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~ Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport = 
= a oferit ieri un dejun oficial în cinstea sportivilor par- = 
= ticipanți la cea de a XlX-a ediție a Jocurilor Olimpice = 
E de la Ciudad de Mexico. =
= Au luat parte membri ai conducerii C.N.E.F.S., ai = 
Ș unor departamente, președinți și secretari de federații, § 
H activiști ai cluburilor, sportivi, antrenori, metodiști, me- = 
| dici sportivi, reprezentanți ai presei. =
= Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă. =
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SÂPTÂMÎNA 

FILMULUI 

SPORTIV
La cinematograful „Tim

puri Noi" din Capitaiă se 
desfășoară cu succes Festi
valul filmului sportiv. Scurt- 
metrajele „File din istoria 
sportului românesc", „Echipa
jul", „Primii pași în sport", 
■Zborul în alb", „Antreno- 

iruK și documentarul prile
juit de aniversarea a 20 de 
ani de la înființarea clubului 
Dinamo mai pot fi vizionate 
astăzi și mîine. Programul 
începe ia ora 9 și se desfă
șoară oină Ia ora 21 (în con
tinuare).

MECIUL ATLETIC
ȘCOALA -

UNIVERSITATEA A FOST 

CONTRAMANDAT
Direcțiunea educației fi

zice și sportului școlar 
din Ministerul învățămîn- 
tului ne comunică :

Din motive tehnice, me
ciul atletic dintre repre
zentativele școlilor și stu
denților, care trebuia să 
aibă loc în zilele de 2 și 
3 noiembrie, se .contra
mandează.

Partidele Steaua — Rapid au constituit întotdeauna spectacole fotbalistice demne de urmărit, în ciuda for
mei sau a locurilor în clasament. „Studiul" din imagine: Greavu, Răducanu și Sorin Avram care își dispută 
balonul în ultima întîlnire: Rapid — Steaua: 3—1.
Ce va fi azi ? Foto : A. NEAGU

Astăzi, pe ,,23 August"

ÎNTÎLNIRE CU CELE PATRU
„BUCUREȘTENE

r CU OCHII
I
I
I

AȚINTIȚI

„VERNISAJ"
LITERAR

Aseară, la librăria „Mihail
Eminescu" din Capitală a 
fost difuzată în premieră 
noua carte a colaboratorului 
și colegului nostru, IOAN. 
CHTRILA, „Glasul roților de 
tren". Autorul „ Decatlonului 
de aur", al captivantei poves- ; 
tiri „Finala se joacă astăzi", ’ 
al fanteziei fotbalistice „World • 
Cup" prezintă, de data aceas- Ș 
ta, povestea romanțată (și 
zbuciumată...) a Rapidului. 
Afluența de vizitatori la stan
dul unde Ioan Chirilă acorda 
autografe atestă marea popu
laritate de care se bucură 
..copiii teribili ai Giuleștilor" 

■ăiar. în același timp, și apre- 
, ci'erea stilului spumos și 
| sprinten al publicistului, cu 
j atîta argint viu' in condei.

CONCURSURI 
MOTOCICLISTE

• Un grup de motocro- 
siști români, printre care M. 
Dănescu, Tr. Macarie, A. lo- 
nescu și P. Paxino, a plecat 
ieri la Ruse (Bulgaria), unde 
sportivii români vor participa 
mîine, la un concurs interna
țional în compania alergăto
rilor din țara gazdă.

• Specialiștii vitezei pe 
circuit din țara noastră și-au 
dat întîlnire la Brașov la e- 
ditia inaugurală a competi
ției „Cupa municipiului Bra
șov", la toate probele înscrise 
în campionatul național. 
Concursul va avea loc mîine, 
pe un traseu în premieră, îți 
jurul parcului.

® Ora 13,00: Progresul— Dinamo

• Ora 14,45: Rapid — Steaua
înaintea marelui eveni

ment fotbalistic de miercuri, 
care este meciul amical cu 
echipa campionilor lumii, 
bucureștenii și, prin inter
mediul televiziunii nu nu
mai ei, vor avea astăzi pri
lejul de a fi martorii celui 
de-al treilea cuplaj inter- 
bucureștean al sezonului. în 
cadrul etapei a XII-a a 
diviziei naționale A, PRO
GRESUL și DINAMO, res
pectiv RAPID și STEAUA,

promit două partide de 
mare atracție.

Spunem de mare atracție, 
gîndindu-ne ia spectaculo
zitatea și încrîncenarea din- 
totdeauna a confruntărilor 
celor patru bucureștene, Ia 
setea de puncte a echipelor 
în acest final al stagiunii 
de toamnă și, în fine, la 
dorința jucătorilor din lotul 
reprezentativ (și nu puțini 
sînt aceștia...) de a confirma 
că merită să poarte tricoul

național în meciul cu Bobby 
Charlton și compania.

Este, deci, de așteptat ca 
Pîrcălab sau Dinu, D. Nico- 
lae sau Ghergheli, Nâstu- 
rescu, Matei ca și toți cei
lalți să facă totul pentru 
victoria echipei lor...

Trecînd la amănuntele 
de ordin „tehnic", să vă re
latăm ultimele noutăți : la 
Dinamo — se dă ca posi
bilă reintrarea lui Boc, la 
Progresul —- juniorul Bel- 
deanu are șanse de a fi 
titularizat, Ia Rapid — in
certitudini legate de utili
zarea lui Lupescu, care se 
resimte după accidentul din 
meciul cu Universitatea 
Ci'aiova, la Steaua — dubii

în alcătuirea liniei de atac 
datorită... numărului candi- 
daților.

în încheiere, o curiozitate 
în sprijinul argumentului 
că meciurile de astăzi vor 
fi mai disputate ca de obi
cei ! înaintea acestui cu
plaj, cele patru competitoa
re au același număr de 
puncte în clasamentul inter 
bucureștean (două), pentru 
că Progresul a bătut pe 
Rapid, Rapid pe Dinamo, 
Dinamo pe Steaua și Steaua 
pe... Progresul I La ora 16,30 
vom cunoaște noul lider al 
clasamentului interbucureș- 
tean. Cine va fi acela ? 
Dar cine se-ncumetă să dea 
vreun pronostic...

C. S. M. Sibiu a ciștigat 
„Cupa României1 

LA CĂLĂRIE
Ultima probă — pe echipe — t 

Cu care s-a încheiat ieri, pe 
baza hipică din Calea Plevnei, 
competiția dotată cu „Cupa Ro
mâniei” nu a adus nici o. schim
bare în prima parte a clasa
mentului general. Cpmportîn- 
du-se și de astă dată excelent, 
călăreții sibieni (antrenor ALE
XANDRU PURCHEREA) au 
terminat parcursul la egalitate 
de puncte cu Steaua — princi
palul rival. Pentru desemnarea 
cîștigătorului probei pe echipe, 
a fost nevoie de un baraj, în 
urma căruia echipa bucureș- 
teană a acumulat i p, clasîn- 
du-se înaintea celei sibiene 
(7 p). Dar victoria Stelei în ulti
ma zi nu a fost suficientă pentru 
obținerea primului loc în com
petiție. Iată ocupantele prime
lor 3 locuri în clasamentul ge
neral : 1. C.S.M. SIBIU (I. Mun- 
teanu cu Strop, N. Filip cu Lu
miniș, Edith Wărmascher eu 
Gica, If. Miiller cu Cabana, 
D. Roșea cu Electric și Alex.

Bozan cu Rival) 229 p — cîș- 
tigătoarea „Cupei României", 
2. Steaua 225 p, 3. Dinamo

Tată și cîșligătorii întreceri
lor individuale, pe probe : ju
niori : Irina Ciocmata (Steaua) 
cu Germinai — proba I-a și 
N. Filip (C.S.M. Sibiu) cu Lu
miniș — proba a IV-a; fete; 
Camelia Verdeș (Steaua) cu 

Șaghîa — proba a Il-a, Edith 
Wărmascher (C.S.M. Sibiu) cu 
Gica — proba a V-a; se
niori : Constantin Vlad (Dina
mo) cu Spirt (probele III și VI)

Primilor trei clasați pe probe 
le-au fost acordate diplome și 
plachete.

„Cupa Gratis”, oferită (în 
memoria calului cu același nu
me accidentat mortal ta. Bal
caniadă) de către Centrul de 
călărie București juniorului 
care totalizează cel mai bun 
punctaj în probele la care par
ticipă, a revenit concurentei 
Gabriela Ionescu de la Centrul 
de călărie București.

Si’danca Edith Wărmascher a contribuit din plin la succesul 
echipei sale. lat-o zburînd cu calul său Cică peste unul din 

dificilele obstacole ale parcursului

MĂRȘĂLUITORI ROMÂNI 
IN ELVEȚIA

S Marin Perșinaru învingător
® P. T. T. București pe locui 3

în Elveția au avut 
loc două curse inter
naționale de marș, la 
care au participat și 
atleți de la P.T.T. 
București. Joi, în noc
turnă, pe un circuit 
din Lugano s-a des
fășurat O cursă indi
viduală de 10 km, în 
care Marin Perșinaru 
a obținut o frumoasă 
victorie, cu timpul de 
44:55,0. Ceilalți atleți 
români s-au clasat 
astfel: 4. Ilie Vasile 
45:14,0; 6. Victor Such 
45:45,0; 19. Ion Ba- 
boie 50:33,0; 21. Du
mitru Chiose 51:58,0. 
Au participat 47 de 
concurenți din An

glia, R.F. a Germa
niei, Italia, Ceho
slovacia și Elveția.

★

Vineri dimineață, 
pe șoseaua Airolo— 
Chiaso (14 km), s-a 
disputat o ștafetă în 
5 schimburi, la care 
au luat startul 14 e- 
chipe. Pe primul Ioc 
s-a clasat ștafeta 
Londrei (9 h 17:37,8), 
urmată de Italia A 
(9 h 17:58,8) și P.T.T. 
București (9h 28:23,4). 
Echipa română a în
trecut formațiile Ce
hoslovacia A și B, 
Italia B, Elveția și 
R. F. a Germaniei.

MARGARETA
TEODORESCU

Așii volanului care își 
dispută ultima probă din 
cadrul campionatului mon
dial da automobilism — 
formula I, readuc Ciudad 
de Mexico în atenția lumii 
sportive. Întrecerea lor se 
desfășoară pe circuitul de 
la Magdalena Mixhuea ur- 
mînd a decide, în ultimă 
instanță, pe campionul lu
mii.

(Citiți amănunte în 

Panoramic sportiv ex
tern — pag. a IV-a).

CAMPIOANĂ
DE ȘAH

ORADEA, 1 (prin telefon). 
— Cu o rundă înainte de sfîr- 
șit, finala campionatului re
publican feminin de șah a de
semnat pe cîștigătoare. Este 
maestra internațională Marga
reta Teodorescu (Constructo
rul București), care intră pen
tru a doua oară în posesia 
titlului de campioană a țării. 
Ea a mai deținut acest titlu 
la ediția din 1959 a întrecerii, 
adăugîndu-i unui bogat palma
res de afirmări în competi
țiile șahiste din țară și de 
peste hotare.

Margaretei Teodorescu îi era 
necesară doar o jumătate de 
punct în ultima partidă pe 
care o susținea în turneu, 
pentru a-și asigura primul Ioc 
în clasament, indiferent de re-
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SPRE VIITOR

V
or spune unii: istoria se re
petă. Aparent, ar putea fi 
susținut acest aforism consola
tor. Dar, îngăduit să ne fie 
ca în ciuda faptelor (eșecul 
de la Lisabona și comenta

riile care au urmat) sâ nu fim de 
acord nici cu teza în sine, nici cu 
consolările și să afirmăm, cu toată con
vingerea, că nu istoria se repetâ, ci 
erorile perseverează și rezultatele se 
mențin aceleași.

Nefiind fataliști și neacceptînd nici 
atitudinea de a ne opri, în interpreta
rea faptelor, la suprafața fenomene
lor, va trebui — din capul locului — 
să subliniem eroarea fundamentală care 
se perpetuează pe tărîmul fotbalului 
românesc, aceea de a continua aser
virea față de prezent, de a căuta în 
trecut justificări cu o accentuată tentă 
sofistică și de a ignora viitorul.

Să _ reflectăm puțin asupra acestei 
atitudini și a inevitabilelor ei rezultate.

Aservirea fată de prezent ne con
duce la eroarea logică de a inversa 
noțiunile de succes și eșec. în linii ge
nerale, atunci cînd o reprezentantă a 
fotbalului nostru — la orice eșalon — 
susține un joc în deplasare și întîlnește 
un adversar care inițial pe scara va
lorică depășește limita mediocrității, 
ne mobilizăm toate posibilitățile, fa
cem eforturi disperate de a înregistra 
un scor negativ cît mai strîns și aacă-l 
obținem ne simțim orgoliul gîdilat ca 
și cum am fi obținut un adevărat suc
ces. în fond, însă, la 0—1 sau 0—5 toi 
despre o înfrîngere este vorba.

