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WELCOME IN ROMANIA?

Tot cu cîrpeala?
al entuziastului din

au trecut trei da
la prima vizită a

Un amplu reportaj despre ultimele pregătiri 
ale fotbaliștilor noștri în pag. a 3-a

La cîteva clipe după sosirea avionului, Bobby Charlton, Bali ?! 
Banks „pozează” cuminți mulțimii de fotoreporteri care au luat cu 
asalt holul aeroportului Băneasa.

ARE CUV1NTUL SIR ALF RAMSEY

Aseară, la ora 20,15, a aterizat la București, pe aeroportul 
Băneasa, avionul care a adus pe fotbaliștii englezi — 
campioni mondiali ai acestui sport.

După 29 de ani, o reprezentativă a Angliei — patria fotba
lului — a venit-din nou in țara noastră pentru o întilnire 
amicală cu echipa națională a României.

Numeroși iubitori ai fotbalului au fost prezenți la aeroport 
pentru a-i întîmpina pe solii fotbalului englez.

In întimpinarea oaspeților au venit MIRCEA ANGELESCU, 
vicepreședinte al Federației române de fotbal, ION SICLOVAN, 
secretar general al F.R.F., antrenori, tehnicieni, precum și nu
meroși ziariști, reporteri ai radioului fi televiziunii, fotorepor
teri.

La primirea fotbaliștilor englezi a luat parte și dl. MARTIN 
REID, însărcinatul cu afaceri al Angliei la București.

Vicepreședintele Federației române de fotbal, MIRCEA AN
GELESCU, a urat bun sosit în țara, noastră membrilor de
legației engleze, oferindu-le buchete de flori.

In numele oaspeților, dl. A. STEPHEN, președintele Fede
rației engleze de fotbal, a mulțumit pentru călduroasa pri
mire făcută și pentru frumoasele cuvinte de salut. El a spus 
că este bucuros de această întilnire sportivă care va contribui 
la întărirea relațiilor de prietenie dintre sportivii români și 
englezi, între cele două federații.

Din delegație mai face parte, printre alții, și dl. D. FOLLOWS, 
secretarul Federației engleze de fotbal.

Iubitorii fotbalului din România le adresează campionilor 
mondiali un sincer WELCOME IN ROMANIA 1

DIN TABĂRA
ROMÂNILOR

„Atacat" din toate părțile de reprezentanții presei, radioului și 
televiziunii, Sir Alf Ramsey, antrenorul campionilor mondiali, nu mai 
prididește cu răspunsurile... Iar zîmbetul său infirmă renumita gla- 
cialitate britanică.

La aerogara Băneasa, mul
țimea de pasionați ai fotba
lului a încercuit literalmente 
autobuzul ce urma să ducă 
spre hotel pe echipierii An
gliei, blocîndu-i drumul. A 
fost un adevărat „asediu", 
o luptă crîncenă pentru a 
obține — firește — autogra
fele celebrităților din rîndul 
echipei campioane mondiale. 
Atunci, am văzut ridicîndu-se 
la fereastra mașinii un ins ce 
arăta celor dinăuntru cîteva 
ziare larg desfăcute. Erau e- 
xemplare ele colecție, din 
ziua primului meci România-

Anglia, de acum 29 de ani, 
anunțîr.d rezultatul de 2-0 în 
favoarea oaspeților de atunci 
ai Bucureștiului.

Ședeam lingă Sir Alf Ram
sey șl acesta se arăta foarte 
interesat de gestul, premedi
tat desigur, dar atît de con
vingător, 
mulțime.

— Da, 
cenii de 
unei naționale engleze în a- 
ceastă țară — spunea oaspe
tele nostru — și sîntem acum

(Continuare in pag. a 4-a)

„ÎNTILNIRE
OLIMPICĂ"

Astăzi, la 18,30, medalia
tele la Jocurile Olimpice de 
la Ciudad de Mexico, Lia 
Manoliu, Viorica Viscopolea- 
nu și Mihaela Peneș, împre
ună cu antrenorii Ion Soter, 
Titus Tatu și Mihai Raica, se 
întîlnesc, în aula Bibliotecii 
centrale universitare, cu iu
bitorii sportului din Capi
tală.

A XVIII-a OLIMPIADĂ DE ȘAH

ECHIPA ROMÂNIEI PIERDE LA LIMITĂ
MECIUL CU IUGOSLAVIA

1

Combativitate există, 
iar tehnica 

poate ti însușită 
0 0 necesitate ■ mal multe

lecții la mănuși
0 Boxul In forță este preferat, 

încă, celui tehnic

LUGANO, 4. — Coinciden
țele de inspirație joacă une
ori feste șahiștilor. A fost 
cazul pentru două perechi 
de competitori, în runda a 
10-a a finalei, care au oferit 
spectatorilor Olimpiadei un 
cuplu de partide „în oglin
dă", deosebit de gustate de 
specialiști. La prima masă a 
întâlnirii România — Iugo
slavia — unde își disputau 
șansele Florin Gheorghiu și 
Svetozar Gligorici — ca și 
la cea în care se întreceau 
primii echipieri ai S.U.A. și 
Argentinei, Sammy Res- 
hevsky și Miguel Najdorf, 
desfășurarea partidelor a 
fost identică pînă la muta
rea 16. Aci, în sfîrșit. dru
murile s-au despărțit, la ini
țiativa 
nevrau 
dorf . a luat calea mai lungă, 
pozițională, care ducea par
tida inevitabil spre întreru-

jucătorilor care ma- 
piesele negre. Naj-

pere. Gligorici a preferat în
cleștarea acerbă cu piesele 
albe ale românului, dar a- 
cestea s-au dovedit pînă la 
urmă biruitoare.

Cu 1—0 a pornit echipa 
României în dificila întrece
re cu șahiștii Iugoslaviei. Din 
nefericire, însă, exemplul 
campionului român n-a pu
tut fi urmat de colegii săi 
de echipă. Victor Ciocîltea a 
fost învins de Matanovici, 
într-o poziție care pînă la 
ivirea crizei de timp se des- 
fășurase sub semnul comple
tei egalități. La fel, Em. Un- 
gureanu
— a pierdut după întrerupe
re o poziție absolut egală, la 
Cirici, greșind în final. La 
masa a treia, Ghițescu ' și 
Parma făcuseră remiză 
primele ore ale rundei. Ca 
rezultat general, Iugoslavia 
întrece România cu 2>/2—l‘/2, 
într-un meci care începuse

sub auspicii foarte bune 
pentru . români.

Revenind la partida Res- 
hevsky — Najdorf, trebuie 
notat că ea s-a întrerupt

(Continuare in pag. a 4-a)

Din anul 1953, de 
cînd mișcarea sportivă 
și-a înscris in zestrea 
sa și un patinoar arti
ficial, activitatea în 
sporturile specifice 
gheții, dar în special 
Ia hochei, a cunoscut 
un impuls, concretizat 
nu numai prin lărgi
rea numărului de prac- 
ticanți, ci și printr-o 
evidentă creștere va
lorică a rezultatelor. 
Ulterior, însă, amplifi
carea pe toate planuri
le a activității în ho
chei și în patinajul ar
tistic a determinat o 
suprasolicitare a aces
tei baze sportive. La 
aceasta s-au adăugat 
însă o administrare și 
o gospodărire total de
fectuoase.

Elocvent în această 
privință este faptul că, 
de ani de zile, se în
cearcă rezolvarea din 

fugă, prin adoptarea 
unor soluții de moment 
a defecțiunilor (atît de 
dese și fatale pentru 
buna funcționare a 
patinoarului) de ]a u- 
zina frigotehnica și de 
la panourile de țevi.

că 
sînt 

Ș* 
de- 
ani, 
se- 

țevi 
provocînd

între-

Este știut faptul 
panourile de țevi 
vechi, neverificate 
neschimbate de un 
ceniu. în ultimii 
aproape în fiecare 
zon unele din 
s-au spart, 
topirea gheții.

Dezinteresul 
prinderii Economice de 
Administrare a Ba
zelor Sportive față de 
nevoile stringente ale 
patinoarului artificial 
„23 August" a devenit, 
cum s-ar spune, o pro
blemă acută. în aceste 
zile, 
începerii 
ții a 
așteptată 
interes ... _____ _ _
gheața s-a topit iarăși 
în unele porțiuni. Cau
za ? Cunoscută și ar
hicunoscută : țevile
(mereu aceleași) s-au 
spart ! Pînă la urmă 
s-au făcut cîteva cîr- 
peli și gheața era ieri, 
să zicem, bună. ~ 
mîine ? 
Tot cu 
cînd ?

premergătoare 
unei noi edi- 
campionatului, 
cu mai mult 
ca oricînd.

Dar
Sau poimîine ? 
cîrpeala ? Pînă

(c. a.)

la ultima masă

in

MÎINE, PE PATINOARUL ARTIFICIAL

unosc oare spectatorii toa
te prevederile regulamen
tului, în disciplina sportivă 
care îi pasionează ? Și, 
oricît ar surprinde, se poa
te pune și o a doua în

trebare : dar jucătorii ?
. Entuziaști, iubind uneori mai sincer 

și mai profund decît jucătorii un sport 
sau altul, spectatorii — nu toți, dar, 
în orice caz, o bună parte dintre ei — 
nu cunosc, însă, îndeajuns regulamentul 
de joc, reacțiile lor în anumite situații 
fiind determinate de afecțiunea pentru 
una dintre echipe și nicidecum de te
meinica cunoaștere a regulilor de joc. 
De altfel, ei nici n-au avut posibilita
tea să ia cunoștință de legile fiecărui 
sport, decît preluînd de la aiții primele 
date în legătură cu sportul respectiv, 
sau însușindu-și _pe terenul de sport, 
într-o măsură mai mare sau mai .mică, 
cunoștințele necesare. Dintr-o mie de 
spectatori, nu știm dacă unul a răsfoit 
vreodată, măcar în treacăt, un regula
ment I Și, uneori, acest lucru nu este 
urmarea faptului că iubitorul de sport 
nu se gîndește să cumpere un regula
ment și, mai puțin încă, să-l învețe, ci 
prima explicație trebuie căutată în 
altă parte, în aceea că nu i se deschid 
căi de acces la regulamentul de joc, 
că aceste regulamente pur și simplu 
nu există.

Nici jucătorii nu se află într-o si
tuație mult mai bună în ceea ce pri
vește însușirea regulilor de joc. Și din
tre ei, multi n-au văzut cum arată la 
față un regulament, ajungînd să în
vețe normele de joc cam în aceleași 
condition! ca și spectatorii : după ure
che. Multe dintre prevederile regula
mentului le rămîn, de aceea, necunos
cute. Mai acum cîtva timp, la Rîmnicu 
Vîlcea, într-un meci în care evoluau ju
cători de DIVIZIA B (deci cu o califi
care destul de înaltă), la executarea 
unei lovituri de la 11 metri mingea a 
lovit bora, revenind în teren. Jucătorul 
care executase penalty-ul, ignorînd re
gulamentul, a reluat mingea, trimîțîn- 
d-o de data aceasta în plasă. Bineîn
țeles, însă, că arbitrul a anulat golul 
înscris în aceste condiții, dar el a fă
cut acest lucru înfruntînd valul de pro
teste ale spectatorilor, cărora, Ia urma 
urmei, nu li se putea cere să cunoască 
mai bine regulamentul decît jucătorul 
în cauză. Și nu este vorba de un caz 
izolat. într-un meci cu Rapid și Voinea 
(Steaua), de mai multe ori INTERNA
ȚIONAL, a comis o greșeală identică, 
reflectînd necunoașterea temeinică a 
regulamentului de joc. Dar, exemple 
asemănătoare pot fi date din toate 
sporturile. De aici, motive în plus de 
tensiune pe teren și în tribune, invec
tive la adresa arbitrilor, incidente etc.

S-au tipărit, cînd și cînd, regulamen
te ale diferitelor discipline sportive. în 
majoritatea cazurilor, a fost vorba, însă, 
de lucrări adresate arbitrilor, cu preci
zări, adnotații și sublinieri mai puțin 
necesare marelui public și chiar jucători
lor, obositoare poate pentru ei. Se simte 
însă nevoia tipăririi unor regulamente, 
ca să le spunem așa, de uz general, 
a unor broșuri în ultimă instanță, ief
tine, care să ajungă, în număr cît mai 
mare, în mîinile celor interesați. O 
asemenea acțiune, pentru realizarea că
reia ar trebui să existe o colaborare 
între federațiile de resort 
C.N.E.F.S., ar putea avea 
financiară, ca să nu mai 
principalul ei rol, acela de
la buna desfășurare a întrecerilor spor
tive prin cunoștințele pe care le pune 
la dispoziția publicului și a jucătorilor.

și Editura 
și eficienfâ 
vorbim de 
a contribui

I

I

I
I

Boxerii români s-au caraete- 
. rizat de-a lungul anilor prin 
combativitate. Ar fi greșit 
însă să se tragă concluzia că 
pugiliștii noștri și-au bazat 
acțiunile întotdeauna numai 
pe combativitate. Lucian Po
pescu, Toma .Aurel, Frankie 
Nour-Niculescu, Gheorghe Axi- 

ș.a. n-ar fi realizat succese 
prestigiu, dacă 
n-ar fi adăugat 
substanțial de

oti 
de 
lor 
gaj 
tehnice.
— Intr-adevăr — 

antrenorul Cristian 
cu, cu oare am discutat re
cent — pentru ca boxerii să 
nu fie apreciați numai din 
punct de vedere al forței și 
al combativității, este absolut 
necesar ca ei să-și însușească 
și o tehnică a luptei. îmi a- 
mintesc că pe vremuri, pugi
liștii “ '
chi 
sală, 
sari 
zut,
— Jim Călinescu, la Arenele 
Romane. Jim a trimis într-o 
repriză (nu mai știu care a- 
nume) ’ 10—15 lovituri, pe 
care însă francezul le-a blo
cat cu măiestrie. Explicația : 
Riorfd cunoștea perfect pro
cedeele de apărare. Cînd Jim 
și-a încetat atacurile, epui
zat, Riond a trecut la ofen
sivă, punctînd clar din toate

la forța 
și un ba- 
procedee

ne-a spus
Panaites-

francezi Riond și Fran- 
stăteau multe ore în 
antrenîndu-se cu adver- 
diferiți ca stil. Am vă- 
bunăoară, meciul Riond

Romep CALARAȘANU

(Continuare in pag, a 2-a)

întâlnirea de tenis de masă
România-Suedia se dispută azi

Din cauza condițiilor atmosferice nefavorabile, reprezenta
tiva de tenis de masă a Suediei n-a putut ajunge la București, 
în timp util, pentru a susține întîlnirea de luni cu echipa 
României. In consecință, meciul va avea loc azi, de la ora 
18, în sala Floreasca. Oaspeții au sosit ieri.

