus- 
stria (875+897) 1272 p.d.

După cum se poate constata, 
spectatorii prezenți pe arena 
Voința au asistat la o adevărată 
avalanșă de rezultate peste 900 
p.d. ișl 400 p.d. Mai Imbucură- 
toT este Insă faptul că majori
tatea jucătorilor și jucătoarelor 
noastre se înscriu printre reali
zatorii acestor performante de 
valoare mondială. Superioritatea 
popicarilor români a fost eviden
tă în cele două zile de concurs, 
ea fiind concretizată In clasa
mentul pe națiuni, care arată 
astfel:

1. România 2802 p.d., 2. R.F. a 
Germaniei 2 643 p.d., 8. R. D. 
Germană 2 617 p.d., 4. Cehoslo
vacia 2 575 p.d., 5. Ungaria 2 563 
p.d., 6. Austria 2 535 p.d.

Inițiatorii competiției (Federa
ția română de specialitate) au 
alcătuit și cîteva clasamente ori
ginale, în fruntea cărora se află 
următorii sportivi: cel mai bun 
rezultat la „plin* — Ana Nilaș 
311 p.d. și C. Vînătoru 640 p.d. i 
cel mai mare rezultat la „izo
late" — Margareta Szemani 163 
n.d. și D. Zieher (R.F.G.) 354 
p.d. î cele mai puține bile 
„goale" — Margareta Szemani și 
Ion Micoroiu cu nici o lovitură 
ratată.

Organizarea întrecerilor a fost 
perfectă, materialele de joc apre
ciate în unanimitate de specia
liștii străini, iar oa arbitri prin
cipali au funcționat ireproșabil 
D. Stoica șl C. Popescu.

Tr. IOANIȚESCU

Christian! (Steaua) desface tncd o dată blocajul icafiit format din Cristescu și Hupoiu Foto : A Neagu________________________________

SPOR DE CALITATE
»■■■■■■■■■■■■■■

Etapa de ieri a Diviziei A s-a 
încheiat, pe toată linia, cu victo
riile echipelor favorite, ca și e- 
tapa inaugurală, pe care însă — 
îmbucurător — a întrecut-o în
deobște din punct de vedere al 
calității jocurilor desfășurate.

MASCULIN

STEAUA BUCUREȘTI — l.< F. 
BUCUREȘTI 3—0 (6, 6, 5). O 
foarte frumoasă demonstrație de 
volei a campionilor în compania 
noii promovate. Victoria steliști- 
lor se datorește în primul rînd 
deosebitei verve a atacului lor, 
care a depășit aproape cu regu
laritate blocajul studenților, 
creînd în dispozitivul defensiv 
al acestora numeroase breșe,

• ••bucureștencele neconfirmînd victoria de la Cluj

Astă-seară, derbiul campionatului 
feminin: Politehnica

Cu meciurile desfăsiiriit,. limba
tă și ieri, s-a încheiat turul cam
pionatului național feminin. Pe 
primele locuri se află, ca Întot
deauna tn ultimii ani, echipele 
Politehnica București și Rapid 
București, care își vor disputa 
astă-seară (ora 18, sala Floreasca) 
titlul onorific de campioană de 
toamnă. Iată rezultatele întreceri
lor feminine și masculine, înso
țite de succinte comentarii.

FEMININ

I.C.F.—Voința Brașov 48—57 
—24). După victoria obținută 
Cluj, în fața Universității, studen
tele de la I.C.F. se prezentau cu 
șanse apreciabile în fața Voinței 
Brașov. Dar, nefiind în stare să 
o anihileze pe Octavia Simon, ice- 
fistele au părăsit terenul învinse. 
Au înscris : Schreiber 2, Tranda
fir 12, Szabados 8, Iliescu 5, Du- 
mi triu 5. Korondy 4, Mihalca 12 
pentru I.C.F., respectiv Simon 29, 
Essigman 2, Horacek 16, Vogel 8, 
Hergetz 2. (P. IOV AN).

Politehnica București — Con
structorul București 58—47 (26—24). 
După un joc echilibrat pînă în 
ultimele 8 minute, baschetbalistele 
de la Politehnica s-au desprins, 
reușind să cîșlige destul de clar. 
Dar, ele nu au evoluat la valoa
rea lor. Alături de acțiuni reușite, 
s-au inregistrat și greșeli elemen
tare de tehnică, ceea ce ne face 
să privim cu scepticism meciul 
retur cu M.T.K-, la Budapesta. 
(E. Dandescu — coresp.).

Rapid — Voința București 53— 
37 (32—19). Deși Rapid a condus 
in permanență, dominînd jocul, 
Voința a făcut o partidă promiță
toare. Este drept, de astă-dată 
(spre deosebire de meciul cu Co
șul) s-a prezentat cu formația 
completă- Remarcăm din nou buna 
comportare a Gabrielei Nicola și 
sperăm ca modestia să-i fie In 
continuare o caracteristică. Au în
scris : Ivanovici 15, Ferencz 4, 
Costache 7, Nicola 18, Chiraleu 2, 
Vasilescu 5. Bițu 2 pentru Rapid, 
respectiv Nedelcu 11, Spiridon 14, 
Magdin 2, Varga 8, Roata 2.

Mureșul Tg. Mureș — Universi
tatea Cluj 43—50 (22—22). Mai
calme In construirea acțiunilor o- 
fensive, oaspetele au avut și un 
final puternic. Gazdele au greșit 
exagerat de mult, ratînd sub pa
nou în situații cît se poate de cla
re. Scorul nu a luat proporții da
torită faptului că Torday, In deo
sebită vervă, a înscris de la dis
tanță și semidistanță nu mai pu
țin de 26 p. Notăm că în 
secundă Mureșul a ratat 
cele 16 aruncări libere de 
beneficiat. (I- Păuș — 
principal).

Crișul Oradea — Progresul Bucu
rești 52—50 (28—23). Intr-un final 
palpitant, orădencele au obținut 
victoria la limită. De remarcat că 
bucureștencele au egalat după 
pauză și au condus pînă în min. 
38. (I. Boitoș — coresp.).
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repriza 
13 din 
care a 
coresp.

DIVIZIA A
prin reușite acțiuni combinati
ve.

A. BREBEANU
PETROLUL PLOIEȘTI — DI

NAMO BUCUREȘTI 2—3 (—5, 
12, —10, 7, —8), după un meci 
de foarte bun spectacol, drama
tic prin desele răsturnări de scor. 
Petrolul a fost la un pas de a 
produce o mare surpriză, de 
care numai insuficienta expe
riență a tinerilor din formație 
i-a privat. In cele 110* ale par
tidei, s-au remarcat Smerecinschi 
și Derzei 
Curteanu,
Rădulescu de la gazde. (A. Vlăs- 
ceanu — coresp. principal).

FARUL CONSTANȚA — RA
PID BUCUREȘTI 1—3 (—8, 12. 
—11, —7). Joc plăcut sub ra-

de la învingători, 
Bobeică, Zamolo și

ETAPA VIITOARE (A III-A) 
17 DECEMBRIE

MASCULIN: Steaua Bucu
rești — Petrolul Ploiești, Di
namo București — Alumina 
Oradea, Viitorul Bacău — 
I.C.F. București (seria I), Ra
pid București 
Brăila, 
Farul 
Mare
(seria

FEMININ: Medicina Bucu
rești — Rapid București, C.P. 
București — C.S.M. Sibiu, 
Penicilina Iași — Dinamo 
București, Farul Constanța — 
Universitatea Craiova, Uni
versitatea Cluj — Drapelul 
roșu Sibiu.

Celuloza 
Politehnica Galați — 

Constanța, Minerul B. 
— Tractorul Brașov 

a Il-a);

MASCULIN

Universltatea Timișoara — Uni
versitatea Cluj 61—51 (29—26). Am
bele echipe au rămas corigente la 
capitolul spectacol. In schimb, au 
făcut multe greșeli personale: 32 
Cluj, 23 Timișoara șl au arătat 
imprecizie în aruncările la coș. 
Mai mult a plăcut demonstrația 
de mini-baschet făcută în deschi
dere de 4 echipe ale Școlii spor
tive și Universității (P. Arcan — 
coiesp. principal).

Steaua — Comerțul 
105—54 (51—28). Slaba 
echipei Comerțul ne-a 
acum cîțiva ani orașul 
era reprezentat în < 
național de formații 
fruntașe in clasament. Oare nu se 
mai găsesc tineri talentați în ora
șul care i-a dat pe Fullop, Elek, 
Ferencz, Borbely, Rettegi ș.a. ? 
Cît privește pe Steaua, a cîștigat 
la o diferență apreciabilă, a făcut 
chiar „suta“, dar nu înțelegem de 
ce nici măcar în aceste partide 
jucătorii de rezervă nu sînț folo
siți mai mult. Au înscris : Barău 
15, Gheorghe 6, Nosievici 23, Savu 
27, Cîmpeanu 6, Popa 10, Diman- 
cea 4, Tiidossy 2, Rusu 6, Bulat 
6 pentru Steaua, respectiv Barezi
21, Mihalydeak 2, Soos 4, Hejas 
2, Bara 9, Malic 2, Silvester 12, 
Balint 2-

Politehnica București — Crișul 
Oradea 75-58 (37—15). După ce 
și-a asigurat, în prima repriză, un 
avantaj consistent, antrenorul V. 
Popescu a folosit în partea secun
dă a meciului mai mult jucătorii 
de rezervă. Crișul a început par-; 
tida cu intenții tactice potrivite 
unei întîlniri cu Politehnica (a- 
tacuri lungi), dar jucătorii săi au 
dat multe pase ia mîinile adver
sarilor. Au înscris: Niculescu 12, 
Săuca 11, Haneș 14, Baciu 6, Mo- 
lin 4, Purcăreantt 11, Jekely 7, 
Popa 10 pentru Politehnica, res
pectiv Hoffman 171 Hupoiu 6, Ma
zilii 5, Bencze 22, Dolhan 4, Ghi- 
ță 4.

Farul Constanța—Dinamo Bucu
rești 53—78 (25—41). Dinamoviștii 
au făcut o utilă verificare în ve
derea returului cu Aii’ Onestă. El 
au practicat un joc în viteză, pre
cis și eficace. Ițtarul a folosit mai 
mult jucătorii tineri, care au fă
cut Un meci curajos. (L. Brukner 
— coresp.).