Plecînd de la raționamentul sofisticat 
că un scor strîns în deplasare const! 
tuie, de fapt, un succes, reacțiile ur 
mează logic, iar la capătul firului gă
sim — pentru a cîta oară ? — eșecul 
Acordînd „mitului scor* o valoare deo
sebită și urmărind, în exclusivitate, re
zultatul prezent, ignorăm perspectivele, 
investim ca reprezentanți ai fotbalului 
românesc niște valori plafonate, niște 
nume care în trecut au însemnat ceva, 
chiar dacă, în repetate rînduri, au do
vedit că la ora actuală corespund nu
mai ca sonoritate, iar pentru viitor nu 
mai reprezintă nimic.

Să ne oprim puțin asupra ultimelor 
etape de campionat — și aceste ultime 
etape sînt în număr de Ti — și să 
vedem care a fost comportarea majo
rității celor ce au îmbrăcat, la Lisa
bona, tricoul reprezentativei noastre 
Colecțiile ziarelor cu rubrici de sport 
ne vor răspunde că tn quasi totalita
tea acestor etape de campionat — și 
campionatul este un barometru valabil 
oriunde se practică fotbalul — au ară
tat o îngrijorătoare lipsă de formă spor
tivă a senatorilor de drept ai naționa
lei. Tot ele au mai evidențiat, însă, că 
dispunem de o rezervă internă de ju
cători tineri care, etapă de etapă, au 
vădit o valoare superioară consacra- 
ților.

Și atunci, logica — și trebuie să fim 
tributarii ei — ne impunea, cu valoare 
de comandament, să promovăm pe cei 
ce vin, pe cei ce vădesc o valoare as
cendentă și nu pe cei care bat oașul 
pe loc —’ în cel mai bun caz — sau 
manifestă un regres constant. Dar, aci 
intră In joc mentalitatea greșită de 
care vorbeam mai sus, lipsa de _ curai 
și goana după un „eșec onorabil*.

Departe de noi gîndul de a-l scoate 
pe antrenorul Angelo Niculescu un jap 
ispășitor pentru eșecul neonorabil de la 
Lisabona, dar, totuși, nu ne putem pprj 
să nu-l acuzăm de lipsă de curaj și 
de faptul că mai ales această lipsă s® 
manifestă în frica de a nu înregistra 
infringed severe.

Din această teamă, în principal, an
trenorul Angelo Niculescu nu a pro 
movat nume fără sonoritate, dar care 
dovediseră calitate și tot din această 
temere a indicat inițial echipei o li
nie tactică de un deosebit ermetism 
defensiv, linie care, în ciuda realităților 
de joc, a fost menținută pînă la ulti
mul minut. Dar acest ultim minut ar 
trebui sâ-l folosim drept moment al 
adevărului și să ne decidem să re
nunțăm la atitudini retrograd fataliste, 
să renunțăm la mitul numelor sonore 
și să privim spre viitor. Și acest viitor 
cere oameni noi, mentalitate nouă.
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Niki Mihail BURILIANU

zultatele ultimei runde, în care 
nu mai avea de jucat Remiză 
care a survenit după puține 
mutări în compania Măriei 
Pogorevîci, astfel că noua cam
pioană era cunoscută încă din 
penultima rundă.

In celelalte partide au fost 
consemnate următoarele re- 
zul »te: Polihroniade — Petri 
1—0, Makai — Simu 1—0, 
Jianu — Solomonovici 1—0, 
Perevoznic — Juncu 1/2—1/2, 
Chiș — Răducanu 1/2—1/2, 
Reicher—Baumstarck 1/2—1/2.

Pentru ultima rundă, des
chisă rămăsese doar lupta

pentru locul doi, în care cele 
două pretendente — fosta 
campioană Gertrude Baum
starck și maestra internațio
nală Elisabeta Polihroniade 
— s-au întilnit în partidă 
directă: remiză. Iată clasa
mentul final al celor trei 
locuri fruntașe: 1. Margareta 
Teodorescu 10‘/2 puncte (din 
14 posibile) 2. Elisabeta Poli
hroniade 9% p, 3. Gertrude 
Baumstarck 9. p. Pentru ce
lelalte locuri ale clasamentu
lui, decisive sînt celelalte 
partide ale ultimei runde, ta 
curs de desfășurare.
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DIALOG
CU CITITORII
Numeroasele scrisori sosite 

în ultimul timp la redacție 
de Ia pasionați ai sportului 
cu pedale ne-au determinat 
să dedicăm „dialogul'' de as
tăzi ciclismului.

Prof. MARIN VO1CAN, din 
Balș, ne scrie — în numele 
său și al unui grup de co
legi — eă ar dori ea fede- 
rația de ciclism să organi
zeze excursii pe biciclete de 
turism în țară și peste ho
tare, excurșii care ar da po
sibilitatea unui mare număr 
de pasionați ai turismului să 
facă „Turul României" sau 
excursii în străinătate. în 
ceea ce privește „Turul 
României" pe biciclete, soco
tim că ar fi. bine să vă a- 
dresați comisiei de turism și 
alpinism județene sau agen- 

* ției O.N.T. Pentru excursiile 
pește hotare numai O.N.T. vă 
poate da relații. F. R. Ciclism 
se ocupă de sportul de per
formanță și, chiar dacă dv 
socotiți o performanță ex
cursia pe biciclete, de 7 zile 
sau mai mult, problema la 
care vă referiți nu intră în 
competenta F.R.C.

JEKEM1A NEDELGIJ, co 
miina Puiești, județul Buzău 
(.sau „Moș Ieremie" .curii i s<i 
mgi spune) ne anunță că a 
încheiat lunga șa expediție 
pe bicicletă, făcc'ă de-a lun
gul a 7 075 km pe șoselele 
țării. Pentru cei 10 de ani 
ai . săi performanța este in
tr-adevăr uluitoare. De aceea 
îi și adresăm sincere și en
tuziaste felicitări. Acum plă- 
nuiește o nouă excursie care 
să însumeze 10 000 km! Mai 
înainte însă este dispus să-și 
împărtășească impresiilp ori
cărui grup de cicloturișți care 
dorește sg șe aștearnă la 
drum. Așteaptă doar șă fie 
invitat...

VAȘILE COSȚEA, din Iași, 
un tînăr de 1? ani (este evi
dent că sportul cu pedale nu 
cunoaște limită de vîrstă : 
Moș Ieremie are 70 de ani. 
Vasile Costea numai 17), a 
făcut și el în acest an „Tu
rul României" pe bicicletă 
(un „Cârpați" cu care șemîn- 
drește), rulînd 3 000 km. Din
tre aceștia, 500 au fost par
curși noaptea. Este mîhnit că 
la Iași nu se ocupă nimeni 
de soarta celor ce doresc să 
facă ciclism. Am mai scris

o dată despre această pro
blemă. Revenim : oare nu se 
găsește nici un -profesor <le 
educație fizică in bătrina ca
pitală a Moldovei care să-și 
asume misiunea de a îndru
ma pașii celor ce vor să se 
dedice sportului cu pedale ?

ION BORGOVAN, din Lu
duș, ne propune un sistem 
competițional pentru începă
tori. Este interesantă lucra
rea dv și o vom supune spre 
discuție Biroului F. R, Ci
clism.

HOREA MIHAILESCD, IO
NEL HURMUZAN, ION POP, 
FRANCISC ELEG și FLORIN 
TOPOR, din Cluj, ni șe a- 
dresează cu rugămintea de 
a le facilita posibilitatea rea
lizării unei excursii pe ruta 
Cluj — Varna — Istanbul — 
Atena 
Cluj, 
dacția 
ocupă 
astfel 
c.e putem face este să vă sfă
tuim să luați contact cu a- 
genția O.N.T. din Cluj, sin
gura în măsură să vă lă
murească asupra celor nece
sare. Orjcum, pentru o ex
cursie atjt de lungă vp 
necesar un antrenament asi
duu șj cel puțin cîteva ex
cursii gen „Turul României".

MIHĂI NEDELCțJ, elev la 
Liceul ,.D. Cantemir" din Ca
pitală. ne mulțumește pentru 
conținutul bogat al rubrici
lor ziarului nostru. îi mul
țumim... și noi ! Dorește să 
practice ciclismul (are 15 ani) 
și nu știe cui să se adreseze. 
Iată o adresă utilă (în acest 
caz) : centrul de ciclism al 
F.R.C, Combinatul Poligra
fic București, antrenor Con
stantin Cîrjan. Mulțumit ?

I.OAN COAILOȘAN, res
ponsabilul secției de ciclism a 
asociației sportive Gaz me
tan din Mediaș, ne relatează 
cu amărăciune condițiile pre
care în care sînt nevoiți să 
activeze amatorii sportului 
cu pedale din această unita
te sportivă. Vă înțelegem su
părarea. Vom supune Birou
lui F. R. Ciclism problemele 
pe care le ridicați și credem 
că unele dintre ele se vor 
rezolva. De doi bani spe
ranță...

— Roma — Belgrad — 
Stimați tovarăși, re- 
,ziarului nostru nu se 
de organizarea unor 

de excursii. Țpt ceea

Hristoche NAUM

CAMPIONATUL
MUNICIPIULUI

bl
A început campionatul de 

box (tineret) al municipiului 
București. în prima reuniune, 
disputată în sala Casei de cul
tură a tineretului din sectorul 
4. s-au înregistrat următoarele 
rezultate : C. Șerban (Steaua) 
b.p. I. Negrescu (Energia), Gh. 
Constantin (Energia) b.p. V. Ba- 
lica (C.P.M.B.), Gh. Tobă (E-

BIOHEȘII
nergia) b.ab. Gh. Ilie (Gr. Ro
șie), C. Ghiță (Steaua) b.p. V. 
Postolache (Semănătoarea), M. 
Neagoe (Metalul) b.k.o. f. Ba
dea (Gr. Roșie), Em. Weidler 
(Steaua) b.ab. G. Badea (Ra
pid), Gh. Manea (Voința) b.p. 
Gh. Radu (Rapid), N. Zamfi- 
reșcu (Semănătoarea) b.p. I. 
Ștefan, T. Miron (Steaua) b.ab. 
Gh. Gologan (Rapid), Al. Popa 
(Steaua) b.p. I. Balint (Rapid), 
H. Klaus (Universitatea) b.p. 
V. Marinescu (Olimpia).

Reuniunea următoare 
disputa astă-seară, de la 
la Casa de cultură a

vase 
ora 19, 
tinere-

tujuj din sectorul 5 (str. Șerban 
Vodă nr. 235). Vor urca în ring 
32 de boxeri.

Un asalt din întrecerea floretiștilor pe planșă; Ioachim 
(Constanța) in dreapta și Ungureanu (Iași)

„CUPA SPERANȚELOR^
PRIMA SURPRIZĂ: CAREI-CRAIOVA 5-4

Spadaslnii din Cărei au rea
lizat prima surpriză a finalelor 
„Cupei speranțelor", reușind să 
întreacă echipa Craiovei, una 
dintre favorite 1 Meciul s-a des
fășurat în nota de dominare a 
trăgătorilor antrenorului Anrtrp- 
ne Covaci, care au luat conduce
rea chiar din primul asalt (Su
ceveana — Isăilă' 5—2). însufle
țiți de acest prim pas către 
victorie, spadasinii din Care; 
și-au mărit avantajul pînă la 
5—1. Apoi, el au avut o perioadă 
de scădere, care le-a îngăduit 
scrimerilor din Cr.alova să re
ducă din handicap, pînă la 5—4... 
Realizatori : Suceveanu și Cepre- 
ghi cîte 2 v, Baroti, resp. Po- 
deanu 2, Bunea și Isăilă.

Iată și alte rezultate din prima 
zi : SPADA : București A — 
București B 9—0 (Călina, Bălan 
și Bărăgan cite 3 v); FLQRElA 
BĂIEȚI : București A — Bucu
rești B 5—4. ivleci aparent str’îhs, 
in egre prima echipă a Bucu- 
reștliilul a... cochetat cu secunzii. 
Au punctat : Ursovici șl Ștefan

ÎN CAPITALĂ
SÎMBĂTĂ

BASCHET. Sala Progresul, de 
la ora 18,30 : Progresul-Petrolul 
Ploiești (m. B).

ATLETISM. stadionul Ciulești, 
de la ora 15 : Rapid București-Lo- 
komotiv Sofia.

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 
16,30 : Medicina—I.E.F.S. (m.B), 
Dinamo—I.E.F.S. (I. A); A.S.E.— 
Constructorul (f.B).

fotbal, stadionul „23 August", 
ora 13: Progresul-Dinamo Bucu
rești, ora 14,45 : Rapid-Steaua.

SCRIMA. Sala de la stadionul 
Republicii, ora s,3o și 15 : finalele 
„Cupei speranțelor^ (toate ar
mele).

POPICE. Arena Laromet, de la 
ora 16 : laromet — Petrolul Plo
iești (f) ; arena Constructorul, de 
la ora 16 : Constructorul — Gloria 
București; (m) partide din cam
pionatul diviziei A.