O „dușcă" de șampanie tșl poate permite un proaspăt campion 
mondial de automobilism, mai ales cînd victoria sa a stat sub sem
nul îndoielii de-a lungul unei pasionante curse. Așa a clștigat, la 
Ciudad de Mexico, englezul Graham Hill (in foto) titlul suprem al 
sportului pe patru roți.

(Citiți rezultatele finale ale e.m. de automobilism, In pag. a 4-a)

Primele jocuri dintr-o nouă ediție 
a campionatului 
național 
de hochei

Ultimele antrenamente! Pe gheața pati
noarului artificial „23 August" se pregăteau, 
în clipa în care fotoreporterul nostru, V. 
BAGEAC, a surprins această imagine, ho- 
cheiștii de la Steaua. Etapa inaugurală pro
gramează următoarele meciuri : ora 17 : 
STEAUA — PETROL GEOLOGIE (arbitri 
Fl Gubernu si C. Sgîncă), ora 19 : DINA
MO — AVÎNTUL M. CIUC (arbitri M. Hu- 
șanu și N. Turceanu).

După cum se vede, chiar din prima eta
pă, amatorii de hochei au prilejul _să asiste 
la un joc ce se anunță frumos : Dinamo — 
Avîntul. .

Alte amănunte despre pregătirile a trei 
din cele cinci echipe participante puteți citi 
în pagina a 2-a Ia rubrica de ‘hochei.

Jack BERARIU

la închiderea ediției'
„RICHMOND TROPHY"

PATINAJ ARTISTIC

se 
in-

In Anglia, Ia Richmond, 
dispută un mare concurs 
ternațional de patinaj artistic. 
In clasament, după exercițiile 
impuse: 1. Patricia Dodd (An- 
glia) 766,2 p; 2—3. E. Nestler 
(Austria) și E. Zilmer (R. F. a 
Germaniei) cu cite 721,5 p; 
R, Trappanese (Italia) 717,4
CONCURSUL DE CĂLĂRIE 

DE LA AMSTERDAM
La Amsterdam se desfășoară 

In prezent un mare concurs in
ternațional de călărie. Prima 
probi de obstacole 'disputată

4.
P-

pe un traseu de 590 m, cu 13 
obstacole de 1,40 m inălțime) a 
revenit sportivului vest-german 
Hartwig Steenken, pe calul 
„Simona”, cronometrat cu tim
pul de 61,1.

HANDBALIȘTII DIN ZAGREB
PE PRIMUL LOC LA GUM

MERSBACH

Turneul internațional mascu
lin de handbal de la Gummers
bach a fost clștigat de echipa 
orașului Zagreb, care a totali
zat 7 puncte. Handbaliștii iugo
slavi au clștigat 3 meciuri, ter- 
mlnlnd la egalitate (9—9) cu 
echipa Gummersbach.

FARCICI (IUGOSLAVIA) SI 
PAMICH (ITALIA) — INVIN- 
GATORI ÎN CIRCUITUL PE

DESTRU AL ROMEI

Romei, 
dintr-o 
o aler- 
In In
ii ieșit

In capitala Italiei s-a desfă
șurat cea de a 42-a ediție a 
Turului pedestru al 
competiție constlnd 
cursă de 20 km marș și 
aare pe același traseu, 
trecerea mărșăluitorilor
învingător italianul Abdon Pa- 
mich cu timpul de lh 34:29 (pe 
locul 5 — românul Nicolae Rln- 
ceanu la 3:11), Iar in alergarea 
Pe aceeași distanță a clștigat 
iugoslavul Farcici, tn lh 00:57.
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Două dintre meciurile agitatei 
etape a IX-a n-au beneficiat de 
spațiu pentru microcronici în 
numărul de ieri al ziarului. 
Deci, înainte de a comenta, pe 
scurt, neașteptatele rezultate 
înregistrate duminică, să dăm 
cuvîntul corespondenților noș
tri care au asistat la aceste 
partide.

In București, pe terenul Con
structorul (relatează D. Dumi
trescu), gazdele au cedat, în 
final, cu 6-8 (3-0) în fața 
rsonstănțenilor, deși în prima 
parte a jocului dominaseră ca
tegoric. N-au știut însă cum 
să-și fructifice ocaziile avute 
și au realizat doar 3 puncte 
(Popescu — lovitură de pedeap
să). Mai disputat a fost meciul 
după reluare, conducerea la 
scor altemînd. Terboczi (îneer-

care) șl Celea (transformare) 
au modificat tabela la 5—3 în 
favoarea oaspeților, dar, în pli
nă dominare a acestora, Ne- 
delcu a readus conducerea pen
tru Constructorul (drop-goal) : 
6—5 ! Iar tocmai cînd soarta 
meciului părea pecetluită, Co
lea a transformat, pentru Farul, 
o lovitură de pedeapsă care a 
consemnat victoria meritată a 
constănțenilor. Foarte bun ar
bitrajul (A. Lemneanu).

La Bîrlad (ELIADE SOLO 
MON a transmis telefonic) jo
cul a fost echilibrat la început, 
ambele echipe reușind, de alt
fel, să creeze numeroase faze 
spectaculoase cu ajutorul li
niilor de treisferturl. S-a mani
festat o ușoară superioritate a 
înaintașilor bucureșteni în gră
mezi. După pauză, dinamoviștii 
au jucat mai bine, au realizat 
percuții periculoase, iar Nîca 
(încercare) a stabilit scorul 
meciului. Se cere, însă, -relatată 
o întîmplare, la prima vedere 
aproape hazlie, dar cu implica
ții etice sportive grave. în min. 
54, Nîca se îndrepta vertiginos 
spre terenul de țintă al bîrlă- 
denilor, încercarea părînd imi-

nentă. Viorel Călin, antrenorul 
echipei de juniori din localitate, 
prezent (de ce ?) în incinta te
renului, l-a... placat, pur și 
simplu ! Halal antrenor... Ar
bitrul (FI. Tudorache — foarte 
bun), n-a putui dicta altă sanc
țiune decît grămadă la locul in
fracțiunii. Poate că comisia de 
disciplină a F.R.R. are, însă, 
alte puteri...

TABERE ALE GRUPEI A CANDIDAT LA TITLUL DE CAMPION

CLASAMENTE, REZULTATE
DIVIZIA A

FEMININ

1. Dinamo 4 4 0 12: 1 8
2. Rapid 4 4 0 12: 2 8
3. Penicilina 4 3 1 11: 3 7
4. Univ. Timișoara 4 3 1 9:7 7
5. C.S.M. Sibiu 4 2 2 8: 6 6
S. Farul 4 2 2 7: 9 6
7. Ceahlăul 4 2 2 6: 8 6
8. Univ. Cluj 4 13 7:9 5
9. Medicina 4 13 6:10 5

10. C. P. București 4 13 4:9 5
11. I.E.F.S. 4 13 3:11 5
12. Univ. Craiova 4 0 4 2:12 4

MASCULIN

1. Steaua 4 4 0 12: 1 8
3. Dinamo 4 4 0 12: 1 8
3. Polit. Galați 4 4 0 12: 2 8
4. Rapid 4 3 1 9:8 7
5. Progresul 4 2 2 8: 8 6
8. Polit. Timișoara 4 2 2 8: 8 6
7. Petrolul PI. 4 13 6:9 5

8. Farul 4 1 3 5:10 5
9. Celuloza Brăila 4 13 5:10 5
10. Tractorul Bv. 4 13 5:11 5

11. Viitorul Bacău 4 13 4:10 5
12. Polit. Cluj 4 0 4 4:12 4

BSMEMH
■KflOHHM

REZULTATE 
DIN DIVIZIA B

MASCULÎN : Universitatea 
Buc. — Semănătoarea Buc. 
1_3 (_i4, —5. 14, —3). Po
litehnica Iași — Construcții 
Buc. 3—1 (—12. 6, 9, 10), E- 
lectroputere Craiova — Poli
tehnica Brașov 3—1 (11, —7, 
7, 14), Universitatea Craiova 
— Progresul Suceava 3—2 
(12, —14, 12, —13, 10), Va
gonul Ploiești — Știința Pe- 
troșeni 3—2 (5, —13, —5,7,8), 
Pedagogic Tg. Mureș — Alu-

truna Oradea 2—3 (—14, 9, 
12, —13, —8), Voința B. Mare
— Cooperatorul Ș. Silvaniei 
3—0 (4, 9, 10), C.F.R. Timi
șoara — Gloria Arad 3—1, 
lud. sîrmei C. Turzii — 
A.S.A. Sibiu 3—1 (11, 8, —3, 
4), Minerul B. Mare — Me
talul Hunedoara 3—0 (6, 3, 
8), C.F.R. Cluj — Universi
tatea Timișoara 1—3 ; FEMI
NIN : Viitorul Buc. — Uni
versitatea Buc. 3—2 (16, —3, 
—11, 3, 13), Universitatea Iași
— Progresul Buc. 1—3 (—11,
5, —12, —14), Sănătatea Tîr- 
goviște — Flacăra r. Buc. 
3—1 (13, —7, 3, 11), Politeh
nica Galați — Progresul Rm. 
Sărat 3—1 (—11, 7, 5, 8), Tri
cotajul Brașov — Medicina 
Tg. Mureș 3—0 (10, 10, 13), 
U, T. Arad — Voința M. 
Ciuc 0—3 (5, 12, 11), Medi
cina Cluj — Sănătatea Arad 
3—1, Corvinul Deva — Dra
pelul r. Sibiu 1—3, Pedago
gic Oradea — Politehnica 
Brașov 2—3 (15—7, 14—16,
15—5, 7—15, 0—15).

(Urmare din pag. 1)

pozițiile. Iată ce înseamnă a 
fi un boxer tehnic 1

— După cite cunoașteți 
dv., la loturile noastre re
prezentative însușirea teh
nicii se bucură, sau nu, de 
atenția antrenorilor ?

N-am fost solicitat prea 
la pregătirea loturilor, 
ceea ce am văzut, din 
ce mi-au spus băieții,

b

Și acum, clasamentul:
1. Dinamo
2. Steaua

Grivița Roșie
Farul 
Politehnica 
Universitatea

3.
«.
5.
6.
7. știința
8. Rulmentul
9. Agronomia

10. Gloria
11. Constructorul
12. Progresul

2 3
1 5
1 5
3 5

74— 82 19
65— 76 19
55— 54 16
46— 74 16
62—143 14 
52—116 14 
64—130 14 
60—107 11

★

Iată că implicațiile unei sin
gure etape sînt mari. Dinamo 
a beneficiat direct de „eclipsele" 
steliștilor și grivițenilor, dar, 
credem, are meritul de a fi 
luat mai în serios adversara și 
de a fi cîștigat, clar, trecînd de 
un obstacol cit se poate de se
rios. Pentru Steaua și pentru 
Grivița Roșie abia la primăvară 
se va vedea cît de mult cântă
rește punctul pierdut, poate, cu 
ușurință...

In ce privește „grupajul” din 
zona lanternei, credem că a ve
nit momentul să se analizeze 
situația celor trei formații bucu- 
reștene care se zbat să scape 
de retrogradare, cu atît mai 
mult, cu cît numele lor echiva
la, pînă nu de mult, cu cuvîntul 
„pepinieră". Iar in pepiniere, 
după cite știm noi, nu se cul
tivă. .. uscături, (g. r. — ș.)

De cîteva zile, pe gheața pa
tinoarului artificial „23 August", 
marcată din loc in loc de de
zolantele pete ale topirii, echi
pele participante la grupa A a 
campionatului național și-au 
continuat pregătirile începute 
în Cehoslovacia. Am avut, în 
acest fel, prilejul de a discuta 
cu antrenorii lor și de a afla 
unele amănunte referitoare la 
loturile de care dispun și la 
antrenamentele efectuate pînă 
în prezent.

A V I N T U L MIERCUREA 
CIUC. Antrenorul Ludovic Vă
car ne-a prezentat mai întîi 
lotul de care dispune. Iată-1 : 
Lazăr, Balint (portari), Sarkany, 
Vacar (fost la Steaua), Mihoo, 
Em, Antal (fundași), I, Szabo, 
Imreh, Oswath, Csiszer, Kraus, 
C. Antal, Jere, Ioanovici, Me
zel (atacanți). Echipa a efectuat 
o perioadă de pregătire de 17 
zile în localitatea Litvinov din 
Cehoslovacia, unde a făcut. în 
medie, cite 2 ore de antrena
ment zilnic pe gheață. Cu acest 
prilej, jucătorii din M. Ciuc au 
disputat și cîteva meciuri, unele 
cu selecționata de tineret a 
echipei L.T.Z. Litvinov. Sînt 
de remarcat cele două partide 
cu formații din liga secundă a 
campionatului cehoslovac : T.Z. 
Usti — Avintul 8—6 și P.B. Lov- 
ny _  Avintul 7—5.

AGRONOMIA CLUJ. Despre 
antrenamentele și jocurile dis
putate de echipa clujeană ne-a 
vorbit unul dintre cei doi an
trenori ai ei : Andrei Cazan II. 
El ne-a anunțat că se ocupă de 
pregătirea echipei împreună cu

fostul internațional Adalbert 
Naghl. Acesta din urmă a re
nunțat la activitatea competițio- 
nală și va conduce formația de 
Pe marginea terenului. Iată lo
tul hocheiștilor clujeni: Roth, 
Radu (portari), Kollo, Bartha, 
Timar, Otvos, Dibernardo, Eros 
(fundași), Trăușan (fost la 
Steaua), Marian (fost la Dina
mo), Bărbat (fost la Steaua), 
Cazan I, Gali, Cazan II, Bom- 
her, Godri, Szanta (atacanți). 
După cum se vede, din lotul 
Agronomiei nu mai face parte 
Taresi, care s-a transferat la 
Tîrnava Odorheiul Secuiesc. Și 
jucătorii clujeni s-au deplasat 
în Cehoslovacia (12 zile) pentru 
antrenamente. în localitatea Ko
sice, ei s-au pregătit pe gheață 
de două ori pe zi. Au disputat 
și două meciuri : Kosice (tine
ret) — Agronomia 2—1 și Dukla 
Preșov — Agronomia 9—2.

