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De astăzi,

la Cluj,

FINALELE

DE

JUNIORI

LA LUPTE

GRECO - 

ROMANE

Peste 160 de tineri 
luptători din majorita
tea județelor, încep 
astăzi întrecerea pen
tru cucerirea celor 10 
titluri de campioni ai 
țării la greco-roma- 
ne. Competiția este 
găzduită de Sala Ar
matei din Cluj, unde 
au fost amenajate două 
saltele de dimensiuni 
olimpice. Pentru des
fășurarea întrecerilor 
în bune condițiuni au 
fost aduse toate utila
jele necesare. De ase
menea, au fost solici
tați cei mai apreciați 
arbitri din țară. Con
cursul continuă sîm- 
bătă și duminică.

Constanta Ilie, blocată prompt de jucătoarea vest-germană Miiller (nr. 2), pierde o ocazie favorabilă de a marca 
Foto: A. NEAGU
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In pag. a 2-a

La un pas

de... performanță

(din activitatea sportivă

a școlarilor)

PANO

0 lecție usturătoare pentru handbalistele noastre
R.F. a Germaniei —România 12-11 (7-6)
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I
n activitatea sportivă de pre
tutindeni, recordul reprezintă 
un miraj, un puternic stimu
lent pentru toți cei ce do
resc să urce cit mai sus pe 
firmamentul unei discipline, 

în același timp, recordul reprezintă 
etalonul cu ajutorul căruia se pot 
intui talentul, pregătirea și perspecti
vele celor ce încearcă să intre pe 
poarta afirmării naționale sau inter
naționale.

lată de ce considerăm ca deosebit 
de importantă grija pentru realizarea 
recordurilor noastre în condițiile regu
lamentelor și la probele prevăzute de 
forurile sportive internaționale. în 
ciclismul românesc, din unele puncte 
de vedere, acest aspect a fost neglijat. 
Bizara clemență a corpului de arbitri 
(de altfel calificat) a permis sportivi
lor să obțină recorduri (și onorurile 
ce decurg din aceasta) în afara regu
lamentelor internaționale în vigoare. 
La viteză, la urmărire individuală si 
pe echipe, de pildă, actualii record
mani și-au realizat performanțele în 
tentative cu adversari, în timp ce regu
lamentele prevăd ca în timpul tenta
tivei sportivul (sau echipa) să fie sin
gur pe pistă. Este, deci, clar că recor
durile amintite sînt nu numai neregu
lamentare, dar și peste potențialul real 
al sportivilor care le-au realizat.

Vorbind în continuare despre recor
duri, să amintim și faptul că pe lista 
federației noastre se află înscrise per
formanțe și la o serie de probe neofi
ciale (de spectacol) cum sînt cursa 
italiană, 400 m cu start de pe loc și 
cu start lansat, „15 minute", „30 mi
nute" ș.a.m.d. Cui servește înregistrarea 
acestei suite de probe care nu se află 
înscrisă pe programul nici unei compe
tiții oficiale ? Cui servesc dărnicia fe-
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(ani condus cu 2—0, 4—1 și 5—3) și 
chiar să termine repriza în avantaj 
(7—6). Apoi, cu un plus de luciditate 
și mai bine organizate în apărare, oas
petele au profitat cu o precizie mate
matică de marile erori ale defensivei 
noastre. conciucînd în permanență : 
8—6 (min. 29), 10—8 (min. 38), 11—9 
(min. 40) și 12—10 (im. 44). în toată 
repriza secundă, posibilitățile unei în- 
frîngeri (foarte puțin scontate la în
ceputul partidei chiar de către tehni
cienii oaspeți), care se profila cu fie
care minut ce se scurgea implacabil, 
a contractat echipa română, parali- 
zîndu-i pînă și intențiile de a folosi 
pătrunderile individuale la semicerc.

Au jucat : ROMANIA : I. Naghi-Cli- 
movski (M. Buzaș) — A. Stănișel 4, 
C. Ilie, P. Băicoianu 2, E. Hedeșiu 2, 
E. Sauer 1, A. Sramko 1, R. Soos 1, 
E. Munteanu, M. Miklos ; R.F.G. : 
EICHENAUER—MtÎLLER, MILTER 4, 
HOES 3. Reitwiessner 1, Welz, Boos, 
Kliiss, Herchenbach, Jakob 3, Hadam- 
ke 1.

Meciul revanșă are loc sîmbătă, la 
Cluj. Astăzi, de la ora 18, în sala Flo- 
reasca : ROMANIA—R. D. GERMANĂ 
la juniori și junioare.

Adrian VASILIU

Reprezentativa feminină de handbal a țării noastre a pășit cu 
stîngul în noul sezon internațional. întîlnind în selecționata R. F. a 
Germaniei o formație aflată de abia pe o treaptă mijlocie în scara va
lorilor mondiale româncele au pierdut — și fără nici un fel de scuză— 

la scorul de 11—12 (6—7), lăsîndu-ne 
un gust deosebit de amar după fluie
rul final al arbitrului L. Keszthely 
(Ungaria).

Am nierdut un meci în care, de la 
bun început trebuie spus, reprezentan
tele noastre au fost inferioare adver
sarelor întîlnite. Apărarea, mai mult 
decît nenetrabilă, a oferit în perma
nență găuri de șvaițer, prin care spor
tivele vest-germane s-au strecurat fără 
prea mari eforturi ; în atac, s-a acțio
nat fără nerv, s-au dat nu mai puțin 
de 25 de pase la adversar (!),. iar tirul 
la Doarta Monikăi Eichenauer (foarte 
inspirată în acest .meci) a fost cum 
nu se poate mai imorecis. Despre va
riație în desfășurarea șarjelor ofensi
ve, sau de veșnic discutatul joc al ex
tremelor să nu mai vorbim ; au fost 
sublime dar- au lipsit cu desăvârșire !

în asemenea condiții, formației vest- 
germane nu i-a fost prea greu să re
facă handicapul din primele minute
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Dinamo-Steaua — 
meci de tradiție care 
a oferit întotdeauna 
spectacole excelente. 
Imaginea din 
grafie este o 
tră.

foto-
mos-

nostruComentariul 
despre evenimentele 
sportive ale acestui 
sfîrșit de săptămînă 
— in pag. a 2-a.

Baschetbalistele

de la Politehnica

învingătoare :

70-35 cu I.E.F.S.

După un meci 
de slabă factură 
tehnică, cu greșeli 
care au abundat, 
echipa feminină 
de baschet Poli
tehnica București 
a dispus de 
I.E.F.S. cu 70—35 
(39—15). Partida a 
contat ca restanță 
din etapa I a di
viziei A. (F. SI- 
M7O1V, coresp.)

IERI, IN CAMPIONATUL DE HOCHEI

Avîntui Miercurea Ciuc s-a impus greu
în fața echipei Petrol Geologie

Cea de a doua etapă a campio
natului a furnizat două partide 
deosebite din punct de vedere 
al echilibrului valoric.

Avîntui M. Ciuc-Petrol Geologie 
7-3 (0-1, 4-2, 3-0)

Joc foarte disputat, în care 
echipa favorită s-a putut impune 
abia în ultima repriză. Și a- 
ceasta din două motive. Primul 
ar fi acela că hocheiștii de la 
Petrol Geologie, scuturîndu-se 
din amorțeala care Ie-a caracte
rizat evoluția din etapa anteri
oară, s-au comportat de această 
dată mai bine, apărîndu-se or
ganizat și cu mult elan. în plus, 
atunci cînd a fost cazul ei au 
atacat rapid și destul de pericu
los. Al doilea motiv — și cel mai

Internaționalele de tenis 
de masă ale Iugoslaviei
BELGRAD, 7 (prin telefon). La 

cea de a 17-a ediție a campiona
telor Internaționale de tenis de 
masă ale Iugoslaviei sînt repre
zentate 14 țări. Rezultate din pri
ma zi : echipe bărbați, turul I : 
Iugoslavia A — Polonia 3—0, Un
garia — Franța 3—1, Iugoslavia 
B — R.F.G. 3—2, Anglia — R.D.G. 
3—0. U.R.S.S. — Austria 3—0, 
turul TI : Iugoslavia A — Româ
nia 3—1, Ungaria — Iugoslavia B 
3—2, Cehoslovacia — Suedia 3—1, 
Anglia — U.R.S.S. 3—1; echipe 
femei, turul I : România — Gre
cia 3—0. Simplu femei, turul I i 
Mlhalca — Duganici 3—0, Alexan
dru — Milosevic! 3—0. Competiția 
continuă. '

important — este că Avîntui M. 
Ciuc a manifestat în acest meci 
o nervozitate deloc explicabilă, 
ceea ce a dus la ratarea multor 
situații de atac favorabile și, 
cum era de așteptat, la comite
rea unor acte de indisciplină, 
care au făcut ca în anumite pe
rioade echipa să joace în infe
rioritate numerică.

Evoluția scorului a fost pasio
nantă, pînă aproape de sfîrșitul 
partidei. în min. 21 Petrol Geolo
gie conducea cu 3—0 și foarte 
puțini erau aceia care credeau 
că Avîntui se va mai putea im
pune pînă la urmă. Dar, după 
ce au redus din handicap în 
min. 27, hocheiștii de la Avîntui 
au realizat egalarea și au luat 
chiar conducerea într-un interval 
de 70 de secunde, cînd au înscris 
trei goluri unul după altul. Era 
minutul 30 și situația se inver
sase total. Jucătorii de la Petrol 
Geologie au luptat pînă la sfîr
șitul reprizei, dar apoi în ultima 
parte au cedat treptat, pierzînd 
la o diferență care-i nedreptă
țește oarecum. Punctele au fost 
înscrie se Jere (2), Imreh (2), 
Vacar, Ioanovici, Mihoc (Avîn
tui), Manta (2), Boda (Petrol

Geologie). Au arbitrat cu unele 
scăpări I. Florescu și C. Sgîncă.