DUMINICĂ
BASCHET. Sala Floreasca, de la 

ora 8 : Volnța-Constructorul Iași 
(rn.B)i I.C.H.F.—Polltthnlca Git-

ROII ȘI PEDALE
C. GRIGORE, FAVORIT 

LA CICLOCROS

Duminică dimineața are loc. 
prima competiție oficială de 
ciclocros a sezonului : CAM
PIONATUL CAPITALEI. Deși 
șăptămîna trecută întrecerea 
organizată de Școala sportivă 
nr. 2 a fost cîștigată de Va- 
sile Selejan, modul cum a 
evoluat C. Grigore (după re
pararea unei defecțiuni a for
țat și a ajuns în imediata a- 
propi.ere a învingătorului) ne 
determină să-l s.ocotim favori
tul nr. 1 al campionatului 
care are loc mîine dimineață, 
începînd de la ora 10, pe tra
seul situat la Pantelimon. E- 
voluțja sa de la campionatul 
municipiului București ne va 
da posibilitatea să-i estimăm 
posibilitățile la finala pe țară 
de la 24 noiembrie.

uniți (pentru 5—6 
zile) la o verifi
care comună. Ide- 
ea este bună. Pu
nerea ei în prac
tică va fi, însă, 
însoțită de difi
cultăți. După C'im 
se știe, la Brăila, 
Ploiești și Brașov, 
de pildă, în tim
pul iernii nu sînt 
condiții de rulaj. 
Frigul și zăpada 
abundentă vor fi 
principalii adver
sari. Reunirea tu
turor într-o loca
litate cu climă 

acceptabilă 
la reve-

Sport 
la televiziune

AZI

Ora 13 — transmisia meciu- 
Iui de foțhal de diyizi^ A din
tre echipele Progresul și Di
namo BueiȚrești ;

Ora 14,45 — transmisia me
ciului de fotbal de divizia A 
'dintre echipele Rapid și Stea
ua ; șnibeie transmișii sînț ,de 
pe sța/iioneJ „23 August44 din 
Capitală ;

Ora 13 — emisiunea , .Sta
dion « care va cuprinde in
terviuri cu me^ali^ții olimpici 
Viorica Vișcopoleanu. Lia Ma- 
noliu și ionel Drîmbă, pre
cum și cu antrenorul emerit 
Radu 
chipei

Huțan ; prezentarea e- 
de fotbal a Angliei

MÎINE

15.15 — transmisia me- 
internațional de fotbal 

echipele

Ora 
ciulul 
dintre echipele Progresul 
București—Bonsucceșo Rio de 
Janeiro.

Ora 19.50 — emisiunea „Te- 
lesport".

PRIMUL

CONSTANTIN GRIGORE

EXIGENȚĂ SPORITĂ
La 8 noiembrie va avea Ioc 

ședința Biroului F.R. Ciclism. 
Nutrim speranța că forul de 
conduc,er,e a sportului cu pe
dale va rezolva cu acest pri
lej probjerna lotului republi
can și că nu va admite se
lecționarea celor ce nu și-au 
dovedit perspectivele, a celor 
ce și-au încheiat de fapt ac
tivitatea sau se află în tim
pul suspendării pentru dife-. 
rite abateri. Sperăm...

Șl PA, Și NU...
N’oua orientare metodică, e- 

laborată de colegiul central al 
antrenorilor și aprobată de 
Biroul F.R. Ciclism, prevede 
pentru perioada care urmează 
ca alergătorii selecționați în 
lotul național să se pregă
tească la cluburi, sub directa 
îndrumare a antrenorilor lor. 
în fiecare lună, ei vor fi re-

duce 
nirea la situația 
dinainte 
plus, la creșterea 
cheltuielilor, 
oarece, 
numărul 
rilor și al auxi
liarilor va crește.

Ne exprimăm 
nadumerir.ea pen
tru 
rul 
luat 
rwi 
nu mai puțin va- 

propunere: aceea de

și, ■ în

de- 
evident, 

antreno-

faptul că fo- 
tehnic nu a 
în discuție o 
veche (dar

loroasă)
a se mări ponderea concursu
rilor în timpul pregătirii piuă 
la 70—75 la sută și organi
zarea unui număr sporit de 
competiții pe circuit. Desigur, 
nu este nici acum țîrziu pen
tru a se modifica aceste pla
nuri...

După meciul

ECHILIBRU

Cea mai echilibrată dispu
tă de la începutul campio
natelor diviziei A de volei 
este, fără îndoială, cea prile
juită de etapa a patra, atît 
la feminin cît și la mascu
lin. 0 ......................
fete, 
sala Ciulești dintre liderul 
actualei ediții a campionatu
lui, Penicilina Iași, 
pioana țării, Rapid.

Este o partidă de 
tracție în ’.care e 
presupus un învingător sigur, 
avînd în vedere progresul 
cert al jucătoarelor ieșence 
față de anul trecut, aruncat 
în balanță cu concentrarea 
de care sînt capabile rapi- 
distele și avantajul ce-1 poa
te conferi fief-ul propriu. A- 
preciem, de asemenea, foar
te echilibrate partidele C.S.M.

în centrul atenției, la 
se află întîlnirea din

și cam-

mare a- 
greu de

Șibiu — „U“ Timișoara (pen
tru poziții fruntașe în clasa
ment) și în special lupta din
tre formațiile din partea a 
doua a clasamentului : Medi
cina Buc. — „U“ Cluj, C.P.B.
— Farul și Ceahlăul P.
Neamț — „U“ Craiova. în . 
meciul Dinamo -— I.E.F.S.,
prima echipă nu poate scăpa 
victoria în trei seturi.

La masculin, derbiul eta
pei se desfășoară la Galați 
între Politehnica și Rapid, cu 
prima șansă de partea gaz
delor. Se anunță echilibrate 
meciurile care au loc la Ti
mișoara (Politehnica — 
Steaua), la Brașov (Tractorul
— Dinamo), la Brăila (Celu
loza — Viitorul Bacău) da
torită avantajului terenului 
propriu, precum și la Bucu
rești (Progresul — Petrolul). 
La Constanța, Farul ește fa
vorită în partida cu Politeh
nica Cluj.

CAMPIOANELE AU
PLOIEȘTI, 1 (prin 'telefon, 

de la trimisul nostru). —■ După 
victoria obținută în Capitală, e- 
chipa feminină de popice, Fe
rencvaros Budapesta și-a con
tinuat vineri după-amiază tur
neul în țara noastră, jucînd la 
Ploiești. De data aceasta, va
loroasele jucătoare maghiare, 
printre care se află și trei com-

DUPĂ
IN

FĂRĂ ÎNGER!
In copilărie, știam pre

cis că echipa națională o 
alcătuiește bunul Dumne
zeu. Adică, azi — dumi
nică — era etapă, iar mii- 
tie — luni — îi. chema fe
derația pg cei pe care-i 
miluise Cel de sus cu ha
rul fotbalului, dar așa, 
mai vizibil, ii punea să 
facă un antrenament^ 
două, și sîmbătă, cel tîr- 
ziu, citeai în gazetă nu
mele „tricolorilor".

De la 
le s-au 
ceresc 
program

majorare, evident, la pa
siv...

Doamne, știu că ești o- 
cupat, dar ingăduie-mi o 
șoaptă, Ig. ureche : noi nu 
sintem îngeri și, zău așa, 
ne-am săturat / Ia-l pe se- 
raf de aripioare și trimi- 
te-l să popularizeze oină 
printre școlarii din Balta 
Albă. Cit despre 
nală“

cîte 2 v și Burlea, resp. lonescu 
2, Petruș șl Neagu. Constanța — 
lași 5—4. Echipa antrenorului 
ilchimenko a contat doar pe doi 
dintre cei trei componenți al ei, 
Urcețieșcu și Nicolae, care au 
obținut cile 2 victorii. Ioachim 
a adus cea de a 5-a victorie a 
conștănțenilor. De partea cealal
tă, Dumitrescu a punctat de 3 
ori, iar Popescu o dată. Oradea 
A — Oradea B 7—2 (Cioară șl 
Uetz cite 3 v, Ruff, respectiv Ma
ghiari ș- Bereczjry).

întrecerile continuă sîmbătă 
toată ziua șl duminică dimi
neața.

o vreme, lucruri- 
schimbat. Tatăl 
are, pasămite, 

,___  redus. Acum, e-
chipa cade în sarcina sub
alternilor — respectiv, 
sfinții și îngerii. Un în
ger e absolut necesar la 
așa ceva. Nu că s-ar pri
cepe mai mult ca mine 
sau ca dumneata — dar 
pentru că, spre deosebire 
de noi, posedă o calitate 
sublimă : are răbdare. De- 
acolo și vorba „Ce răbda
re îngerească!“

Ei, și — cum vă spun — 
aranjează heruvimul de 
serviciu o combinație de 
trei jucători + opt fanto
me și, din te miri ce și 
mai nimic, scoate o echi
pă cu indicele (să zicem) 
0—2... Dacă te gîndești, 
nu-i chiar așa de rău, — 
am văzut altele mai di
hai ! Răbdător prin defi
niție, îngerul nostru face 
modificări substanțiale, e- 
limină o fantomă, adaugă 
o umbră (sau viceversa, 
pepțru variație) și rezul
tatele nu întirzie să 
arate I Avem acum o 
chipă de 0—3, cu șanse de

se 
e-

„națio- 
am martori că 

nu mi-an băgat nasul 
niciodată., nici măcar cu 
vreo sugestie; insă acum, 
cînd vin cei 11 magnifici 
ai lui Alf Ramsey — la- 
să-mă să te-nvăț cum s-o 
faci!

Pune-l pe Voinescu in 
poartă, că tot el e mai 
bun, chiar și la ora asta. 
Împrumută niscaiva oa
meni de nădejde, de prin 
țări străine: aud că s-a 
ivit un half, iu Turcia, 
unul AU Nunweiller, care 
i-a speriat pe englezi, la 
ei acasă ! încearcă să-i 
convingi pe nemți să ne 
facă rost de un atacant cu 
dribling și șut și, even
tual, cu „eseu" in coadă.. 
Nu-l uita. Doamne, nici pe 
bătrinul Constantin; ba- 
gă-l pe teren, barem o re
priză, să vadă anglicanii 
că se mai găsesc in Româ
nia fotbaliști capabili să 
dea o pasg la întîlnire și 
să execute corect o pre
luare eu stîngul! In 
nu poț zice decțt „f.a 
voia Ta" — că altt 
Iuții, de unde ? !

Insă — fără : 
Doamne, fără înger !

de rugby Cehoslovacia

0 ETAPĂ IMPORTANTĂ IN
MECIULUI CU FRANȚA

Cu cîteva zile în urmă, la 
Ricany, lîngă Fraga, s-a des
fășurat primul meci al edi
ției 1968—1969 a „Cupei na
țiunilor — F.I.R.A.“. Victoria 
reprezentativei noastre (18—9) 
s-a adăugat în palmaresul ro- 
niâno-cehoslovac, care cuprin
de acum 13 victorii românești 
și un meci nul (la Praga în 
1966).

Partida de lâ Ricany, în a-' 
fara faptului că se desfășura 
în cadrul unei competiții ofi
ciale, a mai însemnat pentru 
noi o etapă de pregătire și 
de verificare a potențialului 
de joc. Echipa a avut, în ge
neral, . o pomportarp Jjună, li
nia de țrei-sferturi remareîn- 
du-se prin Dragomirescu, Iri- 
mescu și Wusek, care au im
primat o notă de superiori
tate, demonstrînd o finețe teh- 
nico-tactică ce a atins uneori 
nivelul celor mai buni jucă
tori din Europa. Și înaintașii 
au evoluat bine, probînd o 
bună coordonare în cîștigarea 
baloapelor la margine prin 
Demian (excelent în acest joc) 
și în grămezile ordonate prin 
Iorgulescu, precum și Oportu
nitate în utilizarea baloanelpr 
cîștigate, atît din momentele 
fixe, cît și din mișcare. La

ÎNVINS PE FERENCVAROS BUDAPESTA
ponențe de bțiză Me naționalei 
Ungariei (Gyulane Scrett, Gior- 
gina Kiss și Kalmane Nadas) 
au întîlniț formația campioană 
a țării noastre, Petrolul Plo
iești, cu care au furnizat un 
meci extrem de echilibrat.

Conduse în mai multe rîn- 
duri, ploieșteneele, cu un plus 
de precizie în lansarea bilei au

DOUĂ ETAPE
DIVIZIA A

loc etapa a 
diviziei 
dispută 
FEMEI
— Vo-

Azi și mîine are 
III-a a campionatului 
A, femei și bărbați. Se 
următoarele partide: 
(sîmbătă după-amiază)
infa Tg, Mureș — Gaz metan 
Mediaș," U. T. Arad — C.S.M. 
Reșița, Laromet București—Pe
trolul Ploiești și Voința Cluj — 
Rapid București. (Cea de a cin- 
cea întîlnire, Voința București- 
Hidromecanica Brașov, s-a des
fășurat marți seara și s-a În
cheiat cu victoria bucureștence- 
lor cu 2383—2238 p d). BĂR
BAȚI (sîmbătă după-amiază și 
duminică): Constructorul Bucu
rești — Gloria București, C.F.R. 
Timișoara. — Flacăra Cimplna, 
Voința Cluj — Rapid București, 
Voința Tg. Mureș — Petrolul

Ploiești și Gaz metan Mediaș — 
Olimpia Reșița.