Politehnica Galați 
București 87—81 (43—29). 
putea fi categorică dacă în final 
studenții jucau mai serios. în plus, 
rapidistul Cr. Popescu a 
serie excelentă de aruncări din 
acțiune- Au înscris: Ioneci 10, 
Baltag 20, Gdntz 12, Chivulescu
22, Samson 12, Comăniță 6, Bejan 
4, Tasciuc 1 pentru Politehnica, 
respectiv Cr. Popescu 26, Popo- 
vici 16, Predulea 10, 
oaș 2, Tursugian 5,
Czell 15. (T. Siriopol

Politehnica Iași —
(34—3®). Importanța
făcut ca pe alocuri jocul să dege
nereze și. totodată, să se rateze 
multe ocazii. In final, gazdele au 
menținut un avantaj cu care au 
cîștigat. Regretabile incidentele 
petrecute la masa oficialilor, la 
sfîrșitul primei reprize, pentru 
greșita marcare a timpului de joc. 
(D. Diaeonescu — coresp. prin
cipal).

Tg. Mureș 
evoluție a 
amintit că 

L Tg. Mureș 
campionatul 

valoroase,

■ Rapid
Victoria

avut O

Ivan 2, Far-
Stănescu 5,
— coresp.).
I.C.F. 67—60
Întrecerii a

Luptă dîrză pentru recuperarea mingii între Essigmann (Voința Brașov) 
și o apărătoare de la I.C.F. Foto : N. Aurel

portul evoluției scorului. Foarte 
interesante — seturile 2 și 3, 
care au fost mai echilibrate. Cel 
mai buni de pe teren: Plocon, 
Drăgan (Rapid), Vasiliu, Gorno- 
viceanu (Farul). (E. Petre — 
coresp.).

ALUMINA ORADEA — VIITO
RUL BACĂU 2—3 (6, —14, —11, 
7, —12). Meci viu disputat, pier
dut de orădeni din cauza slabei 
lor pregătiri psihologice. Ei au 
condus în setul 2, pierdut la 
14, cu 14—7, ceea ce a consti
tuit principalul factor al echili
brării ulterioare a întrecerii. 
(V. Sere — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — PO
LITEHNICA GALAȚI 1—3 (—4, 
14, —9, —11). Luptă de ridicată 
valoare tehnică. Evidențiați de la 
gălățeni — a căror armă tactică 
de bază a stat în atac — Szocs, 
Păcuraru și Udișteanu, iar din
tre brașoveni — Bărbuță, Pru
nes Și Bokor. (C. Gruia — co
resp. principal).

CELULOZA BRĂILA — MINE
RUL B. MARE 3—0 (7, 1, 10). 
Superioritate netă a localnicilor, 
în fața unui adversar nesatisfă
cător pregătit. (N. Costin — co
resp. principal).

FEMININ
C.S.M. SIBIU — FARUL CON

STANȚA 3—2 (8, —10, —3, 9,

13). Partida nu a corespuns pe 
plan tehnico-tactic, ambele echi
pe jucînd sub valoarea lor. Gaz
dele și-au apropiat victoria da
torită exclusiv surplusului de 
combativitate din ultima parte a 
meciului. Cele mai bune de pe 
teren: Goloșle și Hubalek de 
la... oaspete.

DRAPELUL ROȘU SIBIU — 
C. P. BUCUREȘTI 2—3 (10, —6, 
—4, 3, —12). Joc antrenant, la 
capătul căruia sibiencele puteau 
cîștiga dacă n-ar fi comis cîteva 
hotărîtoare greșeli în execuția 
serviciului. S-eu evidențiat: lo- 
nescu, Dulău, Crăciun (C.P.B.), 
Lutsch, Fleșeriu șl Hărțău (Dra
pelul roșu). (I. Ionescu — co
resp. principal).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
MEDICINA BUCUREȘTI 3—1 
(4, 8, —10, 11). Studentele cra- 
iovence și-au îngreuiat singure 
misiunea, prin relaxarea pe care 
și-au permis-o în setul 3, la 
9—3, fără de care victoria cu 
3—0 nu le-ar fi scăpat. (ȘL Gur
gui — coresp. principal).

RAPID BUCUREȘTI — PENI
CILINA IAȘI 3—0 (3, 4, 3). ®
neașteptat de ușoară victorie a 
feroviarelor, realizată de ele în 
numai 40’. Doar prin aceasta a 
fost însă ratat derbiul etapei. 
Căci altfel, întîlnirea a avut to
tuși — în pofida scurtei sale 
desfășurări și a severelor dife
rențe din cele trei seturi — des
tule momente de prețios spec
tacol, viu și meritat aplaudate 
„la scenă deschisă". Ne-au fost 
furnizate în măsură abundentă 
de către rapidiste. Acestea, pur 
și simplu nelăsîndu-și adversa
rele să respire, și-au impus au
toritar punctul de vedere prin 
preluări de o înaltă precizie, în 
genere printr-un excelent joc de 
apărare, mulțumită căruia au 
putut acționa cu maximă varie
tate în atac. Și, de notat, ele 
nu au avut în față o ripostă de
fensivă neglijabilă, ci, dimpo
trivă, una permanent curajoasă. 
La această explicație fundamen
tală a categoricului succes Înre
gistrat ieri de echipa giuleștea- 
nă e de adăugat însă, pentru • 
înțelegere deplină, aceea a ab
senței trăgătoarei 
Zabara (bolnavă) din 
oaspetelor, al căror 
ofensiv a fost astfel evident di
minuat. De la Rapid s-au evi
dențiat, în ordine: Chezan, Sze- 
kely, Rebac, Fiorescu, Baga șl 
Tudora. De la Penicilina — sin
gură Chirlțescu.

DINAMO BUCUREȘTI — 
VERSITATEA CLUJ 3—0 (2, 
55' de joc fără istoric, Intre 
garnituri mult diferențiate 
ric, campioanelor fiindu-le 
spre rezolvare prea puține pro
bleme de către echipa clujeană, 
încă insuficient rodată în noua 
și întinerită șa constituire. Ju
cătoare remarcate : Constantlnes- 
cu și Belgea de la cîștlgătoare 
și Mocanu de la Universitatea.

Astăzi, la Brașov

începe
PENTRU
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TARII
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Constantin FAUR

TURIȘTI ȘI

Dacă vă aflați la Sinaia și nu 
aveți echipamentul adecvat pentru 
o excursie in împrejurimi iau 
pentru schiat, puteți practica to
tuși aceste sporturi montane. Cum? 
Foarte simplu I Vă veți adresa 
centrului de Închiriere de mate
riale și echipament sportiv al aso
ciației Progresul din localitate.

In urmă cu patru luni,' dintr-o 
inițiativă apreciată îndeosebi de 
cei veniți la odihnă in stațiune, 
A.S. Progresul-Sinaia a înființat 
acest centru. Amatorii își pot pro
cura aici, centra unei sume mo
deste, tot ce le este necesar pen
tru efectuarea excursiilor sau prac
ticarea unor sporturi de iarnă. 
Centrul de închiriere, aflat in par-

cui de Ungi gară, lntr-o mici fi 
cochetă clădire, este destul de bine 
aprovizionat, dispune de bocanci 
(de munte fi de schi), pantaloni de 
schi, pulovere, hanorace, căciuliți 
de lină, rucsacuri, corturi, schiuri, 
săniuțe, ghete de baschet, trenin
guri etc. Centrul poate satisface 
toate gusturile fi pretențiile, 
ele chiar fi de ordin estetic 
tehnic. Pulovere fi căciuliți In 
lori asortate, bocanci eleganți 
ceea ce e foarte important, toate 
numerele), schiuri, tnceptnd de la 
cele populare cu legături alpine, 
plnă la cele de semi-performanță, 
de fabricație iugoslavă, cu legături 
Kandahar sau sekurit, cu bețe di 
„durai", echipate cu rondele din 
material plastic.

Secretarul aso
ciației Progresul, 
P. Popa, ne-a re
latat că se fac pre
gătiri intensa pen
tru sezonul de iar
nă, dnd centrul va

/»• 
iau 
cu- 
(fi,

Eâ START ÎN „CUPA CAPITALEI
ASALTURI SUSȚINUTE In IntIlnirile de ieri

Sîmbătă și duminică, In sala de sport a Facultății de drept 
s-a disputat prima etapă a competiției dotate cu „Cupa Capi
talei". La concurs au participat echipele mixte ale duhurilor 
Steaua, Universitatea, Combinata școlară 1 și 2 (formată din 
Șc. Sportivă 1 și Clubul sportiv școlar), Universitatea, Gloria 
și S.P.O.B. Spectatorii au avut prilejul vizionării unor asal
turi disputate, în care participanții (în majoritate juniori) au 
dat dovadă de multă combativitate și o bună tehnică indivi
duală. Floretiștii Magda Munteanu, Vlad Dan (Steaua), Florica 
Radu, Elisabeta Doară (Combinata școlară), spadasinul N. Iorgu 
(Steaua), sabrerul N. Paler (Combinata școlară) ne-au demon
strat că noua generație de scrimeri va avea un euvint de spus 
în competițiile viitoare, tn concluzie, ne putem declara mul
țumiți de buna comportare a pariicipanților în această com
petiție. Nu același lucru putem spune despre modul de orga
nizare (comisia orășenească) și despre condițiile de desfășu-

După turneele internaționale de 
la Budapesta, Karlovac și Karls- 
krona, ca să nu vorbim decît de 
cele mai importante, fruntașii te- 
nisiului nostru de masă vor lua 
startul în cea mal însemnată com
petiție internă: cea care va de
semna pe campionii țării la toate 
cele șapte probe clasice: echipe 
femei și bărbați (returul), simplu 
femei, simplu bărbați, dublu fe
mei, dublu bărbați și dublu mixt.