PETROL-GEOLOGIE BUCU
REȘTI. La antrenamentul aces
tei formații am aflat prima sur
priză de mai mari proporții. Cel 
care dirija ședința de pregătire 
nu era altul decît fostul fundaș 
al formației Steaua, Ștefan Io- 
nescu. El este antrenorul prin
cipal al echipei, urmînd să fie 
ajutat de Virgil Crihan și Con
stantin Țico. Așa că lotul for
mației studențești bucureștene 
ni l-a prezentat Ștefan lonescu : 
Petraș (fost la Avintul M. Ciuc), 
Talmazan, Georgescu (portari), 
Bianu. Voiculescu, Barbu, Io- 
sub, Păduraru (fost la Steaua) 
— fundași, Mantea. Boda, Nifă, 
Nutu. Paraschiv, Rociu. Medi- 
șan, Rusu, Fenici, Beli, Costeseu 
(atacanți). Și această formație 
a efectuat o scurtă perioadă de 
antrenament pe gheață în Ce
hoslovacia, tot în localitatea 
Kosice. După revenirea în țară, 
Petrol-Geologie s-a pregătit pe 
patinoarul artificial „23 August", 
lucrînd de patru ori pe săptă- 
mină.

întrecerea de ciclocros, des
fășurată duminică pe „clasicul" 
traseu din Pantelimon, a fost 
prima (și ultima. ..) „repetiție” 
oficială înaintea finalei campio
natului național, programată la 
24 noiembrie în Capitală. Dis
puta a cunoscut momente pa
sionante și victoria repurtată 
de dinamovistul Vasile Selejan 
(care, dintr-o greșeală a semna
tarului acestor rînduri, a apă
rut in titlul cronicii din ziarul 
de luni ca făcînd parte din clu
bul sportiv Steaua) îi acordă 
șanse serioase la cucerirea titlu
lui de campion al țării. Desigur, 
nu trebuie neglijat nici campio
nul de anul trecut, Constantin 
Grigore, deși acesta pare urmă
rit de ghinion. La ultimele două 
concursuri, colegul de club al 
lui Vasile Selejan, a fost han
dicapat fie de defecțiuni meca
nice, fie de busculade. Oricum, 
V. Selejan pare mai lucid, mai 
bine orientat în timpul cursei, 
mai... stimulat de ideea de 
a-și înscrie numele în palmare
sul competiției.

Celor doi rivali li se adaugă 
„steliștii" D. Ferfelea și N. Da
vid. Un pluton combativ care, 
fără îndoială, va da culoare lup
tei pentru cucerirea tricoului 
de campion național. Pentru ca 
întrecerea să fie pasionantă, ar 
fi cazul ca organizatorii (F.R. 
Ciclism) să dea dovadă de mai 
multă inventivitate în alegerea

traseului. Cel de la Pantelimon 
(aparținînd clubului sportiv Me
talul) este bun, dar ar trebui 
modificată succesiunea obstaco
lelor de așa manieră, încît să 
pună serioase probleme celor ce 
se vor înscrie pe lista preten- 
denților la titlu. Un început a 
fost făcut în acest sens (ne re
ferim la startul mai dificil de 
duminică), dar el se cere con
tinuat. ..

Și ar mai fi o problemă de 
discutat : aceea a calendarului 
eompetițional. înghesuit între 
două sezoane, ciclocrosul (des
pre care ne-am mai manifestat 
opinia că a devenit anacronic), 
are un program redus, alcătuit 
pe principiul „să fie ceva aco
lo. ..“ Lipsit de participarea 
multora dintre fondiști, el nu 
se bucură nici de o 
gramare. Este cazul 
discuție utilitatea 
acestei probe, iar
acordă credit, să fie susținută 
r. n afarp

Necigce MARDAN

atentă pro- 
să se ia în 
menținerii 

dacă i se

„3 secunde'*
• Rezultatele etapei a Il-a 

a diviziei B (masculin) : se
ria I: „U“ Craiova — Olim
pia Satu Mare 77—52 (30— 
20), Politehnica Cluj — Se. 
sp. Mediaș 77—71 (31—31),
Comerțul Tg. Mureș — Cri- 
șul Oradea 58—51 (28—30),
Constructorul Hunedoara —

ÎNTRECEREA divizionarelor
ETAPA A III-A 

MASCULIN
CONSTRUCTORUL BUCU

REȘTI — GLORIA BUCU
REȘTI 5189—4897 p.d. Par
tidă la discreția învingători
lor, constructorii detașîndu-se 
de la primele schimburi. Un 
rezultat foarte bun a obți
nut, de la Constructorul, Ilie 
Popescu, care a doborît la 
200 lovituri mixte nu mai 
puțin de 925 de popice. Men
țiuni și pentru coechipierii 
săi C. Constantinescu (884 
p.d.) și C. Rudău (869 p.d.). 
De la învinși, bine s-au com
portat A. Catineanu 
p.d.) și V. Toma (840 
(t. r.)

C.F.R. TIMIȘOARA 
FLACÂRA CÎMPINA 4917— 
4869 p.d. Cu tot efortul de
pus de P. Purje, cîmpinenii 
nu și-au putut adjudeca vic-

(841 
p.d.

pe arena timișoreană, 
a obținut 896 p.d., față

toria 
Purje 
de schimbul său, timișorea
nul Szucs, 806 p.d. Cel mai 
bun punctaj de la învingă
tori a fost obținut de Lupa 
863 p.d. (P. Arcan, coresp. 
principal)

VOINȚA TG. MUREȘ 
PETROLUL PLOIEȘTI 5632 
—5515 p.d. Se pare că secre
tul pistei „minune" de la Tg. 
Mureș a fost aflat și de plc- 
ieșteni, care în meciul cu 
Voința au depășit rezultatul 
obținut de ei și pe arena pro
prie ! Rezultatele ce se obțin 
pe arena din Tg. Mureș ar 
trebui să determine federa
ția să suspende această bază 
pînă la reasfaltarea pistelor. 
Cele mai mari cifre le-au ob
ținut Mertina (V) și Nițules- 
cu (P) 985, respectiv, 975 
p.d. (!)

VOINȚA CLUJ — RAPID 
BUCUREȘTI 5084—5013 p.d. 
întîlnirea de pe arena Elec
trica a revenit la o diferen
ță relativ mică gazdelor, 
care au avut în I. Biche (914 
p.d.) omul nr. 1. De la Ra
pid, ultimul schimb, Al.Vrîn- 
ceanu, a obținut cea mai 
mare cifră, 862 p.d. (U. Pa- 
lade, coresp.)

Partida Gaz metan Mediaș 
— Olimpia Reșița se joacă 
joi.

CLASAMENT
3201 16358 7
3201 15319 7
3201 15216 7
3201 14901 7
2200 10295 6
3102 15994 5
3102 15318 5
3 1
3 1
2 0

o 2 
0 2 
0 2

15149 5
14875 5
10183 2

tîlnire frumoasă, viu dispu
tată, în care s-au remarcat 
surorile Babuțiu de la gazde, 
Stanca și Lutz, de la reși- 
țence. (Gh. Nicolăiță, coresp.)

VOINȚA TG. MUREȘ — 
GAZ METAN -----------
2664 (!)—2256 
mare punctaj 
de Margareta 
487 p.d. (I.
principal)

VOINȚA CLUJ — RAPID 
BUCUREȘTI 2385—2321 p.d. 
Cele
Ana 
leria

MEDIAȘ 
p.d. Cel mai 
a fost realizat 
Szemanyi — 

Păuș, coresp.

mai eficace jucătoare :
Nagy (V) 418 p.d. și Va-
Amzulato (R) 400

CLASAMENT

p.d.

Medicina Timișoara 88-—77 
(42—48) ; seria a II-a : Pro
gresul București — Petrolul 
Ploiești 81—51 (40—27), Vo
ința București — Constructo
rul Iași 76—49 (26—21), St. 
roșu Brasov — Șc. sp. Con
stanța 82—48 (35—24), ,,U“
Iași — „U" București 67—61 
(30—30).

• Mîine se va disputa e- 
tapa a IX-a a diviziei A 
(masculin), cuprinzînd me
ciurile: I.E.F.S. — l.C.H.L, 
Dinamo — Politehnica By - 
rești, Rapid — Uni verși t<Sț*a 
Timișoara, Politehnica Bra
șov — Farul, Politehnica Ga
lați — Steaua și „U“ Cluj — 
Politehnica Iași.

• într-un meci' amical, e- 
chipa feminină Mureșul Tg. 
Mureș a întîlnit formația 
bulgară Ț.S.K.A. Sofia. Bas
chetbalistele bulgare s-au do
vedit mai decise sub panou 
și au învins cu 56—45 (24— 
23). In continuare, oaspetele 
țării noastre vor mai juca la 
Cluj și în Capitală. (A. SZA
BO, coresp.).

• Clasamentul la zi al di
viziei A (masculin)

des 
Din 
ceea -----
am impresia că ponderea 
cade mai mult pe factoml 
forță, pe combativitate. Cir 
culă părerea că boxul în 
forță poate aduce rezultate 
superioare în confruntări im
portante. Numai astfel îmi 
explic de ce nu mai vedem 
pe ring un pugilist-stilist, „în 
adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului. Cred că ar fi folositor 
ca boxerii care nu strălucesc 
prin tehnică, să învețe pro
cedeele de riposte, eschivele.

mai mult pe factorul

Și aceasta, prin individuali
zarea strictă a antrenamentu
lui. Temperamentul boxerilor 
diferă, și un antrenor capa
bil ar trebui să știe să-i dea, 
fiecăruia, ceea ce-i trebuie. 
Lecțiile, la mănuși, cu teme, 
cu lovituri variate (nu numai 
accentul pe însușirea directu
lui de stînga-dreapta), bine 
automatizate, sînt necesare, 
aș spune, ca aerul.

— Dv., la Cimpulung 
Muscel, procedați astfel ?

— Eu am vorbit pînă acum 
din punctul de vedere al 
unui antrenor de lot repre
zentativ (de juniori, tineret

sau seniori), care are deci, 
„în mînă" boxeri de elită și. 
foarte important, beneficiază 
de condiții bune de pregătire. 
Dacă vreți să mă refer însă 
la ceea ce fac eu, la Cimpu
lung Muscel, consider că tre
buie să avem în vedere atît 
posibilitățile reduse de selec
ție, într-un orășel, cît și con
dițiile în care ne-am pregătit 
pînă acum cîtva timp. Totuși, 
cred că atunci cînd au evo
luat în București sau în alte 
orașe din țară, elevii mei 
s-au străduit, în general, să 
dovedească ceea ce are boxul 
mai frumos. Mă voi referi la 
Aurel Simion. Nu pentru că 
între el și Stanef a existat 
o dispută acerbă pentru ple
carea în Mexic, ci pentru fap
tul că Simion este unul din
tre elevii mei care s-a stră
duit să-și însușească o teh
nică și o tactică remarcabile. 
Simion știa, de pildă, ca Sta-

ABANDONURI, K.O.-URI, DESCALIFICĂRI
Șl NEPREZENTARI IN ETAPA A IV-a

A „CUPEI F.R. BOX“
Etapa • IV-n a „Cupei F.R. 

Box" nu s-a deosebit cu nimic 
de celelalte. Au abundat și de 
data aceasta neprezentările, 
abandonurile șl k.o.-urile. Ga
lele continuă să se desfășoare 
în mijlocul unui dezinteres su
părător, atfc din partea echipe
lor, cit și a spectatorilor. Dacă 
aceștia din urmă au motive să 
absenteze de la gale, datorită 
slabei calități a meciurilor, în 
schimb boxerii n-au nici o scu
ză. Slabul lor interes față de 
„Cupă” este de neînțeles. Du
minică, la Craiova, toate par
tidele s-au Încheiat prin k.o., 
abandon sau Reprezentare. Co
mentariile sînt de prisos. Cre
dem că este de datoria antre
norilor de a prezenta in ring 
garnituri complete și pregătite 
corespunzător, iar delegații fe
derali să dovedească o exigență 
sporită, nemaipermițînd ciunti
rea programelor.

A.S.A. TG. MUREȘ — A.S.A. 
ORADEA 27—14. Meciurile s-au 
ridicat, In general, la un nivel 
satisfăcător. S-au evidențiat 
I. Pop, O. Amăzăroale, Șt. 
Marton (Tg. Mureș), G. Dehe- 
leanu (Oradea). REZULTATE 
TEHNICE: I. Nica *.............
prin neprezentarea adversaru
lui; F. Lucacl (Tg. M.) rfștigă 
prin neprezentarea 
lui s L Pop (Tg. M.) b.p. I. Ște-

fan; O. Amăzăroale (Tg. M.) 
b.ab.8 I. Bosescu; N. Tudorel 
(Tg. M.) b.p. V. Așteleanu; I. 
Dulău (Tg. M.) egal cu I. Bar- 
chescu; G. Deheleanu (O.) b.p. 
I. Apetrei; Șt. Marton (Tg. M.) 
b.p. M. Deheleanu; R. Lazea 
(Tg. M.) câștigă prin neprezen- 
tarea adversarului; D. Găinam 
(Tg. M.) b.ab.2 I. Istrate; N. 
Dineu (Tg. M.) b.ab.3 S. Emeric. 
(C. Albu — coresp.).

DINAMO BRAȘOV — DUNA. 
REA GALAȚI 24—18. REZUL
TATE TEHNICE : Al. Dumbra
vă (Galați) egal cu Fr. Molnar; I. 
Oprea (Brașov) b.ab.2 R. Iacob- 
leni; C. Momoiu (Brașov) b. 
dese. 2 Gh. Roman; Gh. Drugă 
(Brașov) b.k.o.l A. Ienuș; 8. 
Dumitrescu (Brașov) b.p. N. Pă- 
lade; A. Pițigoi (Brașov) p.p. 
M. Săvescu; N. Streșină 
șov) b.p. C. Vaslliu; V. 
(Galați) b.ab.3 Gh. Buta 
șov); I. Petrea (Brașov) 
1 D. Tomescu; A. Gali
șov) egal cu Tr. Cîrcioran; A. 
Surugiu (Galați) rfștigă prin ne- 
prezentarea adversarului. (T. 
Maniu — coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIO
VA — CONSTRUCTORUL HU
NEDOARA 30—11. Toate parti
dele s-au încheiat înainte de 
limită, reflectînd totalul dezin
teres manifestat, îndeosebi de 
oaspeți, față de această compe

(Bra- 
Bute 
(Bra- 
b.k.o.
(Bra-

(O) rfștigă

adversaru-

tiție. REZULTATE TEHNICE: 
M. Dumitru (E) b.ab.2 V. Ga- 
fencu; N. Constantin (E) b.ab.2 
M. Zînlbreșteanu; I. Mihăileanu 
(E) b.desc.2 P. Prunea; M. 
Goanță (E) b.k.o.3 M. Similie; 
I. Streche (E) b.ab.2 Gh. Cușne- 
ciuc; C. Filipescu (E) b.ab. 1 
P. Morar ; E. Constantinescu (E) 
b.ab.2 Z. Laszlo; Șt. Panduru 
(E) b.ab.2 C. Stoenlcă ; I. Sănă- 
tescu (E) b.ab.l I. Fugaru, C. 
Truică (E) și I. Leoveanu (C) au 
cîștigat prin neprezentarea ad
versarilor. (N. Pastramaglu — 
corespondent).