Dinamo-Agronomia Cluj 
10-2 (2-0, 6-1, 2-1)

Dinamoviștii au obținut o vic
torie comodă și pe deplin me
ritată. Ei au dominat majoritatea 
timpului, știind să-și impună rit
mul care le-a convenit cei mai 
bine. Clujenii, Ia prima lor apa
riție în acest campionat au des- 
amăgit oarecum. Scorurile mai 
mici din prima și ultima repriză 
au fost consecința, mai mult a 
greșelilor comise în atac de di- 
namoviști, din rîndurile cărora 
s-au remarcat Huțan, portarul 
Iordan, Pană, Florescu și Făgă
raș. Au înscris : Florescu (3), 
Huțan (3), Pană, Ciobotaru, Moiș 
și Bașa — Dinamo, Cazan U (2) 
— Agronomia. Bun arbitrajul lui 
M. Hușanu și FI. Gubernu.

Călin ANTONESCU
Astăzi se dispută jocurile ; 

ora 17 : AGRONOMIA CLUJ 
— PETROL GEOLOGIE ; ora 
19: STEAUA — AVÎNTUL M. 
CIUC.

ALTIG- SERCU ÎNVINGĂTORI IN CURSA DE ȘASE ZILE
A luat sfrșit competiția ciclistă internațională „Cursa 

de 6 zile", care s-a desfășurat pe velodromul din Frank
furt pe Main. Victoria a revenit parechii Rudi Altig 
(R. F. a . Germaniei)—Patrick Sercu (Belgia), care a 
totalizat 357 puncte, parcurgînd în decursul celor 146 
de ore 2 218,855 km.
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DE LA MÎHNIRE
LA SATISFACȚIE

..... .....__ „ . _ui servesc dărnicia fe
derației de specialitate și clemența râu 
înțeleasă a corpului de arbitri care 

I admit realizarea recordurilor în con- 
. diții neregulamentare ?

Se impune, desigur, o
I tabelului de recorduri ale ,
I rația de specialitate are datoria 

anuleze acele performanțe care n-au
i fost obținute în condițiile regulamen-
■ telor U.C.I. și Federației Internaționale 

de Ciclism Amator și sâ nu mai odmitâ
■ înscrierea acelor probe care nu sînt 
i prevăzute pe programul competițiilor

oficiale. Răminînd la aceaslâ situație 
n-am face altceva decît sâ ne amăgim,

I sâ considerăm câ, prin comparații spe
culative, putem prevede viitorul unuia 
sau altuia dintre cicliști, cînd avem la

| îndemînă probe oficiale care ne pot 
oferi comparații sigure.

Este timpul ca și F. R. Ciclism sâ 
intre în legalitate.

revizuire a 
țârii. Fede- 

săII
Hristache NÂUM

Au trecut exact 10 
zile de Ja acel 0—3 
înscris pe terenul din 
Lisabona la acest 0—0, 
realizat pe „23 Au
gust" ; 10 zile scurse de 
la mîhnire la satisfac
ție, căci acest din urmă 
sentiment a fost încer
cat de cei peste 60 000 
de spectatori prezenți 
la meciul de miercuri, 
precum și sutele de 
mii de iubitori ai fot
balului din Capitală și 
din provincie care au 
urmărit pe micul ecran 
partida România — 
Anglia.

Așadar, 0—0 cu ac
tuala campioană a lu
mii, un rezultat care 
ne reamintește de alte 
două : 1—0 cu R. F. a 
Germaniei, în noiem
brie anul trecut, și

2—0 cu Portugalia, la 
ultima evoluție la 
București a echipei lui 
Eusebio, cu prilejul pre
liminariilor Ia „World 
Cup“. Apreciați și dv„ 
stimați cititori, cit de 
izbitor se respectă o 
proporție a rezultatelor 
obținute de echipa 
noastră națională în 
fața primelor trei cla
sate la ultima ediție a 
campionatului mondial: 
0—0 cu .locul I", 1—0 
cu „locul 11", 2—0 cu 
„locul III“... rezultate 
prețioase ale fotbaliști
lor noștri.

De tinde atunci dife
rența de comportare și 
rezultat — în interval 
de 10 zile — care ne 
pune pe gînduri, în 
dorința de a lămuri 
această mare și per

manentă enigmă? (Căci 
s-a căzut unanim de 
acord : miercuri la
București, deși într-un 
joc amical, Anglia lui 
Bobby Charlton și 
Bobby Moore și-a 
onorat adversarul, evo- 
luînd în maniera de 
seriozitate caracteristi
că întregului soccer 
englez).

După părerea noas
tră, carențele evidente 
în jocul echipei noas
tre în meciurile oficia
le disputate în depla 
sare se explică, în 
primul rînd, printr-o 
pregătire moral-voliti- 
vă total necorespunză
toare care o împiedică

G. N1COARĂ

(Continuare în 
pag. a 3-a)

ȘAHIȘTII SOVIETICI ȘI-AU 
MENȚINUT SUPREMA ȚI A Șl 
LA A XVIII-a OLIMPIADĂ

ECHIPA ROMÂNIEI S-A CLASAT PE LOCUL 
7-8 (LA EGALITATE CU ARGENTINA) DIA 

53 DE ȚĂRI COMPETITOARE

ÎN ULTIMA RUNDĂ:

ROMÂNIA — DANEMARCA 3-1

(Citiți amănunte în pag. 4)

Duel aerian Dinu—Banks; ultimul boxează balonul sub privirile a patru coechipieri
Foto; V, BAGEAG



DISCUȚII UTILENOTA 10!

Astăzi, vă facem cunoș
tință cu ANGELA MORO- 
IANU — „tunarul" echipei 
de volei a Școlii sportive din 
Constanța. Cu eleva care ri
dică tribunele în.., picioare, 
atunci cînd expediază min
gea in terenul advers.

Angela, deși nu are decit 
15 ani, este componentă a 
lotului național de volei-ti- 
neret, și una dintre cele mai 
bune și constante jucătoare 
ale echipei pregătită de har
nicul profesor de educație 
fizică Ion Cristian,

In afara pasiunii pentru 
sport, eleva Angela Moro- 
ianu manifestă mult interes 
și pentru activitatea științi
fică, fiind membră a mai 
multor cercuri organizate in 
cadrul Liceului „Mircea. cel 
Băttln". Elevă în clasa a 
X-a, talentata voleibalistă 
din Constanța este în ace
lași timp si fruntașă la în
vățătură, anul trecut absol
vind clasa cu media gene
rală 9,02 iar în acest an a- 
vind în catalog numai note 
de .9 și 10.

Perseverența cu care mun
cește iînăra sportivă, seriozi
tatea ei, talentul — iată fac
torii care îi vor netezi ca
lea spre treptele cele mai 
înalte ale măiestriei spor
tive 1

CORNEL POPA 
corespondent principal

Carting la Palat..
Totul a începui de la demon

strație. Anunțată cu mai multe 
săptămîni înainte, apariția pe 
aleile uriașului parc al Pala
tului pionierilor a miniautomo- 
bilelor a fost urmărită de suie 
de școlari. Miniaiitomobile sau 
mai exact cartinguri (ca să res
pectăm nomenclatura oficială) 
conduse de miniautomobiliști; 
membri ai clubului sportiv „Cu
tezătorii".

O demonstrație ca la carte 1 
Cu starteri, oficiali și arbitri 
de parcurs. Inginerul Dan Ră- 
dulescu, inițiatorul acestei fru
moase acțiuni, n-a trebuit 
pledeze prea mult pentru 
ganizarea ei. Amatori de a 
văța să conducă cele 26 
aparate ale Palatului s-au 
sit, slavă domnului. Ing.
dulescu a condus personal 
cursul de inițiere. Iar pentru 
demonstrație a folosit școlarii 
și pionierii cei mai siguri pe 
volan. Vă rog să rețineți: car
tingwile ajung să dezvolte o 
viteză de pînă la 40 de km la

1444 4 ♦ ♦ 4 4 4 ♦ ♦ I ♦ 4444 ♦ ♦ 44444441 ♦ ♦ ♦ 4 444444-4t44 4 4 4 44444 4 44 ♦ 444 4 4 ♦ ♦ ♦ ♦ 44444 4 4

să 
or- 
în- 
de 

gă- 
Ră-

IMPORTANT
LUNA DEMONSTRAȚIILOR PRACTICE

CU
PRODUSE METALO CHIMICE

Tn cursul lunii noiembrie în magazinele mefalo- 
chimice din București și provincie, vor avea loc de
monstrații practice efectuate de specialiști producători șî 
personal comercial calificat pentru informarea publicului 
asupra calității unor produse ca:

•— mașini electrocasnice (aspiratoare de praf, mațini 
de spălat rufe Alba lux, frigider® etc.)

— aparate electronice (televizoare Dacia, radiorecep
toarele Albatros, Mamaia, Nordic, Select |i altele)

— produse chimice de uz casnic-gospoaăresc (Protex, 
Cromex, Sticlin, Transpar, Clar)

— produse cosmetice (ape colonie, „Cristal" cu ato
mizer, lac fixativ pentru păr „Sanda" cu atomizor, lapte 
toaletă „Farmec", roșu de buze „Sanda" (gama completă), 
ape colonie Era 1001 și 1002)

Programele demonstrațiilor practice vor fi afișate în 
magazinele unde se vor desfășura asemenea acțiuni.

Cu această ocazie cumpărătorii vor putea solicita 
orice informații în legătură cu funcționarea și utilizarea 
produselor.