La probele pe echipe, se va ex
perimenta în continuare formula 
de desfășurare a campionatului, 
inaugurată în acest an de fede
rația de specialitate. Vom avea 
deci ocazia să vedem din nou, în 
ce măsură acest sistem reprezintă 
un pas înainte pentru stimularea 
activității sportului cu mingea de 
celuloid. înaintea întrecerilor pe 
echipe, care durează de luni și 
pînă joi seara, iată cum se înfă- 
țișează cele două clasamente î 
bărbați: 1. C.S.M. I Cluj 18 p., 
2- Voința Arad 17 p., 3. Voința 
București 15 p., 4. Progresul Bucu
rești 15 p., 5. Politehnica Bucu
rești 14 p., 6. Constructorul Bucu
rești 14 p., 7. A.S.A- București 
12 p., 8. C.S.M. II Cluj 11 p., 9- 
Bere Grivița București 10 p„ 10. 
C.F.R- Iași 9 p.; femei: 1. Pro
gresul București 14 p., 2. Voința 
Arad 13 p., 3. C.F.R. Brașov 12 p., 
4- Dinamo Craiova 11 p., 5. Spar- 
tac București 10 p., 6. Bere Gri
vița București 9 p., 7. C.F.R. Iași 
8 p., 8. C.S.M. Cluj 7 p.

Probele individuale vor debuta 
Vineri și se vor încheia duminică. 
Vor lua parte jucătorii șl jucătoa
rele de categoria maestru emerit 
și maestru al sportului, I, cei da
tați la primul concur» al etapei 
finale, invitați al federației, ca și 
6portivii și sportivele a căror de
plasare și cazare vor fi suportate 
de asociațiile și cluburile din care 
fac parte. Dacă la probele pe e- 
chipe, partidele se dispută sistem 
turneu — fiecare cu fiecare — la 
Individuale, meciurile slnt tliml" 
hatorii.
• Pînă la stabilirea noilor campi
oni, vă reamintim pe cel actualii 
simplu femei: ELEONORA MI
HALCA, simplu bărbați: RADU 
NEGULESCU, dublu femei: MA
RIA ALEXANDRU—ELEONORA 
MIHALCA, dublu bărbați: DORIN 
GIURGIU CA—GHEORGHE CO- 
BiRZAN, dublu mixt: MARIA A- 
LEXANDRU—DORIN GIURGIU- 
CA.

fi din plin solicitat. Conducerea a- 
sociației a făcut demersuri pentru 
procurarea de noi materiale și echi
pament.

Iată citeva dintre prețurile ce se 
percep pentru o zi: o pereche de 
schiuri 7,10 l«i (pentru adulți) și 
3,S0 lei (pentru copii), o pereche 
de bocanci 3,50 lei, pantaloni sau 
pulover 4 lei etc.

Considerăm că înființarea aces
tui centru de închiriere este o ini
țiativă utilă, care servește atit pu
blicului cît fi sportului, in gene
ral. Asemenea centre de închiriere 
de materiale și echipament, pentru 
sporturile de iarnă cu precădere, 
ar fi necesare și în celelalte sta
țiuni de pe Valea Prahovei, sau 
în alte localități de interes turistic 
din țară. T. R.

IM
-

rare a „Cupei 
parchet în loc 
punzătoare (8 m în loc de 12), iar saltelele și bîmele de gim
nastică existente în sală, au îngreuiat și au întirziat eu mult 
concursul.

REZULTATELE PRIMEI ETAPEi

Steaua — Combinata școlară nr. 1 11—5; Universitatea — 
Combinata școlară nr. 1 9—7 ; Steaua — Combinata 
nr. 2 16—0 ; Universitatea — Combinata școlară nr. 2 
Steaua — Universitatea 9—7 ; Steaua — Gloria 11—5 ;
— Combinata școlară nr. 1 10—6 ; S.P.O.B. — Gloria 
S.P.O.B. — Universitatea 9—7 ; S.P.O.B. — Combinata 
nr. 1 10—6 ; Gloria — Combinata școlară nr. 2 14—2 ; S.P.O.B.
— Combinata școlară nr. 2 13—3.

Capitalei". Probele de sabie 
de planșe de cauciuc șl pe

p»s-au desfășurat 
o lungime necores-

școlară 
13—3 j 
Gloria 
10-6! 

școlară

Rodica WI|AN WfinWîi»'' i 'i



CARE NE-AUN MECI
ÎNCĂLZIT!

36 DE MINUTE, 
ARGEȘUL A FOST PE PRIMUL LOC 

IN CLASAMENTUL TURULUI
(Urmare din pag. 1) 

rea Im a comis mai puține gre
șeli decit cea a Petrolului. A e 
xistat, de asemenea, o diferență 
substanțială între aceste două 
compartimente in ceea ce privește 
ajutorul dat înaintașilor. In vre
me ce apărătorii echipei Steaua 
au transmis coechipierilor lor din 
față pase utilizabile, înlesnin 
du-le astfel contraatacurile, fun
dașii Petrolului au fost adesea 
impreciși in intervenții și, mai 
ales, in servirea partenerilor. Așa 
se face că, la capătul unor pe
rioade de dominare a ploieșteni- 
lor. cei care au înscris au fost ju
cătorii de la Steaua. In condiții 
aproape identice s-a ajuns la 
1—0 și apoi la 2—0 pentru gaz
de, ca să nu ne mai referim si la 
ocaziile nefructificate.

Dar, să ne întoarcem la minu
tul 13, cînd Dumitru Popescu, cel 
rnai bun jucător al bucureșteni- 
lor în întîlnirea de ieri, a con
cretizat pasa lui Constantin: 1—0 
pentru Steaua. In același minut 
Petrolul este gata să egaleze, dar 
Grozea, prins pe picior greșit, nu 
poate relua decisiv centrarea lui 
Oprișan. In continuare, asistăm 
la un joc echilibrat, marcat par
că și de cele două reușite exe
cuții ale lui Dincuță și Constan
tin, la un interval de un singur 
minut una de alta: un șut splen 
did, de la 30 de metri, al primu
lui, la care Constantin avea să 
răspundă cu un voie fulgerător. 
Dar fotbalul oferă acest paradox: 
cele mai frumoase acțiuni ră- 
mîn fără rezultat!

Apoi, presiune a ploleștenilor. 
dar ocazie de a înscrie pentru 
Steaua, după un „luft“ al lui Io- 
nescu, nespeculat de Soo. In fi
nalul reprizei, Petrolul are o si- 
tuație favorabilă la o lovitură li
beră indirectă în careul bucureș- 
tean, însă Suciu se alege doar cu 
spaima, ultimul șut în învălmă
șeala creată în fața porții sale 
trecînd peste bară.

începutul reprizei a ll-a ne

1

Arbitrul n-o sancționat poziția de ofsaid a lui Soo, dar acesta a ezitat, astfel că Sfetcu a putut interveni 
lalvator. Ar fi fost un gol nedrept...

—■—1
Meciuri

UNIVERSITATEA
CRAIOVA
JIUL 2-0 (2-0)

(prin tele- 
Tineretulul 
găzduit în
de fotbal 
Universita- 
Jlul Petro-

CRAIOVA, 10 
fon). Stadionul 
din localitate a 
tîlnirea amicală 
dintre echipele 
tea Craiova șl
șeni. Meciul, desfășurat pe 
un teren desfundat, a luat 
sfirșit cu victoria gazdelor 
La scorul de 2—0 (2—0).

Cralovenll «u avut Iniția
tiva in majoritatea timpu
lui, construind o serie de 
acțiuni periculoase Ia poar
ta petroșenenilor. Scorul a 
fost deschis in min. 18 de 
Niță, care a trimis balonul 
fn poarta părăsită de Ion 
Vaslle. In min. 32, Strîmbea- 
nu a majorat scorul In ur
ma unei lovituri de colț 
executată de Deliu.

S-au remarcat: StrimbM- 
nu, Sfîrlogea, Bîtlan, res
pectiv Libardi și Ion Vaslle.

Arbitrul Ion Dobrln a 
condus corect formațiile i

UNIVERSITATEA: Plică 
— Mihăilescu, Marin Mar
cel, Bitlajo, Deliu — Strlm- 
beanu, Ivan — Niță, Ma
rian Popescu, Oblemenco, 
Sfirlogea. (Au mal jucat 
Deselnicu și Martlnovlcl).

JIUL i Ion Vaslle (min. 
46 Zamfir) — Stoichlțolu, 
Tonca, Stoker, Naidin 
Tola, Libardi — Ivan Du
mitru, Covaci, Moraru, Ma
rinescu.

Pregătindu-se In vederea 
restanței cu Rapid, for
mația Universitatea Craiova 
va întîlni miercuri, într un 
joc de verificare, echipa de 
categoria C, Victoria Tg. 
Jiu. 

Teodor Costin-core6p. Tr. Barbălată-coresp.

arată o înaintare a Petrolului 
deosebit de activă, care combină 
bine (dar și prea mult, uneori!), 
punîndu-i în derută în cîteva rîn- 
duri pe apărătorii echipei Steaua. 
Suciu intervine sigur in situații 
grele, amănuntul acesta venind 
însă să ilustreze, ca și nota pe 
care o va primi la sfîrșitul acestei 
cronici, o anumită fizionomie a 
partidei de ieri. contrastantă 
oarecum cu rezultatul. Notăm 
apoi două faze dramatice: în 
min. 54, Pal evită golul în ulti
ma clipă, trimițînd balonul în 
corner, iar în minutul următor. 
Jenei face același lucru la poarta 
Stelei. Bucureștenii scapă de orice 
griji insă în min. 59, cînd Du
mitru Popescu, după un schimb 
de pase cu Constantin, pătrunde 
irezistibil și înscrie. E 2—0 pen
tru Steaua și victoria ei nu mai 
stă acum sub semnul întrebării, 
deși Grozea (min. 62) și Molda- 
veanu (min. 70) ar fi avut încă 
prilejul să le dea emoții bucu- 
reștenilor.

Urmează două serioase greșeli 
de arbitraj, dintre care numai 
una rămîne fără efect. Astfel, în 
minutul 76, apărătorii oaspeților 
se opresc la o evidentă poziție 
de ofsaid a lui Soo, dar acesta 
nu realizează golul pe care ar
bitrii i-l făcuseră cadou. O situa
ție de ofsaid la fel de clară pen
tru toată lumea — mai puțin ar
bitrul de centru și tușierul P. 
Badea — avea să survină și în 
min. 80 la cealaltă poartă. Și 
Badea jucătorul n-a... iertat: 2—1.

Pentru arbitraj, — J. Walenzs 
(Polonia) — ținînd seama că, în 
rest, n-a avut ceva reproșabil: 
★★★

STEAUA: Suciu 8 — Sătmărea- 
nu 6, Jenei 6, D. Nicolae 9, Hăl- 
măgeanu 8 — Dumitru Popescu 10, 
Negrea 9 — Sorin Avram 7, Con
stantin 7, Soo 6, Voinea 6.