înaintea etapei a III-a clasa
mentele se prezintă astfel:

FEMININ
., 3 2 0 1 Î227 7 .

Hidromecanica Brașov
3 2 0 1 «64 -7 

Voința Tg. Mureș 2 2 0 0 5138 6 
Petrolul Ploiești 2 2 0 0 4692 6 
Gaz met. Mediaș 2 1 0 1 4932 4 
Rapid București - - - - 
Laromet București

8. Voința
9. C.S.M.

U. T.

1. Voința Buc.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

înger.

Dan DEȘLIU

România

PREGĂTIREA

UNDE MERGEM
’ați (m.A), Steaua-Universitatea 
Cluj (m.A),- Politehnica-I.E.F.S. 
București (m.A) ; sala Construc
torul, <j.e la ora 9,30 : Politehnica- 
Universitatea Cluj (f.A); Con- 
structorul-Voința Brașov (f.A).

VOLEI. Sala Djnamo, de la 
ora 8 : Dinarro-Șc. sp. Constanța 
(f.J), Mcdicina-Universitatea Cluj 
(f.A), Viitorul-Univ. Buc. (f.B), 
Dinamo-Șe. sp. Bacău (m.J) ; sala 
Giuleștî, d® la ora 3 : Conștrue- 
torul-Rapid (f.J), C.P.B.-Farul 
(f.A), Kapid-Peniclllna (f.A), V- 
triversltalea-Semănătoarea Buc. 
((ttșB),» șal» Progresul, de la ora 
8 : Șc. sp. 2-Llc. Găești (f.J), Șc. 
sp. l-Șc.șp.2 (f.J), Progresul-Pe- 
trolul (m. A), Progresul-Rapid 
(m.J) ; sala D. Cantemir, de la 
ora s: Cutezătorli-Vlltorul (f.J), 
Șc. .sp. 3-Steaua (m.J), Vlitorul- 
șc. sp. 1 (m.J), Săn&tatea-C. S. 
gcolar (m.J), C.p.B.-Șc. sp. 1 (f.J).

FOTBAL : stadionul Republicii, 
de la ora 15.15 : Progresul-Bon- 
succeso (în deschidere : Progre- 
sul-Dinamo, tlneret-rezerve).

SCRIMA. Sala de la stadionul 
Republicii, de la ora 8,30 : fina
lele „Cupei speranțelor" (toate 
armele).

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 8,30 : partida internațională 
feminină Voința București-Fe- 
rencvaros Budapesta ; arena Con
structorul, de Ia ora 8: Cons
tructorul — Gloria (ni-).

CICLISM. Traseul din Panteli
mon (baza sportivă Metalul), 
la ora 10 ; campionatul de 
cloeros al Capitalei.

RUGBY. '
la ora D;
Timișoara, 
Iași : teren 
ora io:
Constanța (divizia A).

feminină

de 
ci-

deTeren Progresul;
Glorla-Universltatea 

Progresul-Polltehnlca 
i Constructorul, la 

Constructorul-Parul

in
refăcut de fiecare dată, iar în 
final au cîștigat cu 2 499—2 490 
p.d. Meritul principal îii obți- 
nerea victoriei îi revine Vale
rie! Popescu (ultimul schimb al 
gazdelor), care a întrecut pe cu
noscuta sportivă Kalmane Na- 
daș, cu 464—46Ș p.țl. Tinerele 
jucătoare Marla Dobre, Maria 
Dumitru și victoria Markai, 
și-au depășit adversarele di- 
recte cu
respectiv,

Ephipa 
pesta își
turneul îți țara noastră, cu care 
prilej va întîlni formația Vo
ința București.

aceste reușite a participat în
tregul pachet de înaintași.

Făcînd abstracție de evolu
ția în general bună, a echipei 
noastre și de spiritul modern 
al jocului pe care l-a impri
mat, nu putem trece, însă, eu 
ușurință peste unele lipsuri 
manifestate pe plan fizic, teh
nic și tactic. Astfel, Veluda, 
insuficient pregătit fizic, nu 
a f^cut față rițmpjui dg joc, 
dovedindu-se deficitar și la 
placaj. Țuțuianu nu a confir
mat valoarea reală pe care o 
are, neeîștigînd mingi în mar
gine. Râșcanu și Ciobănel au 
fost lipsiți de promptitudine 
în apărare la grămezile ordo
nate, Florescu a fost mai pu
țin inspirat în alegerea solu
țiilor tactice, iar Țibuleac a 
scăpat baloane, fapt care a 
determinat ruperea legăturii 
dintre cele două comparti
mente în cîteva cazuri. Ipnescu 
a fost uneori depășit de ad
versar, iar Durbac, neatent, 
nu a respectat principiile de 
bază ale postului 
ocupă.

Desigur, aceste 
nu au fost prea 
Ie amintim tocmai pentru că 
la 1 decembrie reprezentativa 
țării noastre va avea de în
fruntat „XV“-le Franței, care 
este considerat, pe drept cu- 
vînt, printre cele mai bune 
din lume.

Reamintim că în acest an 
echipa Franței acîștiggt Tur
neul celor cinci națiuni, iar 
in vară a întreprins un tur
neu de aproape două luni în 
Noua Zeelandă și în Austra
lia. în momentul de față în 
Franța evoluează echipa Afri
cii de Sud, fapt care atestă 
pregătirea mult mai intensă 
a reprezentanților cocoșului 
galic, comparativ cu alți ani. 
De amintit și faptul că ace'ste 
jocuri ale francezilor sînț ar
bitrate după noul regulament,

fapt ce ar putea șă ne pro
ducă surprize...

Considerăm că trebuie tre
cut de urgență la remedierea 
lipsurilor semnalate, la o 
muncă mai intensă și de cali
tate a jucătorilor selecționați, 
pentru a s.g asigura, cea mai 
bună selecție și pregătire a 
lotului reprezentativ.

prof. Al. TEpFILOVjCl
antrenor federal

SE REIA
CAMPIONATUL

pe care fl

deficiențe 
grave, însă

Duminică, șe reiau între
cerile diviziei A prin me-: 
ciurile din etapa a IX-a : 
Gloria-Universitatea Timi
șoara, Progresul-Polilehnica 
Iași, Cjonstrucijoruls-Farul 
Constanța. Agronomia Cluj- 
Grivița Roșie, Rulmentul 
Bîrlad-Dinanio și Știința Pe- 
troșeni-Steaua.

Iată clasamentul după 8 
etape :

1. Steaua 8 7 0 1 173-57 22
2. Gr. R. 8 7 0 1 22
3. Dinamo 8 7 0 1 93-44 22
4. Farul 8 4 1 3 99-56 17
5. Univ. 8 4 1 3 62-73 17
6. Politeh. 8 4 0 4 68-79 16
7. Rulm. 8 3 1 4 46-71 15
8. Știința 8 3 0 5 47-46 14
9. Constr. 8 2 1. 5 58-122 13

10. Gloria 8 !2 0 13 49-113 12
11. Agr. 8 1 2 5 56-137 12
12. Progr. 8 :LI) '7 57-101 10

RAFINARIA PITEȘTI
4M p.d., 413 p.d. gi, 
383 p.d.
Ferencvaros Buda- 

va încheia duminică

angajează de urgență următorul personal:
- Maistru principal pompe compresoare.
- Maistru principal electrician PRAM.
- Maistru principal A.T.M.
- Operatori prelucrare țiței și operatori chim iști 

categoriile 6, 7, 8.
- Muncitori electroniști categoriile 6, 7, 8.

Se asigură locuință la bloc în orașul Pitești
2 10 1 481? 4
2 10 1 J7W 4
2002 4662
2002 4584
2 0 0 2 2323

Cluj 
Reșița 
Arad
MASCULIN

2 2 0 0
2 2 0 0
2 10 1
2 10 1
2 10 1
2 10 1
2 10 1

■ .. _____ ..... 2 1 0 1 3878
9. Gaz met. Mediaș 2 0 0 2 10183 
“ - ( 10 0 2 10065 2

io.

1.
2.
3.
4.
5. 
G.

Flacira CJmplna 
Olimpia Reșița 
Voința Tg. Mureș 
Petrolul ploiești 
Rapid București 
Constr. Buc.

7. C.F.R. Timișoara
8. Gloria Bucureștif - — -■

10. Voința cluj

1Q347 
1Q295 
10726 
10479
10305
10130

9984

IN TARA
DUMINICA

BASCHET. Oradea : Crișul-Pro- 
gresul București (f), Cluj : A. S. 
Armata-I.E.F.S. (f), Botoșani : 
Viitorul Dorohoi-Rapid (f), Con
stanța : Farul-Pplitehnica Iași 
(m). Timișoara : Universltatea- 
Dinamo București (m), Brașov : 
Politehnica-Rapid (m), meciuri in 
cadrul diviziei A ; la Craiova, 
Arad, Cluj, Tg. Mureș. Hunedoa
ra, Brașov, lași șl Bacău, meciuri 
în cadrul diviziei B (masculin).

VOLEI. Brașov : Tractorul-Di- 
namo Buc. (nz. A) ; Timișoara : 
Politehnlca-Steaua (m.A) ; Ga
lați : Politehrilea-Rapld (m.A), 
Brăila s Celuloza-Vlltorul Bacău 
(m.A) ; constanța : Farul-PoUteh- 
nica Cluj (m.A) ; Piatra Neamț : 
Ceahlăul-Unlv. Craiova (f.A) ; 
Sibiu; C.S.M.-Univ. Timișoara 
(f.A).

LUPTE LIBERE. Poiana Bra
șov : crlșul Oradea, Metalul Tir- 
govlște, Progresul Brăila șl Elec- 
troputere Craiova susțin finala 
pentru promovarea in divizia A.

Tr. iOANIȚESCU

AZI 2 NOIEMBRIE?LA
CINEMATOGRAFUL ..REPUBLICĂ 
DIN CAPITALĂ '
5E PREZINTĂ FILMUL

TANDREȚE
ALEKSANDR BORȘCIAGOVSKI

TATIANA DORONINA
OLEG EFREMOV, B. ȘALEVICI
A. RUMIANȚEVA, N. SMIRNOV
V. TELEGHINA
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TINERII NOȘTRI
PUTEAU ClȘTIGA
LA HAL il

După cum arătam și în rela
tarea telefonică, miercuri — pe 
stadionul Prieteniei din Hal
berstadt — tiperii noștri au fost 
la un pas de victorie. Confrun
tarea dintre speranțele fotba
lului din România și R. D. Gei- 
mană a prilejuit o disput® djr- 
ză. cu un ritm viu și cu multe 
faze, spectaculoase. La bunul 
nivel al întîlnirii și-au adus 
contribuția ambele echipe, fie
care cu stiluri diferite de joc.

•Tunătorii noștri, cu un plus de 
tehnicitate și gîndire tactică, au 
construit faze frumoase și, fapt 
îmbucurător, au șutat din pri
ce poziție la poartă lui Hof
man. Ne reamintim, în special, 
de acțiunea lui Dumitrpehe. 
din min. .21, cînd acesta a ten
tat pe adversarii săi, a intrat 
în careu, a șutat fulgerător, dar 
bșlonul a loi'it bara, de unde a 
ricoșat in portar, care nu achi
tase nici un gest, ieșind apoi ®- 
fară ! A fost prima din șuita 
de ocazii ale înaintașilor noștri, 
care au creșt panică în careul 
echipei R. D. Germane. La ac
țiunile ofensive ale echipei ro
mâne, un rol important au ju
cat cei doi mijlocași, Antones
cu și Dincuță. Primul, jucător 
cu o mșrp capgcițațe de «terț, 
a acționat ca un adevărat pis
ton, fiind prezent și in apă
rare și în ®țac. 41 doilea © re
prezentat pericolul nr. 1 al por
tarului Hofmgn. De cite ori .a 

portarul german jiu 11șutat, 
reținut balonul, și dacă vreu
nul din înaintași ar fi urmărit 
faza, cu siguranță că tabela de 
marcaj s-ar fi modificat. Dar, 
ce folos că Moț, Sălceanu, Do- 
mide și Nițăf n-au anticipat tot
deauna desfășurarea acțiunilor, 
iar în alte ocazii .au greșit de 
puțin ținta și, astfel, la sfîrșitul

u uiriA-iui u
" ......... -.....  !!■—- ------------------

Suceava... Brașov... Baia 
re... Cugir...