MAGAZINE LA CARE SE VOR DESFĂȘURĂ 
DEMONSTRAȚIILE PRACTICE ÎN BUCUREȘTI

— Magazinul Universal VICTORIA |
— Magazinul „ELECTROTEHNICA" de pe bd. Magheru j
— Magazinul radiotelevizoare — calea Griviței 206 și 

str, Cîmpineanu nr. 2 ;
— Magazin cu aparate electrocasnice — calea Victoriei 

nr. 39 și bd. 1848 nr. 35 ?
— Magazine metalo-chimice din str. Lipscani nr. 98, 

unitatea nr. 17 din str. Bărăției nr. 27, unitatea 
nr. 130 din bd. Gh. Gheorghiu-Dej ;

— Magazinul .COSMETICA’* nr. 136 din bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej;

— Magazinul centru din calea Victoriei nr. 103 șî bd, 
Bălcescu nr. 22 și altele.

Nu de mult, Federația ro
mână de handbal a organi
zat o consfătuire la care a 
invitat profesorii de educație 
fizică și antrenorii echipelor 
participante la divizia școla
ră și de juniori. Alături de 
aceștia au mai fost prezenți, 
prin înțelegerea conducerii 
Institutului de Educație Fizi
că și Sport, și studenții din 
ultimii ani cu specializarea 
handbal.

A fost o inițiativă frumoa
să, menită să înlăture multe 
necunoscute, mai ales pentru 
acei antrenori angajați pen
tru prima oară cu echipele 
respective într-o competiție 
de anvergură, la nivel repu
blican.

Modul cum a fost organi
zată consfătuirea a răspuns 
integral acestui deziderat. în 
cadrul ei, prof. Francise 
Spier a dezvoltat un foarte 
documentat referat cu tema 
„Noua concepție modernă în 
handbal“. într-un alt mate

BASCHET

MASCULIN : Șc. sp. Tg. Mu
reș — Șc. sp. Oradea 68—46, 
Șc. sp. Constanța — Liceul N. 
Bălcescu Craiova 50—21, Liceul 
nr. 2 Tg. Mureș — Liceul Hue
din 68—35, Șc. sp. Cluj — Li
ceul nr. 4 Oradea 82—48, CSM 
Iași — Șt. sp. Brăila 79—52. 
Șc. sp. Bacău — Șc. sp. Boto. 
șani 88—36, Șc. sp. Timișoara 
— Liceul Avram Iancu Brad 
87—63, Liceul nr. 1 Făgăraș — 
Farul Constanța 49—64, Șc. sp 
Pitești — Șc. sp. Ploiești 110—48. 
Șc. sp. Suceava — Șc. sp. Pia
tra Neamț 38—53, Liceul cu 
progr. de ed. fizieă nr. 35 -— Șc, 
sp. nr. 2 76—49, Rapid Bucu
rești — Academia Militară 
58—63, Dinamo — Steaua 25—49.

FEMININ: Liceul nr. 1 B>'- 
lad — Șc. sp. Bacău 29—82, 
Șc. sp. Oradea — Liceul nr. 2 
Tg. Mureș 20—58, Liceul nr. 4 
Oradea — Șc. sp. Cluj 31—32. 
Liceul Molnești — Șc. sp. Su
ceava 45—42, Șc. sp. Făgăraș — 
Șc. sp. Arad 55—66, Liceul nr. 2 
Pitești — Liceul economic Tg. 
Jiu 60—25, Șc. sp. Constanța — 
Liceul Nicolae Bălcescu Craio

nu

în-
a-
a-

oră. O viteză amețitoare, 
glumă !...

Ce a urmat este lesne de 
chipuit. Sute de cereri pe 
dresa „Cutezătorilor”, din 
proape toate cele 200 de școli 
generale ale Bucureștiului.

— Tu, de ce vrei să prac
tici cartingul ?

— Fiindcă mi-ar place să fiu 
conducător auto...

— Dar. tu ?
— Eu vreau să devin aviator.
— ???
— Da, dar doresc să pilotez 

mai întii, o mașină. După aceea 
mă înscriu la o școală de pla
norism. ..

Fiecare dintre micii cursanți 
au avut cite un motiv plauzibil 
care să le asigure înscrierea 
în secție. Și așa, nici acum, 
după luni de zile, ing. Radules
cu n-a reușit să rezolve toate 
cererile.

Intre timp s-a mai realizat 
ceva. S-au construit cartinguri 
chiar în atelierele Palatului. 

rial, prof. Pompiliu Station 
a prezentat „Aspecte legate 
de munca de evidență și pla
nificare a activității la hand
bal, in lumina ultimelor re
comandări ale C.N.E.F.S.". 
în fine, prof. Artur Hoffmann 
a făcut o expunere avînd 
drept obiectiv „Selecția,, cri
teriu principal în sportul de 
performanță".

Cele trei referate teoretice 
au fost susținute, în conti
nuare, prin demonstrații 
practice asigurate de asisten
ții Valeriu Gogîltan și loan 
Bota de la catedra de jocuri 
a î.E.F.S.

în cuvîntul lor, particl- 
panții au ținut să releve uti
litatea acestei consfătuiri, 
faptul că s-a realizat un foar
te buri și rodnic schimb de 
experiență cu profesori și an
trenori care au un îndelun
gat stagiu de activitate com- 
petițională și pedagogică. 
Cei prezenți au arătat tot
odată că vor căuta să folo

va 50—21, Liceul nr. 4 Galați — 
Liceul Al. I. Cuza Focșani 
48—29, Șc. sp. Giurgiu — Șc. sp. 
nr. 1 Buc. 55—44, Progresul — 
Olimpia 50—46, Șc. sp. nr. 2 — 
Rapid 54—49, Liceul cu program 
de educație fizică nr. 35 — Șc. 
sp. nr. 3 53—17.

VOLEI

MASCULIN : Dinamo Bucu
rești — Șc. sp. Bacău 0—3, Șc. 
sp. P. Neamț — Șc. sp. Buzău

CATALOGUL
ETAPEI

3—1 (seria I), Liceul Videle — 
Șc. sp. 2 Buc. 2—3, Șc. sp. Con
stanța — Petrolul Ploiești 3—0 
(seria a H-a), Sănătatea Buc. — 
Clubul sp. șc. 0—3, Șc. sp. 3 — 
Steaua 1—3, Progresul — Rapid 
3—2, Viitorul — Șc. sp. 1 Buc, 
1—3 (seria a III-a), Șc. sp. Ti
mișoara — Șc. sp. Caransebeș

căpătâi
în ma-

Maistrul Cernâtescu a 
o adevărată specializare 
terie. El a dat la iveală mai 
multe prototipuri care vor in
tra în serie. Printre acestea șî 
un tip carosat, acoperit.

Trebuie să vă spunem, că, as
tăzi, cartingul a cucerit și ce 
pionierii din țară. A fost de-a- 
juns să se facă o demonstrație, 
două la Reșița sau la Galați, 
mai recent la Tîrgoviște (săp
tămâna aceasta la Bacău) pen
tru ca Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor să fie pur 
și simplu asaltat cu cereri: 
„Vă rugăm să ne trimiteți un 
model de carting pentru a-1 fa
brica cu mijloace proprii**.

Și așa, 15 din cele 26 de car
tinguri ale Palatului au fos re
partizate în diferite orașe. „Cu
tezătorii" — deocamdată singu
rii conducători de carting — 
vor avea, la primăvară, adver
sari de temut, la primele con
cursuri.

(». St.)

UZINA DE POMPE
cu sediul în București,
(Halele Obor) telefon ---------, ..................   wt|U1.
dați pentru forma de ucenicie la locul de muncă cu durata 
de 2 ani și fârâ examen de admitere la următoarele meserii :

- turnător

str. Ziduri Moși nr. 25 — Sectorul III
35.20.00, învățămînt, primește candi-

“ strungar
- frezor
- electrician 

înscrierile se primesc la sediul uzinei pînă la data de 
9.XI.1968.

Pentru înscriere candidați! vor prezenta certificatul de ab
solvire a 8 (7) clase, original, certificatul de naștere (copie 
legalizată) ; fișa copilului de la 0—15 ani, analiza sîngelui 
făcută în 3 săptămîni înainte de examen j examenul pulmonar

Se primesc, de asemenea, candidați pentru cursuri de 
calificare de 10 luni la meseriile de turnători și strungari 
în următoarele condițiuni :

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

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

ordonate.
— Vîrsîa maximă 35 ani.

UZINA AUTOBUZUL BUCUREȘTI str. Ostrov nr. 5, sectorul 5, 
angajează de urgență muncitori Recalificați, pentru a se califica 
In meseriile de vopsitori industriali Și tinichigii auto, prin cursuri 

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

clase elementare, și stagiul militar sa
tisfăcut. Vîrsta maximă 40 ani.

Pe timpul școlarizării vor fi salarizați 
cu 734 lei lunar.

De asemenea, angajează :
— maiștri forjori
— maiștri strungari
— maiștri construcții metalic»
— maiștri vopsitori industriali
— maiștri galvanîzatori

“ frezori pentru mașini de frezat 
Dekel

— tinichigii auto
— strungari
— vopsitori
— lăcătuși
—- sudori
— șlefuitori
— galvanizatori șî conducători auto
Pentru orice relații adresați-vă 18 te

lefon 23.55.05.

sească din plin actuala în
trerupere a diviziei școlare 
(pentru a face loc tezelor din 
trimestrul I) în vederea creă
rii unui cadru organizatoric 
mai adecvat secțiilor de 
handbal din școlile respec
tive Și, de asemenea, pentru 
îmbunătățirea bazei mate
riale.

Este evident că procedînd 
astfel, profesorii și antreno
rii echipelor participante la 
prima ediție a diviziei șco
lare și de juniori vor con
tribui nemijlocit Ia succesul 
ei. Aceasta înseamnă, în ul
timă analiză, perspectiva de 
a selecționa și îndruma că
tre sportul de performanță, 
către loturile naționale, noi 
și noi elemente, chiar de pe 
băncile școlii. Așa cum de 
altfel se prezintă lucrurile în 
foarte multe țări, nu numai 
în cazul unor sporturi indi
viduale (natație, atletism, pa
tinaj artistici, ci chiar și în 
jocurile sportive.