METALUL PLOPENI — 
C.S.M. REȘIȚA 28—10. Cele mai 
frumoase meciuri le-au furni
zat „perechile” V. Rădulescu 
(M) — M. Neamțu (CSM), M. 
Comei (M) — N. Pătuleanu 
(CSM) șl C. Chirică (M) — I. 
Covaci (CSM), victoria revenind 
primilor. Alte rezultate tehni
ce : I. Alexandru (M) b.p. M. 
Ciurezu (CSM); P. Nedelcea 
(CSM) b.p. P. Covaliov (M); C. 
Puiuleț (M) b.p. V. Temeri 
(CSM); V. Pîrvan (M) b.ab.2 I. 
Rădulescu (CSM); I. Păunoiu 
(M) b.p. I. Voicu (CSM); Gh. 
Dumitrescu (M) b.ab.2 S. Lau- 
rlan (CSM); Tr. Nicolae (M) 
rfștigă prin neprezentarea ad
versarului. (Gh. Apostolescu — 
corespondent).

METALUL BOCȘA — MUS
CELUL CIMPULUNG 25—17.

PROGRESUL BRATT A — FA
RUL CONSTANȚA 27—17.

nef excelează în loviturile la 
ficat. Ați observat că nu și-a 
dezlipit 
regiune 
același 
scurte,
„zile negre" dinamovistului. 
Ce s-ar fi întâmplat dacă ele
vul meu s-ar fi hazardat în- 
tr-o luptă fără perspectivă 
cu adversarul său mai pu
ternic ? Ar fi pierdut, fără 
discuție. Dar Simion a bo
xat, cum se spune, cu cap. 
Tehnica sa superioară a în
vins.

— Rezultă, deci, că dv. 
acordați multe ore antre
namentelor de tehnică ?...

— Așa este. Cînd un tînăr 
pășește prima oară pragul 
sălii, îl observ cu atenție. 
Știu că adeseori n-are nici 
cele mai elementare noțiuni 
de box, dar dacă văd că are 
reflexe, viteză de execuție, 
îmi spun că merită să în
cerc. îl învăț procedee de 
apărare, simiple la început, 
și apoi cele de atac. Fac lec
ții multe cu el, și apoi îi dau 
diferiți adversari. Apărarea 
și loviturile de riposte le ur
măresc în mod deosebit, ca 
și lupta la cele trei distanțe, 
în general, mă preocupă fap
tul ca pugiliștii pe care îl 
antrenez să nu-și pericliteze 
sănătatea, să continue să fie 
oameni utili societăți și după 
ce au abandonat sportul pre
ferat. Și pentru aceasta este 
nevoie ca ei să fie cît mai 
bine pregătiți, multilateral.

cotul de pe această 
a corpului și că, în 
timp, croșeele sale 
la față, i-au făcut 

negre"

1. Voința Tg. M. 
.2. Constr. Buc.
3. Flacăra Cîmpina
4. C.F.R. Timișoara
5. Olimpia Reșița

6. Petrolul PI.
7. Rapid Buc.

8. Voința Cluj
9. Gloria Buc.

10. Gaz m. Mediaș

FEMININ
LAROMET BUCUREȘTI 

— PETROLUL PLOIEȘTI 
2282—2205 p.d. Indiscutabil, 
pistele arenei Laromet sînt 
extrem de grele. Duminică 
dimineața, atît gazdele cît și 
oaspetele au fost de părere 
că duritatea asfaltului le-a 
obligat să împingă mai mult 
ca de obicei bila, ceea ce a 
diminuat din precizia arun
cărilor. Din această cauză, 
doar două din cele 12 concu
rente au reușit să depășeas
că cifra de 400 p.d., Florica 
Negoiță (P) — 419 p.d. și 
maestra sportului Elena Tran
dafir (L) — 410 pA. După 
cum era de așteptat, bucu- 
reștencele s-au descurcat mai 
bine cu particularitățile are
nei și au obținut victoria. 
(Tr. I.)

u. t. Arad — c.s.m. re
șița 2299—2231 p.d O în

1. Voința Tg. M.
2. Voința Buc.
3. Hidromecanica

Brașov
4. Laromet Buc.
5. Petrolul PI.
6. Gaz m. Mediaș
7. Rapid Buc.
8. Voința Cluj
9. U.T.A.

10. C.S.M. Reșița

3 3 0 0
13 2 0

7802 9
7227 7

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
2
2 7047 5

7164 7
7028 7
6897 7
7188 5
7138 5

1. Steaua 8.8 0 715-520 16
2. Dinamo 880 704-556 16
3. Polit. Buc. 871 573-505 15
4. Rapid 8 6 2 627-567 14
5. „U“ Cluj 8 3 5 545-562 11
6. „U“ Timișoara 8 3 5 602-621 11
7. I.C.H.F. 8 3 5 536-563 U
8. Polit. Galați 8 3 5 522-564 11
9. Farul 8 2 6 483-517 10

10. I.E.F.S. 8 2 6 478-522 10
11. Polit, Brașov 8 2 6 512-611 10
12. Polit. Iași 8 1 7 504-693 9

RAFINĂRIA PITEȘTI
angajează de urgență următorul personal

- Maistru principal pompe compresoare.
- Maistru principal electrician PRAM.
- Maistru principal A.T.M.
- Operatori prelucrare țiței și operatori chimiști

categoriile 6, 7, 8.
- Muncitori electronist! categoriile 6, 7, 8.

Se asigură locuință la bloc în orașul Pitești.

de scurtă durată (10 luni)
Cei interesați trebuie să aibă 7 sau 8 

clase elementare și stagiul militar sa
tisfăcut. Virsta maximă 40 ani.

Pe timpul școlarizării vor fi salarizați 
cu 734 lei lunar.

De asemenea, angajează:
— maiștri
— maiștri
— maiștri
— maiștri
— maiștri

/n săptămina 4-10 nov

forjori 
strungari 
construcții metalice 
vopsitori industriali 
galvanizatori

— frezori pentru mașini de 
Dekel

— tinichigii auto
— strungari
— vopsitori
— lăcătuși
— sudori
— șlefuitori
— galvanizatori și conducători
Pentru orice relații adresațl-vă 

lefon 23.55.05.

frezat

auto 
la te-

IA CINIMATOGRAFUL TIMPURI KOI DIN CAPITALA
un program de scurt metraje românești

SOARELE NEGRU
Scenariul și regia : Gabriela lonescu, Popovici Slavomir 
Imaginea : Dorian Segall

UN DANS ÎN MUNȚII CODRULUI
Scenariul : Virgil Calotescu 
Regia : Virgil Calotescu și Paul Ona 
Imaginea : Paul Holban

VECHI MONUMENTE ROMÂNEȘTI ÎN TRANSILVANIA
, Scenariul și regia : Petre 

Imaginea : Liviu Nițu
CUTII CU... DO,

Scenariul și regia : Paul Cojocaru
Imaginea : Wilfried Oft

FLOAREA UITATĂ
Scenariul și regia : Mircea D. Popescu
Imaginea : Constantin Teodorescv

VALUL
Scenariul, pictura, animația, regia : Sabin Bălașa

ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 9

Sirin

RE, Ml

UZINA DE POMPE
cu sediul în București, str. Ziduri Moși nr. 25 — Sectorul III 
(Halele Obor) telefon 35.20.00, învățămînt, primește candi
dați pentru forma de ucenicie la locul de muncă cu durata 
de 2 ani și fără examen de admitere la următoarele meserii:

- turnător
strungar 
frezor 
electrician

Inicriarile m primesc la sediul uzinei pînâ la data de 
9JCI.1968.

Pentru înscriere candidajii vor prezenta certificatul de ah 
solvire o 8 (7) clase( original, certificatul de naștere (copie 
legalizată); fișa copilului de la 0—15 ani, anaiiza sîngelui 
făcută tn 3 săptămîni înainte de examen ; examenul pulmonar

Se, primesc, de asemenea, candidați pentru cursuri de 
calificare de 10 luni la meseriile de turnători și strunguri 
tn următoarele conditiuni:

— Absolvenți a 7 (8) clase (pentru meseria de turnător se 
primesc și cu 4 clase).

— Cei născuți pînă tn 1949.
— Domiciliul stabil tn orașul București și comune sub

ordonate.
— Vtrsto maximă 35 ani.
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Ieri dimineață, ne-am folosit 

de ocazia oferită de antrena
mentul lotului nostru reprezen
tativ de fotbal, pentru a afla ul
timele noutăți din tabăra trico
lorilor, înaintea „amicalului" cu 
campionii lumii, noutăți „culese** 
în ambianța autumnală a tere
nului IV din complexul sportiv 
„23 August”...

.. .După clasica încălzire și 
cîteva execuții individuale, 
componenții lotului trec la o 
„miuță", dirijată de antrenorul 
Angelo Niculescu. Joacă „galbe- , 
nii“ (Datcu, Delfeanu, Mocanu, 
Nunwcilier VI, Năsturescu, Pîr- 
călab, Domide, Dembrovsclii) 
contra „albaștrilor" (Gornea, Săt- 
măreanu, Petescu, Ghergheli, 
Dobrin, Dumitrache, Lucescu). 
Spectacol frumos, mai frumos
— de ce n-am recunoaște-o ?
— deeît cel oferit de obicei tri
bunelor arhipline.

In spatele porții lui Gornea, 
o surpriză : îmbrăcat în haine 
de stradă, dinamovistul Dinu 
discută aprins cu medicul lo-

• 0 NOUTATE DE ULTIMĂ ORĂ: SOLOMON CHEMAT LA LOT! • DINU, ABSENT 
LA ANTRENAMENT DIN CAUZA UNEI INTERVENȚII STOMATOLOGICE 
© MARTINOVICI VA FI, PROBABIL, TITULAR PE ARIPA DREAPTĂ... © GROZEA, 
ȚARĂLUNGĂ Șl OBLEMENCO VOR EVOLUA ÎN ECHIPA DE TINERET 
tului, dr. D. TQMESCU. Ulti
mul motivează absența lui Dinu 
de la antrenament arătîndu-ne 
și... corpul delict: o nfisea 
pe care tînărul fundaș și-a ex- 
tras-o înainte cu o oră! în 
cele din urmă, Dinu cedează, 
vrînd-nevrînd, sfaturilor dr. To- 
mescu și, resemnat, ia drumul 
cantonamentului, nu înainte de 
a-i promite acestuia că se va 
„răzbuna" la antrenamentul de 
după-amiază, cînd va juca pînă 
la căderea nopții__

Privim cu atenție la jucătorii 
de pe gazon. Prima impresie nu 
ne înșelase: lipsesc Martino
vici și Solomon — despre care 
aflasem încă de aseară că a

incomodat de îndatoririlevădit
de... fundaș central, strigă 
spre Pircălab:

Antrenorul Angelo Niculescu, 
după cîteva „un-doi“-uri cu 
Barbu, ne declară: „Băieții.Ioane, dă-le

domnule gol ! Mi-au mîncat 
sufletul.. .“

Notăm și ultimele cuvinte ale 
antrenorului E. Vogi: „Miercuri, 
sînt convins, echipa va juca

O „schemă' tactică l-a adus pe 
plasa porții... Ca asistenți —

Dobrin față-n față cu Datcu. O fentă și mingea va scutura 
Dumitrache, Petescu și Lucescu

s-au mișcat bine, demonstrînd 
multă poftă de joc. In privința 
formației de 
cîteva dubii, 
probabilitățile, 
GORNEA —
BARBU, dinu, mocanu, 
GHERGHELI, PETESCU, MAR- 
TINOVICI, DOBRIN, DUMI
TRACHE, LUCESCU.

Zic după toate probabilitățile, 
pentru că Martinovici încă n-a 
sosit și pentru că n-ar fi ex
clus să-1 preferăm pe Domide 
lui Dobrin, măcar ca experi
ment inițial. în rest, nimic 
sebit”.

miercuri, avem 
deși, după toate 
vom începe cu 
SĂTMAREANU, 

DINU,

De la fotbal
Ia™

„faptul divers I

fost convocat la lot. Emerich 
Vogi ne risipește orice dubiu : 
„Atît Martinovici, cit și Solo
mon, solicitat în ultimul mo
ment, sînt așteptați dintr-o cli
pă intr-alta. Dacă primul va 
primi avizul medicului, atunci 
extrema craioveană are toate 
șansele să înceapă jocul cu en
glezii”.

.. .Pe teren, Nunweiller VI,

FOTBAL. Fotbal adevărat. Cel 
puțin băieții așa promit..

Intre timp, jucătorii încep să 
părăsească terenul. Datcu și 
Gornea se retrag strategic spre 

o 
,dispută" in doi, fiecare din ei 

transformîndu-se în atacant și 
încercind vigilența celuilalt.

fundul terenului, pentru

★
De duminică seara, compo- 

nenții lotului reprezentativ de 
tineret s-au reunit la centrul 
„23 August" din Capitală. 
Miercuri, în deschidere la me
ciul amical internațional Româ
nia — Anglia, tinerele speranțe 
ale fotbalului nostru vor întîlni 
echipa similară a SUEDIEI.

Luni dimineața, doctorul Flo
rian i-a examinat pe cei 18 ju
cători. Constatările sale sînt
— în general — îmbucurătoare. 
Majoritatea tinerilor sînt sănă
toși. Doar trei dintre ei
— Popa, Niculescu și Strîmbea- 
nu — se resimt de pe urma lo
viturilor primite în meciul cu 
reprezentativa R.D. Germane și 
în partidele de campionat dis
putate sîmbătă. Dar se speră 
că și aceștia vor fi refăcuți

pînă în ziua meciului. Așa că, 
antrenamentele ce vor urma 
vor da prilejul antrenorilor 
D. SCHILERU șl D. TEODO- 
RESCU să definitiveze „U“-le 
care va începe jocul. De pe 
acum, însă, cei doi antrenori 
au „probleme" deoarece în for
mație au fost introduși și Țară- 
lungă, Oblemenco și Grozea, 
care fac parte, în continuare, 
din lotul A. In afara celor 
amintiți, au mai fost convocați : 
RĂMUREANU, IORGULESCU
— portari, STOICESCU, TA
RUL, VLAD, VIGU — fundași, 
ANTONESCU, DUMITRU, DIN- 
CUȚA — mijlocași, SALCEA- 
NU, TATARU II și NEAGU 
-- înaintași.