în aceste orașe, etapa d® 
ne, a XII-a, a celei de a 
ediții a diviziei B, programea
ză partide deosebit de intere
sante, ®le căror rezultate vor 
avea, desigur, o mare pondere 
în stabilirea campioanelor de 
toamnă, în cele două serii.

La Su.ce.av®, ©chip® locală, 
.Chimi®, aflată 1® nurpoi Un 
punct de lider, primește vizita 
unui adversar incomod -r Ștea- 
gul roșu, care are experiența 
meciurilor „tari". Este de aștep
tat ca stegarii, să-și fi planifi
cat pentru Suceava cucerirea 
unui punct, în stare să-i men
țină în preajma primului loc.

Fruntașa seriei I, Politehnica 
Galați, se deplasează la Brașov 
pentru a înțîlni un Metrom, 
dornic de ®-i da o mină de 
ajutor Steagului roșu.

In seri® a II-a, „capul de a- 
fiș“ ește deținut de partida 
de la Bai® Mare, unde fosta 

.^divizionară A, Minerul, neaș- 
tept®ț dg slabă în acest sezon, 

) joacă în cQmpgpia lid©ry,iui, 
C.R.R. Cl.uj. Soarta meciului y® 
fi decișg, cu siguranță, de „du
elul" atacului local (par© pteă 
acum a reușit doar cinci go
luri) cu apărarea clujenilor (cu 
numai 9 goluri primite).

Reyelapa seriei, C.F.R. Arad, 
apsentă (de ce î) recent la me
ciul de Cupă cu Victoria Că- 
lan, și-a îndreptat, șe pare, toată 
atenția asupra campionatului,

sportul Pag. a 3«a

ERSTADT
celor 90 de minute tabela a ră
mas neschimbată, nereflectînd 
fidel întreaga desfășurare a 
partidei.

Ținerii 
cum au 
,șî el să 
favorabil. Toți sînt bine pre
gătiți fizic și aleargă mult, lup
tă pină la epuizare pentru ba
lon. Acțiunile ofensive le des
fășoară în viteză și preferă pa
sele lungi, cu folosirea extre
melor, însă uneori Intrările lor 
sînt cam dure, .pin această cau
ză, Niculeșcu, Antonescu și Moț 
au fost nevoiți să apeleze la 
șerviciile dr. Florian. Cu toate 
acestea, întreaga apărare (Nicu- 
leșcu, Popa. Stoiceșcu și Vigu) 
au depus eforturi, încununate 
de succes, in destrămarea a- 
tacurllor 1® poarta noastră. 
Boels.en, Wruck și Schlutler, 
cel mai periculoși1 din atacanții 
formației gazdă, n-au reușit 
să-și creeze șituații favorabile 
pentru a-1 obliga pe Rămureanu 
să scoată balonul din plasă. 
Din apărarea reprezentativei 
R. D. Germane s-au remarcat 
Wjthul®, P. Muller și Donau, 
care, insă, și ei au abuzat une
ori de intrări dure. Jucătorul 
cu cele m®i mari merite în sta
bilirea „egalului" a fost porta
rul Hofman, prin intervențiile 
șale Inspir.atg.

Tinerii noștri fotbaliști s-au 
. comportat bine pe stadionul din 
Halberstadt. Păcat că unii din
tre ei, mai ales Moț și Anto
nescu vor resimți încă cîteva 
zile duritatea unor dueluri, ce 
puteau fi evitate dacă arbitrul 
polonez J. Banasulț ar fi inter
venit din primele minute în 
temperarea unor jucători.

ggrmani, după felul 
abordat jocul, doreau 
realizeze un rezultat

P. V1NT1LA

Meciul de la Izmir, dintre 
Gbztep.e și F. C. Argeș, s-a 
disputat inir-p atmosfera de 
intens pitoresc. I.a începutul 
partidei aveai impresia că te 
afli într-un poligon de tir 
(explozia petardelor se suc
ceda ca o reacție în lanț). 
Pilcuri de spectatori izbuc
neau în diferite zone ale tri
bunei și concurau sonoritatea 
petardelor, sub influența bra
țelor poruncitoare ale unor 
energici diriguitori, înainte de 
apariția echipei gazdă, din 
gura tunelului de ieșire a 
țâșnit un bărbat musculos, 
care ținea deasupra capului 
drapelul clubului, de propor
ții puțin obișnuite. El (am 
auzit că e plătit pentru acest 
ritual) a înconjurat întreg 
stadionul alergind și la sfâr
șitul acestei misiuni psiholo
gice tribunele erau incendia
te. Pe toată durata partidei, 
acest modelator al mulțimii 
s-a plimbat-în incinta terenu
lui și, ridicând ritmic steagul, 
cînd în fața unei tribune, 
cînd în fața celeilalte, a în
treținut o tensiune afectivă, 
care s-a transformat imediat 
în molecule de voință și ener
gie pentru fotbaliștii lui 
Gijztepe. Iată cum și cit iu
besc oamenii o echipă, ce ex-

presje îmbracă pasiunea, cum 
e cultivată și întreținuta. Dar 
m®i trebuie arătat că -----’
testarea tribunelor nu 
cota fanatismului orb, 
hrâpește din negarea 
sarului. Publicul din 
s-a obiectivat în repriza 
cundă, 
iești a evoluat pe alocuri 
foarte bine, Răruindu-i aplau
ze și simpatie.

Și acum ceva despre F. C. 
Argeș. Ne întrebăm cum de 
este posibil ca o echipă să 
joac.e atit de precar, să co
mită atîtea erori în primele 
35 de minute, cînd are po
tențialul pe care l-a etal®t 
după pauză ? Am înțeles un 
singur lucru, dar care nu 
poate fi suficient pentru ex
plicarea metamorfozei. Teama 
de înfrîngere a făcut din fot
baliștii piteșteni la jnceout 
un soi de soldați de ceară. 
Apoi, la 3—0, sentimentul îil- 
frîngerii le-a anulat tracul 
inițial, i-® relaxat și în aces
te condiții raportul forțelor 
s-a inversat. Am văzut atunci 
cite puncte slabe au fotba
liștii lui Gdztepe, am văzut 
ătunci un F. C. Argeș car© 
și-a înțeles adversarul, dar 
©ra tardiv și lipsa d® șansă, 
care însoțește întotdeauna pe

mam- 
atinge 
nu șe 
adver- 

Iznjir 
se- 

cînd echipa din pj- 
evoluat

VOR REZISTA LIDERII?

cei ce pierd în anumite 
cumstanțe „trenul" cel bun, 
® intrat și ea în acțiune, îm- 
pi®djcfad,u-i pe piteșteni să 
realizeze măcar un gol, acei 
gol pe care s-ar fi putut elădi 
victoria, dar mai ales cali
ficarea în retur.

Argeșenii acuză și erori de 
arbitraj din partea lui Slama. 
E adevărat că au existat, dar 
trebuie să admitem ca pe un 
dat apăsător al fotbalului de 
azi că, din nefericire, majo
ritatea arbitrilor favorizează 
în meciurile oficiale tur-rețur 
formația locală (fenomenul 
poate fi explicat, asupra ar
bitrilor exereitîndu-se subtile 
presiuni psihologice, și e 
foarte dificil de corectat). Să 
încheiem referirile la arbi
traj, recunoscînd totuși că în- 
frîngerea se datorește medio
crei rezistențe a apărării lui 
F. C. Argeș.

E cazul șă discutăm despre 
partida viitoare, care va ho
tărî calificarea. Diferența 
este severă, adversarii com
pun o echipă robustă, care, 
probabil, va recurge la arma 
anțijocului, în mare „cinste", 
precum se știe, chiar și la 
case mai mari (amintiți- vă Re 
EstuRianțes la Manchester). 
Și totuși, piteștenij n-au Re 
ce să fie resemnați. Au mai 
învins o dată un asemenea 
handicap (cu F. C. Toulouse). 
Le trebuie vigoare și lucidi
tate, dîrzenie și răbdare, for
ță ofensivă și un minim de 
securitate în apărare. Și mai 
au nevoie de participarea tri
bunelor, de energia acestora, 
de afecțiunea lor, de mani
festarea civilizată a unei pa
siuni care să-i facă pe băieții 
lui Bâlănescu și Mladin să 
șe simtă puternici. Trebuie 
făcut tot ce este loial și spor
tiv .pentru victorie și califi
care. Atit și nimic mai mult.

cu ocazia partidei de divtziaDuel Pescarii — Cicu, surprins 
Steagul roșu

Politehnica București
Foto: V. BAGE AC

VEST-GERMANI LA MECIUL 
DINAMO BUCUREȘTI - WEST 

BROMWICH ALBION

BRIGADĂ DE ARBITRI

Romulus 8ÂLÂ8ÂN

ii»

dorind ca orașul de pe malu
rile Mureșului să fie repre
zentat, la anul, în divizia A, 
de trei echipe ! Mîine, însă, fe
roviarii au o misiune delicată 
la Cugir, unde atacanții echi
pei locale. Smadea și Udroai-

ca, obișnuiesc să nu-i lașe pe 
oaspeți cu plasa goală...

în rest, etapa programează 
în cele două șerii, cîteva par
tide cu implicații majore atit 
pentru zona d@ șuș a clasa
mentului, cit și pentru cea pe-

18 CANDIDAȚI — ADMIȘI IÂ TRIALUL JUNIORILOR
Miercuri după-amiază, cîteva 

zeci de juniori bucureșteni au 
drumul stadionului „23 

August", pentru a participa la 
selecția organizată de F.R.F., in 
vederea completării lotului na
țional U.E.F.A.

Candidați!, în număr de 35, 
convocați pe baz® recomandări
lor făcute de antrenorii lor, au 
fost trecuți prin „sita" unui 
joc la două porți.

Antrenorul Gh. Ola era de

părere la sfîrșitul trialului că 
„jocul a fost frumos, insă cu o 
neașteptată notă de duritate din 
partea unor jucători. Mi-a plă
cut mult — a continuat dînsul 
— predilecția citorva băieți 
(MărMreșcu, Fuselova etc.) pen
tru pașa lungă, cp schimbarea 
jocului de pe o parte a tere
nului, pe alta."

După 30 de minute de „dez
bateri”, comisia de selecție, al
cătuită din antrenorii Gh. Ola,

LOTO«PRONOSPORT
EX-'
DIN

PREMIILE TRAGERII 
CEPȚ1ONALE LOTO 
22 OCTOMBRIE
PROGRAMUL CONCURSU
LUI PRONOSPORT DE DU
MINICĂ 10 NOIEMBRIE

I’AZA I — categoria 
autoturisme „VOLGA" 
huse); 1. Pașc® Aurel 
Dumbrăveni — Sibiu 
Marcovici Herman —

I: 17
(cu 

corn. 
; 2.

_____ _
3. Farcașanu Emil com. Ni- 
cor©ști — Galați ; 4. Daniel 
Sandor — Sf. Gheorghe; 5. 
Mus® Menduh — Medgidi® ;
6. Șobraneț Ioan — Constan
ța 7. Balazs Iuliu — Cluj ;
8. Orban Deneș corn. Virgl’iș 
— Covasna ; 9- Miile Roza
lia — Oradea ; 10. Grudgn 
ARexandru corn, Aleșd — Bi
hor ; 11. Scurțu loan com- 
Români — Neamț ; 12. Vasi- 
lp Marin —- București i . 13. 
Wenrich Henrik — Timișoa
ra ; 14. Cpnștantinescu Flori- 
ca ' — București ; 15. Aposto- 
lescu Șt. Ștefan — București; 
10. Nitulescu Gb.eorghe — 
Rm. Vîlcea ; 17. (în ‘cur» de 
omologare).

FAZA © H-a — categoria 
â II-a: 4 autoturisme „RE-- 
NAULT 10 MAJOR" (cu hu
se) : 1.- Miru Constantin — 
București ; 2. Grama Ion 
corn. Mehedința — Prahova; 
3. Antal Margareta — Ro-

man ; 4. Florea Jean com. 
Stupiniș — Brașov.

FAZA a lll-a — categoria 
a Iii-a: 3 autoturisme
„MOSKVICI 408" cu 4 
și radio (cu huse): 1. 
Ștefan — Petroșeni; 2. 
toi Ion — Ploiești; 
Alexandra —

Categoria a 
riante a 1355 
a V-a; 1318 
lei; categoria 
variante a 50

Programul concursului Pro
nosport nr. 45 de duminică 
10 noiembrie 1968 este ur
mătorul 1; Farul ■— Steaua; 
•li: Pețrplul — Jiul; III: 
Ciișul — Rapid ; IV ; U.Ț.A. 
— Dinamo Rac|u; V t Poli
tehnica Iași — Vagonul Arad; 
VI i Atalanța — Milan ; VII i 
Bologna — Napoli; VIII; 
Internazionale — Roma ; IX; 
Juventus — Cagliari ; X i 
Lanerosșl — Fiorentina;
XI i Palermo — Torino;
XII i Sampdoria — Varese ;
XIII i Verona — Pisa.

faruri 
Haidu 
Apos-

Ene3.
Galați.
IV-a i 394 va- 
lei ; categoria 
variante a 100 
a Vl-a i 3062 
lei.