3—0, Liceul D. Golescu C. Lung 
Muscel — Șc. sp. Craiova 1—3 
(seria a IV-a), Șc. sp. Sibiu — 
Șc. sp. Cluj 3—0, Șc. sp. Tg. 
Mureș — Șc. sp. Brașov 0—3. 
Liceul N. Bălcescu Cluj — Șc. 
sp. Toplița 3—0 (seria a V-a), 
C.F.R. Timișoara — Liceul 1 
Satu Mare 3—1 (seria a Vl-a).

FEMININ: Confecția Boto
șani — Liceul N. Bălcescu Brăi
la 0—3, Șc. sp. P. Neamț — Se 
sp. Buzău 3—0, Liceul Pedago
gic Birlad — Șc. sp. Bacău 0—3 
(seria I), Șc sp. 2 M. Basarab 
— Liceul Găești 1—3, Dinamo 
Buc. — Șc. sp. Constanța 0—3. 
Liceul Olteni — Liceul 3 Tîrgo- 
viște 0—3 (seria a Il-a), C.P. 
Buc. — Șc. sp. 3 Buc. 3—1, Cu
tezătorii — Viitorul 3—0, Con
structorul — Rapid 2—3, Șc. sp. 
1 — Șc. sp. 2 Buc. 1—3 (seria a
III- a), Șc. sp. Timișoara — Șc. 
sp. Caransebeș 3—0 (seria a
IV- a), Șc. sp. Sibiu — Liceul 
Blaj 3—0, Liceul Simeria — Li
ceul 2 Făgăraș 3—2, Șc. sp. Bra
șov — Șc. prof, agricolă Sibiu 
3—0 (seria a V-a), Șc. sp. Ora
dea — Șc. sp. Cluj 1—3, Liceul 
N. Bălcescu Cluj — Șc. sp. To
plița 1—3 (seria a Vl-a).

Cu Ion Voinescu despre:

Fotbalul pitic...
Cînd Voinescu era en vogue, 

ei buchiseau alfabetul... 'Șase din 
cele șapte zile ale săptămînii se 
purtau ca niște îngerași, altfel 
părinții nu-i luau duminica la 
arenă. Și cite vise nu-și legau 
micuții .de această zi ! Stadionul 
îi atrăgea ca un miraj. „Pante
ra neagră”, care zbura în poarta 
Stelei, îi fascina. Pentru - numele 
lui, revendicat ca un blazon de 
nobldțe, dădeau o luptă acerbă.

Au crescut. Azi sînt' adoles
cenți și elevi ai magului. Dumi
nică, într-un meci din. „orașe* 
nesc66, au învins cu 6—-0 după
ce, în etapa precedentă, realiza
seră 7—0. Sînt mîndri î Senti
mentul nu este generat, în prin
cipal, de „volumul46 scorurilor, . 
sau de faptul că sînt primii în 
serie (i-a învățat maestrul ce 
înseamnă modestia) ci de faptul 
că lucrează sub bagheta Iui Ion 
Voinescu.

Cum au ajuns aici ? Unii, prin 
selecție organizată, cei mai mulți; 
însă, prin cea individuală. „Vin 
la mine — ne spune Voinescu — 
și mă întreabă timid î mă pri
miți să joc și eu aici ? Niciodată 
n-am spus vreunuia : hai, să ve
dem ce poți ! Știu că se inhibă 
și chiar dacă știe ceva, picioare
le nu-l ascultă. II las să zburde 
cu ceilalți și-l urmăresc discret, 
dîndu-mi repede seama de ce 
este capabil și, mai ales, de ce 
va fi capabil. Indiferent de con-

4-

SERA
Team~ul de aur al volei

baliștilor giuleșteni a ajuns 
la amurg, dar, iată, in locul 
stelelor de altădată se afir
mă elemente noi, deosebit 
de dotate și bine pregătite, 
pe care le furnizează sec
ția de juniori. Bacă un Ni- 
colau, un Plocon, un Gri- 
gorovici nu mai apar in te
ren, misiunea lor — destul 
de dificilă — a fost încre
dințată acum unor tineri de 
perspectivă. Și Giuleștiul 
speră într-o nouă echipă de 
aur. Revăd adesea pe tine
rii voleibaliști de la forma
ția de juniori a Rapidului. 
Mulți pleacă la A, dar echi
librul echipei pregătită de 
prof. MIRCEA TABACU nu 
se zdruncină. De pildă, de 
eurind au fost promovați 
alți băieți talentați în rin- 
dul jucătorilor din prima di
vizie (la Rapid, bineînțeles); 
Valentin Paraschivescu — 
un foarte bun trăgător, se
lecționat și în lotul de ti
neret, Dumitru Rotaru și 
Cristian Steinitz. In locul lor 
se remarcă alții și alții. Am 
reținut calitățile a trei din
tre aceste speranțe ale vo
leiului giuleștean de mîine. 
Cu ajutorul priceputului și 
pasionatului lor antrenor, le 
schițez cartea de vizită. 
DAN V.AGĂUNA: 15 ani, 
elev in clasa a IX-a la Li
ceul nr. 32, merituos și dis
ciplinat, jucător cerebral, cu 
dezvoltat simț al terenului, 
trăgător principal, selecțio
nat pe post de ridicător în 
lotul de juniori al țării. 
Practică acest joc din clasa 
a V-a. GHEORGHE PEN- 
CIU: 15 ani, elev în clasa 
a IX-a la Liceul Matei Ba
sarab, foarte bun la învăță
tură, conștiincios și serios la 
antrenamente, fapt pentru 
care a progresat uimitor. O 
curiozitate: joacă volei din 
1967 șl, într-un an, a ajuns 
trăgător secund in națio
nala de juniori. SORIN 77- 
GĂIERU: 14 ani, elev în 
clasa VIII-a la Școala ge
nerală 74, de asemenea bun 
la învățătură, jucător cu 
mare responsabilitate in joc. 
De menționat ajutorul pre
țios pe care-l dau părinții 
în pregătirea lui sportivă.

Și sera Rapidului produce 
in continuare...

cluzia. mea, îl șpun ; mai vino. 
A două zi, e primul. Nu înseam
nă, totuși, că toți „veniții sînt și 
chemați66. După o perioadă de 
acomodare, îl supun normelor 
de control și-mi dau seama cit 
are șansa să progreseze. Fe cei 
insuficient dezvoltați fizic îi sfă
tuiesc să mai... mănînce și apoi 
să revină. Dar de acei care, 
după o perioadă de colaborare, 
du progresează (nici tehnic și 
nici sub aspeetul dezvoltării fi
zice) trebuie să mă dispensez 
chiar dacă știu că le rănesc mi
cile lor sensibilități66.

Grupa lui Voinescu (spunem 
grupă pentru că. ea funcționează, 
Ia Steaua, alături de cele ale lui 
Zavoda și Apolzan), cuprinde 25 
de minifotbaliști, elevi ai școli
lor generale, medii și profesiona
le, cu o medie de vîrstă de 15—16 
ani. Se cheamă A.S.A. Steaua 
și activează în campionatul oră
șenesc, alături de alte 13 echipe. 
A disputat pînă în prezent 12 
etape, realizînd 10 victorii, o e- 
galitate șj o înfrîngere, cu un 
golaveraj de 44 la 9. Cei mai do
tați : V. Preda, S. Costache, C. 
Sebe, I. Grosu.

O condiție a prezenței în lot și, 
mai ales, la jocuri, o constituie 
situația școlară.

Referindu-ne la pregătire și la 
intenții, antrenorul ne-a spus :

— N-am fost niciodată pentru 
jocul în forță. Am elogiat tot
deauna tehnica. Tocmai de a- 
ceea preocuparea mea principa
lă este deprinderea elevilor cu 
procedeele tehnice, cu însușirea 
lor corectă și profundă; nu ignor, 
bineînțeles, activitatea legată 
de îmbunătățirea calităților fi
zice.

— Nu intenționați să lnițiați o 
școală de portari ?

— Aș vrea s-o deschid în anul 
1970. Pînă atunci, sondez ele
mente...

t Nușa MUȘCELEANU
V4A-4+V+444 4 44 44-44-4-44-4-44-

INTRIPRINDEIIEA
INSTAEATII BUCUREȘTI
str. Pictor Verona nr. 17, 
telefon 12.14.21, angajează 
șef depozit și contabil I — 
șantierul Govora* contabil 1 
— șantierul Craiova, șef 
serviciu contabilitate șantie-

ral Tg. Mureș

PANORAMIC SPORTIV
INTERN

Aproape incredibil pînă 
miercuri, miracolul s-a produs I 
După lunga staționare, care 
amenința să devină definitivă, 
în portul anonimatului, fragila 
navă a fotbalului românesc a 
pornit, curajoasă, în larg și
— uimire și bucurie — a navigat 
o oră și jumătate de la egal la 
egal cu puternicul soccer en
glez. S-au spus și se vor spune 
despre acest miracol multe și 
meritate cuvinte de laudă. Dar, 
legea confirmării iși cere drep
tul. Sute de mii de entuziaști 
suporteri, vor să se convingă 
(și nu o singură dată) că după- 
amiaza de miercuri n-a fost 
doar un frumos vis de toamnă

îndreptățită, deci, nerăbdarea 
cu care este acum așteptată 
obișnuita etapă duminicală de 
fotbal. Poate că „tribunele” vor 
dori, înainte de toate, să-i vadă
— oferind același recital de ca
litate — pe tricolorii egali, 
miercuri, campionilor lumii. Cu 
certitudine, examenul este, însă, 
general. Cum vor reacționa cei
lalți divizionari după această 
plăcută și revelatoare desprin
dere a primilor „11“ din șabloa
nele tactice și din complexele 
de inferioritate și de neputin
ță ? Ce ecou va avea meciul de 
miercuri în rîndul fiecăreia dir> 
echipele care-și dispută cam
pionatul ?