PETROLUL: Sfetcu 7 — Pal 7, 
Ionescu 5, Pahonțu 6, Dragnea 6 
— Dincuță 9, Iuhas 7 — Oprișan 
8, Grozea 8, Badea 9, Moldoveanu 
7.

r 
amicale

METALUL BUZĂU - 
FLACĂRA ROȘIE 

BUCUREȘTI 3-3 (2-1)

BUZĂU, 10 (prin telefon). 
— Cel» două echipe, care 
activează in campionatul 
categoriei C, au prestat un 
foc dinamic, cu unele faze 
spectaculoase, realizate, In 
special, de formația oaspe. 
Punctele au fost înscrise de 
Tănase (min. 34 fi 87) fi 
Rusen (min. 15) pentru Me
talul, Baboi» (min. 6), Tem- 
pec (min. 47) fi Avrames- 
cu (min. 71) pentru Flacăra 
roșie. A arbitrat satisfăcător 
P. Căpățină (Buzău).

Marin Dumitru-coresp.

„Cupa
30 Decembrie"

DUNĂREA GIURGIU - 
OLIMPIA GIURGIU 

2-1 (2-0)

GIURGIU, 10 (prin telefon). 
— Pa stadionul Șantierelor 
navala din Giurgiu »-» dis
putat duminică dimineața 
inlîlnlrea de fotbal dintre 
echipele locale Dunărea și 
Olimpia, eontînd pentru fi
nala „Cupei 30 Decembrie”. 
Cele două formații au oferit 
numeroșilor spectatori (pes
te 3 000) o partidă de bună 
factură tehnică. Victoria » 
revenit tinerilor fotbaliști 
de Ia Dunărea. Punctele au 
fost Înscrise de Mustață 
(min. 5 și 19), respectiv Co- 
jocaru (min. 55). A condus 
foarte bine arbitrul Crlsta- 
che Corbu (Giurgiu).

(Urmare din pag. 1) 

și la șutul lui Nuțu (min. 15). 
Era singura soluție. Repriza în- 
tîi, de la cap la cap, e a local
nicilor. Și totuși, al doilea gol a 
picat abia în minutul 45. Ne pre
găteam să ne închidem caietul 
de însemnări. Are loc o fază fără 
mari perspective. Dintr-o pădure 
de picioare (min. 45) mingea de
viază la Prepurgel. Acesta șu
tează în adversar, balonul îi re
vine și trage. De fapt mai mult 
a l.ftat mingea, de la 18 metri. 
Mîndru e prins pe picior greșit 
și balonul se duce cuminte în 
colțul porții. 2—0 la București, 
2—0 la Pitești. Lupta continuă.

La reluare, cinci minute de de
lir. în min. 47, I. Popescu recu
perează o minge, pasează lui 
Țurcan: un șut din întoarcere și 
fostul piteștean Matache —. în
locuitorul lui Mîndru — e obli
gat și el să scoată mingea din 
plasă. La Pitești e 3—0. Replica 
Progresului e palidă, în atac. Șu
turile de la distanță ale lui Stoi- 
cescu și Neacșu nu sînt periculoa
se, Coman prinzîndu-le ca pentru 
o fotografie, adică spectaculos. 
Minutul 50: explozie de bucurie 
în tribune. Ghițulescu a anunțat 
că Petrolul a marcat și deci, F.C. 
Argeș a trecut pe primul loc. 
Cei 8 000 de spectatori își văd 
echipa „campioană de toamnă". 
Dar în aceste momente, cînd tre
buiau să apese pe accelerator, 
gazdele opresc motoarele. Barbu, 
care a jucat cu o întindere, se 
resimte. Jercan a dispărut din 
joc, iar Țurcan ține mingea pr'ea 
mult. Unii jucători încearcă să-și 
etaleze calitățile de tehnicieni, 
prin cîteva numere personale (e 
vorba de un pic de neseriozitate) 
Progresul nu stă pe gînduri. Iese 
mai ușor din apărare în aceste 
condiții. Mijlocașii, îndeosebi Al. 
Constantinescu. activizează jocul 
echipei. Și înaintașii au mari oca
zii de a marca. In min 68. Co
man boxează un șut puternic al

Sdptdmina
sportivă

• MIERCURI 13 DECEM
BRIE, ora 13,25 — transmi
sie de la stadionul „23 Au
gust", meciul de fotbal Ra
pid București — Juventus 
Torino („Cupa campionilor 
europeni' — partidă retur) ;

Ora 19,45 — transmisie 
de la sala Floreasca, repri
za a doua a tntîlnirii de 
baschet dintre formațiile 
masculine Dinamo București 
și AII’ Onestă Milano 
(„Cupa cupelor* — meci re
tur).

- F.
cupelor* — partidă

19,55 — transmisia 
sala Floreasca, as-

•. JOI 14 DECEMBRIE, 
ora 13,25, transmisie de la 
stadionul „23 August*, me
ciul de fotbal Steaua Bucu
rești — F, C. Valencia 
(„Cupa 
retur) i

Ora 
de la 
pecte din întîlnirea interna
țională de box România — 
Anglia.

• SÎMBATA 16 DECEM
BRIE, ora 23, emisiunea ,Te- 
lesport*,

• DUMINICA 17 DE
CEMBRIE, ora 19, transmi
sie de Ia sala Floreasca, 
întîlnirea internațională de 
handbal dintre echipele 
masculine ale României și 
R. F. a Germaniei;

Ora 23 — emisiunea
„Telesport*. 

lui Constantinescu. Mateianu 
(min. 75) se încurcă în minge la 
doi metri de poartă. Peste un 
minut, Țarălungă, de la 10 metri 
și din poziție excelentă, șutează 
pe lîngă poartă. în minutul 80, 
Mateianu scapă iar o mare oca
zie. Piteștenii nu se trezesc. Re
plica lor e slabă. Mai ales că Io- 
niță (accidentat) devine figurant 
pe extremă. Și totuși F.C. Ar
geș e pe primul loc. bar pînă în 
min, 86, pentru că Țarălungă nu 
e de acord. După 3—4 încercări, 
el realizează un 1—2 cu Stoicescu 
și de la 10 metri șutează la colț, 
din zona lui Ilie Stelian și Barbu, 
pe unde pînă atunci nu se tre
cuse. Patru minute nu sînt su
ficiente ca piteștenii să mai re
facă diferența de 3 goluri. Și e- 
chipa trebuie să se mulțumească, 
P’nă la primăvară, cu locul se
cund.

Arbitrul polonez Stanislaw 
Anuszik (a condus două
meciuri în două zile, dovedind o 
bună pregătire fizică), ajutat co
respunzător de ploieștenii Em. 
Vlaiculescu și V. Gligorescu.

F.C. ARGEȘ: Coman 7 — I. Po
pescu 8, Barbu 8, I. Stelian 8, Ivan 
7 (accidentat și înlocuit în min. 
30 cu Ioniță 7) — Ioniță (min. 80, 
Prepurgel 7), Olteanu 7 — Nuțu 
7, Kraus 9, Țurcan 6, Jercan 7.

PROGRESUL: Mîndru 5 (min. 
46 Matache 6) — Georgescu 6,
Măndoiu 7, Neacșu 7, Ad. Constan
tinescu 5 — Al. Constantinescu 8, 
Șoangher 6 — Matei 6, Mateianu 5, 
Stoicescu 7, Țarălungă 8.

Prima victorie internațională a Electronicii Obor: 3-1 (1-0) cu Dynamo Berlin
Amatorii de fotbal din Obor au 

aplaudat cu căldură prima victorie 
internațională a echipei lor favo
rite, obținută în dauna formației 
Dynamo Berlin. Oborenii și-au a- 
sigurat succesul la capătul unui 
meci pasionant, atît prin evoluția 
scorului, cit și prin fazele specta
culoase create de jucătorii celor 
două echipe. Deși avantajați de 
fizic (majoritatea jucătorilor avind 
o alură atletică), berlinezii n-au 
putut stăvili atacurile Electronicii, 
în min. 40. asistăm la marcarea 
primului gol. Eml Dumitru șutea- 
ză de la 18 m în Triimpler, balo

I.......... ■ ': - ■ '.' ■ ■

® Clarke, Boston, Smith — de trei ori mai multe concursuri in
1967, decit Barabaș, Blofiu, Zamfirescu et co

Competiția este considerată as
tăzi ca o adevărată piatră de în
cercare, mijlocul cel mai real de 
control a gradului de pregătire și 
de departajare a valorilor spor
tive. Se spune, de asemenea, că 
un concurs reprezintă cel mai 
bun antrenament!...

Acestea sînt cîteva conside
rente de natură teoretică, pentru 
că în practică lucrurile, la noi, 
se petrec cu totul altfel, uneori 
la polul diametral opus. Cerce- 
tind fișele de participare în di
ferite competiții a celor mai 
mulți dintre altleții noștrii frun
tași, CONSTATAM, ÎN PRIMUL 
RÎND, EXISTENȚA UNUI NU
MĂR REDUS DE CONCURSURI 
SI, IN AL DOILEA RÎND, FAP
TUL CA NICI MĂCAR LĂ 
ACESTE COMPETIȚII PARTI
CIPAREA NU ESTE DE SUTA 
LA SUTA.

De ce această reținere de la

Duel clasic pentru balon. (Fază din partida Electronica Obor-Dynamo Berlin) Foto : A Neagu

nul ricoșează în bară și de acolo 
Ia Udroaica, care înscrie din a- 
propiere. Replica echipei Dynamo 
Berlin este promptă și, imediat 
după pauză, în min. 53, Johannsen 
înscrie, aducind egaiarea. Jocul se 
înviorează, fazele se succed cu re
peziciune de la o poartă la alta, 
iar portarii ambelor echipe sint 
des solicitați. în min. 67, tînărul 
fundaș 'Apusio . venit în atac, mar
chează un gol de toată frumuse
țea, printr-un șut formidabil de la 
aproximativ 14 m. Același Apostol, 
infiltrat ca o veritabilă extremă 
în dispozitivul de apărare al for

concursuri ? Iată o întrebare care 
s-a pus de multe ori, fiind la 
fel de actuală în 1967 cum era, 
să zicem, și în urmă cu un dece
niu. Răspunsurile, exprimînd di
ferite păreri, sînt foarte diferite 
și nu îngăduie să se poată des
prinde o concluzie precisă. Un 
fapt apare însă foarte clar, 
acela că pentru mulți din
tre atleții noștri ideea parti
cipării la un concurs este sino
nimă cu un examen pe care, dacă 
nu-l trec, se dezlănțuie ... poto
pul ! ? Nimic mai greșit decit 
acest fel de privi lucrurile, atît 
din partea atleților cît și din par
tea antrenorilor, mai ales că fo- 
losindu-se, in mod abuziv, de a- 
numite chestiuni de ordin ... me
todic, aceștia din urmă își cocolo
șesc pur și simplu elevii, ferin- 
du-i de întreceri multe, cu ad
versari diferiți.