LOTO

Tragerea din 1 noiembrie J
86 1T 8 6il 50 75 14 8 68 46 56 52

FOND DE PREMIIî 896.427 lei

După cum se știe, prima 
partidă (din „Cupa Cupelor") 
dintre Dinamo București și 
formația engleză West Brom
wich Albion se va disputa la 
București, la 13 noiembrie. 
Conducerea meciului va fi 
încredințată unei brigăzi de 
arbitri din R.F. a Germaniei : 
H. Weiland, G. Henning și 
K. Bloemel.

pe NUNWEILLER III

I. Savy, I- Kluge, N. Gorgorin 
și C. Ardeleanu, s-a oprit asu
pra a 18 jucători. Dintre aceștia 
amintim pe Ciupită (Dinamo), 
Sandu (Metalul), Iordan (Rapid), 
Fuselova (Centrul „23 August"), 
Bujor (Rapid), Georgescu (Pro
gresul), Mărilârescu (Dinamo) și 
Prisăcăreanu (Rapid).

întrebat așupra programului 
celor 18 „admiși'’, .antrenorul 
Gh. Ola ne-a șpuș : „Chiar săp- 
tămina viitoare, juniorii selec
ționați susțin un meci in com
pania formației de țineret-rezer- 
ve a clubului Progresul. Dintre 
cel care vor trece și acest ob
stacol, unii vor juca la 27 și 30 
noiembrie intr-o dublă confrun
tare amicală cu echipa națio
nală de juniori a Turciei. Apoi, 
îi vom reține pe cei mai buni 
pentru lotul național care șe 
pregătește în vederea turneului 
U.E.F.A., programat anul viitor, 

a doua parte a lunii mai, în 
D. Germană.

riferică (Electronica Obor-Me- 
t.alul București, Portul Constan- 
ța-Dunărea Giurgiu, Gloria Bîr- 
lad-Flacăra Moreni — in seria 
I ; Politehnica Timișoara-C.S.M. 
Reșița, Medicina CIuj-Electro- 
putere Craiova, Olimpia Ora- 
dea-Chimia Rm. Vîlcea — în 
seria a II-a).

S-ar putea ca „jocul rezul
tatelor" etapei șă ducă la schim
barea liderilor, fapt care nu 
face decît să mărească atenția 
și interesul în jurul diviziei B.

D. V.

SERFOZO ÎL ÎNLOCUIEȘTE
PE DARABAN

ORADEA, 1 (prin telefon). — 
Azi (n. r. ieri) echipa Crișul 
și-a încheiat pregătirile în ve
derea meciului pe care-I va sus
ține cu Jiul, la Petroșeni. kDin 
formație va lipsi Dărăban care, 
eliminat în meciul cu Petrolul, 
a fost suspendat pe două etape.

în locul său va evolua Ser- 
fozo. (Ilie Ghișa — corespon
dent princip®!).

Presa sportivă din Turcia este în continuare foarte elo
gioasă Ia adresa fotbalistului român Nunweiller III, care acti
vează la cjubul Fenerbahce.

După meciul retur din cadrul „C.G.E." disputat la Istanbul, 
în compania formației Manchester City, ziarul „DEMISPORT" 
scria r „Victoria împotriva echipei engleze g fost pbțWUÎĂ în 
repriza secundă, cînd jocul apărării echipei Fenerbahce a fost 
foarte inteligent condus de Nunweiller. Prin felul cimi g jucat. 
Nunweiller a dat o lecție colegilor de echipă și adversarilor".

Ziarul ,ACȘAM“ reproduce declarația antrenorului engte? 
Malkolm Alison ; „Nunweiller — un super jucător" ; îp timp ce 
internaționalul Lefter afirma următoarea opinie 1 „Om și fot
balist excepțional, Nunweiller reprezintă pentru orice echipă 
un mare jucător".

După partida de campionat cu echipa Gdztepe, disputată 
la Izmir, în care Nelu a înscris golul egalizator și a primii 
cea mai mare notație, ziarul „MILLIYET" se făcea ecoul pu
blicului ; „La Izmir, văzîpdu-l p,e Nunweiller iueîțid, șpeptgr 
terii spuneau : iată fotbalul!

în comentariile care au 
jocului .dip turul al II-lea 
și Ajax Amsterdam, ziarele
weiller reprezintă doi ași ce conferă speranțe de calificar©.

Așa se joacă".
început să se facă p© margine® 
al „C.G.E.", dintre echipă turcă 
sînt de părere că Ogiin .și Nun-

CÎND ARBITRUL ESTE AL 12-LEA
AL ECHIPEI GAZDĂ

în 
R

Dumitru VIȘAN

5!
Comisia de competiții

JUCĂTOR

... ...... a
F.R.E. a dat din nou verdicte 
de Q-t-3 unor echipe care nu 

coni- 
ad- 
de- 
(di- 

me-

respectă regulamentul 
petițional. Este vorba de 
mitere® unor contestații 
puse de Minerul Anina 
vizi® O seria a V-a). In 
ciurile Minerul Anina 
Steagul roșu Plenița (1—0) și 
Minerul Anina — Minerul 
Motru (2—1) adversarele e-
chipei din Anina n-au pre
zentat cite doi juniori, așa 
cum prevede regulamentul 
și... au pierdut cu 0—3 1

Respectarea acestei clauze 
a regulamentului de desfășu
rare a campionatului divi
ziei C este obligatorie, fiecare 
echipă trebuind să prezinte 
cite doi jucători, născuți 
după 1 septembrie 1950.

Nu e de loc ușoară misiu
nea arbitrilor de fotbal 1 Nu 
întotdeauna poți lua, într-o 
fracțiune de secundă, cea mai 
bună liotărîre la o fază de joc, 
nu îndeajuns de clară, ci inter
pretabilă, mai ales din punctul 
de vedere al celor două echipe 
și al celor două w tabere de 
suporteri.

Dar, dacă șînț mai mult sau 
mai puțin scuzabile unele gre
șeli, să le spunem așa, de 
ordin tehnic, cum ar fi,' spre 
pildă, neaplicarea legii avan
tajului într-o fază W C®re ar
bitrul n-a știut să aprecieze 
situația creată de infracțiunea 
unei echipe și ș-a grăbit s-o 
sancționeze cu p lovitură li
beră, nu cu același ochi pot 
fi privite „greșelile" care au 
la bază lipsa de răspundere 
a conducătorului partidei, în
clinația lui de a părtini o 
echipă, de a-i asigura avan
taje, uneori hotărîtoare, prin 
maniera sa de arbitraj.

Este lesne de închipuit, ast
fel, ce fel de arbitraj a pres
tat Iosif Suluțiu, din Alba 
Iulia, la meciul de divizia 8 
dintre Progresul Sibiu și Teh- 
npfrjg 81uj, d.acă Colegiul ju
dețean de arbitri din Sibiu, 
trecînd pește anumite senti
mente lesne de înțeles, ia po
ziție împotriva acestui „cava
ler al fluierului" (de fapt, nu
mai cuvîntul cavaler ar fi 
trebuit șă fie pus între ghili
mele), arătînd clar, într-o a- 
dresă trimisă Federației ro
mâne de fotbal, că arbitrul 
avantajase formația din Sibiu, 
influențând prin deciziile sale

desfășurarea jocului și, la ur
ma urmei, chiar rezuitatul. In 
această acțiune, el a fost se
condat de concetățeanul său, 
Coriolan Sigr®, eare a ținut și 
el să dea o mîna 4© ajutor 
— dacă nu dpuă 1 — gazde
lor. Urmare® ? Tensiune în 
teren, incidente, eliminări din 
joc, d.ar și note (nu stele) 
corespunzătoare pentru cei doi 
arbitri; 3 lui I. Suluțiu și 5 lui 
Coriolan Șiapa.

S-ar putea crede, referin- 
du-ne' la arbitrul Re linie

Sjara, că această notă 5 nu 
duce la concluzia unui arbi
traj total neeorespunzător. Dar 
iață că, două săptămîni mai 
tîrziy, arbitrând la Lupeni, de 
data aceasta la centru, par
tida dintre Minerul din loca
litate și Minerul Anina, el se 
transformă în al 12-lea jucă
tor — și nu cel rn.ai puțin im
portant ! — al echipei gazdă. 
După o serie de decizii prin 
care s-a pus singur în acest 
rol, în min 35, acordînd în 
primul moment gol pentru Mi
nerul Anin® (normal: mingea 
lovise BARA DE FIER din in
teriorul porții și ricoșase de 
aici afară, în brațele portaru
lui) a revenit apoi asupra a-

cestei decizii, anulînd un gol 
perfect valabil, fără să se fi 
consultat măcar cu tușierul.

Acestea nu mai sî&ț greșeli, 
■ ci abateri în toată regula' de 
la etica sportivă, care trebuie 
sancționate cu eea mai mare 
asprime, mgi ©Ies că eej care 
le-au comis sînt înșiși cei tri
miși pa terenul de sport șă 
vegheze la respectarea disci
plinei, a normelor regulamen
tare, a echității sportiv©

Credem că sancțiunile nu șe 
vor lăsa așteptate. în primul 
rînd, spre a se apăra onoare© 
titlului de arbitru, <e „cgvși- 
l©r al fluierului*.

Jack BERARIU

EDSON ARANTES do NASUMENTO
De curind, a apărut în librării, într-un im

presionant tiraj de 50 000 de exemplare, po
vestea adevărată, captivantă și emoționantă, 
a vieții lui Pele.

Autorul rți-l arată copil, bătînd mingea pe 
plajele însorite ale Braziliei, alături de cei 
de o seamă cu el, pornind apoi cu pasiune 
și entuziasm, dar plin de îndoielile vîrstei, 
spre virful piramidei fotbalului brazilian, 
Strălucind cg o Stea, în constelația echipei 
sale, F.C. Santos, sau în „unsprezecele" care 
a cucerit de două ori campionatul mondial.

Din paginile cărții se desprinde P:ld-jucă
torul, serios, conștiincios și modest, dublat 
de Pele-omul, fire deschisă, sensibilă, cinstită, 
care în clipele cele mai importante din viața 
sa — primul succes, primul eșec, primul sa
lariu — îșl îndreaptă gîndurile spre cei de 
acasă, de care se simte puternic legat.

Ajuns în culmea carierei, cînd numele său 
intră în legendă, alături 'de marile nume din 
galeria fotbalului mondial — Zamora, 
Matthews, Iașin, Eusebio — Pelă, acest rege

al jocului cu balonul rotund, încoronat de 
nenumărații săi admiratori, rămîne o pildă 
de viață austeră, de hărnicie și conștilneib- 
zitate în pregătire.

Cartea ne lasă o imagine vie, multilate
rală, autentică a drumului pe care copilul 
din Bauru a trebuit să-l parcurgă rapid, 
efervescent, pentru a deveni ceea ce este as
tăzi — exemplu stimulator, mereu prezent 
și demn de urmat, cu valoare de șirnbgl. 
De aceea credem că apariția volumțațui va 
constitui pentru jucători și antrenori un pri* 
lej de meditație, iar pentru ceilalți cititori 
o lectură interesantă și plăcută, pt alocuri 
chiar pasion. ită.

Textul, a cărui reușită versiune românească 
aparține ziaristului Ilie Goga, este ilustrai eu 
fotografii inedite din viața erouhtJ.

*) A. Fontan i „Perla neagră*, Editura 
0.N.E.F.S., 138 pag., 5 lei.



ALL, HURST, HUNT, PETERS 
UN VERS DE POEM
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tot ce posedă mai valoros

SIR ALF RAMSEY
Eveniment de prim ordin 

în sportul cu balonul rotund: 
luni sosește Ia București — 
pentru un joc amical cu re-

18 din 45
PARTICIPARE REDUSĂ

LÂ CAMPIONATELE MONDIALE
DE CICLISM PENTRU AMATORI

MONTEVIDEO 1 (Ager- 
pres). — Din cele 45 de țări 
care au participat la probele 
cicliste din cadrul ' J.O. 18 
și-au menținut confirmarea 
de a evolua la campionatele 
mondiale pentru amatori, 
programate cu începere de 
mîine la Montevideo. Nume
roși. cicliști, printre care 
francezii Trenfân, Morelon și 
Rebillard, au anunțat oficial 
că nu vor lua startul. Cam
pionatele se vor încheia ia 
10 noiembrie, o dată cu des
fășurarea probei de fond pe 
circuit.