Ce bine este că, după atita 
amar de vreme, duminică 
spectatorii vor .dori să vadă șl 
altceva, că nu se vor mulțumi 
doar cu victoria echipei favo
rite 1 Poate că Rapidul iși va 
menține viteza de înaintare și 
la Oradea ; poate că U.T.A. va 
mai cuceri două puncte in fața 
dinamoviștilor din Bacău, la fel 
ca și craiovmii, gazdele „Arge
șului", intrat pare-se în panică ; 
poate că meciurile Petrolul -• 
Jiul, Politehnica Iași — Vago
nul, Farul — Steaua și Dinamo 
București — „V" Cluj vor da 
dreptate celor care cred in 
avantajul decisiv al terenului 
propriu.

Important este, însă, că du
minică marele pronostic al eta
pei vizează, mai mult decit vic
toria unei echipe, valoarea rea
lă a fotbalului nostru.

★
Exceptând „balonul rotund", 

agenda competițională a aces
tui sfirșit de săptămână pare să 
fie dominată de numeroasele 
derbiuri și meciuri „cheie" din 
campionatele naționale în curs 
de desfășurare.

Cîteva recomandări dintr-un 
foarte boqat program

★
Ediția inaugurală a campio

natului național de popice ciș- 
tigă interes de la o etapă la 
alta. Amatorii de sport — par
că mai mulți ca pînă acum — 
încep să se obișnuiască cu ter
minologia mai puțin cunoscută 
a jocului de popice, iar pe are
nele din multe orașe ale țării 
a crescut numărul spectatori
lor. Celor pasionați le reamin
tim că în acest final de să.ptă- 
mînâ au prilejul să urmărească 
o etapă deosebit de interesantă, 
mai ales în întrecerea feminină 
unde se întilnesc echipele Voin

CAMPIONATUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Cea de-a treia gală a cam

pionatului de box (tineret) 
al municipiului București a 
programat cîțiva tineri foar
te talentați, calificați din 
etapele precedente. Printre 
aceștia s-au impus Florian 
Iovițoiu (Steaua) și Alexan
dru Neprușel (C.S.Ș.) din 
cadrul categoriei pană. Ac
ționând foarte decis și lovind 
puternic la figură, Iovițoiu a 
obținut o frumoasă victorie 
la puncte. A plăcut, de ase
menea, meciul disputat în 
cadrul categoriei ușoară, din
tre Dumitru Filip (Steaua) 
și Tudor^ Bogoi (C.S.Ș.). Pri
mul a cîștigat prin abandon 
în repriza a III-a. Iată ce
lelalte rezultate tehnice: 
cat. minimă — T. Dinu (Voin
ța) p.p. L. Nicu (Steaua), A. 
Lică (Progresul) b.p. I, Cîr- 
stea (Energia) ; cat. muscă — 
M. Cilinca (C.P.M.B.) b. ab. 
II A. Zaharia (Energia), I. 
Marușca (Energia) p. ab. III 
G. Agapșa (C.S.Ș.); cat, co
coș — A. Podărăscu (Ener-

CONSFĂTUIRE 
PE TEME 

EDUCATIVE
Consiliul municipal București 

pentru educație fizică și sport 
organizează astăzi, la ora 18.00, 
în sala Clubului sportiv Dinamo. 
O CONSFĂTUIRE METODICA CU 
ANTRENORII. Tema : PROBLE
ME ACTUALE ALE MUNCII 
EDUCATIVE CU SPORTIVII.

Sint invitați să participe an
trenorii cluburilor și asociațiilor 
sportive din Capitală; profesori 
de educație fizică; instructori 
sportivi și arbitri. 

GHEORGHE DINESCU

ța București și Voința Tg. Mu
reș (locurile 1—2) șt unde, tn 
sfirșit, va putea fi dezlegată 
enigma (?!) pistei mureșene. 
Iată și cîteva dintre meciurile 
echipelor masculine: Rapid -H 
Voința Tg. Mureș; Constructs 
rul București — C.F.R. Timi
șoara ; Flacăra Cîmpina 
Voința Cluj; Gloria București
— Olimpia Reșița. Este posibilă 
(ceea ce sporește interesul pen
tru competiție) și schimbarea, 
liderului.

Cine cunoaște bărbăteasc,h 
frumusețe a confruntărilor rug
by stice nu-și îngăduie absențe 
nici atunci cînd echipele sînt 
pregnant diferențiate valoric.. 
Cu atît mai mult atunci cînd 
intre buturi se întilnesc forma1 
ții care garantează, o dată cu 
echilibrul, un plus de calitate. 
Duminică, în Parcul Copilului 5 
Grivița Roșie — Steaua ! Poa
te că nici nu mai trebuie spus 
ceva în plus...

întreaga etapă se anunță, 
însă, interesantă și destul de 
importantă pentru configurația 
clasamentului de duminică sea
ra. In București: Progresul — 
Gloria și Dinamo —- Construc
torul. tn țară: Farul — Știința 
Petroșeni; Politehnica Iași — 
Agronomia Cluj și „U” Timi
șoara — Rulmentul Birlad

★
Duminica trecută, în progra

mul voleibalistic, capul de afiș 
l-a constituit derbyul feminin 
Rapid — Penicilina (3-—2), care 
a adus în fruntea clasamentu
lui pe... Dinamo. Acum, Dina
mo joacă cu Penicilina. Din 
nou, schimbare ? La fete — 
încă o partidă de atracție : „U‘‘ 
Timișoara — Rapid. La băieți, 
printre alte meciuri cu miză 5 
Steaua — Politehnica Galați și 
Politehnica Cluj — Politehnica 
Timișoara.

•k
Derby tradițional și în cam

pionatul de baschet. Dinarno și 
Steaua pot furniza unul din 
acele jocuri care, dincolo de im
plicațiile clasamentului, rămîn 
multă vreme în amintirea spec
tatorilor. Cele două echipe frun
tașe și-au onorat de multe ori 
cartea dz vizită și sperăm că o 
vor face și acum, mai ales că 
atît Dinamo cit și Steaua se 
află inaintea unor ițnportante 
confruntări internaționale 
(C.C.E. și, respectiv, Cupa cu
pelor).

★
Duminică vom cunoaște îi 

noua divizionară A la atletism 
(meci de baraj la Cimpulung 
intre Progresul și Prahova), ca 
și echipele nou promovat? în 
„A" la floretă (competiția este 
programată la Cluj, sîmbătă si 
duminică), principalele preten
dente fiind IEFS (fete) și Pro
gresul (băieți). Azi și duminică
— importante confruntări in
ternaționale ale handbaliștilor, 
pe lărg prezentate pînă acum 
cititorilor.

Dan GARLEȘTEANU

gia) b.p. M. Ploieșteanu (Pro
gresul), L. Neguț (C.S.Ș.) b.p, 
A. Ivan (Semănătoarea); cat. 
pană — Șt. Tănase (Metalul) 
b.p. T. Grădinara (C.P.M.B.), 
Gh. Ilie (Metalul) b.p. A. 
Preda (Grivița Roșie); cat. 
semiușoară — E. Voicu. (Se
mănătoarea) p. ab, I C. An- 
gelescu (Steaua), C. Ghiță 
(Steaua) cîștigă prin Repre
zentarea lui M. Irimiș (Uni
versitatea).

AUREL PĂPĂDIE
și GH. SANDU, coresp.

ETAPA A V-a
A „CUPEI F. R. BOX

La sfîrșitul acestei săptămîni 
se va disputa etapa a V-a a 
competiției dotate cu „Cupa 
F.R. Box'*. Sînt programate ur
mătoarele partide: A.S.A. Tg. 
Mureș — C.S.M. Reșița ; A.S.A, 
Oradea — Metalul Plopeni ; 
Metalul Bocșa — Constructorul 
Hunedoara; Muscelul Cimpu
lung — Electroputere Craiova; 
C.S.M. Cluj — U.M. Timișoara; 
Metalul București — Minerul ; 
Dinamo Brașov ■— Farul Con
stanța. Meciul Dunărea Galați 
— Progresul Brăila a fost amî- 
nat, deoarece gălățenii vor ple
ca într-un - turneu în R. F. a 
Germaniei.

S-a stins din viață, după 
o scurtă și grea suferință, 
arbitrul internațional de 
baschet Gheorghe Dinescu 
(născut în 1930). Cunoscut 
pentru devotamentul lui 
pentru baschet, prezent întot
deauna în centrul frămîntări- 
lor acestui sport, exemplu de 
corectitudine și conștiincio
zitate, Gheorghe Dinescu lasă 
amintirea unei vieți dedica
te sportului.

Toți cei care l-au cunoscut 
și l-au apreciat îi vor păstra 
o pioasă aducere aminte.

înhumarea va avea loa 
sîmbătă Ia ora 15. la cinu-, 
tirul Ghencea, — —
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IN
CUPAROMÂNIEI randament, iar 

unei bune pre- 
(sau mobilizare 

reușit, în re- 
să „urce" tem-

Un rezultat promițător...