Partida de miercuri este pri
vită cu toată seriozitatea de că
tre jucători și antrenori. „Me
ciul este deosebit de important
— ne-au declarat antrenorii 
Dincă Schileru și D. Teodores- 
cu. Este a treia întîlnire în care 
joacă un nucleu de 8 tineri și 
astfel meciul ne poate aduce o 
confirmare a activității noastre 
în alcătuirea loturilor pe nuclee, 
cu obiective mai îndepărtate. 
Am promovat cîțiva jucători 
(Tătaru II, Dumitru, Iorgulescu, 
Neagu), cu care dorim să for
măm baza echipei II de tineret. 
Adversarul nostru de miercuri, 
reprezentativa Suediei, pune 
aeeeniul pe pregătirea fizică, p» 
un joc simplu și eficace. Deci, 
se vor întîlni, două formații

cu același obiectiv. Sperăm să 
obținem un rezultat bun, avind 
în vedere faptul că toți jucăto
rii noștri sînt bine pregătiți fi
zic și tehnic".

Echipa SUEDIEI va sosi azi 
după-amiază în Capitală.

In fața antrenorului An
gelo Niculescu, atacanții 
lotului — de la stingă la 
dreapta, Dembrovschi, Lu
cescu, Pircălab, Domide, 
Dobrin, Năsturescu și Du
mitrache — fac promi
siuni pentru meciul de 
miercuri. De n-ar fi sim

ple promisiuni...

O partidă de șah între 
Strimbeanu si Antonescu 
Foto : AUREL NEAGU

P. VINTILA
Ov, IOAN1ȚOAIA

Pilcă
a scos mingea

Faptele petrecute simbătă pe 
terenul de la Tg. Mureș ne obli
gă să derulăm un nedorit film 
al celor întîmplate.

A venit acel minut 80, cu ur
mările sale. La o fază clasică, 
FĂRĂ PROBLEME (Lungu a 
primit balonul, a făcut cîțiva 
pași spre linia de fund, a cen
trat, Silaghi a reluat cu capul 
și a înscris). Portarul 
— resemnat —
din plasă, i-a dat-o unui coleg, 
care, Ia rîndu-i, a aruncat-o 
arbitrului pentru a o repune Ia 
centru. Toată lumea a văzut gol 
valabil. Numai tușierul Calu- 
gherovici (n.n. care ne-a decla
rat : „Doăr «u am fost pe linie”) 
a ridicat steagul și arbitrul P. 
Badea, după o vizibilă ezitare, a 
dictat ofsaid. Golul a fost anu
lat. De o sinceritate exempla
ră, P. Badea și-a recunoscut 
greșeala la sfîrșitul meciului, și 
își reproșa faptul că „l-a ascul
tat" pe tușier.

Și, cum un necaz nu vine sin
gur, au urmat altele. La inter
val de 60—80 secunde, au ega
lat craiovenii. Gol valabil, în
scris in condiții regulamentare, 
cu toate că tribunele protestau. 
Așadar, un 1—1 neprevăzut, deși 
A.S.A. dominase cu multă in
sistență. Golul, anulat ca și cel 
înscris de oaspeți (întorsătură 
neprevăzută), au creat o mare 
tensiune in tribune. Arbitrul P. 
Badea, care pînă atunci condu
sese bine, era „marcat" vizibil 
de eroarea din minutul 80. Mu- 
reșan a profitat de situație, de 
atmosfera... fierbinte și, la 
prima ocazie, s-a aruncat în ca
reu, la un atac fără prea multe 
șanse de izbîndă. A vrut 11 m. 
Și arbitrul, după un moment de 
ezitare, i l-a dat. Mureșan, 
după teatrul jucat, a fost.. . 
transportat pentru. .. tratameiit 
pe tușă (n.n. N-a fost însă 
nevoie de nici o îngrijire ; nu 
te poți lovi cînd te arunci pe 
gazon). Indignat de această si
tuație (n.n. dar uîtînd că arbi
trul a anulat mat înainte un gol 
perfect valabil), Bîtlan a venit 
înfuriat lingă jucătorul „acci
dentat”. Acolo se aflau medicul 
echipei locale, Peterfi, masorul 
Bodonî și doi-trei copii de 
mingi. După Bîtlan au mai venit 
și alții. In cîteva secunde a în
ceput bătaia. Combatanți: BÎT
LAN, NICULESCU, portarul 
PILCA — cu mare contribuție 
la scandal — „accidentatul" 
MUREȘAN, medicul lui A.S.A., 
MASORUL, COPIII DE MINGI. 
Ținut la timp 
Arpad Borodi 
de la un act 
să-1 lovească
pe Niculescu). Minute de bătaie, 
de acte huliganice. După joc, 
dr. Peterfi își arăta picioarele : 
leziuni și singe. Cine l-a lovit ? 
Copiii de mingi care alergau 
după craioveni ? Propriul sSu 
colaborator, masorul Bodonî ? 
Nu ! Jucătorii de la „U“ Craio
va. Care dintre ei. dintre Pilcă, 
Bîtlan, Niculescu, Mureșan, Cîr- 
ciumărescu — actorii principali 
ai scenelor nedorite.

Ancheta organizată Imediat 
după joc de observatorul fede
ral, fostul arbitru internațional 
Mircea Criițescu, n-a lămurit 
lucrurile. Poate că viitoarele 
cercetări vor da răspuns la în
trebare.

încheind relatarea , acestor 
fapte, trebuie să remarcăm ati
tudinea publicului spectator, 
care nu s-a lăsat antrenat în 
această încăierare. De aceea, nu 
trebuie să se pună In discuție 
problema suspendării terenuWl 
de la Tg. Mureș.

de mină, masorul 
a fost împiedicat 
nebunesc (a vrut 
cu sticla în cap

SERIA I
Fores ta Ciurea — 

Botoșani 3—1 (1—0)
Victoria Roman — 

Bacău 0—1 (0—0)
Rarăul Cîmpulung

Cimentul

Viitorul

Știința

Mold o-
Bicazvenesc —

1—0 (o—o)
Fulgerul 

cilina Iași 2—1 (0—0)
Forests Fălticeni — Petro

lul Moinești 3—1 (1—0)
Unirea Negrești — Mino- 

bradul Vatra Dornei 1—1 
(0—1)

Nicolina Iași — Textila 
Buhuși 4—0 (0—0)

Lelea Bacău — Minerul 
Gura Humorului 1—1 (0—0)

(Corespondenți : D. Diaco- 
nescu, G. Groapă, A. Rota
ru, A. Ajocăriței, D. Crăciun, 
I. Păuleț, I. Leizeruc și 
Iancu)

CLASAMENT

Dorohoi — Peni-

Olimpia Giurgiu — I.M U
Medgidia 0—1 (0—1)

T.U.G. București — Flacăra 
roșie București 1—0 (1—0)

Cimentul Medgidia — Pe
trolul Videle 4—2 (0—1)

Autobuzul București — Si
rena București 1—1 (0—0)

Unirea Mănăstirea — I.T.C 
Constanța 3-0 (2—0)

Celuloza Călărași 
operatorul Urziceni 
(1—1)

șini unelte București — C.I.L. 
Rm. Vîlcea, Voința București — 
Progresul Balș, Comerțul Ale
xandria — Tehnometal ’ - -
rești, Carpați Sinaia — 
Cîmpulung, Chimia Tr.
— Caraiman Bușteni, 
Cîmpulung Muscel — 
Tîrgoviște, Progresul Corabia 
I.R.A. Cîmpina.

BUCU- 
Muscelul 
Măgurele 

Minerul
Metalul

Co-
3—1

SERIA A V-A
Victoria Tg. Jiu — Victo

ria Caransebeș 1—1 (1—0)

15. Mureșul Luduș 12 2 4 6 11-17 8
16. Prog. ’ Sibiu 12 3 1 3 9-23 7

ETAPA VIITOARE : Metalul
Copșa Mică — Progresul Sibiu, 
Minerul Baia de Arieș — Soda 
Ocna Mureș, Tehnofrig Cluj —■ 
Mureșul Luduș, Știința Petro
șeni — Minerul Ghelar, Arieșul 
Turda — Aurul Brad, A.S.A. Si
biu — Aurul Zlatna, Arieșul Cîm
pia Turzii —- Victoria Călan, Me
talul Aiud — Mureșul Deva.

SERIA A VII-A
Bradul Viseu — Victoria 

Cărei 1—0 (0—0)

Dinamo Oradea — Olimpia Satu 
Mare, Victoria Cărei — Bihorea
na Marghita, Topitorul Baia

Mare — Unirea I.A.S. Oradea.

SERIA A Vlli-A
Chimia Făgăraș — Tracto

rul Brașov 2—0 (1—0)
Vitrometan Mediaș — Me

dicina Tg. Mureș 2—0 (0—0)
Carpați Brasov — Avîntul 

Reghin '2—1 (2—0)
Minerul Bălan — Voința 

Tîrnăveni 4—0 (2—0)

ETAPA A XH-a A DIVIZIEI C
(Corespondenți : N. Pană, 

N. Enache, Tr. Barbălată, D

I.

1. Foresta Fălt. 12 8 3 1 26-11 19 Daniel, Al. Mavlea, A. Pă-
2. Șt. Bacău 12 8 2 2 18- 6 18 pădie. Gh. Tufcea Și I.
3. Minerul Gura Achim)

Humorului 12 6 2 4 20-14 14
4. Minobradul CLASAMENT

Vatra Dornei 12 5 4 3 15-15 14 1. IMU Medgidia 12 8 4 0 26- 4 20
5. Viit. Botoșani 12 6 1 5 25-18 13 2. S.N. Oltenița 12 7 2 3 30- 9 16
6. Nicolina Iași 12 4 5 3 21-16 13 3. Cimentul
7. Text. Buhuși 12 5 2 5 24-17 12 Medgidia 12 6 4 2 21-14 16
8. Vict. Roman 12 5 2 5 20-20 12 4. Autobuzul Buc. 12 5 5 2 20-13 15
9. Foresta 5. T.U.G. Buc. 12 5 4 3 21- 8 14

Ciurea 12 6 0 6 20-21 12 6. FI. r. Buc. 12 6 2 4 19-16 14
10. Letea Bacău 12 5 2 5 12-19 12 7. Marina
11. Penicilina Iași 12 4 3 5 16-15 11 Mangalia 12 5 4 3 18-16 14
12. Rarăul C-lung 12 4 3 5 16-19 11 8. Electrica C-ța. 12 5 3 4 21-15 13
13. Pt. Moinești 12 5 0 7 21-17 10 9. Celuloza
14. Cimentul Bicaz 12 4 2 6 15-20 10 Călărași 12 6 1 5 14-21 13
15. Fulg. Dorohoi 12 4 2 6 17-24 10 10. Olimpia
16. Unirea Giurgiu 12 4 2 6 24-25 10

Negrești 12 0 1 11 7-41 1 11. Ideal
ETAPA VIITOARE Textila Cernavodă 12 3 4 5 13-23 10

3-3 612

U. M. Timișoara — Furni
rul Deta 2—2 (1—1)

Minerul Bocșa — Steagul 
roșu Plenița 1—0 (1—0)

Voința Lugoj — Minerul 
Motru 1—0 (0—0)

Minerul Anina — Metalul 
Topleț 2—0 (1—0)

Dunărea Calafat — Șoimii 
Timișoara 2—2 (2—1)

Autorapid Craiova — Pro
gresul Strehaia 1—1 (1—1)

Minerul Lupeni — Energe
tica Tr. Severin 3—0 (1—0)

(Corespondenți : N. Chivu- 
Iescu, C. Crețu, I. Samfiroiu. 
C. Olaru. G. Crăciunel, 
Zvîgnea, Șt. Gurgui și 
tescu)

Dacia Oradea — Steaua ro
șie Salonta 1—1 (1—1)

Constructorul Baia Mare — 
Someșul Satu Mare 2—1 
(1-0)

Olimpia Satu Mare —
C.I.L. Gherla 2—0 (1—0)

Dinamo Oradea — Unirea
I.A.S. Oradea 3—1 (2—1)

Unirea Cristurul Secuiesc 
— Lemnarul Odorheiul Se
cuiesc 1—0 (0—0)

Oltul Sf. Gheorghe — Chi
mia Or. Victoria 4—1 (3—0)

Chimica Tîrnăveni — Co- 
lorom Codlea 0—0

Torpedo Zărnești — C.F.R. 
Sighișoara 3—0 (1—0)

St. 
L Co-

(Corespondenți : B. Stoiciu, 
Z. Rîșnoveanu, G. Carol, R. 
Bortoș, V. Lorintzi, Gh. 
Briota, I. Ducan și C. Chi- 
riac)

CLASAMENT
I. Chimia

Voința 
Cristurul

Făgăraș 12 9 1 2 28- 8 19
2. Chimica 

Tîrnăvenj 12 8 2 2 31-10 18
3. Oltul Sf. Gh. 12 6 5 1 22-12 17
4. Lemnarul

Odorhei 12 5 3 4 18-12 13
5. Torpedo 

Zărnești 12 5 3 4 18-13 13
6. Med. Tg. M. 12 3 7 2 13-11 13
7. Avîntul 

Reghin 12 6 1 5 18-21 13
8. Colorom Codlea 12 5 â 4 15-18 13
9. C.F.R.

Sighișoara 12 5 o 5 12-16 12
10. Chim. Victoria 12 5 2 5 13-20 12
11. Carpați Bv. 12 4 â 5 1M4 11
12. Tractorul Bv. 12 3 4 5 13-11 10
13. Vitro. Mediaș 12 4 2 6 11-21 10
14. Unirea Cristur 12 3 3 6 14-16 9
15. Min. Bălan 12 2 1 9 15-32 5
16. Voința 

Tîrnăveni 12 1 2 9 9-26 4
ETAPA VIITOARE : 

Tîrnăveni — Unirea 
Secuiesc, Avîntul Reghin — Lem
narul Odorheiul Secuiesc, Chi
mia Făgăraș — Chimica Tîrnă
veni, Tractorul Brașov — Vitro
metan Mediaș, Chimia Or. Vic
toria — Carpați Brașov, Colorom 
Codlea — Torpedo Zărnești, Me
dicina Tg. Mureș — C.F.R. Si
ghișoara, Minerul Bălan — Oltul 
Sf. Gheorghe.

Buhuși — Foresta Fălticeni, Ci
mentul Bicaz — Fulgerul Doro
hoi, Minobradul Vatra Dornei — 
Victoria Roman, Petrolul Moi
nești — Letea Bacău, Viitorul Bo
toșani — Medicina Iași, Minerul 
Gura Humorului — Foresta Citi
rea, Știința Bacău — Unirea Ne
grești, Penicilina Iași *— Rarăul 
Cîmpulung Moldovenesc.