în acest sezon competițional, 

mației berlineze, pecetluiește sco
rul final al partidei (3—1). Pri
mind o pasă de la I. Constantin, 
paralelă cu poarta, la marginea 
careului de 16 m, Apostol înscrie 
cu „falsul", în urma unei execuții 
de mare finețe tehnică. A arbitrat 
excelent brigada bucureșteană con
dusă de M. Sadoveanu, ajutat 1» 
tușe de I. Xsăeescu Și., D, Cara- 
mitru.

ELECTRONICA OBOR : Petre 
— Apostol, Crăciunescu, Șerban, 
Constantinescu — Focșa, Ciuleanu 

ultimul și poate eel mai impor
tant din ciclul olimpic, chiar și 
unii atlețl — membri ai lotului 
republican — au avut un număr 
redus, de concursuri. Ce au făcut 
în schimb?... S-au antrenat! 
Pentru ce ? ... Pentru concursuri.

Nimic mai greșit, decit o astfel 
de... orientare, pentru că ÎNTR- 
UN CONCURS DE AMPLOARE, 
FARA O PREALABILA PREGĂ
TIRE COMPETIȚIONALA, NU 
SE POATE OBȚINE, ÎN MAREA 
MAJORITATE A CAZURILOR, 
REZULTATUL DORIT.

De multe ori, așa cum se în- 
timplă pe stadion, într-un con
curs un atlet ratează un start, 
depășește pragul, doboară șta
cheta ... se enervează, se timo
rează, într-un cuvînt „nu-i 
merge"! Oare pregătirea sa să 
fie de vină ? Nu, nu aceasta este 
întotdeauna cauza insuccesului 
sportivului respectiv, ci și pre
zența redusă sau totala neparti- 
cipare la concursuri, lipsa „ro
dajului" tehnic, tactic și psihic.

Pentru cei mai mulți dintre a- 
tleții noștri care au participat la 
„Cupa Europei", la Ostrava 
(22—23 iulie) a urmat o pauză de 
concursuri pînă la 3 septembrie ! 
Deci, nici mai mult nici mai pu
țin de 42 de zile fără nici o com
petiție ! ! !

Aruncătorul de greutate Dome
nico Menis care realizase la an
trenamente performanțe de peste
16 m (de pe loc I) nu a fost in
trodus luni de zile în concursuri 
pe motiv că nu este încă pregă
tit în mod corespunzător și că se 
va întîrzia participarea sa, pînă 
la campionatele de seniori, cînd 
se anticipa că va realiza peste
17 m! Un accident premergător

Boxerii români 
sînt deciși...

(Urmar» din pag. 1)

Nour s-au decis să trimită în luptă 
pe C. Ciucft, N. Glju, O. Gorea, 
Gh. Bădoi, V. Antoniu, C. Ghiță, 
I. Covaci, Gh. Chivăr, I. Monea și 
V. Mariuțan. în ceea ce-1 privește 
pe Alexe, el va boxa în meciul 
revanșă, de la Constanța.

Unii dintre actualii titulari ai 
reprezentativei noastre au mal 
luptat, anul trecut, cu pugiliștii 
britanici. Astfel, Ciucă a încru
cișat mănușile cu Wenton (la Wol
verhampton), pe care l-a învins 
la puncte; Covaci a pierdut în 
fața lui Blake, la Londra, iar 
Monea l-a depășit da două ori, la 
puncte, pe semigreul B. Sandy.

Miercuri vor sosi In Capitală 
și arbitrii neutri Rial (Spania) și 
Desantis (Italia). Alături de aceș
tia vor oficia S. B. Broadhurot 
(Anglia), precum și arbitrii noștri 
Constantin Chiriaș: și Marin stă- 
nescu.

— Anghel (din min. 46 Popa), U- 
droaica, Emil Dumitru, Ion Con
stantin. Au mai jucat Dima, Căluș 
și Cheran.

DYNAMO BERLIN: Lihsa — 
Stumpf, Triimpler, Carow, Meyn- 
hardt — Voigt, Becker (din min. 
46 Kochale) — Weber, Wolf, Lysze- 
zan, Geserich (din min. 46 Johann
sen). S-au remarcat Apostol (cel 
mai bun de pe teren). Ion Con
stantin de la Electronica Obor și 
Lyszczșn, Wolf de la oaspeți.

Vasile URZICEANU

și în pluș emoțiile, firești după o 
absență competițională de un an, 
l-au făcut pe Menis să nu poată 
obține nici 15 metri. Oare s-a 
procedat bine cu Menis ? După 
părerea noastră, categoric nu !

Pentru ca un atlet să poată re
aliza o performanță de valoare 
trebuie să încerce nu o singură 
dată, ci de mai multe ori. Șl pen
tru aceasta trebuie ca el, în mod 
obligatoriu să ia parte la multe, 
multe concursuri.

Atletismul contemporan ne o- 
feră o sumedenie de exemple de 
sportivi cu o prodigioasă activi
tate competițională : Ronald 
Clarke, Ralph Boston, Randy 
Mattson. Ludvik Danek. Janusz 
Sidlo, Tommie Smith etc. etc., 
care iau startul în mult mai 
multe concursuri . decît noi. 
DAR NU TOȚI ACEȘTIA — deși 
au la activ zeci de concursuri în 
decurs de un an — reușesc să 
obțină de fiecare dată victoria 
sau rezultate mari și,.. potopul 
nu se mai dezlănțuie! Ziarul 
„Sportul" a conșemnat multe din 
insuccesele lui Clarke sau ale lui 
Danek, a publicat rezultate une
ori modeste obținute de Boston, 
Ei s-au.-,.rodat" însă, și-au îmbo
gățit experiența de concurs pen
tru ca, în final, să obțină aplau
date succese și performanțe cu 
totul deosebite.

în opoziție, atleții noștri se an
trenează și înregistrează la an
trenamentele controlate cifre re
marcabile. Numai că aceste cifre 
nu vor apare niciodată într-un 
bilanț al atletismului nostru, — 
ca să nu mai vorbim de cel in
ternațional. Oare e bine așa?

Nicolae MARAȘESCU

Pronosport
REZULTATELE CONCURSULUI

NR. 49

Etapa din 10 decembrie

1. Atglanta — Lanerossi 1-0 1
2. Bologna — Varese 1-0 1
8. Brescia — Milan 1-2 2
4. Cagliari — Spal 2-0 1
5. Internazlonale— Torino 1-0 1
6. Juventus — Napoli anulat
7. Mantova — Roma 0-0 x
8. SampdorlaFiorentina 1-1 x
9. Foggia — Pisa 2-1 1

10. Lazio — Venezia 2-1 1
11. Messina — Bari 1-1 x
12. Livorno — Lecco 0-1 2
13. Novara — Catania 0-1 2

Fond de premii: 465 799 lei, din 
care report cat. I — 88 425 lei.

Meciul VI fiind anulat, toate va
riantele primesc pronostic exact.



La solia, in ultima rundâ,
R. 0. Germană a întrecut

7-3 Bulgaria șl s-a ca-cu
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Dempsey este primul finalist al competiției care desemnează

pe campionul mondial de box al tuturor timpurilor

REPREZENTATIVA DE ȘAH A ROMÂNIEI 
NU VA JUCA IN FINALĂ!

Ieil la prînz, o convorbim te
lefonică avută cu Sofia n-a avut 
darul decît să confirme presu
punerile pe care le făcusem în 
seara precedentă, asupra dezno- 
dăniîntulul ce urma să-l aibă 
eforturile celor zece șahiști re- 
mâni, angajați în semifinala 
campionatului european, de a-și 
asigura în ceasul al 12-lea cali
ficarea fn ultima etapă a com
petiției.

Intr-adevăr, nici victoria cu 
10—0 asupra reprezentativei Gre
ciei nu s-a dovedit suficientă 
pentru a remonta handicapul de 
puncte cu caro echipa română 
a intrat în returul competiției 
de la Sofia. Adversarii noștri di
rect! în lupta pentru calificare, 
șahiștii R.D. Germane, deși aveau 
de susținut cel mal greu meci 
al lor, au reușit performanța — 
de-a dreptul incredibilă — de a 
dispune la scor de redutabila 
formație a Bulgariei: 7—31
Exact cit era necesar pentru a 
întrece de justețe România pe 
tabelul final de punctaj al tur
neului.

Iată, In primul rind, cum arată 
acest clasament final; 1. Bul
garia 40 puncte (din 60 posibile);
2. R.D. Germană 37/7a puncte;
3. ROMANIA 37,1/, puncte;
4. Grecia 5 puncte. Calificarea 
echipei germane s-a făcut pe 
baza calculului coeficienților, în 
ordinea meselor, unde românii 
sînt întrecuți datorită slabelor 
rezultata obținute de primii echi
pieri, care (cu excepția lui Flo
rin Gheorghiu; 4 puncte din 6 
posibile — 66,66 la sută) au ob
ținut procentaje sub 50 la sută.

O descriere succintă a desfă
șurării ultimelor partide poate fi 
edificatoare asupra condițiilor în 
care echipa României a pierdut 
locul deținut în finala campio
natului european de șah, la 
tima sa ediție.

Șahiștii reprezentativei R. 
Germane, după consemnarea
mizei din partida Întreruptă Papa- 
postolou (Grecia) — Goltz 
(R.D.G.) se prezentau la ultima 
rundă cu o misiune deosebit de 
grea. într-adevăr, în eventualita
tea unei victorii cu 10—0 a 
României la Grecia, care s-a și 
produs, 
voie de 
lor — 
bulgare, 
celor
Pe care le-au și obținut 1

Coincidența pare cel puțin cu
rioasă, dar ea poate fl pusă, de
sigur, pe seama faptului că jucă
torii bulgari — care aveau asi
gurată calificarea — au jucat cu 
totul relaxat, In fața unor ad
versari animați de o îndîrjire 
extremă. Așa s-ar putea explica 
— cal puțin pentru noi, care

echipa germană avea ne- 
7 puncte în fața lideri- 
ișahiștii reprezentativei 
neînvinși de-a lungul

cinci runde precedente.