Joi după-amiază s-a 
desfășurat o importantă 
etapă a popularei com
petiții fotbalistice, „Cur 
pa României", în faza 
următoare a „Cupei", în 
„lS-imi", vor intra și 
formațiile de divizia A. 
Iată rezultatele înregis
trate ieri :

Victoria Roman — 
Ceahlăul Piatra Neamț 
0—0, Metalul Buzău 
Politehnica Galați 
(0—1), Oțelul Galați 
Portul Constanța 
(0—0, 0—0), Dunărea
Giurgiu — Flacăra Mo
relli 3-1 (1—1), Metalul 
București — Electroni
ca Obor 1—0 (0—0), Mun
citorul Gura Ocniței — 
Politehnica București 3—I 
(2—1), Chimia Rm, Vil- 
cea — Electroputere 
Craiova 2—0, Victoria 
Călan — Metalul Hune
doara 0—3, Minerul Ani
na — Metalul Tr. Seve
rin 2—0 (2—0), U.M. Ti
mișoara — C.S.M. Reșița 
4—4 (1—2, 3—3), Minerul 
Baia Mara
Oradea 2—0 
șui Cîmpia 
C.F.R. Cluj 
Soda Ocna Mureș — Gaz 
metan Mediaș 3—0 (1—0), 
Chimica Tirnăveni — 
C.S.M. Sibiu 2—1 (1—0, 
1—1), Oltul St. Gheor- 
ghe — Steagul roșu 
Brașov 0—1 (0—1).

— Olimpia 
(0—0), Arie- 

Țurzii — 
1-0 (0-0),

Dinamo Bacău
Bonsucceso 2-1 (1-0)

BACĂU, 7 (prin telefon). — 
în localitate s*a desfășurat azi 
meciul de fotbal Dinamo — 
Bonsucceso. Partida a fost in
teresantă, presărată cu faze 
frumoase, create de ambele 
echipe. Au cîștigat gazdele, cu 
2—1 (1—0). Au marcat: Rugiu- 
bei (min.
(min. 67) și Asmir (min. 76). 
Bun arbitrajul lui Sigmund 
Lupu-Focșani. (Ilie Iancu — 
corespondent principal).

27), Dembrovschi

Sîmbătă la Ploiești

PROGRESUL - A. S. A. TG. MUREȘ
Deoarece clubului . bucureș- 

tean Progresul i s-a ridicat 
dreptul de organizare pe o eta
pă, meciul Progresul — A.S.A. 
Tg. Mureș se va disputa la Plo
iești, sîmbătă, cu începere de

PE TERENURILE DIN CAPITALĂ
Duminică se vor disputa 

în Capitală următoarele me
ciuri i

(divi-

(șo». 
T.U.G.

■ STADIONUL POLITEH
NICA, ora 111 Politehni
ca București — Chimia 
Suceava (divizia B) ;

■ STADIONUL METALUL, 
ora II s Metalul București 
— C.F.R. Pașcani 
zia B)}

B TERENUL T.U.G. 
Giurgiului), ora 11 î 
București — Unirea Mî- 
năstirea (divizia C) j

B TERENUL TIMPURI NOI, 
ora 11» Flacăra roșie Bucu
rești — Ideal Cernavodă 
(divizia C);

B TERENUL GLORIA, ora 
11 î Mașinl-unelte Bucu
rești — C.I.L. Rm. Vîlcea 
(divizia C) j

DUMITRU VELEA ÎNVINGĂTOR
IN PRIMUL CONCURS LA DRESAJ

Proba completă din cadrul 
campionatului național a de
butat ieri, pe baza hipică Di
namo, cu proba de dresaj, Ia 
care s-au întrecut călăreți de 
la cluburile Dinamo, Steaua 

. și C.S.M. Iași. întrecerea, a- 
parent ușoară, prezintă nume
roase dificultăți și necesită o 
pregătire minuțioasă a cailor 
și călăreților, orice mișcare 
în plus sau în minus, orice 
neatenție din partea strunito- 
rului sau nervozitatea calului 
aducînd scăderea notei. Și, 
cum în prima zi au concurat 
caii cei mai tineri, acest com
plex exercițiu gimnic călare 
a înregistrat destule execuții 
incorecte, în special la capi
tolele depășiri, opriri și tra
versări, fie din vina comen
zilor neclare ale călăreților, 
fie din lipsa de antrenament 
a cailor, în. această probă care 
cere uneori exactități mate
matice, multă abilitate și tgg|.

REFLECȚII
DUPĂ MECI

Desenate de
Neaga RĂDULESCU

ECHIPA BEPBEZENTATIÎĂ BE TINEBET?

corners i 10—1 pentru RomâniaMocanu.

— Se mai întimplă, mister, tind jucăm 
cu suflet I

Cei mai-, buni din echipa noastră i 
Ghergheli, Barbu și Raport de

CE CONCEPȚIE are federația despbe
Charlton : Cu unsprezece
fi fost in stare să dau un pro-

Bobby 
voi, n-aș 
nostic.

Banks : — Atenție, Labone, e al șaptelea

corner 1

Meciul de tineret dintre 
reprezentativele României și 
Suediei ne-a semnalat că 
formația noastră nu evoluea
ză, ea avînd o existență gre
vată de spiritul improviza
ției, de la un examen la al
tul. Nimeni nu poate pretinde 
ca o echipă de tineret să 
strălucească în prezent, dar 
este necesar ca scurgerea 
timpului să întregească trep
tat fizionomia unor jucători 
de valoare internațională, 
precum și sentimentul că a- 
sistăm la nașterea unui or
ganism cu particularități, ca
lități și deficiențe corectabile. 
Senzația de amorf, de lipsa 
unor aderențe profunde, a 
unei idei în jurul căreia să 
graviteze 11 jucători oferită 
miercuri, ca și în alte ocazii, 
ne determină să renunțăm ta 
un comentariu al partidei în 
favoarea unei scurte analize 
asupra unui aspect esențial, 
cu funcție de punct de por
nire.

la ora 14,30.
Partida Progresul — A.S.A., 

din campionatul de tineret-re- 
zerve, va avea loc sîmbătă, de 
la ora 14,30, pe terenul din str. 
dr. Staicovici.

B TEREN VOINȚA, ora 11 : 
Voința București —- Pro
gresul Balș (divizia C).

Duminică la „Dinamo**

DINAMO
BUCUREȘTI - 

„U" CLUJ
Singurul meci de divi

zia A pe care îl găzduieș
te Capitala Ia sfîrșitul a- 
cestei 
mo — 
fășoară 
dionui 
cepere 
In deschidere se vor în- 
tîlni formațiile de tine- 
ret-rezerve.

săptămîni, Dina- 
„U“ Cluj, se des- 
duminică, pe sta- 
„Dinamo", cu în
de la ora 14,30.

Cum era de așteptat, în în
trecerea rezervată cailor tineri 
lupta pentru ocuparea primu
lui loc s-a dat între sportivii 
de la Steaua, Andrei Costea, 
Dumitru Velea și Cornel Ilin. 
Manevrîndu-și cu dexteritate 
calul, Velea a obținut victoria 
la o diferență apreciabilă. în 
schimb, ceilalți doi steliști au 
avut o comportare aproape e- 
gală, Costea situîndu-se pe lo
cul II cu numai un punct a- 
vans.

Iată de altfel, situația pri
milor clasați în această probă i
1. Dumitru Velea, cu Strun
gar 355 p (19,66 p penalizare),
2. Andrei Costea cu Zefir 333 
p (—27), 3. Cornel Ilin cu 
Vrej 332 p (—27,33). Urmează 
în ordine C. Ilin cu Viteaz, 
Gh. Moișeanu (Dinamo) cu 
Viorel, D. Velea cu Prislop, 
P. Ciobanu (C.S.M. Iași) cu 
Atom, Eug. Ionescu (Dinamo) 
cu Fum și, apoi cu Merișor, 
Gh. Moișanu cu Jack, G. Jur- 
covschi (C.S.M. Iași) cu Gi
braltar și P. Răul (C.S.M. Iași) 
cu Bețiv.

Astăzi se dispută, tot la dre
saj, întrecerea celor mai ver- 
sați cai.

Abelian BREBJARU

Ca noțiune, ca treaptă 
competițională, eșalonul echi
pelor de tineret are o dală 
de naștere mai recentă, și 
față de el federațiile și teh
nicienii de aiurea se apropie 
cu optici diverse, dintre care 
doar una trebuie să fie co
rectă și fertilă. Avem impre
sia că noi dăm de cîțiva ani 
tîrcoale echipelor de tineret 
(de club sau naționale) cu 
atitudini ezitante, contradic
torii, fără să putem destrăma 
nebuloasa <are ascunde filo
nul adevărului. Dacă se va 
continua cu acordarea înves
titurii de „speranță" unui 
mare număr de jucători, eu 
demiterea lor după o partidă 
— două, cu reconsiderări în 
funcție de o comportare spu
moasă etc. (astfel se proce
dează de mulți ani), atunci 
se poate conchide că: 1)
principiile de selecție ale an
trenorilor sînt fragile ; 2) un 
mare număr de tineri fotba
liști vor juca cîteva mețiuri 
internaționale, dar perinda
rea lor va împiedica acumu
larea unei adevărate și ope
rante experiențe internațio
nale ; 3) așa nu se pregă
tește lin eșalon de 18 elite, 
nu se prefigurează 
nu se clădește o 
nu se construiește 
nism de luptă și 
cu ajutorul căruia 
veni într-o bună zi, 
Noi opinăm pentru fixarea 
unui lot, pentru alcătuirea 
unei formații care să fie în
vățată să joace, să asimileze 
niște principii tactice și mo
rale și, apoi, o bună peri
oadă să fie șlefuită pînă va 
căpăta strălucire. Zarva spe
cifică de hotel tranzit, pre
zentă în incinta echipei de 
tineret, ar trebui curmată. 
Desigur, despre menirea a- 
cestui lot mai pot exista și 

o

o echipă 
concepție, 
un meca- 
afirmare, 

șă putem 
din urmă.

alte puncte de vedere, cu

Consecințele
nerespectârn

regulamentului
Comisia de competiții a 

F.E.F. a fost nevoită să 
sancționeze din nou cu 0—3 
două echipe din divizia C, 
care au încălcat regulamen
tul competiției. Astfel, me
ciul Caraimao Bușteni — Mi
nerul Cîmplung Muscel, din 
etapa a XJI-a (pe teren 3—0), 
a fost omologat cu 3—0 în 
favoarea echipei Minerul în- 
trucît buștenarii au avut 9 
Jucători fără viza anuală, iar 
partida C.I.L. Km. Vîlcea — 
Comerțul Alexandria, din e- 
tapa a 
a fost 
pentru 
vîlcenii 
respectivă un Jucător fără 
licență.