SERIA A ll-A
Petrolul Berea — Petrolis

tul Boldești 2—0 (0—0)
Ș.U.T. Galați — Ancora 

Galați 1—1 (1—1)
Metalul Brăila — Chimia 

Or. Gh. Gheorghiu-Dej 1—1 
(0-1)

Metalul Buzău — Rapid 
Plopeni 1—1 (1—0)

Gloria Tecuci — Șoimii 
Buzău 1—0 (0—0)

Chimia Mărășești — Rul
mentul Bîrlad 2—0 (1—0)

Stuful Tulcea — 
roșie Tecuci 2—0

Unirea Focșani
C.F.R. Galați 4—0 

(Corespondenți :
șanu, S. Constantinescu, 
Baltag, M. Dumitru, C. 
liță, S. Sandu și A. Axente) 

CLASAMENT
4
1
2
3
3
4
4
2
7

12.

13.

14.
15.
16.

Gh.

C. ALEXE

- Flamura
(1—0)
— Gloria 
(2—0)

M. Plope-
I. 

Fi-

19-12
18-20
22-17
10-10
12-14
14-15

13
13
12
12
12
11

12. I.T.C, C-ța.
13. Unirea

Mănăstirea
14. Pet. Videle
15. Sirena Buc.
16. Cooperatorul

Urziceni
ETAPA 

Constanța 
rești, T.U.G. București 
Mănăstirea, Marina Mangalia — 
Electrica Constanța, Petrolul Vi
dele — Olimpia Giurgiu, Flacăra 
roșie București — Ideal Cerna
vodă, I.M.U. Medgidia — Celu
loza Călărași, Cooperatorul Urzi
ceni — Sirena București, S. N. 
Oltenița — Cimentul Medgidia.

SERIA A IV-A
Muscelul Cîmpulung — 

Progresul Balș 2—0 (1—0)
Chimia Tr. Măgurele — 

Voința București 1—3 (0—1) 
Unirea Drăgășani — Co

merțul Alexandria 1—2 
(0-0)

Caraiman Bușteni — Mine
rul Cîmpulung Muscel 3—0 
(1-0)

Progresul Corabia — Meta
lul Tîrgoviște 0—0

C.I.L. Rm. Vîlcea — Car- 
pați Sinaia 1—0 (0—0)

I.R.A. Cîmpina — Praho
va Ploiești 3—0 (1—0)

Tehnometal București — 
Mașini unelte București 2—0 
(2—0)

(Corespondenți: D. Radu
lescu. D. Gruia, D. Denghel, 
V. Zbarcea, C. Filip, D. Ro- 
șianu, C. Vîrjoghie și N. To- 
kacek)

12
12
12

12

12

12

3 5 4 11-13 11

1 6 
Gheor- 
12 3 5 4

11

11

19-20
18-22
13-20
12-25

1. Rapid Plopeni
2. Unirea Focșani
3. Pet. Boldești
4. xAncora Gl.
5. Pet. Berea
6. Met. Buzău
7. Stuful Tulcea
8. Șoimii Buzău
9. Met. Brăila

10. Rulmentul 
Bîrlad

11. Gloria C.F.R.
Galați
Chim. Or. 
ghlu-Dej 
Chimia 
Mărășești 
FI. r. Tecuci 
Ș.U.T. Gl.
Gl. Tecuci

ETAPA VIITOARE î Chimia Or. 
Gh. Gheorghlu-Dej — S.U.T. Ga
lați/ Petrolistul Boldești — Metalul 
Buzău, Flamura roșie Tecuci — 
Petrolul Berea, Gloria C.F.R. Ga
lați — Chimia Mărășești, Rul
mentul Bîrlad — Metalul Brăila, 
Ancora Galați — Stuful Tulcea, 
Șoimii Buzău — Unirea Focșani, 
Rapid Plopeni — Gloria Tecuci.

SERIA A III-A
Ideal Cernavodă — Marina 

Mangalia 0—2 (0—0)
Electrica Constanța — 

Ș. N. Oltenița 2—1 (2—0)

3
3
2

2
2
3

7-217
7 14-29
7 14-22

8
8
7

1 3
VIITOARE î 

Autobuzul

510-26
I.T.C.
BucU- 

Unirea

12
12
12
12

1. Minerul Anina
2. Voința Lugoj
3. Min. Lupeni
4. U.M. Tlm.
5. Vict.

Caransebeș
6. Met. Topleț
7. Prog. Strehala
8. Steagul r.

Plenița
9. Dun. Calafat

10. Vict. Tg. Jiu
11. Furnirul Deta
12. Min. Bocșa
13. Energ. Tr. Sev. 12
14. Min. Motru
15. Șoimii Tlm.
16. Auto. CV.

12
12
12

12

CLASAMENT
12 6 5 1
12 7 2 3

27-14 17
16-14

1. Met. Ttrgovlște
2. Carpațl Sinaia
3. Caraiman 

Bușteni
4. Prog. Corabia
5. I.R.A. Cîmpina
6. Prahova PI.
7. Voința Buo.
8. Tehnometal

București
9. Mașini unelte 

Buc.
10. Comerțul

Alexandria
11. Chimia Tr.

Măgurele
12. Prog. Balș
13. C.I.L. Rm.
14. Muscelul

Cîmpulung
15. Minerul Cîmpulung

Muscel 12 1
16. Unirea

Drăgășanl 12 1 0 2 T-25
ETAPA VIITOARE : Prahova

Ploiești — Unirea Drăgășanl, Ma-

12 5 3

12 3 3

12

4

4

4 3

16

15
15
14
14
13

20-17

17-17

5

13

11

18-19 11

V.

12
12 4
12 4

4 3
2
2

12 3 4

15-18
11- 17
12- 21

11
10
10

3 10-13 10

4 7 8-22 6

0

3
2
3
4

5
6
5

4
1
3

2
3
3
3

17
16
15
14

13-12
20-20
18-25

ii
13
13

Emoție la poarta echipei Minerul Cîmpulung- Muscel. Fază din meciul Caraiman Bușteni-Mi- 
nerul Cîmpulung, încheiat cu victoria primei echipe: 3—0. Foto • VICTOR ZBARCEA

16- 14
17- 17
22-15
15-20
18- 30
17-21

2
2
3
1
1
1
3
4
4

5 
12 5 
12 4 
— 5

5
4 
3 
2 
2

ETAPA VIITOARE : .
Topleț — Autorapid Craiova, Mi
nerul Motru — U. M. Timișoara, 
Energetica Tr. severin — Dună
rea Calafat Progresul Strehala — 
Minerul Lupeni, Șoimii Timișoara 
— Minerul Bocșa, Victoria Tg. 
Jiu — Voința Lugoj, Victoria 
Caransebeș — Minerul Anina, 
Furnirul Deta — Steagul roșu 
Plenița.

SERIA A VI-A
Aurul Zlatna — Tehnofni 

Cluj 2—1 (1—0)
Mureșul Luduș — Știința 

Petroșeni 0—1 (0—0)
Mureșul Deva — 

Sibiu 2—2 (2—1)
Victoria Călan — 

Turda 4—0 (2—0)
Minerul Ghelar — 

Baia de Arieș 3—0
Soda Ocna Mureș 

talul Copșa Mică 0—0
Aurul Brad — Metalul 

Aiud 3—2 (2—1)
Progresul Sibiu — Arieșul 

Cîmpia Turzii 1-^3 (1—3)
(Corespondenți *' 

I. Borgovan, I. Simion, 
Ghunther, FI. Oprită, 
Tăutan, M. Susan și Gh. 
pirceanu)

CLASAMENT
7 
7 
7
5
5
6

12 5
12

12
12
12

5
5
5
6
6
7
6 16-20 9
6 10-16 8
6 7-19 8

Metalul

A.SLA,

Arieșul

Minerul 
(1—0) 
— Me

N. Băișan, 
A. 

Gh. 
To-

1. A.S.A. Sibiu
2. Aurul Zlatna
3. Vict. C&lan
4. Met. Copșa M.
5. Șt. Petroșeni
6. Min. Ghelar
7. Soda Oc. Mureș
8. Mureșul Deva
9. Aurul Brad

10. Met. Aiud
11. Arieșul

C. Turzii
12. Arieșul Turda
13. Min. Bala de 

Arieș
14. Tehnoîrig Cluj

12
12
12
12
12
12
12
12

2 3
3
4
3
3
5
4
4
5
5

3
1
2

12 3
12 4

S
2

12 4 1
12 3 2

23-11
20-12
27-16
23-15
15- 10
16- 16 
’7-17
12-15
16-22
23-24

16
16
15
14
14
13
13
13
13
12

4
6

7
7

10-10
18-16

11
10

9
8

C.I.L. Sighetul Marmațieî 
— Topitorul Bala Mare 2—0 
(1-0)

Minerul Bala Sprie — D- 
nirea De] 3—1 (1—1)

Bihoreana Marghita 
Gloria Bistrița 2—1 (2—1) ,

(Corespondenți: A. Ghile- 
zan, L. Gheorghe, L. Chira, 
Z. Kovacs, P. Lorincz, V. 
Godja, Al. Domuța și A. Paș- 
calău)

CLASAMENT
Satui.

Mare 12 9 î 0 22- 4 21
2. Unirea Dej 12 8 2 2 37- 9 18
3. Vict. Cărei 12 7 2 3 29- 9 16
4. Unirea I.A.S.

Oradea 12 714 17-12 15
5. C.I.L. Gherla 12 6 0 6 16-17 12
6. Topitorul

Baia Mare 12 525 16-20 12
7. Gloria

Bistrița 12 4 3 5 17-13 11
8. Din. Oradea 12 516 16-15 11
9. C.I.L. Slghet 12 435 10-15 11

10. Dacia Oradea 12 4 2 6 13-18 10
11. Steaua r.

Salonta 12 426 11-16 10
12. Bihoreana

Marghita 12 425 7-13 10
15. Constructorul

Baia Mare 12 4 2 8 14-22 10
14. Minerul Bala

Sprie 12 4 2 6 15-25 10
15. Bradul Vișeu 12 408 10-28 0
16. Someșul Satu

Mare 12 3 18 14-28 7
ETAPA VIITOARE t Someșul

Satu Mare — Bradul Vlșeu, C.I.L.
Gherla — C.I.L. Slghetul Mar- 
mațlel, Steaua roșie Salonta — 
Minerul Bala Sprie, Dacia Ora
dea — Constructorul Baia Mare, 
Unirea Dej — Gloria Bistrița,

La 13 noiembrie concurs — suplimentar
PRONOSPORT
Miercuri 13 noiembrie a.c. 

Administrația de Stat Loto
— Pronosport organizează un 
concurs suplimentar Prono
sport cu ocazia meciurilor 
tur ale optimilor de finală 
în marile competiții „Cupa 
campionilor europeni" și 
„Cupa cupelor".

Interesul pentru acest 
concurs suplimentar este spo
rit și de valoarea echipelor 
aflate în întrecere. Dar iată 
acest program: I: Dinamo 
București — West Bromwich 
(pron. pauză); II: Dinamo 
București — West Bromwich 
(pronostic final); III: Celtic— 
Steaua roșie Belgrad; IV i 
Manchester United — Ander- 
lecht ; V : Real Madrid—Rapid 
Viena ; VI : Ajax Amsterdam 
—Fenerbahce Istanbul ; VII ; 
A E.K. Atena — Akademisk 
Copenhaga; VIII : Spartak 
Trnava — Reipas Lahti; IX : 
F.C. Porto —■ Slovan Bratis
lava ; X : F.C. Argeș — G6z- 
tepe Izmir; XT : Dunferm
line — Olimpiakos Pireu j 
XII Randers Freja — Sliema 
(Malta); XIII: A.D.O. Haga
— F. Koln.

• Numai cinci zile au mai 
rămas la dispoziția partici- 
panților, timp în care își mai 
pot procura biletele pentru 
concursul excepțional Prono- 
expres de duminică 10 XI a.c.

La acest concurs se atri
buie : autoturisme „VOLGA", 
„RENAULT 10 MAJOR", 
„MOSKVICI 408“ cu 4 faruri 
și radio și „SKODA 1000 
M.B.“ în număr NELIMITAT, 
precum și alte 10 autoturisme 
prin tragere la sorți.

Tot prin tragere la sorți 
se vor mai atribui 100
(50X2 locuri) excursii cu pe
trecerea Revelionului la
Brașov.

Biletele seria „N“ de 30 lei 
dau dreptul de participare la 
toate cele 10 extrageri = 100 
de numere.
PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 44 DIN 

30 OCTOMBRIE
Extragerea I : categoria I : 0,5 

variante a 200 000 lei ; categoria 
a ll-a : 157,5 a 974 lei ; categoria 
a IU-a : 4156 a 36 lei.

Report categoria I : 72 483 Iei.
Extragerea a II-a : A : 5,5 va

riante a 22 231 lei ; B : 332,5 a 
367 lei ; C : 5 994,5 a 20 lei.

Premiul de 200 000 lei de la 
extragerea I, categoria I, a re
venit participantului Eftimle D. 
Marin din comuna Glodeanu Să- 
ret, județul Buzău.



teagohternaționaK)
Clipe lungi de așteptare. .îiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiuiiiiiiiinmiiuiiiiiiiiiiumiiiiniiiiiuiniiiiHuimiiniiiiiiiinimiiiiiiiiminiiiiiiiniiniininiuD

A XVIII-a OLIMPIADA DE ȘAH
...Aerogara Băneasa, ora 

19.15. Ne interesăm la „Infor
mații* care este ora precisă a 
aterizării avionului care aduce 
in Capitală echipa engleză.