POLOIȘTII DINAMOVIȘTI ÎNVINȘI
imaginar la mijlocul terenulut Pro 
Recco a primit balonul, a venit în 
atac și în min. 19,36 Guerini a 
sărit evident peste adversarul di
rect. Arbitrul l-a penalizat, însă, 
pe Kroner (!) cu un nou 4 m și... 
5—3 (Pizzo). Dinamo a avut o si
tuație foarte bună cu 24 de secun
de înainte de sfirșit, dar acum va 
trebui să lupte cu multă hotărîre 
in meciul de la Cluj pentru a a- 
nula handicapul și a obține dife
rența necesară calificării în finală. 
Lucru perfect posibil, după păre
rea noastră, pentru campionii ro
mâni dacă apreciem jocul inteli
gent practicat de ei in condițiile 
dificile din bazinul Albaro. Bucu- 
reștenii au marcat 3 goluri din ac
țiune, unul mai frumos decît celă
lalt, și au primit 5, din care 4 din 
penalii. Deși a cîștigat, Pro Recco 
a manifestat unele slăbiciuni care, 
mai bine exploatate în întîlnirea 
retur, vor prilejui dinamoviștilor 
calificarea mult dorită.

J. Dirnweber (Austria) a condus 
cu scăpări următoarele formații: 
PRO RECCO : Mortola (Merello) 
— Lonzi, Cevasco, Lavoratori, Piz
zo, Ghiberini, Guerini, Marchizio, 
Malaschi ; DINAMO : Csiszer
(Frățilă) — Kroner, Grințescu, Za
han, Mărculescu, Novac, Popa, 
Blajec, Zamfirescu, Mihăilescu.

(Urmare din pag. 1)

cel de al doilea „sfert". Poloiștii 
de la Pro Recco au acumulat foar
te repede 3 puncte de penalitate 
și Pizzo transformă precis lovitura 
de la 4 m : 2—0.

Reveniți în atac, dinamoviștii 
acționează cu mult tact, își pregă
tesc prudent, dar sigur, pozițiile 
de șut, depășindu-și evident ad
versarii, iar golul lui Kroner, prin
tr-un splendid șurub (cu stingă), 
a căzut ca un trăznet. Mai ales că, 
in continuare, Csiszer, tot mai in
spirat, parează toate șuturile ex
pediate de Pizzo, Lavoratori și 
Lonzi: 2—1 și mai sînt J0 minute 
de joc.

Din repriza a treia, forțele ita
lienilor încep să scadă vizibil și 
atacurile lor sînt din ce tn ce mai 
puțin percutante. Totuși, la o ac
țiune ce nu vestea nimic deosebit, 
Cevasco primește, ca din senin, 
un 4 m și Pizzo redobîndește a- 
vansul de 2 puncte pentru echipa 
sa : 3—1. Avalanșa atacurilor bu- 
cureștenilor pune la grea încer
care apărarea adversă și aceasta 
nu mai poate opri un frumos con
traatac ; Kroner îl servește perfect 
pe Novac și șutul acestuia este 
necruțător: 3—2.

Mai slnt încă 5 minute și dina
moviștii se află... la un pas de 
fericire, cu un singur gol la pasiv, 
situație ce le-ar fi fost extrem de 
favorabilă pentru meciul retur. 
Pro Recco joacă ultima carte și 
forțează continuu. Dar campionii 
României ripostează cu calm. Alte 
trei puncte de penalitate îi dau 
prilejul lui Pizzo de a transforma 
și cel de al treilea penalti (4—2). 
Bucuria „tifosilor" nu a durat 
mult. Replica bucureștenilor a fost 
promptă : Mărculescu i-a pasat 
precis aceluiași Novac, iar acesta 
a făcut inutilă intervenția lui Mor- 
tola (4—3). Și în tribunele piscinei 
Albaro se așterne o liniște mor- 
mîntală, întrucît șansele lui Pro 
Recco (cu un minut inainte de 
sfirșit) par din ce în ce mai com
promise. Salvarea gazdelor a ve
nit însă de la fluierul lui J. Dirn- 
weber (care în primele două re
prize fusese foarte atent și corect). 
Mingea se afla la Zahan și condu
cătorul partidei a „văzut" un fault

n-am fost maitoti oculari ai în
trecerii — că după o remiză la 
masa întîi, între marii maeștri 
Boboțov și Uhlmann, au urmat 
înfrîngerl în serie ale bulgari
lor i Malich — Pîdevski 
Radulov — Zinn 0—1
Pietsch — Spiridonov 1—0, Pas- 
calov — Schoeneberg 0—1. Ast
fel a fost asigurată diferența de 
4 puncte, care cu completările 
de remize inevitabile au asigu
rat echipei germane victoria cu 
7—3 și calificarea.

Evident, toate aceste circum
stanțe surprinzătoare, care au 
dus la eliminarea reprezentati
vei României, nu pot funcționa 
și ca scuze. Echipierii noștri ar 
fi trebui să-și Îmbogățească ba
gajul de puncte încă în întîlni- 
rile din primul tur, fără 
soluții salvatoare în 
runde.

Cu aceasta se încheie 
pitol lipsit de strălucire 
maresul reprezentativei de șah a 
României, creditată pînă 
cu o valoare 
ultimelor sale 
la Olimpiadele 
alte competiții 
rămîne decît 
un capitol închis, fără continuări 
de aceeași factură.

Prima semifinală a campionatu
lui mondial de box la oategoria 
giea desfășurat prin intermediul 
calculatorului electronic NCR-315 
in organizarea postului de radio 
Miami (S.U.A.) a dat Învingător 
pe Jack Dempsey, care a Intre- 
cur la puncte, în 15 reprize, pe 
„bombardierul negru", Joe Louis. 
Adversarul lui Dempsey pentru 
titlul de „cel mai bun boxer al 
tuturor timpurilor* va fl «Iștlgă- 
torul meciului dintre Rocky Mar
ciano și Jim Jeffries .

Avînd în prezent vîrsta de 73 
de ani, Jack Dempsey, care a de
ținut titlul mondial Intre anii 1919 
și 1926, a strălucit In mod deose
bit în acest meci sui-generis. In 
cronica-scenariu a meciului, re
transmisă repriză cu repriză de 
posturile americane de radio, 
Dempsey a trimis de patru oii 
la... podea pe Joe Louis, campion 
al lumii între anii 1937 și 1949. 
Dar și învingătorul a trebuit să 
facă, la rindul lui, de două ori, 
cunoștință cu podeaua...

Dempsey a „cîștigat" 10 repri
ze, trei s-au terminat la egalitate 
și două au revenit lui Joe Louis, 
care — după cum se știe — se 
calificase în semifinală printr-c 
victorie prin k.o. în repriza a 10-a 
împotriva lui Bob Fitzimmons. 
Proaspătul finalist întreensa în 
sferturile de finală ps Jolm L.

SuLllvan, prin k.o. în repriza a 
7-a.

Calculatorul electronic NCR-315 
lucrează cu o viteză de 300 000 
milionimi de secundă și a primit, 
înaintea medului, 2 064 de data 
asupra celor doi boxeri, efectuînd 
60 de milioane de oaloule al căror 
rezultat a fost baza scenariului 
alcătuit de comentatorii «por tivi 
ai postului de radio Miami.

JACK DEMPSEY

a

acum 
bună prin prisma 
rezultate obținute 
șahiste, ca și la 

pe echipe. Nu ne 
speranța că este

Radu VOIA

Această fotografie luată ieri după-amiază patinoarul Inzell
(R.F.G.) il prezintă pe norvegianul Roar Groenvold, cîștigător la tetrat- 
lon al concursului internațional de patinaj viteză, la care au participat 
vitezițti fruntași din Europa. Concursul' de la Inzell a fost populat de 
surprize. Astfel, la 1 500 m fostul campion european Ard Schenk (Olan
da) a fost invins de compatriotul său Nottet, cronometrat in 4:26,4. 
Schenk și norvegianul Fred Anton Mayer au înregistrat 4:27,2. Două 
victorii au fost obținute de patinatorul vest-german Erhardt Keller: 500 
m in 40,1 și 1000, în 1:24,9. Pioba de 1 500 m a revenit, surprinzător, 
francezului Frangois Perrenoud — 2:21,5.

Telefoto : UPI-Agerpres

RUGBI DE MARE SPECTACOL LA NtJITES

FOTBAL PE
Juventus sosește azi în București • Scoruri 
campionatului italian • înaintea sferturilor de

După cum am anunțat, Juventus 
a susținut sîmbătă meciul său de 
campionat (1—1, cu Napoli) pen
tru a avea o zi de pauză în plus 
înaintea partidei revanșă de 
miercuri cu Rapid, în „C.C.E." 
Iată cîteva amănunte din meciul 
cu Napoli. Scorul a lost deschis 
de Altafini (min. 33) pentru Na
poli, iar Juventus a egalat 6 mi
nute mai tîrziu, grație unui auto
gol marcat de fundașul napolitan 
Pogliana. întîlnirea nu s-a ridicat 
la un nivel corespunzător, am
bele echipe irosind numeroase o- 
eazii. Juventus a aliniat urmă
torul ,,11“ : Anzolin — Salvadore, 
Leoncini — Bercellino, Castano, 
Sacco — Simoni, Del Sol, Zigoni, 
Cinesinho, Menicchelll. Campioa
na Italiei va sosi la București azi, 
în jurul orei prînzului.

Celelalte partide din etapa a 
11-a au avut loc duminică. Inter- 
aazionale a cîștigat jocul cu To
rino (1—0), printr-un gol înscris 
în min. 85, iair Bologna a întrecut 
pe Varese (1—0), grație unui auto
gol marcat de Picchi. Celelalte 
rezultate: Cagliari — Spăl 2—0, 
Sampdoria — Fiorentina 1—1, 
Brescia — Milan 1—2, Mantova 
— Roma 0—0, Atalanta — Lane- 
rossl 1—0.