A XVIII<*a OLIMPIADA DE ȘAH 

LA JUMĂTATEA FINALEI.
LUGANO, 1. — După trei în- 

iîlniri încheiate cu rezultate 
defavorabile, echipa României 
pare să-și fi regăsit cadența, în 
cea de a 7-a rundă a finalei. 
Intilnind puternica reprezenta
tivă a Cehoslovaciei, șahiștii ro
mâni au înscris o prețioasă vic
torie Ia scorul de 2!/3—IV2. A- 
vansul a fost luat la masa a 
treia, unde Qhițescu l-a depășit 
pe Smejchal în finalul partidei, 
în care deținea poziție mai bu
nă, intr-un final de nebuni de 
aceeași culoare. Celelalte par
tide au fost remize : Gheorghiu-. 
Hori, Filip-Ciocîltea, Jansa- 
Soos. De notat că în ultima, 
Soos cîștigase un pion în jocul 
de mijloe, dar apărarea exactă 
a adversarului său nu l-a per
mis valorificarea avantajului 
material.

Scorul de 2%—1% s-a repetat 
în aproape toate meciurile run
dei, încheiate vineri Ia prînz. 
Așa au cîștigai liderii concursu
lui, șahiștii sovietici, in fața 
argentinienilor, prin partida cîș- 
tigată de Polugaevski la Ros- 
setto. Bulgaria creează surpriză, 
dispunînd de Iugoslavia, tot 
print r-o singura partidă decisă: 
Pîdevski l-a învins pe Matulo- 
vici, Uhlmann întrece pe Va- 
novsky, aducînd victoria forma
ției R.D.G. în fața Canadei. De 
asemenea, S.U.A. dispune ds 
Ungaria, iar Polonia de Fllipl- 
ne. O singură întîlnire s-a în
cheiat egal: 2—2, Danemarca 
neputind trece de rezistența e- 
ehipierilor R.F.G., eu toată vic
toria lui Larsen asupra lui Un- 
zicker, la prima masă.

S-a încheiat și ultima partidă a 
întâlnirii U.R.S.S.—S.U.A,, din

DOUĂ NOI CATEGORII
LA HALTERE

In ciuda unei puternice opo
ziții, Congresul Federației in
ternaționale de haltere a hotă
rî! menținerea procedeului „îm
pins" din cadrul triatlonului 
clasic. Cu acest prilej, au fost 
adoptate două noi categorii și 
anume : MUSCĂ (pînă la 52 kg) 
și SUPEP.-GREA (peste 110 kg), 
limitîndu-se astfel categoria 

prezentativa țării noastre — 
echipa de fotbal a Angliei, 
campioana lumii. Și, ca unul 
care se respectă, ținînd la 
cartea lui de vizită și a for
mației sale, Sir Alfred Ram
sey deplasează în România tot 
ceea ce posedă mai valoros 
în momentul de față.

Acum, la jumătatea drumu
lui Anglia ’66 — Mexic ’70, 
din „ll“-le campion mondial 
7 jucători se bucură încă de 
încrederea reputatului antre
nor : Banks, Bobby Moore, 
Bobby Charlton, Ball, Hurst, 
Hunt și Peters ; serios și te
nace, primul dintre ei a înlă
turat orice tentativă de con
curență la tricoul cu nr. 1, 
cei doi Bobby nu mai au ne
voie de prezentare, Moore 
fiind stăpînul autentic al ca
reului mare, Charlton fiind — 
în continuare — vioara întîi 
în această primă orchestră a 
lumii balonului rotund ; în 
sfîrșit, cei patru înaintași au 
căpătat, de mult, valoarea unui 
vers de poem, scris în zilele 
de aur ale lui „World Cup“ 
și recitat acum, pe de rost, de 
orice englez „...Ball, Hurst, 
Hunt, Peters". (Ball și Peters 

runda precedentă. Gheller, cu 
un pion în plus, a decis în fa
voarea sa, după a doua între
rupere, rezultatul disputei sale 
cu Benko. Astfel, șahiștii ame
ricani rămîn învinși ia un scor 
sever : 3*/2—1/2. Absența lui Bob
by Fischer se face simțită...

Partide 
de la Olimpiadă

LARSEN (Danemarca) — i 
NAJDORF (Argentina), runda | 
a 2-a finală : Deschiderea In
diană l.bS c5 2.Nb2 e0 3-f4 dă j 
4.e3 C£6 5.Cf3 Ne7 G.N65+ . 
Nd7 7,a4 0—0 8.0—0 Cc6 9.De2 i 
a6 10.N:e6 N:c6 ll.CeS Tc8 12.aă i 
Cd7 13.C:c6 T:c6 14.43 C4 15.b:c I 
d:c .16x14 Cf6 17.c3 bă JS.aib ' 
D:b6 IS.NaS N:a3 2O.T:a3 Cd5 i 
21-Tei Db7 22.DC2 TbG 23.Cd2 1 
Tb2 24.Del Tb8 25,Ta5 fă 26.h3 ■ 
ho 27-Rhl CI6 28.Te5 Ta2 29.Tgl 
Df7 30.e4 T8b2 31.CC4 Tc2 
32.De3 C:e4 33.65 e:d 34.Cb6 
T:cs 35.Dd4 Dh5 S6.D:d5+ RhV 
37.D:a? T:h3+ 3S.g:h D:h3 +
39.D112 Cf2 mat.

DRIMER (România) — CO
LON (Porto Rieo), runda a 7-a 
preliminarii : Apărarea Sici
liana l.e4 că 2.CI3 eB 3.d4 c:d 
4.C:d4 C£6 5.Cc3 G.C8 6.a3 aS 
7.C:c6 b:c 8.Nd3 dă 9.0—0 Ne7 
10.De3 Nb7 11.Tel 0—0 12.eă 
Cd7 13.Dg4 g6 14.Nh6 Te8 
lă.Tadl Dc7 lS.Nff Nf8 17.h4 
Ng7 18.115 Cf3 19.Dh4 că 20.NI1 
DbS 21.Td3 NcG 22.Cdl Da5 
23.03 C4 24.T113 Dc7 2â.Ce3 ! 
N:e3 26.N:e.î D:e5 27.Cg4 ! D:ei 
28,Df6 Del 29.116 negrul cedează.

Clasamentul înaintea startu
lui celei de a 8-a runde: 
U.R.S.S. 22 p, Iugoslavia 18’/, p 
Polonia 16 p, Bulgaria 15 */2 p, 
S.U.A., Argentina și R.F.G. 
15 p, Ungaria 14 p, România și 
R.D.G. 13 p, Cehoslovacia și 
Danemarca 12 p, Filipine 8 p, 
Canada 7 p.

grea între 90 și 110 kg. Aceste 
măsuri au fost adoptate pentru 
o durată de trei ani, în de
cursul căreia se vor studia ur
mările respectivelor modificări. 
Se preconizează de pe acum 
organizarea unor turnee care 
să permită stabilirea unor re
corduri mondiale în limitele ca
tegoriilor nou înființate.

fotbalul englez
— aripi de tip cărăuș, care 
țin în umbră pe Best și As
ton, vedetele lui Manchester 
United ; Hurst și Hunt — tu
narii care nu iartă...)

■ir
Cine sînt, însă, cei patru 

înlocuitori ai „mondialilor" 
Cohen, Charlton, Wilson și 
Stiles ? După cum reiese din 
ultima telegramă expediată la 
București de către federația 
engleză de specialitate, aceștia 
ar fi Wright, Labone, Newton 
și Mullery. Pe toți patru i-am 
văzut evoluînd recent în Ita
lia. la Florența și Roma, cu 
prilejul desfășurării turneului 
final al campionatului euro
pean. Mai puțin lucizi, la de
but, și neintegrați în ideea 
de joc a lui ’Ramsey, noii ve- 
niți au făcut ca startul An
gliei să fie defectuos la Flo
rența, unde foarte tînăra- for
mație a Iugoslaviei recolta o 
victorie in extremis, dar de 
mare răsunet. Ceea ce a ur
mat, trei zile după aceea, este, 
de asemenea, un fapt cunos
cut : lovită în orgoliu și bene
ficiind din nou de aportul lui 
Stiles și Hurst . (ambii ținuți 
pe tușă în partida de la Flo
rența), Anglia a redevenit o 
echipă completă, regăsindu-și 
marele ei atu: inegalabilul 
simț colectiv. Și succesul ei 
în fața echipei Uniunii Sovie
tice (obținut mai ușor decît 
arăta, Ia sfîrșit, acel 2—0 fixat 
pe tabelă), punea, în bună mă
sură, Ia loc galoanele pe ume
rii „mondialilor",

„DOI GIGANȚI CU NU
MELE BOBBY" titra a doua 
zi după meci ziarul „Corriere 
Sportiva" referindu-se la ma
gistralii dirijori ai echipei en
gleze, Charlton și Moore. Iar 
Mihail Iakușin, directorul teh
nic al formației sovietice, sub
linia categoric : „Cu această e- 
chipă a Angliei chiar și Italia 
(n.n. cîștigătoarea finalei, 
egala din semifinală a 
U.R.S.S.-ului: 0-0 după 120 
de minute de joc) ar fi pier
dut..."

G. NICOARA

PANORAMIC SPORTIV EXTERN

Doi dintre jucătorii de frunte al „Springboks"-ului: mijlocașul de grămadă Dawie de Viliers 
(căpitanul echipei), iar în spatele său, Ellis

La numai o săptămîhă după 
ce amatorii de sport din 
capitala Mexicului aplau

dau pe ultimii campioni ai celei 
de a XlX-a Olimpiade, iată-1, din 
nou, în fericita situație de a asis
ta. mîine, la un alt eveniment 
sportiv, desigur nu de proporțiile 
inegalabile ale celui amintit, dar 
în orice caz foarte important : 
stabilirea celui mai bun condu
cător de mașini de curse din 
lume.

Pe circuitul de la Magdalena 
Mixhuca (un nume care ne-a de
venit familiar în ultimele săptă- 
mîni), așii volanului — angajați 
în lunga luptă pentru titlul mon
dial la formula I — își dispută 
cea de a 12-a și, totodată, ulti
ma probă a campionatului din 
acest an.

In momentul de față au șanse 
aproape egale de a cuceri titlul 
trei automobiliștl : britanicii Gra
ham Hill (39 puncte), Jaeky Ste
wart (36 p) și neozeelandezul 
Denis Hulme (33 p).

Dacă severul circuit din capitala 
Mexicului va permite lui Hill să 
termine învingător, problema 
campionului s-a rezolvat : Hill 
va reedita succesul din 1962, cind 
a mal cîștigat tsțpst, titlu.

O înfrîngere a lui HUI compli
că, însă, lucrurile. De pildă, în 
cazul în care el este întrecut de 
Stewart, ambii vor totaliza cîte 
45 de puncte. Dar Stewart, avînd 
un număr mai mare de victorii, 
intră de drept în posesia titlu
lui.

S-ar putea ca Hulme să în
cerce, în... ceasul al 12-lea, să-și 
păstreze titlul cucerit anul tre
cut. Pentru aceasta este necesar 
nu numai ca el să cîștige ■„Ma
rele Premiu al Mexicului", dar 
trebuie ca Hill să se claseze 
sub locul al Hl-lea, iar Stewart 
să nu termine pe locul al Il-lea 
cursa de mîine. Chiar în cazul — 
absolut posibil — în care toți a- 
cești trei ași totalizează în final 
un număr egal de puncte (42), 
titlul va reveni Iui Stewart, care 
s-ar afla la egalitate de victorii 
cu ceilalți, dar i-ar întrece la 
numărătoarea locurilor secunde 
obținute. Așa prevede regulamen
tul !...

★
Un alt eveniment sportiv im

portant se va desfășura, în 
cursul săptămînii viitoare, 

tot dincolo de Atlantic. Miercuri 
— această zi care a devenit, în 
materie de fotbal, o concurentă 
serioasă a duminicilor — se va 
disputa la Rio de Janeiro inte
resanta confruntare între fotba
liștii brazilieni și cel mai buni 
11 jucători din restul lumii, așa- 
numita „selecționata F.I.F.A.".

Brazilienii au alcătuit un lot de 
15 jucători în vederea acestei 
întâlniri care se înscrie, de alt
fel, într-un mic „serial" de pa
tru jocuri internaționale : două 
cu Mexicul (dintre care unul mîi-

ROD LAVER

și

BILLIE KING
pe primele locuri în clasamentele 

mondiale ale tenisului — 1968
Revișta americană de spe

cialitate „WORLD TENNIS” 
a publicat .pentru prima oară 
clasamentele „open” ale ce
lor mai buni jucători de te
nis ai anului 1968.

La masculin, pe primul loc 
se află cunoscutul tenisman 
profesionist australian Rod 
Laver. Pe locurile următoare 
sînt clasați: Arthur Ashe 
(S.U.A. — amator) ; Tom 
Okker (Olanda — am.); Ken 
Rosewall (Australia — pro.); 
John Newcombe (Australia
— pro.); Tony Roche (Aus
tralia — pro.); Clark Graeb- 
ner (S.U.A. — am.) ; Cliff
Ddrysdale (R.S.A. — pro.); 
Pancho Gonzales (S.U.A. — 
pro.) și Denis Ralston 
(S.U.A. — pro.). De remarcat 
locurile fruntașe pe care sînt 
situați jucătorii amatori Ar
thur Ashe și Tom Okker, cla
sați înaintea multor profesio
niști de renume.