Funcționara de serviciu ne pri
vește exasperată și ne spune 
că a dat pînă atunci sute de 
răspunsuri la aceeași întrebare. 
Ni-l dă și nouă : 19.55. Ne plim-

la
după

Bobby Moore, 
ctteva momente

căpitanul reprezentativei Albionului, surprins 
" sosirea Ia București...

bim prin sala de așteptare care 
este tixită de oameni. Majori
tatea tineri. Frînturi de dialo
guri, rostirea numelor lui 
Bobby Charlton, Ball, Hunt, 
Banks etc. identifică „calitatea” 
celor prezenți. Iubitori ai fot
balului care vor să PRINDĂ 
clipa cina iluștrii reprezentanți 
ai Albionului vor face primul 
pas pe pămîntul românesc. Mi
nutele trec încărcate cu tot mai 
multă nerăbdare. Ora 19.55. 
Concentrația celor care așteap
tă se apropie de valoarea ma
ximă. Și iată vocea de la me
gafon care anunță; „Atențiune! 
Avionul din direcția... Timișoa
ra aterizează”. Decepție. Un 
nou bici nerăbdării. Peste ct
teva minute, altă „farsă” a 
soartei. Sosește avionul de 
Craiova... Ora 20.15. Exact tn 
acest moment, un avion galben, 
strălucitor (așa ni s-a părut tn 
luminile și obscuritățile aero
portului) țișnește intr-un zgo
mot asurzitor dinspre Casa 
Scînteii. A aterizat. Se apropie 
de clădirea aeroportului dirijat 
de paletele dispecerului de ser
viciu. Iată-l, în sfîrșit, oprit, pe 
Caravelle-ut „Steiermark" O S 
651 al companiei AVA. Reflec
toarele prind In conurile lor de 
lumini avionul ale cărui reac
toare huruie asurzitor. In clipa 
tn care se apropie scara de a- 
vion, sutele de „tifosi” bucu-

reșteni rup rlndurile din spa
tele gardurilor și pătrund, pu
hoi, pe pistă, tn imediata ve
cinătate a aeronavei. Nimeni 
nu-i poate opri. „AU VENIT 
ENGLEZII

...La cîțiva metri de acești 
englezi, campioni ai lumii. So
bri, ca niște... englezi, așezați, 
liniștiți, foarte „cuminți", 
dacă 
ti i 
li. 
ton, 
piu, 
alături de colegii săi Banks și 
Ball. Răspunde ascultător la 20 
de întrebări adresate lui din 20 
de unghiuri. „Sper că va fi un 
meci mare. Pronosticuri ? Nu 
dau niciodată... Să vedem”. 
Hunt și Moore sînt mai neți: 
„England”. Sir Alf Ramsey re
zistă blitz-urilor și protectoare
lor și vorbește la trei micro
foane deodată: „Nu cunosc 
fotbalul românesc. Am văzut, 
cîndva, un meci Cehoslovacia — 
România la televizor. Atît. Abia 
miercuri am să vă pot spune 
care este părerea mea despre 
soccerul român. Despre echipa 

■mea, vă asigur că este la fel de 
puternică ca cea de la ultimul 
campionat mondial”.

Ploaie de interviuri, de în
trebări și declarații... E tirziu. 
Fugim spre redacție prin cor
donul foa.te strimt al sutelor de 
vinători de autografe celebre...

(Urmare din pag. 1)

Două minute cu Bobby Moore

»' 
accepta 

impresie 
Bobby 
pardesiu

puteți 
imediată

Celebrul
într-un 

galben, s-a așezat cuminte

aceas- 
vizua- 
Charl- 

sim-

pentru a doua oară, după o 
luptă acerbă, în care marele 
maestru american păstrează 
totuși preponderența. Scorul 
meciului S.U.A. — Argenti
na este pentru moment 2—1, 
după victoria lui R. Byme 
la Garcia și două remize: 
Benko — Sanguinetti și E- 
vans — Panno. Echipa ame
ricană se apropie amenință
tor de locul trei în clasa
ment, mai ales după egali
tatea consemnată în întîlni-

rea Bulgaria — Danemarca
2— 2 (Pîdevski — Larsen
72—72, :
Kolarov 
Hamman
7j—72).

Liderii 
turneului 
— au obținut o victorie co
modă : U.R.S.S. — R.D.G.
3— 1 (Petrosian cîștigă 
Uhlman, iar Polugaevski la 
Henning; remize Malich — 
Spasski și Liebert — Ghel- 
Ier). O victorie cu 3—1 a ob
ținut și echipa Ungariei în

(Pîdevski
Brink Clausen — 

1—0, Radulov — 
1—0, Holm -- Peev

incontestablli ai
- șahiștii sovietici

la

CUM L-A INVSNS FLORIN GHEORGHIU
PE SVETOZAR GLIGORICI

GHEORGHIU (România) — GLIGORICI (Iugoslavia), runda 
a 10-a, finală : Indiana veche l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ng7 4.e4 d6
5. f3 (Se intră în cunoscuta variantă a Atacului Sămisch) 0—0
6. Ne3 e5 7.dS Ch5 8.Dd2 £5 9.0—0-0 Cd7 10.Nd3 Cdf6 ll.Cge2 (Pînă
aci, exact ca în partida Gheorghiu — Gligorici de la Havana, 
1966 ; mutarea aleasă acum de campionul român este, însă, o 
inovație) f:e 12.C:e4 C:e4 13.N:e4 Cf6 14.Nc2 Nf5 15.Cg3 N:c2 
(Gheorghiu a afirmat, după partidă, că era mai bine pentru 
negru: 15 ... Dd7) 16.D:c2 c5 (în partida Reshevsky — Najdorf, 
din aceeași rundă, argentinianul a continuat 16.. . De8, ceea ce 
poate fi mai bun) 17.d:c b:c 18.114 ! (începe atacul) Da5 19.Rbl 
e4 2O.h5 De5 ? (Gligorici se angajează într-o variantă pierzătoare) 
21.C:e4 C:e4 . ................   “ ----------- ------------- --- --------
26.T:e4 Df6 
31.Tfl+ Rg8 
(Cu 2 pioni 
37.TO7 T:h6 
42.Tg5+ Rf6 
h4 48.a5 negrul cedează.

22.Nd4 ! De7 23.N:g7 R:g7 24.1164- Rf7 25.Thel Tae8 
27.Da4 T:el 28.f:e Tc8 29.D:a7+ De7 3O.Dd4 Tc3 
32,Tf4 gS 33.T13 D:e4+ 34,D:e4 T:e4 35.T:g5+ R118 
mai puțin, negrul este evident pierdut) 36.Tg7 Te6
38.T:c6 Rg7 39.C5 Thl+ 40.RC2 tl:c 41.T:C5 Tgl 

43.Tg8 115 44.Tf8+ RgS 45.TI2 Rg4 46.Tea Rg3 47.a4

fața Poloniei (Portisch — 
Bednarski 1—0, Doda — 
Lengyel %—73, Barcza — 
Schmidt */z—7a, Adamski —• 
Csom 0—1).

Echipa Cehoslovaciei a 
cîștigat cu 2Vi—1’/» în fața 
Canadei, prin punctul rea
lizat de Hort la Suttless, res
tul partidelor fiind remize. 
In fine, neterminată este încă 
întîlnirea R.F.G. — Filipine, 
în care șahiștii vest-germani 
au obținut decizia, conducînd 
cu 27a—>/2, dar s-a întrerupt 
a doua oară partida Rodri- 
guez — Hecht, care le mai 
poate aduce un punct.

Iată clasamentul primei 
grupe finale, după 10 run
de : U.R.S.S. 31*/j p, Iugo
slavia 25 p, Bulgaria 2272 P, 
S.U.A. 22 (1) p, R.F.G. 217a 
(1) p, Ungaria 21 p, Argen
tina 197a (1) p, Danemarca 
19 p, Cehoslovacia, R.D.G. și 
Polonia 1872 p, România 18 
p, Canada 117.2 p, Filipine 
11 (1) P.

în grupa a doua (pentru 
locurile 15—28 ale clasamen
tului), conduce Anglia cu 
277j p, urmată de Olanda 
25 p, Austria 24 p, Israel 
2273 P, Spania și Elveția 
22 p.

FOSBURY VA FACE PROZELIȚI?
DE LA „BIG BOBBY" LA...

„L ASSO D’OLTRE MANICÂ"

anl 
mar- 
Unl- 
lon- 

foar-

din 
. ___ , . încă
din prima clipă „asediul" repor
terilor prezenți în holul aeropor
tului. Este și normal, căci cele
brul fundaș englez este cel care 
a primit* pe ^Wembley*» Zeița 
fotbalului, în acea zi de neuitat 
cînd Anglia \ ’
campionatului mondial...

Prin mulțimea care-1 înconjoară 
ne facem loc cu greu și; o dată 
ajunși lîngă el; încercăm să ex
ploatăm ’ ‘
clipă.

— Care 
pămîntul

Bobby ____ ,..
răspunde : „Sîn$ plăcut surprins

Coborit printre ultimii 
avion, Bobby Moore suportă

a cîștigat

Zeița

finala

îa maximum flecare

este prima impresie pe 
românesc 7
Moore zîmbește șl ne

de calda primire făcută, de 
mărul neașteptat de Iubitori 
fotbalului care au umplut 
și... pista de aterizare".

— Ce ne puteți spune despre 
echipa de miercuri ?

— Este tot atît de tare, ca și 
cea de Ia mondiale. Deși aducem 
cîțiva jucători tineri pentru a-i 
roda, valoarea formației rămîne 
intactă.

— Și o ultimă întrebare : ce 
credeți că va fi la viitoarele 
campionate mondiale ?

— O, nu-i prea timpurie între
barea ? Deocamdată, vă fac o 
confidență : tare aș vrea să fiu 
și în Mexic căpitanul echipei !

ou
ai 

ptnă

ARE CUVlNTUL SIR ALF RAMSEY
(Urmare din pag. 1) 

tn fața unui adversar Pe care, 
practic, nu-1 cunoaștem.

Dar am considerat totdea
una ca foarte important pen
tru programul echipei, să ju
căm în cît mai multe țări, 
să întîlnim fotbaliști cu sti
luri diferite, să facem mereu 
.cunoștințe noi.

Și în continuare, Sir Alf 
Ramsey ne mărturisea că a 
văzut prima oară la lucru 
o echipă românească în 1964, 
cînd a asistat la Coventry la 
întîlnirea de tineret dintre 
selecționatele României și 
Angliei. Apoi, în preajma 
turneului final al C.M., a stu
diat filmul meciului Cehoslo- 
vacia-România, din prelimi
narii, rămînînd impresionat 
de nivelul ridicat al paitidei.

— Dîn aceste două mici 
experiențe personale — spu
nea mai departe- Ramsey — 
am căpătat convingerea că 
fotbaliștii români pot fi ad
versari incomozi pentru ori
cine. Chiar și pentru o cam
pioană mondială.

Mai tîrziu, în cadrul unei 
conferințe de presă improviza
te în holul hotelului Athenee 
Pâlace, inspiratorul marii vic
torii, din 1966 a fotbalului en
glez, era supus focului con- 
centric al întrebărilor. Celor 
privind echipa pe care o pre
zintă miercuri pe stadionul 
„23 August", le-a răspuns fără 
preciziumle dorite. Le amină 
penti u astăzi după amiază, la 
șfîrșitui antrenamentului de 
acomodare pe care fotbaliștii 
englezi îl vor face la locul 
viitoarei dispute.

— Nu fac un mister, dar 
am și eu probleme... — răs
pundea cel intervievat. O 
echipă fără probleme nici nu 
este o echipă bună. Or, team- 
ul pe care-1 vom alinia va fi 
unul bun, puternic. Am în
credere în băieții mei !

întrebăm :
— „11 “-Ie pe care îl vom 

vedea miercuri, anticipează 
pe cel ce va juca la viitoa
rea ediție 
mondial ?

— Mai

— Meciul de acum face 
parte din programul nostru 
de pregătiri în vederea viitoa
rei ediții a Cupei Mondiale. 
Am prevăzut în timpul sezo
nului mai multe jocuri ca de 
obicei, ele fiind în număr de 
patru: două eu România, la 
București și Londra, cite u- 
nul cu Bulgaria și Franța. 
După închiderea oficială a se
zonului în Anglia, avem pre
văzut turneul nostru tradițio
nal de jocuri pe continent și 
— poate — in afara lui.

— Pe planul concepției tac
tice. echipa Angliei evoluează 
spre altă manieră de joc, de- 
cît cea de la Wembley 1966. 
sau rămîne fidelă ideilor care 
i-au asigurat triumful ?

— Nu am schimbat și nu 
vom schimba nimic din pla
nul tactic arătat Ia ultima 
ediție a „World Cup"-ului. Cei 
ce au văzut atunci echipa 
noastră se vor convinge in 
meciul de miercuri că ea e- 
voluează pe aceleași coordo
nate. Și aceasta nu dintr-o 
simplă pornire conservatoa
re...

Aci, discuția noastră s-a în
cheiat. Dar Sir Alf Ramsey 
ne promite reluarea ei, tot 
atît de interesantă. în urmă
toarele zile ale șederii sale 
la București.

...30 de ani ...1,76 m ...72 kg 
...jucător al lui Manchester 
United — iată, mai întîi, fișa 
personală a celui mai valoros 
produs al „inventatorilor fot
balului", după Mortensen, 
Tommy Lawton și Matthews, 
iluștri predecesori ai lui „Big 
Bobby" (n.n. marele Bobby).

Cînd l-am văzut prima oară, 
la turneul final — ediția 
„World Cup", știam despre el 
că fusese ales, de confrații 
englezi, drept cel mai valoros 
fotbalist al sezonului 1965. $i, 
intr-adevăr, fosta aripă stingă 
a bătrînului Matt Busby, scă
pat ca prin minune din ca
tastrofa aeriană de la Miln- 
chen, își merita din plin dul
cea poreclă de „marele 
Bobby".

Numărul 9 al lui Ramsey 
era pe teren cu totul altceva 
decît ar fi lăsat să ghicească 
simpla notație de pe tricou; 
cu brațele depărtate de corp, 
poate pentru menținerea echi
librului, Bobby Charlton aco
perea o zonă imensă, apărînd 
cînd în apropierea... fratelui 
său, fundașul central Jackie 
Charlton, cînd in interiorul 
„16“-lui advers, intercalat ală
turi de cei din linia 1. Nu 
era vorba la Bobby Charlton 
doar de o imensă capacitate 
de efort, care i-a permis să 
înghită kilometri întregi și să 
rămină proaspăt pînă la sfîr- 
șitul turneului. Jucător com
plet, dotat cu o mare clar
viziune, pricepîrtdu-se de mi
nune să „temporizeze" sau să 
apese pe accelerator și adu- 
cînd — prin bogata lui fan
tezie — o notă latină în fot
balul englez atît de rigid, 
Bobby Charlton a primit de 
la Ramsey bagheta de dirijor 
în întregul spațiu de joc. A 
dirijat splendid — cum poate 
numai Di Stefano era în stare 
s o facă — ba, mai mult, 
posedînd și calități de reali
zator, a reușit să înscrie nu 
mai puțin de trei goluri: unul, 
cu Mexic, două cu Portugalia.

★
L-am revăzut în iunie anul 

acesta, cu prilejul turneului 
final al campionatului Euro
pei, desfășurat în Italia. Bob
by Charlton avea, acum, doi. 
ani mai mult ca la Londra. 
Devenise ceva mai pleșuv de-

cit il știam, dar se păstra la 
fel de simpatic. Englezii spun ; 
„de trei ori mai simpatic de- 
cît... beatles-ul Best“, colegul 
lui Bobby, de la Manchester 
United.