Primele clasate :
1. Milan 11 4 7 0 17— 8 15
2. Napoli 11 4 6 1 12— 9 14
3. Roma 11 4 5 2 11—10 13
4. Cagliari 11 5 3 3 16—12 13

Urmează Torino, Varese și In- 
ternazionale cu cite 12 p. Juven
tus a-re 11 p. 
și ocupă locul

Meciurile 
campionatului 
pie de sfirșit 
se cunosc acum patru formații ca
lificate pentru sferturile de finală: 
Spania, Bulgaria. U.R.S.S. și Un
garia.

In celelalte grupe candidează la 
primul ’ 
(grupa 
(grupa 
(grupa 
(grupa 
nul Nou vom cunoaște trei dintre 
formațiile care se vor califica în 
sferturi. Selecționata R. F. a Ger
maniei susține la Tirana ultimul 
meci cu reprezentativa Albaniei 
(17 decembrie). Fotbaliștii vest- 
germani au nevoie de un singur 
punct pentru a se clasa pe primul 
loc. Echipa Italiei are, de aseme
nea, nevoie de un scor egal pe 
teren propriu in intilnirea cu El
veția (23 XII) ca și, de altfel, 
Franța în meciul cu Luxemburg 
(23 decembrie).

în fine, a 8-a formație calificată 
pentru sferturi va fi cunoscută Ia 
24 februarie 1968, cînd are foc la 
Glasgow întîlnirea decisivă dintre 
selecționatele Angliei și Scoției

La 16 ianuarie se vor progra
ma, prin tragere la sorți, meciu
rile din sferturile de finală ale 
campionatului european. Conform 
regulamentului, întîlnlrile din a- 
ceastă fază a competiției vor ii 
eliminatorii, sistem tur-retur. A- 
poi, echipele învingătoare (cele

(Golaveraj 11—11) 
al 9-lea.
din preliminariile 
european se apro- 
Din cele 8 grupe,

loc R.F.G. sau Iugoslavia 
a 4-a), Italia sau Elveția 
a 6-a), Franța sau Belgia 
a 7-a) și Anglia sau Scoția 
a 8-a). încă inainte de A-

Novac (Dinamo) în luptă cu aparatorii echipei Pro Recco 
(Telefoto UPI—Agerpres)

ClIM A PIERDUT VOINȚA ARAD
CALIFICAREA IN SEMIFINALELE „C.C.E. ?

Deslășurarea partidelor și evoluția scorului era 
gata, gata să aducă un rezultat puțin scontat în 
intilnlrea feminină de tenis de masă Sparta Praga — 
Voința Arad, contînd pentru sferturile de finală ale 
«Cupei campionilor europeni". într-adevăr, deși for
mația campioană a Cehoslovaciei (care se confundă 
de fapt cu reprezentativa acestei țări) pornea ca 
favorită — dată fiind valoarea primelor două jucă
toare, Marta Luzeva șl Jitka Karlikova — totuși — 
așa cum am subliniat în avancronică — nici șansele 
gazdelor nu erau de neglijat.

Inițial, noi ne gîndisem că victoria Voinței era 
posibilă numai printr-un triplu succes al Eleonorei 
Mihalca, căreia urma să i se adauge — eventual — 
încă două puncte cîștigate de Magdalena Lesai și 
Lîdia Sălăgeanu la Maria Palkova (învinsă în retu
rul .G.G.E.* cu Progresul, la București — în luna 
mal de Victoria Jandrescu). Dar, Eleonora Mihalca 
n-a reușit decît un event: a ieșit învingătoare asu
pra Jitkel Karlikova și Măriei Palkova. In schimb, 
un rezultat surpriză a izbutit Magdalena Lesai. După 
ce — normal — a depășit-o pe Maria Palkova, ea 
a trecut șl de Jitka Karlikova — recomandată ca o 
jucătoare aliată In plină ascensiune prin ultimele 
victorii din campionatele Internaționale ale Scandi
navici. La 4—4, s-a disputat întîlnirea Maria Pal
kova — Lldia Sălăgeanu, care avea să decidă scorul 
final. A cîștigat sportiva oaspe, dar, la fel de bine 
putea Ieși învingătoare și Lidia Sălăgeanu. Mai 
degrabă decît cunoștințele tehnice și tactice, a bi
ruit calmul, stăpînirea de sine. Reprezentanta Vo
inței Arad, după ce a luat primul sel, s-a speriat și 
mai mult decît la începutul meciului și, copleșită 
de emoție, a constituit în cele din urmă o .pradă" 
ușoară pentru Maria Palkova (șl ea debutase timo
rată).

Așadar, acestea au fost momentele cheie ale în
tregii întîlniri — terminată cu calificarea echipei 
Sparta Praga (scor final: 5—4) în semifinalele ac
tualei ediții a „C.C.E.* Dar, sincer vorbind, jucă
toarele arpdance au .scăpat* e victorie pe care, 
dacă ar fi obținut-o, ar fi meritat-e. De ce ?

Arătam într-un articol precedent că Marta Luzeva 
— se pare — nu deține o formă prea bună. Și așa 
a fost, în ciuda celor trei victorii repurtate. De 
exemplu, Eleonora Mihalca s-a .bătut* mai mult 
singură. Ea s-a grăbit să atace decisiv, dar a exa
gerat și, în consecință, a ratat multe mingi — ne
pregătite suficient. Mihalca acționase fără greșeală 
în partida cu Karlikova — pe Gare a învins-o fără 
drept de apel și într-o manieră în care n-am mai 
văzut-o jucînd de multă vreme. Contra Luzovei, ea 
și-a supraestimat însă adversara, pentru că replica 
jucătoarei cehoslovace nu ne-a impresionat, n-a lest 
la nivelul posibilităților demonstrate gu alte 
Deci, putea fi învinsă. La fel și Karlikova, nu 
tificat așteptările.

Magdalena Lesai a fost jucătoarea Gare s-a 
și de data aceasta. Fără a beneficia de condițiile 
asigurate cemponenților loturilor republicane, ea se 
antrenează conștiincios. Datorită și paletei (acope
rită cu cauciuc obișnuit, zimțat șl cu soit) ea șl-a 
incomodat adversarele, pe unele le-a și dominat i 
cașul Karlikovei și Palkovef. Apreciem dirzenia și 
modestia acestei jucătoare, aflată într-un progres 
lent, dar sigur.

Lidiei Sălăgeanu nu îi 
tru pierderea meciului la 
o partidă a hazardului...

ocazll. 
a jus-

Impus

putem face imputări pen- 
Palkova. A fost mai mult,

C. COMARNISCHI

GLOB
strînse in etapa de ieri

finală ale campionatului
mondial 1970

patru formații semifinaliste) se 
întîlnesc într-un turneu final, 
care va avea loc intre 2 și 9 iu
lie 1968, în Italia.

La 1 februarie 1968, la Casablan
ca vor avea loc tragerile la sorți 
pentru alcătuirea grupelor preli
minarii ale campionatului mondial 
din 1970. După sum s-a mai a- 
nunțat, sistemul de desfășurare a 
preliminariilor și a turneului fi
nal al C.M. va fi identic cu cei al 
ultimei ediții. Grupele prelimi
narii vor fi alcătuite pe zone

• Echipa de fotbal a U.R.S.S. 
a jucat ieri în orașul francez Lo- 
rient terminind la egalitate (0—0) 
cu formația locală, care activează 
in divizia B. Marți, la Paris, se
lecționata U.R.S.S. va întilnl o 
reprezentativă a Franței.

36, reprezentanții 
o mare ocazie de

care nu 
clipă 

post ! 
noștri 
a în-

admirabile. Imediat, însă, 
urmăresc cu

(Urmare din pag. 1)
ță. Din nou Penciu este aplaudat 
la scenă deschisă. In min. 32, 
unul dintre jucătorii francezi este 
în poziție clară de ofsaid, dar ar
bitrul nu sancționează faza care 
se desfășura la 25 m, exact pe 
mijloc în fața buturilor echipei 
gazde. Atacul francez este de o 
insistență cum rar ne-a fost dat 
să vedem. Se remarcă în special 
jucătorii din linia de 3/«,
lasă echipei noastre nici o 
de răgaz. Dar Penciu e la 
In min. 
ratează
scrie o încercare la capătul unei 
acțiuni 
francezii degajează, 
perseverență și ajung pînă în apro
pierea „22“-ulul nostru, de unde 
Lacaze execută un „droap“ care 
urcă scorul la 6—3 (min. 39). Cu 
acest scor a luat sfirșit prima 
parte a jocului, despre care mai 
trebuie să menționăm că a con
firmat o netă superioritate a prin- 
zătorilor noștri la margine (De- 
mian — Țuțuianu 16—9 contra 
redutabililor Dauga — Plantefol).

La reluare, atacurile gazdelor 
sînt executate parcă cu și mai 
multă insistență, dar val după val 
ele se lovesc de stînca apărării 
noastre. Minute în șir mingea este 
purtată pînă în apropierea butu
rilor noastre, de unde este res
pinsă in extremis. In min. 51, ju
cătorii români reușesc un contra
atac pînă aproape de terenul de 
țintă francez, dar din nou 
ratează o mare ocazie. Mai 
după o aruncare la margine, 
gea este cîștigată, dar nu 
tient de bine controlată de

se 
apoi, 
min„ 
sufi- 
jucă-

torli noștri și Capendeguy reușeș
te o încercare la colț. Trebuie Insă 
să menționăm — asupra acestui 
fapt toți specialiștii slnt de acord
— că Florescu a fost obstrucționat 
de Cabanier, care l-a Împiedicat 
să șutaze balonul tn tușe, ținin- 
du-1 de tricou- După o scurtă ezi
tare, arbitrul a acordat Încercarea 
și, in pofida unei poziții nefavo
rabile, Lacaze a transformat s 
11—3 (min. 61). în continuare, timp 
de 10 minute, jocul se desfășoară 
sub semnul superiorității gazde
lor, care atacă formidabil. Spre 
sfirșitul partidei, rugbiștii români 
Își revin și preiau inițiativa. Este 
acum rindul francezilor să treacă 
prin momente de mari emoții. Am 
notat două-trel atacuri excelente 
care dereglează jocul francezilor. 
Din păcate, Insă, acțiunile eșuează 
la un pas de terenul de țintă al 
gazdelor, Lacaze se remarcă prin 
șuturi salvatoare. Și In a doua 
parte a jocului superioritatea în 
margine ne-a aparținut: 18—12-

Consider că întreaga noastră e- 
:hipă merită felicitări pentru mo
dul in care a jucat, menținlnd un 
echilibru în compania unui „15" 
de mare clasă.