VII-a (pe teren 2—1), 
omologată cu 3—0 
Comerțul, deoarece 

au folosit în partida

al juniorilor
CLUJ; 7 (prin 

După trai zile ds 
disputate, joi s-a încheiat 
localitate finala Concursului 
publican de toamnă al juniorilor 
la lupte libere. La întreceri au 
luat parte 150 de sportivi, ctști- 
gători ai etapelor precedente ale 
competiției, precum și o serie 
de juniori invitați de federația 
de specialitate. In general, se 
poate aprecia că majoritatea 
concurenților au făcut uz de 
întregul Ier bagaj de cunoștințe 
tehnice și tactice, oferind ce
lor prezenți meciuri interesante 
și de bun nivel tehnic.

IATĂ CIȘTIGĂTORII
JUNIORI I : cat. 48 kg 

Arapu (Șc. sp. Energia 
reștl), 52 kg — G. Borșoș 
merțul Tg. Mureș), 56 kg 
Apostol (Petrolul Ploiești), 
— Fi. Moț (Jiul Petrila), 

— T. 
Bucu- 

(Co- 
— M. 
60 kg 

. 65 kg
— E. Crlstea (Steagul roșu Bra
șov), 70 kg — C. Ardeleanu 
(A.S.M.T. Lugoj); 75 kg — I. Du
mitru (Viitorul București), 81 kg
— V. Mihăllă (St. r. Brașov), 
»7 kg — N. Marcov (Energia Con-

muzicalitate frumoasă, dar 
Timpul, cel care are întot
deauna dreptate, a demon
strat că ele nu sînt altceva 
decît un labirint confecțio
nat pentru rătăcirea respon
sabilităților.

Romulus BALABAN

'S&,IsSlw

COMENTARIILE Urmărit de Mc. Nabb, Ion Pîrcălab va centra în careul 
advers, producirtd emoții la poarta lui Banks

Foto s AUREL NEAG’U

PRESEI ENGLEZE
Ziarele apărute joi dimi

neața la Londra acordă spa
țiu larg, în paginile lor de 
sport, evenimentului fotbalis
tic de la București, publicînd 
cronici și comentarii asupra 
meciului susținut de campio
nii mondiali în compania na
ționalei României.

„Tabela de scor ar trebui 
citită astfel: România 0, An
glia ceva mai puțin. Aceasta 
deoarece campionii mondiali 
au irosit mai 
concrete de a 
cest citat din 
lului apărut 
MAIL" sintetizează 
întregii prese britanice 
rezultatul de egalitate de la 
București. Cronicarii de fot
bal din Londra insistă., asu
pra slăbiciunilor vădite de 
echi pa engleză, căreia 
„DAILY EXPRESS" îi atri
buie acum cea mai ștearsă 
comportare de la înfrîngerea 
suferită în fața naționalei 
Franței, în 1963, la primul 
ei meci cu Ramsey ca an
trenor. în același timp, însă, 
ziarele engleze nu 
lejul de a aduce 
baliștilor români, 
comportarea celor 
dintre ei.

în telegramele

puține șanse 
înscrie..." A- 
capul artico- 
în „DAILY 

reacția 
la

pierd pri- 
laude fot- 
subliniind 
mai buni

transmise

telefon). 
întreceri

kk

Stanța); +87 kg — St. Gyorgy 
(Mureșul Tg. Mureș). Clasament 
pe cluburi : 1. Steagul roșu Bra
șov 29 p, 2. A.S.M.T. Lugoj 27 p, 
3. Mureșul Tg. Mureș 26 p.

JUNIORI II : cat. 48 kg — C. 
Zeiner (A.S.M.T. Lugoj), 52 kg — 
G. Eretoia (Dinamo București); 
56 kg — A. Suba (Comerțul Tg. 
Mureș), 60 kg — E. Teglaș (Lem
narul Odorheiul Secuiesc), 65 kg
— P. Pop (Olimpia Satu Mare), 
70 kg — D. Bologa (A.S.M.T. Lu
goj), 75 kg — M. Pîrcălab (Trac
torul Cîmpulung Muscel), 31 kg
— Gh. Plăișan (Avîntul Călărași), 
87 kg — S. Popescu (Rapid Bucu
rești), +87 kg — V. Enache (Du
nărea Galați).

P. RADVANYI-coresp.

Pag. a 3-a

DUPĂ MECIUL ROMANIA ANGLIA

DE LA MlHNIRE LA SATISFACȚIE
să se mobilizeze de-a lun
gul întregii partide și, în ul
timă analiză, să obțină re
zultate la nivelul aptitudini
lor cu care sînt dotați, în 
genere, fotbaliștii români.

Miercuri, aproape întreaga 
echipă a dat 
ca urmare a 
gătiri fizice 
extremă ?) a 
priza a II-a, 
po-ul.

Spus mai la obiect, toate 
cele trei linii și-au adus con
tribuția la jocul cursiv, ofen
siv și, în general, bine orien
tat (cu excepția unei pe
rioade din partea a doua a 
meciului, cînd acțiunile de 
atac au fost dirijate aproa
pe numai pe partea lui 
Pîrcălab, păcătuind deci prin 
stereotipie). Și cum foarte 
judicios remarca antrenorul 
Coco Dumitrescu, siguranța, 
„liniștea jocului" au impri
mat-o componenții liniei de 
apărare prin intervențiile și 
— mai ales — plasamentul 
aproape fără greșeală. La a- 
cest ultim capitol, plasamen
tul, trebuie spus că Mocanu 
a făcut importante progrese, 
nelăsîndu-se de loc derutat 
de aripa falsă, Ball, care n-a 
acționat pe zona clasică a 
extremei, ci 
nia a II-a, 

"culoare. Cit
(refăcut, 
dem că 
olimpian, 
portanta 
din fața 
a insuflat siguranță și ce
lorlalți colegi de linie. Apoi 
cei din linia de mijloc, în 
speță Ghergheli, Petescu (cît 
a jucat) și Radu Nunweiller, 
au muncit enorm, cu folos, 
alergînd din „16 în 16", în 
pofida tempo-ului ridicat im
pus de joc. Au fost spriji
niți, este drept, șj de cele
lalte linii, care, în fluxul și 
refluxul continuu, au menți
nut distanțele
dar meritul lor principal — 
am • zice specific postului — 

a venit din li- 
mereu pe alte 
despre Barbu 
de mult) cre- 

calmul său
nu
prin

care a dominat im- 
porțiune de teren 
porții Iui Gornea,

convenabile,

apreciază că

de agenția de presă „REU
TER" este apreciat jocul 
echipei române „...care, con
dusă de dinamicul Vasile 
Ghergheli, a pus stăpînire 
pe mijlocul terenului, încă 
de Ia începutul meciului". 
In ziarul „TIMES", cunoscu
tul comentator sportiv Geof
frey Green 
„...România a beneficiat de 
trei Jucători remarcabili și 
anume: extremul Pîrcălab și 
mijlocașii Ghergheli și Pe
tescu". Iar cronicarul lui 
„DAILY MIRROR" remarcă 
„...pericolul permanent care 
a existat la centrările în ca
reul englez, unde Dumitrache 
s-a arătat deosebit de abil în 
execuția loviturilor de cap“.

Allan Thompson, cronica
rul lui „DAILY TELE
GRAPH", dă cea mai amplă 
caracterizare a jocului echi
pei României. El afirmă că 
„...dacă românii n-ar fi fost, 
firește, frînați în unele mo
mente decisive de reputația 
adversarilor din față, ei ar 
fi deschis scorul in primele 
20 de minute ale jocului". 
Iar mai departe, apreciatul 
specialist englez scrie : „Gher
gheli și Petescu, ca și jucă
torul de rezervă Nunweiller 
VI, s-au arătat superiori la 
mijlocul terenului în fața 
unor ciudat de reținuți 
Charlton și Peterș, în timp 
ce Dumitrache, Pîrcălab și 
Lucescu au cauzat deseori 
îngrijorare în fața porții 
noastre. Totodată, însă, ro
mânii s-au dovedit destul de 
lenți în a profita de oca
ziile avute șt portarul Banks 
a trebuit 1 să rețină relativ 
puține șuturi și centrări".

In emisiunea sportivă 
postului ' "
dra, se 
ofensiv 
condusă
Ghergheli, care împreuna cu 
coechipierii săi din linia de 
atac obliga adesea echipa 
engleză să se apere cu 8 oa
meni în fața porții". Craini
cul postului londonez consi
deră că „...Bobby Charlton 
n-a reușit să-și impună auto
ritatea în centrul terenului. 
România a inițiat atac după 
atac șj doar slaba finalizare 
a înaintașilor săi nu a per
mis echipei gazdă să înscrie 
o neașteptată victorie". 

a 
de radio B.B.C.-Lon- 

remarca ... spiritul
al echipei române, 

de foarte mobilul

este acela că n-au ținut ba
lonul inutil la picior și că 
pasele efectuate de ei au 
avut acel conținut tactic in
dispensabil.

Și am ajuns la linia I. Este 
cit se poate de dificil să re
marci componenți ai atacului 
Ia un scor final de... 0—0.

Și totuși o facem ; subli
niind evoluția lui Pîrcălab 
(îndeosebi, în repriza se
cundă) care s-a strecurat 
adesea abil, cu mișcări feli
ne, pînă în apropierea ca
reului, înșirînd, pe drum, pe 
Mc. Nabb, Moore și Peters, 
ultimul venit mereu în spri
jinul apărării.