. Celebritatea cîștigată de la 
„mondiale" încoace i-a atras... 
un „jandarm", din primul mi
nut' al meciului disputat cu 
Iugoslavia, la Florența. Și, 
deși păzit cu strășnicie de mij
locașul Trivici, Bobby Charl
ton a reușit ■— la 30 de ani I 
— să-și piardă, deseori, „um-

Un tînăr de aproape 22 
(pe care îi va împlini la 6 
tie), student în inginerie la 
versitatea din Oregon, tip 
gilin (are 1,94 m și 75 kg),
te potrivit pentru un săritor în 
înălțime. Iată o sumară schiță 
de portret a lui Dick Fosbury, 
acest atlet care a cucerit 
dalia olimpică de aur cu 
stil atît de personal ineît spe
cialiștii nu i-au stabilit

me- 
un

__ ____ ... încă 
toate’ avantajele și dezavantajele. 

Fosbury 
vîrsta de 
sărea în 
1962, deci 
mentează 
(fîlfîire) pe care îl 
mai simplu decît 
mai avantajos pentru că mișcări
le de deasupra ștachetei 
mal rapide și pentru că, 
deosebire de „ventral" unde 
multe părți ale corpului 
lovi ștacheta, în „flop“ 
trece propriu-zis ștacheta

race atletism de la 
11 ani și, pe, atunci, 
înălțime 1,20 m. în 
la 15 ani, el experi- 

ciudatul stil „flop" 
l consideră 
,ventralul" și

sînt 
spre 
mai 
pot 

atletul 
doar 

cu partea dorsală a bazinului.
Antrenorul, din acea vreme, al 

lui Fosbury n-a fost prea în- 
cîntat de descoperirea „elevului" 
său și â insistat ca el să folo
sească „ventralul". Tînărul Dick 
I-a ascultat dar nu a putut urca 
mai sus de 1,77 m, așa că a re
venit la „inovația" lui.

Anul trecut, Fosbury era încă 
cvasi-necunoscut (avea

OLIMPICE

lu- lui 
o

un record personal de 2,10 m). 
Abia cînd a ameliorat recordul 
Statelor Unite — cu 2,24 m 
s-a impus mai categoric în 
mea atletismului deși stilul 
a continuat să fie privit ca 
ciudățenie.

Au. venit Jocurile Olimpice

ECOURI

DICK FOSBURY

BOYCE t

a campionatului

sînt doi ani pînă 
atunci... — a fost răspunsul 
Dar, lucru evident, aș vrea 
să am echipa din 1966 și la 
Mexico. Dacă aceasta va fi, 
omenește, posibil.

— Se observă, d-le Ram
sey, că echipa națională a 
Angliei, în drumul 
două campionate 
parcurge un proces de 
nierî lente, 
aceasta un principiu ?

— Da, modificările

dintre 
mondiale, 

rema- 
Afirmați prin

------------- lente 
sînt un principiu al fotbalului 
nostru, la care eu ader inte
gral. Din 1966 pînă acum am 
chemat în lot încă opt jucă
tori noi, dar înlocuirile in 
formație sînt mai puține. Tim
pul a demonstrat că fotbaliș
tii care au cucerit Cupa „Ju- 
les Rimet" erau foarte dotați 
și apți de luptă. Majoritatea 
își păstrează potențialul și 
n-ar exista nici o rațiune 
să-i schimb.

Ajungem la un punct im
portant al discuției i

- Ce semnificație are pen
tru dv. meciul cu echipa Ro
mâniei ?

Zoia Rudnova
pe primul loc!

In proba de simplu feminin 
a campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale Austriei, 
desfășurate timp de trei zile la 
Innsbruck, pe 
clasat sovietica 
care a invins-o 
21-13, 21-11 pe
ria). La masculin, 
Surbek (Iugoslavia), învingătoi 
cu 21-16, 17-21, 21-12, 21-18 in 
fața lui Gomoskov (U.R.S.S.)

In fotografia noastră: Rud
nova în plin atac.

primul loc s-o 
Zoia Rudnova. 
cu 16-21, 21-18 
Nemeth (Ungă 

a cîștigat

FOTBAL

pe drum, rn sprinturi 
prelungite de 30 de metri.

A fost cel mai bun jucător 
al formației sale, de altfel ca 
și în jocul următor 
U.R.S.S., desfășurat trei zile 
după aceea, la Roma.

„Big Bobbyu cucerise și. pre
țuirea celebrilor tifossi, deve
nind pentru ei, foarte repede, 
„L’asso d’oltre Manica“ (n.n. 
asul de dincolo de Canalul 
Minerii).

Să-l aplaudăm mîine cu toți 
pe Bobby Charlton, acest mare 
sportiv, atît la propriu cît și 
la figurat.

cu

Reportaj realizat de : Cr. 
Mantu, R. Voia, G. Nicoa- 
ră, M. Popescu și R. Ba- 
labcin. Fotografii de : 
Neagu și V. Bageac.

________    Și 
pe pista de tartan a stadionului 
din Cetatea universitară, Fosbury 
a obținut aurul olimpic al con
sacrării. Dar dacă publicul l-a 
privit pe noul campion oarecum 
amuzat, ca pe un „acrobat", spe
cialiștii i-au măsurat din pri

viri fiecare gest, fiecare miș
care și nu puțini au fost aceia 
care au apelat la memoria pe
liculei cinematografice. Printre 
aceștia s-a numărat și cunoscu
tul antrenor sovietic Iuții Diaci- 
kov, creatorul stilului „ventral 
sovietic”, adoptat de marea ma^ 
joritate a atleților din lume. în
trebat ce părere are despre sti
lul atletului american, Diacikov 
a a răspuns : „Fără îndoială este 
fdarte spectaculos stilul lui Fos
bury dar este foarte personal. 
Nu cred că ar putea să influen
țeze prea mult viitorul acestei 
probe".

Georges Damitio, primul atlet 
francez care a trecut înălțimea 
de 2 metri, este, însă, de părere 
că „acest stil reprezintă pentru 
săritura In înălțime ceea ce 

fibra a fost pentru săritura eu 
prăjina". Și Damitio adaugă în
tr-un pertinent articol consacrat 
săritorului de peste ocean : „Cum 
aceasta nu este o exclusivitate 
brevetată pentru uzul unic al 
lui Fosbury, noile generații o vor 
pune în practică și putem să ne 
așteptăm, mîine la doi metri 
și jumătate, ba chiar și la mai 
mult".

în comentariile sale post-oiim- 
ziaristul italian Vanni

Carredu consacră în „Corriere 
dello Sport" un capitol întreg 
săriturii în înălțime. Și el se în
treabă „dacă săritura lui Fosbury 
va putea deschide o eră 
în această specialitate” și 
chide că „nu este exclus

nouă 
con- 

ca 
peste cîțiva ani toți să sară cu 
Fosbury Flop", bazîndu-se pe 
eîteva informații că „unii atleți 
au și experimentat noul stil, iar 
alții se vor pregăti, in timpul 
iernii, cu acest stil cu care 
să se prezinte In Întrecerile 
sezonul viitor”.

Carredu subliniază faptul 
marele merit al lui Fosbury 
constă în spectaculozitatea 
Iul ci în faptul ' __ __
una din cele trei rotații execu
tate în mod curent la săritura 
în ■ înălțime.

vor 
din

câ
nu

..__ stllu-
că a eliminat

LA ..MONDIALELE" DE CICLISM,
DIN URUGUAY

FRÂIII l'FTTtilSON
ȘI-AU LUAT mm

deasupra ștachetei
Robert Parientd, cronicarul de 

specialitate al ziarului „L’Equipe“ 
comentînd succesul olimpic al 
lui Fosbury ajunge și el la 
concluzia că „Fosbury va avea» 
în mod sigur., imitatori. Rămî
ne de văzut, însă, dacă el vor 
ști să pătrundă tainele 
stil, aparent mai 

ventralul dar care 
ză cu acrobația*4.

s.

unul 
simplu declt 
se tnvecinea-

BONIFACIU

mondial de automobilism
CIUDAD DE MEXICO, 4 

(Agerpres). — Automobilistul 
englez Graham Hill a cîștigat 
într-un stil spectaculos Marele 
Premiu al Mexicului care a 

, avut loc duminică pe clasicul 
circuit de la Magdalena Mixhu- 
ca, în prezența a peste 150 000 
de spectatori. Hill a condus 
multă vreme, apoi a fost depă
șit de Hulme, ca în final să re
vină pe primul plan al cursei 
și să termine victorios. Ca ur
mare a 
cîștigat 
dial.

Iată 
Premiu 
ham Hill (Anglia) pe Lotus- 
Ford, a parcurs 325 km în 
lh 56:45,95 (medie orară 167,053 
km) ; 2. Bruce McLaren (Noua 
Zeelandă) lh 58:03,27 ; 3. Jackie 
Oliver (Anglia) lh 58:24,06 etc.

Clasamentul final al cam
pionatului mondial, formula 1 :
1. Graham Hill (Anglia) 48 p ;
2. Jackie Stewart (Anglia) 36 p :
3. Denis Hulme (Noua Zeelan
dă) 33 p; 4. Jacky Icks (Bel
gia) 27 p; 5. Bruce McLaren 
(Noua Zeelandă) 22p etc.

50 000 de spectatori au 
la Montevideo proba acestui succes, Hill a 

titlul de campion mon-
t

clasamentul Marelui 
al Mexicului : 1. Gra-

radio telefon

PE GLOB • FOTBAL GLOB

Peste 
urmărit 
de 100 km pe echipe contracro- 
nometrului din cadrul campio
natelor mondiale de ciclism. 
Cu tot timpul nefavorabil, au 
fost înregistrate rezultate’ re
marcabile. Victoria a revenit 
echipei Suediei, alcătuită din 
frații Gosta, Sture, Erjck și To
mas Petterson, care a realizat 
excelentul timp de lh 54:48,0 
(medie orară 49,645 km). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
echipele Elveției — 2h 01:20,40, 
Italiei — 2h 02:05,9, Argentinei 
- 2h 03:42,0, Chile — 2h 05:32,84 
etc. De menționat că traseul a 
măsurat, de fapt, mai puțin de 
95 km.

PE GLOB • FOTBAL
campionatul 
loc se află,

BELGIA. — în 
belgian, pe primul 
după etapa de duminică, echipa 
Sporting Charleroi, care totali
zează 13 p. Ea este urmată în 
clasament de Standard — 12 p, 
Andeflecht și Bruges 10 p. Ci- 
teva rezultate mai importante : 
Liăge — Standard 4—3 ; Bruges 
— Malines 1—1 ; Anderlecht — 
Waregem 2—2; Lierse — La 
Gantoise 2—1.

CEHOSLOVACIA. — Spartak 
Trnava continuă să conducă în 
campionatul cehoslovac cu 11 p, 
după etapa de duminică. Bamk 
Ostrava are același număr de 
puncte, insă un golaveraj infe-

rior și este urmată de V.S.S. 
Kosice cu 10 p. Cîteva rezulta
te : Banik Ostrava — Spartak 
Trnava 0—0 ; Sparta Praga — 
Slovan Bratislava 2—0 ; Inter 
Bratislava — Dukla Praga 
3—3; Jednota Trencln — Lo
komotiv Kosice 5—2.

PORTUGALIA. — Benfica a 
învins duminică, cu 4—3, pe 
Atletico și acumulează acum 
13 puncte. Pe locul doi se află 
Academica și 
11 puncte. Alte 
ga — Leixoes 
Sporting 1—1 ; 
Guimaraes 1—1.

SPANIA. — Real Madrid de
ține șefia în campionatul spa
niol. In etapa de duminică, 
Real a învins cu 2—1 pe Real 
Sociedad. Valencia a învins cu 
1—0 pe Espanol, iar Barcelona 
a întrecut, cu același scor, pe 
Elche. Malaga și Atletico Ma
drid 
0—0. 
14 p 
lona
badell cu cite 9 p.

1—0 (0—0) echipa Senegalului. 
Returul va avea loc la 5 ianua
rie la Dakar.

Porto cu cite 
rezultate : Bra- 
0—1 ; Porto — 

Academice —

au terminat la. egalitate -. 
Real Madrid are acum 
și este urmată de Barei: 

cu 10 p, Las Palmas și Sa-

• Selecționata S.U.A. a susți
nut la Kansas City un meci In 
compania echipei Insulelor Ber- 
mude, contînd pentru prelimi
nariile C.M. Fotbaliștii ameri
cani au obținut victoria cu sco
rul de 6-2 (2—2).

cadrul lucrărilor Uniunii 
cicliste internaționale (U.C.I.), 
care au loc la Montevideo, 
Adriano Rodoni, președintele 
acestui for, a propus ca în anul 
1972 campionatele mondiale de 
ciclism pentru amatori să fie 
organizate în Chile. Pedro Ra- 
chiet, președintele federației 
chiliene, a acceptat, în princi
piu, acest lucru. El va da răs
punsul oficial în cadrul viito
rului congres al U.C.I., care va 
avea loc anul viitor Ia Praga.

Ciclistul francez Raymond Pou- 
lîdor a cîștigat tradiționala 
competiție internațională de la 
Montjuich. El a parcurs traseul 
în 10:24,0. Traseul a măsurat 
2,980 km în linie dreaptă, con- 
tracronometrului, și un sector 
de aceeași lungime, pe munte. 
Poulidor a corectat recordul 
probei, care era de 10:45,0.

• In cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de fot
bal, la Casablanca, echipa Ma
rocului a învins cu scorul ae

• La Rio de Janeiro s-a dis
putat o nouă inttlnire amicală 
intre echipele Braziliei și Me
xicului. Fotbaliștii brazilieni au 
obfinut victoria cu scorul de 
2-1 (2—1).

Meciul de rugby dintre echipa 
Franfej și Springboks (Republi
ca Sud-Africană) va avea loc la 
9 noiembrie la Bordeaux. Forul 
francez de specialitate a alcă
tuit următorul „XV“ : Magois ; 
Bonal, ’•
paes ; 
venay,
Cester, Dauga ; Lasserre, Baux, 
Irrațabal.

Contlnuîndu-și turneul ta Spa
nia, echipa masculină de bas
chet a Iugoslaviei a jucat la 
Barcelona cu reprezentativa 
orașului. Baschestbaliștii iugo
slavi au obținut victoria cu sco
rul de 75—47 (26—17).

Dourthe, Trillo, Cam- 
Jo Maso, Puget; Che- 
_Spangherro, Greffe ;

Selecționata de hochei pe ghea
tă a Canadei, care se află ta 
turneu în Europa, a susținut a 
doua Intilnire în Suedia jucînd 
la Stockholm cu o reprezentati
vă a Suediei de vest, Hocheiștii 
suedezi au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (0-0, 2-2, 1-0).