în clasamentul feminin, 
primul loc este ocupat de 
Billie Jean Kinl$ (S.U.A. — 
profesionistă), urmată de 
Nancy Richey (S.U.A. — a- 
matoare), Margaret Smith 
Court (Australia — am.), Vir
ginia Wade (Anglia — am.), 
Ann Haydon Jones (Anglia
— pro.), Judy Tegart (Austra
lia — am.), Maria-Ester Bue
no (Brazilia — am.), Annette 
du Plooy (R.S.A. — am.), Les
ley Turner Bowrey (Austra
lia — am.) și Rosemary Ca
sals (S.U.A. — pro.). în ie
rarhia feminină ascendența 
tenisului amator este evi
dentă, trei din primele patru 
clasate fiind jucătoare ama
toare.

ne, la Bello Horizonte), cel cu 
selecționata F.I.F.A. și, în final, 
un meci cu Chile.

Cinci dintre jucătorii selecțio
nați sînt furnizați de Santos, 
echipa lui Pele, c$re figurează 
în lot cu coechipierii săi Tonin- 
ho, Edu, Alberto, > Clodoaldo, 
Botafogo contribuie cu patru ju
cători, iar Cruzeiro și Sao Paulo 
cu cîte trei.

★

Pe continentul nostru, aceeași 
zi de miercuri va ține în
cordată atenția amatorilor 

de fotbal dintr-o serie de țări 
care își dispută locurile afectate 
Europei în turneul final al Cam
pionatului Mondial din 1970.

La Budapesta, reprezentativele 
Ungariei și Irlandei vor susține

Fotbalistul brazilian Brito în 
acțiune

primul lor meci din cadrul pre
liminariilor. Fotbaliștii maghiari 
vor lupta, desigur, pentru o vic
torie netă, deoarece din grupa 
lor face parte și Cehoslovacia, 
creditată cu mari șanse de ca
lificare.

Tot la prima întîlnire din ca
drul preliminariilor, Scoția va în- 
tîlni pe teren propriu echipa Aus
triei, care are pînă acum la 
activ, în cadrul grupei a VH-a, 
o victorie (cu 7—1 asupra Cipru
lui) și o înfrîngere (0—2 în fața 
echipei R. F. a Germaniei).

Viitorii noștri adversariECHIPA DE TENIS DE MASĂ A SCEDIEI-0 FORMAȚII DE REPUTAȚIE MONDIAEĂ
(stingă) și Kjell Johansson (dreapta) în plină acțiunePerechea Hans Alser

O dată cu formația Româ
niei debutează în „Liga euro
peană" și reprezentativa de 
tenis de masă a Suediei. Co
incidența face ca cele două 

. echipe să-și dispute meciul 
inaugural între ele, la Bucu- 
re.ști-

întîlnirea prezintă multe 
puncte de atracție pentru pu
blicul român, deoarece, oas
peții au o valoare incontesta
bilă, DETINÎND TITLUL SU
PREM LĂ DUBLU BARBATI 
SI PE CEL DE CAMPIONI 
CONTINENTALI PE ECHIPE, 
în plus, Kjell Johansson evolu
ează în premieră în România, 
iar sistemul în care se dispută 
„Liga europeană” conferă se
lecționatei suedeze o forță 
sporită față de nivelul la care 
ea a evoluat în campionatele 
Europei sau ale lumii („Cupa

în sfîrșit, în cedrul grupei a 
V-a, Franța debutează în com
petiție întllnind, la Strassbourg, 
reprezentativa Norvegiei, care a 
pășit cu stângul în preliminarii; 
primind o severă corecție, cu 
5—0, din partea suedezilor.

Deși echipa Franței nu a stră
lucit de loc, în recentul meci a- 
mical cu selecționata spaniei, ea 
rămîne totuși favorita acestei în
tâlniri, mai ales că Norvegia nu 
va putea conta pe unul dintre 
cei mai buni atacanți al săi, Har- 
lad Berg, din echipa campioană 
Lyn, indisponibil din cauza unei 
răni.

Francezli și-au remaniat serios 
echipa care a întâlnit Spania, a- 
pelînd chiar la jucători care ac
tivează în străinătate : nrij locașul 
Herbet (actualmente în Belgia) șl 
Gress (aflat în R.F.G.).

★
Printre evenimentele sportive 

internaționale de primă mă
rime se înscrie, fără îndo

ială, și turneul pe care îl efec
tuează actualmente în Franța se
lecționata de rugby în XV a sud- 
africanilor, celebrii „Springboks'1. 

Programul sud-africanilor pre
vede cinci întîlniri, dintre- care 
trei cu selecționatele unor regiuni 
și două cu reprezentativa Fran
ței, unul la 9 noiembrie la Bor
deaux și altul, meciul lor „de 
adio", ia Paris,- în ziua de 16 
noiembrie

S. 8.

ÎN JURUL
* Etapa a 36-a a campio

natului de fotbal al U.R.S.S. 
s-a soldat cu următoarele re
zultate : Dinamo Moscova — 
Dinamo Kirovabad 6—1 ; Di
namo Minsk — Torpedo Ku
taisi 4—0 ; Pahtakor Tașkent 
— Șahtior Donețk 2—2 ; Ze
nit Leningrad — SKA Ros
tov pe Don 0—1 ; Aripile So
vietelor Kuibîșev — Lokomo
tiv Moscova 6—0; Torpedo 
Moscova — Spartak Mosco
va 3—3.

Cu două .etape înaintea în
cheierii campionatului, echi
pa Dinamo Kiev este virtua
lă campioană. Ea are în pre
zent 55 de puncte din 36 de 
meciuri, fiind urmată în cla
sament de Spartak Moscova 
eu 47 puncte (din 35 de 
jocuri) și Torpedo Moscova 

Swaythling"). Adică, din cele 
șapte meciuri, JOHANSSON 
SI ALSER POT FI UTILI
ZAȚI ÎN ȘASE. Prin urmare, 
puterea de joc a celor doi ași 
poate determina într-un mod 
decisiv soarta partidelor.

Cărțile de vizită ale lui 
Hans Alser și Kjell Johansson 
sînt impunătoare și simpla 
trfecere în revistă a perfor
manțelor mai importante vor
bește de la sine.

Fin tehnician și tactician, 
Alser a cîștigat primele sale 
titluri de campion al Europei 
în 1962 — la simplu și la du
blu mixt (împreună cu Inge 
Harst), iar în clasamentul în
tocmit după campionatele con
tinentale de la Lyon (1968) el 
ocupă locul al III-lea. Dar, 
palmaresul lui are multe 
puncte comune cu cel al prie
tenului și coechipierului său, 
Kjell Johansson. Astfel, ală
turi unul de celălalt, ei au cu
cerit campionatele europene la 
echipe (1964, 1966, 1968), la
dublu băieți (1966), locul II la 
dublu masculin (1964, 1968), 
locul III la campionatele mon
diale (echipe, 1967). Cel mai 
răsunător rezultat al lor ră
mîne însă victoria din finala

CONGRESUL UNIUNII INTERNATIONALE 
DE PENTATLON MODERN Șl BIATLON

La Ciudad de Mexico a 
avut loc Congresul Uniunii 
Internaționale de pentatlon 
modern. Printre hotărîrile 
luate se află și aceea a 
schimbării numelui acestui 
for care se va numi Uniunea 
Internațională de pentatlon 
modern și biatlon (UIPMB).

Țot cu acest prilej au fost 
fixate localitățile care vor 
găzdui campionatele mondia
le în anii următori:

ÎN CADRUL campionatului 
de hochei pe gheată al 
U.R.S.S. s-au disputat trei 
noi întâlniri. Iată rezultatele 
înregistrate j Torpedo Gorki 

—Ț.S.K.A. Moscova 1—0 
(0—0, 0—0, 1—0) j Sparta» 
Moscova — S.K.A. Lenin
grad 2—2 (1—2, 1—0, 0-0)? 
Dinamo Kiev — Lokomotiv 
Moscova 2—3 (0—0, 0—2,
2-1).
H
TURNEUL INTERNAȚIO
NAL de tenis de la Aberavon 
(Țara Galilor) a continuat cu 
desfășurarea partidelor din 
cadrul sferturilor de finală 
ale probelor de simplu. La 
masculin, Bob Hewitt (Repu 
blica Sud Africană) l-a în
vins cu 7—5, 6—2 pe W. 
Curtis (Anglia), iar Mark 
Cox (Anglia) a dispus cu 
7—5, 14—12 de Jan Kukal 
(Cehoslovacia).

în turneul feminin, Virgi
nia Wade (Anglia) a cîștigat 
cu 6—3, 6—0 la Pam Teegar- 
den (S.U.A.), iar W. Shaw 
(Anglia) a întrecut-o cu 6—3, 
7—5 pe M. Eisel (S.U.A.).

BALONULUI
cu 46 puncte (din 35 de me
ciuri).

® La Oslo s-a disputat 
primul meci dintre echipele 
Lyn Oslo și Norrkoeping, 
contînd pentru turul II al 
competiției europene de fot
bal „Cupa Cupelor”. Victoria 
a revenit fotbaliștilor norve
gieni cu scorui de 2—r0 
(1—0). Returul acestei întîl
niri va avea loc la 17 noiem
brie la Norrkoeping.

• Rezultate înregistrate în 
etapa a 11-a a campionatu
lui iugoslav de fotbal: Olim
pia Ljubljana — Voivodina 
biovi Sad 0—0 ; Proletar — 
Radnicki 2—0 ; Bor — Sara
jevo 0—0 ; Hajduk Split — 
Steaua Roșie 1—1 ; Zagreb 

probei de dublu bărbați a 
campionatelor lumii, de la 
Stockholm (1967), fiind singu
rii europeni ce au intrat în 
posesia unui titlu suprem în 
întrecerea cu jucătorii japo
nezi.

Kjell Johansson a fost cam
pionul de necontestat al con
tinentului timp de patru ani 
(Malmo, 1964 și Londra, 1966), 
iar la Lyon a ajsins în semi
finale, în timp ce în clasamen
tul mondial el este al șaselea.

Cei doi faimoși jucători sînt 
recunoscuți și pentru compor
tarea lor sportivă, Kjell Jo
hansson primind și o distinct#'- 
fair-play.

Marita Neidert este campi
oană a Suediei la fete. O ju
cătoare în ascensiune, cu un 
stil spectaculos și o prezență 
fizică agreabilă.

In sfîrșit, al patrulea om al 
lotului suedez este Karl Johan 
Bernhard, de asemenea, bine
cunoscut în concernul inter
național.

Iată, așadar, suficiente pre
mise pentru ca întîlnirea de 
luni după amiază să trezească 
un mare interes pentru ama
torii de tenis de masă din 
Capitala noastră.

Pentatlon modem — 1969 
(19—26 septembrie la Buda
pesta) pentru seniori și ju
niori 1970 — seniori la 
Warendorf, juniori la Fon- 
tainbleau; 1971 — seniori ia 
Philadelphia, juniori la Bra>ț 
tislava; 1972 — seniori la \ 
Miinchen, juniori la Sidney. 
Biatlon s 1969 — Zakopane, 
1970 — în Suedia; 1971 >— în 
S.U.A. sau U.R.S.S.; 1972 — 
Jocurile Olimpice la Săpporo.

A. C. KLAGENFURT 
ÎNVINGĂTOARE 

ÎN C.C.E. LA HOCHEI 
PE GHEAJĂ '

ÎN CADRUL „Cupei 
campionilor europeni” la 
hochei pe gheață, la Kla- 
genfiirt s-au întîlnit for
mațiile A. C. Klagenfurt 
și H. C. Jesenice (Iugosla
via). Gazdele au obținut 
victoria eu scorul de 6—4 
(3—2, 0—1, 3—1).

ÎN TURNEUL pe care îl în
treprinde în R. D. Germană, 
echipa poloneză masculină 
de baschet Sparta Nowa Hu
ța a jucat la Berlin cu for
mația T.S.C. Berlin. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul 
de 88—81 (40—46).
S
LA BRUXELLES s-a des
fășurat întîlnirea internațio
nală amicală de handbal 
(masculin) dintre echipa Bel
giei și selecționata secundă 
a R. F. a Germaniei. Victoria 
a revenit handbaliștilor vest- 
germani cu scorul de 29—15 
(16-9).

ROTUND
— _ Vardar 1—2 ;. Maribor — 
Rijeka 0—3 ; Partizan Bel
grad — Celik 4—1 ; Zelesni- 
ciar — Velez 2—0.

® Au fost stabilite prin 
tragere Ia sorti meciurile din 
cadrul semifinalelor compe
tiției. cupei ligii engleze de 
fotbal. Iată ordinea jocuri
lor : Arsenal — Tottenham 
Hotspur; Burnley — Derby 
County sau Windon Town. 
Meciurile vor avea loc la 20 
noiembrie și 4 decembrie.

® Continuîndu-și turneul 
în Spania, echipa de fotbal 
Viking (Norvegia) a jucat Ia 
Palma cu echipa locală Mal
lorca. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 
1—1.