Irlandezul D’Arcy a condus for
mațiile :

FRANȚA : LACAZE — Lenient, 
Lux, TRILLO, CAPENDEGUY — 
MASO, Mir — HERRERO, Carrere. 
Rupert, Plantefol, Dauga. Espon- 
da. CABANIER. Berejnoi ;

ROMÂNIA; PENCIU - Wusek. 
IRIMESCU, DRAGOMIRESCtJ. 
Nica — Oblemenco, FLORESCU.
— DEMIAN, Rășcanu, CIOBĂ
NEL, Țuțuianu, Veluda, Baciu, 
Onuțiu, Stoica.

38 DE ȚĂRI ÎNSCRISE PÎNĂ ACUM

LA J.O. DE
PARIS 10 (Agerpres). 

ședinți ai federațiilor 
internaționale și ai comitetelor 
olimpice din diferite țări au vi
zitat timp de două zile instala
țiile de la Grenoble, Saint-Nizier, 
Villars de Lans, Autrans, Alpe 
d’Huez și Chamrousse, unde se 
vor desfășura întrecerile celei 
de-a X-a ediții a Jocurilor Olim
pice de iarnă. Oaspeții au fost 
însoțiți de președintele Comite
tului olimpic francez, contele 
Jean de Beaumont, președintele 
Comitetului de organizare, A.

— Pre- 
sportive

IARNĂ DE LA GRENOBLE
Michallon, și alte oficialități 
sportive franceze. Cei prezenți 
s-au declarat satisfăcuți de con
dițiile tehnice ale instalațiilor 
sportive, precum și de posibilită
țile de cazare asigurate de auto
ritățile franceze.

★ 
COMITETUL DE

RE A JOCURILOR 
DE IARNA, CARE
LOC ÎNTRE 6 ȘI 18 FEBRUA
RIE 1968, A PRIMIT PlNA IN 
PREZENT ÎNSCRIEREA DE 
PARTICIPARE DIN PARTEA A

ORGANIZA- 
OLIMPICE 

VOR AVEA

88 
SE 
AȘTEAPTA, 
CONFIRMAREA PARTICIPĂRII 
A INCA ȘAPTE ȚARI.

★
LAUSANNE 10 (Agerpres). — 

Comisia executivă a Comitetului 
internațional olimpic se va în
truni în zilele de 16 și 17 decem
brie la Lausanne. Cu acest pri
lej, va fi stabilită ordinea de zi 
a sesiunii C.I.O., care se va ține 
la Grenoble, cu prilejul „Olimpi
adei albe".

DE ȚARI, PRINTRE CARE 
NUMĂRĂ ȘI ROMÂNIA. SE 

DE ASEMNEA,

telexradiotelefon
Marți iau sfirșit la Stockholm, 
întrecerile pe teren acoperit, ale 
turneului european de tenis pe 
echipe. Pentru finale s-au califi
cat echipele Angliei, Spaniei, Sue
diei și Cehoslovaciei. Spania va 
intilni Anglia, iar Suedia pe Ce
hoslovacia .

Cunoscuții atleți australieni Ron 
Clarke și Derek Clayton vor face 
o tentativă, la sfirșitul acestei 
luni, pentru a corecta recordul 
mondial al orei deținut de belgia
nul Gaston Roelants cu perfor
manța de 20,664 km. Clayton, care 
recent a cîștigat maratonul 
șahi" 
09:36,4, 
mile in 
alergat

„A- 
cu timpul record de 2h 
a parcurs anul trecut 3 
13:25,4. De asemenea, 
6 mile în 27:56,6.

el a

ca-Proba de simplu femei din 
drul turneului internațional de te
nis pe teren acoperit la Crystal 
Palace din Londra a revenit en
glezoaicei Virginia Wade, care a 
întrecut-o, în finală, cu 6—2, 6—3 
pe compatrioata sa Williams. La 
simplu bărbați a cîștigat Cliff 
Drysdale (Republica Sud-Africa
nă), învingător su 6—4, 6—3 în 
fața englezului Bobby Wilson. în 
finala de dublu bărbați, cuplul 
Drysdale, Darmon a dispus cu 
3—6, 6—3, 6—3 de perechea
Taylor, Cax.

Campionatele de schi ale Tiro- 
lului, prim criteriu de selecție a 
echipelor ' ’
iarnă, au 
cu proba 
masculin, 
Schranz, 
și Reinhardt Tritscher. 
pînd în aîară de concurs, ameri
canul Jerry Elliott (din echipa 
olimpică a S.U.A.) a ocupat locul 
6, la mai mult de 4 secunde in 
urma învingătorului. în cursa fe-

Austriei pentru J.6. de 
început lingă Innsbruck 
de slalom special. La 
primul s-a clasat Karl 
urmat de Alfred Matt 

Partici-

minină, victoria a revenit tinerei 
schioare Gertrud Gabi, secundată 
de Brigitte Sewald. Schioarele a- 
mericane Wendy Allan și Suzan
ne Chaffee s-au situat pe locu
rile 6 și respectiv 8.

Premiul sportiv „Ghidonul de 
aur", acordat anual celui mai bun 
ciclist italian, a fost atribuit lui 
Felice Gimondi, care a cîștigat 
Turul Italiei și Marele premiu al 
națiunilor contracronometru.

Titlul de cel mai bun sportiv 
finlandez al anului 1967 a fost 
acordat lui Eero Tapio, care a cu
cerit medalia de aur la categoria 
ușoară, cu prilejul campionatelor 
mondiale de lupte greco-romane, 
desfășurate la București.

Schioara austriacă Erika Schle- 
negger, campioană mondială la 
coborîre, a anunțat că din „mo
tive personale" nu va putea par
ticipa la apropiatele concursuri 
internaționale și probabil nici la 
Jocurile Olimpice. După acciden
tările suferite de Inge Jochum și 
Heidi Zimmermann, forfait-ul a- 
cestel valoroase schioare reduce 
serios șansele echipei feminine a 
Austriei la marile competiții ale 
actualului sezon.

Marele maestru Internațional 
de șah Ludek Pachman a fost in
vitat pe o perioadă de patru luni 
de zile In Porto Rico. Invitația, 
care a fost făcută de Universitatea 
din San Juan are drept scop pre
darea de către maestrul ceho- 
slovaa a unui curs de istoria și 
teoria jocului de șah.

Campionul mondial de ciclism 
(profesionist), belgianul Eddy 
Merckx, se află In Insulele Ca
nare, unde a participat la cîteva 
curse demonstrative. Cu acest

prilej, el a declarat ziariștilor că 
principalul său obiectiv pe anul 
1968 va fi Turul Franței, pe care 
este decis să-l cîștige la prima 
participare, ca și J. Anquetil in 
anul 1957. Merckx își va începe 
antrenamentele la 15 ianuarie, In 
Sardinia.

Turneul internațional de șah de 
la Palma de Majorca a programat 
runda a 11-a, Botvinnik l-a învins 
pe Donner, iar Gligorlci pe Me
dina. Intilnlrea dintre Portisch șl 
Ivkov s-a încheiat remiză. Cele
lalte partide s-au întrerupt. In 
dasament conduce Bent Larsen cu 
B‘/a p (1), urmat de Botvinnik 8% 
p, Smîslov și Gligorlci cite 7 p 
etc.

Cunoscutul atlet tunisian Mo
hamed Gamoudi medaliat cu ar
gint în proba de 10 000 m la J.O. 
de la Tokio, va participa la 17 de
cembrie la un cros Internațional, 
care va avea loo la Barcelona. La 
18 ianuarie 1968, Gamoudi se va 
alinia la startul ____ 1___ _
St. Sebastian. în sezonul de pri
măvară, el va participa la crosul 
Națiunilor (16 martie la Tunis) și 
la ceil pentru 
(Bruxelles).

In prima zi a 
ți o nai de tenis

crosului de la

„Cupa Martini"

turneului interna- 
de la Adelaida au

fost înregistrate următoarele re
zultate : simplu bărbați: Ulrich — 
Bolton 6—0, 6—1 ; Stone — Kerb 
6—2, 6—2 i Bowrey — Baulon 
14—12, 6—3) Belkin — Close 
6—4, 6—1) Ruffels — Ryan 6 -4, 
6—3r Janssens — Perkins 9—7, 
6—3; simplu femei: Salome — 
Sieler 6—3, 6—3; dublu bărbați: 
Leschly, Ulrich — Doerner, Mac- 
cabe 9—7, 7—5.

In turneul internațional de ho
chei pe gheață de la Bratislava, 
formația Slovan Bratislava a în
vins cu scorul de 6—2 (1—2, 2—0 
3—0) selecționata de tineret a 
orașului Budapesta.

ROMA, 9. — Campionul mon
dial de box la cat. mijlocie. Emile 
Griffith (S.U.A.), a sosit la Borna 
In vederea meciului pe care 1 va 
susține la 15 decembrie la Palazzo 
dello Sport In compania italianu
lui Remo Golfarini. Intr-o decla
rație făcută reprezentanților pre
iei, Griffith a spus: „Am accep
tat această Intîlnire, deoarece se 
pare să Golfarini este un pugii -t 
curajos, care preferă ofensiva. 
Asemenea adversari îmi plac toar
te mult. In ceea ce privește cel 
de-al treilea meci pentru titlul 
mondial cu Nine Benvenutti, cred 
că el 
lunii

se va desfășura In cursul 
martie, probabil la Roma.

F.I.P. VA CERE INCLUDEREA PLANORISMUl'?
III PROGRAMUL JOCURILOR OLIMPICE

HEIDELBERG 10 (Agerpres). — 
Șepp Kunz, președintele Federației 
internaționale de planorism, a anun
țat că la Congresul federației, ținut 
recent la Heidelberg, s-a hotărît să 
se ceară ca planorismul să figureze 
în viitor printre disciplinele olim-

pice. In i r,
națională intenționează ca’la 
rile Olimpice din anul 1972 
Munchen să facă demonstrații de 
planorism pentru a arăta frumu
sețea și utilitatea acestui sport

acest scop, federația inter- 
Jocu- 
de la
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