Cu nu mai mult de o zi 
(cînd „șeptarul" naționalei 
împlinea 27 de ani...) înain
tea meciului cu Anglia, foar
te mulți vorbeau despre 
Pîrcălab ca despre un jucă
tor blazat, în pragul apusu
lui de carieră fotbalistică. 
I-a auzit, oare, dinamovis- 
tul ? A căutat el să-i contra
zică pe toți demonstrînd rea
le potențe psiho-fizice în fața 
unor apărători deosebit de 
tenace ? Cînd va repeta, însă, 
evoluția, atît de apreciată, și 
în meciurile oficiale de pes
te hotare ?

Fără a avea o participare 
densă, de efort continuu, Du
mitrache a demonstrat selec
ționerilor frumoase calități 
de vîrf-percutant. S-a de- 
marcat insidios printre apă
rătorii englezi (în dorința de 
a scăpa de atenția... specială 
acordată de Labone), s-a an
gajat fizic cu hotărîre, „su- 
flînd" cîteva mingi la cap 
(lui Moore și Labone, ași în 
jocul pe sus), care au fost 
reluate razant cu barele ver
ticale. Sincronizat, pe viitor, 
mai judicios cu un al doilea 
înaintaș central (mai croit 
pentru el), tînărul Dumitra- 
che va fi capabil de un ran
dament și mai bun. Oricum, 
el este tipul jucătorului, 
vîrf de atac, care ne trebuie 
cam de mulți ani- și care — 
de ce să n-o spunem — ne-a 
lipsit evident și la Lisabona.

Al treilea dinamovist din

intre „amicale"
și „oficiale"

La masa presei de la 
stadionul „23 August" a 
fost prezent și corespon
dentul nostru în Italia, Ce
sare Trentini. Iată care 
sînt impresiile sale de la 
meciul de miercuri.

Contradicțiile în jocul de 
fotbal sînt la ordinea zilei, 
și dacă ar fi necesară o con
firmare, întîlnirea România — 
Anglia n£-a dat-o. La mo
mentul potrivit. Să exami
năm comportarea team-ului 
român în decurs de mai pu
țin de două săptămîni. :

27 octombrie : Portugalia —- 
România 3—0. 6 noiembrie : 
România — Anglia 0—0. și 
la Lisabona, echipa lui An
gelo Niculescu a avut, s-o 
recunoaștem, norocul de a f! 
întîlnit un adversar nu în 
cea mai bună formă. Logic 
privind lucrurile, ar fi tre
buit să ne așteptăm ca, după 
înfrîngerea portugheză, să, 
urmeze o alta. — de data asta' 
de mai mică însemnătate —- 
în fața campionilor lumii. 
Dar, ce s-a întîmplat, au con
statat toți : . o națională ro
mână curajoasă, atentă, con
centrată, viguroasă a barat 
drumul englezilor, i-a con- 
strîns la un meci egal, ba a 
făcut ceva mai mult, pentru 
că, dacă există o echipă care 
poate fi nemulțumită de re
zultat, aceasta nu poate fi, 
desigur, cea condusă de Șir 
Alfred Ramsey. însuși con
ducătorul jocului, cehoslova
cul Fala, la sfîrșitul meciului, 
a recunoscut sincer justețea 
rezultatului, dar a adăugat că 
România, în orice caz, avu
sese mai multe ocazii ds a 
înscrie decît Anglia. Cu toate 
acestea, nu înseamnă că, în 
decurs de numai 10 zile, s-a 
întîmplat un miracol, ci mai 
de grabă — fiind realiști — 
să credem într-o zi neagră, 
foarte neagră a jucătorilor 
lui Angelo Niculescu la Li
sabona.

Aceștia, practicînd un ioc 
ca cel făcut împotriva engle
zilor, au arătat tuturor că 
sînt capabili să ■ joace bine. 
Discuția, așadar, poate fi 

atac, • Mircea Lucescu (cel 
mai bun înaintaș al nostru 
în meciul cu Portugalia), a 
evoluat ceva mai modest, 
complăcîndu-se multă vreme 
în travaliul, este drept, uriaș 
de la mijlocul terenului, dar 
(vai !) atît de puțin signi- 
fiant pentru un purtător al 
tricoului cu nr. 11. Și se pare 
că aspectul „liniar" al acțiu
nilor ofensive, purtate de 
echipa noastră într-o bună 
parte de timp a reprizei se
cunde, se explică și prin 
faptul că Lucescu s-a făcut 
văzut prea rar în atac și 
mai mult în... expectativă.

Intenționat l-am lăsat la 
urmă pe Dobrin, pe cit de 
talentat, pe atît de discutat 
între specialiști. Deși pus să 
joace într-un post convena
bil lui (nici mijlocaș — pen
tru că nu face față sarcini
lor defensive, nici vîrf de 
atac — întrucît nu suportă 
marcajul strict, fiind și lip
sit de „explozie"), Dobrin a 
repetat, din nefericire, evo
luțiile lui mediocre. Avînd 
suficient spațiu de manevră, 
el a manifestat din nou pre
dilecție pentru așa-zisele lui 
numere personale, străduin- 
du-se să introducă balonul 
între picioarele adversarilor, 
să fenteze... în gol sau să 
se întoarcă spre propria poar
tă, ținînd jocul pe loc și 
dînd astfel adversarului po
sibilitatea să se regrupeze la 
timp. Spre sfîrșitul reprizei 
a doua, cînd a dorit să se 
integreze în jocul colectiv al 
echipei a fost prea tîrziu. 
Ostilitatea publicului, exaspe
rat de asemenea exhibiții 
„extra-fotbal" și „anti-joc“, 
constituia, de acum, un han
dicap psihologic greu de tre
cut pentru capriciosul Do
brin.

în min. 76 Dobrin pără
sea terenul... sub fluierături
le publicului. Ne-am amintit 
atunci de jocul de la Iași, 
cu Polonia, cînd spectatorii 
localnici dezaprobau vehe
ment antrenorul care-1 tri
mitea pe acesta pe tușă.

dusă mai departe și 
răspunderea echipei 
în partidele viitoare, 
acelea
In 
trarea în rîndul celor „ 
ce vor merge la Ciudad de 
Mexico. Nu va fi ușor, după 
înfrîngerea de 1a. Lisabona, 
dar nici imposibil : este 
ajuns ca fotbaliștii să 
de miza jocului și să 
gîndească la capacitățile lor. 
Capacități care sînt notorii, 
și, în orice caz, în măsură 
să dea echipei naționale și 
iubitorilor fotbalului din Ro
mânia cele 
facții.

încheind 
rații, fie-ne 
eem cîteva

/

vizează 
române 
dar în 

„care contează", adică 
.eliminatoriile" pentru in

is'*

de- 
uite 

se

mai mari satis-

aceste cOnside- 
permis să fa- 
aprecieri asupra 

randamentului unora dintre 
jucători, în rîndul cărora am 
„văzut" doi de talie euro
peană : ne referim la Pîrcă- 
iab, care i-a făcut zile ne
gre adversarului direct, (în 
primele 10 minute Newton 
și apoi debutantul Mc. Nabb) 
și la centrul atacant Dumi
trache, un jucător care ar 
putea evolua în marile clu
buri italiene.

Asupra acestuia din urmă, 
credem că este cazul să ne 
oprim atenția, întrucît Pîr
călab nu mai este jucătorul 
ce trebuie descoperit acum. 
După părerea noastră a func
ționat foarte bine, în echipa 

. națională de ieri, „blocul" lui 
Dinamo. în afară de cei doi 
amintiți, aprecieri pozitive 
merită Ghergheli, Dinu și 
Nunweiller VI, care au adus 
o contribuție considerabilă la 
jocul colectiv al echipei.

Nu putem să uităm, bine
înțeles, pe apărătorii echipei 
române, de la Barbu la Mo
canu sau Sătmăreanu.

în concluzie, jocul bun de 
miercuri al echipei Româ
niei va fi reeditat ? Nu sîn- 
tem convinși. Dacă reprezen
tativa română se va arăta 
iarăși capricioasă în meciu
rile oficiale, aceasta este eu 
totul altceva. ■

Și scapă unei previziuni Io 
gice.

Cewre TRENTINI j
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EDIȚIA A IX-a (MASCULINĂ) A „CUPEI
URASULUI BUCUREȘTI" LA HANDBAL ROMÂNIA S-A CLASAT PE LOCUL 7-8

La start: Iugoslavia, Ungaria,

Creîndu-și, nu numai prin 
tradiția sa, dar mai ales prin 
valoarea tehnică și spectaculară 
a jocurilor, un bun renume pe 
plan european, „CUiE-A ORA
ȘULUI BUCUREȘTI”, atit în
trecerea rezervată echipelor 
masculine, cit și cea deschisă 
formațiilor feminine, progra
mează peste puțină vreme în 
sala Floreasca din Capitală cea 
de a IX-a ediție a sa.

Pentru început, amatorii de 
handbal vor putea urmări com
petiția în care își vor disputa 
întîietatea echipele masculine. 
La startul acestei dispute, care 
se anunță foarte interesantă, se 
vor alinia, așa după cum au 
sosit la federație scrisorile de 
confirmare, selecționatele Iugo
slaviei, Ungariei, Spaniei, 
R.S.S. Gruzia, României, pre
cum și echipa de tineret a ță
rii noastre. Participarea, după 
cum se poate vedea chiar din
tr-o fugară parcurgere a listei, 
este cit se poate de selectă. 
Handbaliștii iugoslavi și unguri 
se bucură de frumoase aprecieri 
pe plan internațional, rezulta
tele lor din ultimele mari în
treceri fiind in această privință 
o evidentă mărturie. Să ne a- 
mintim numai de faptul că, Ia 
ultima ediție a C.M. (Suedia 
1967), selecționata noastră a în
vins greu in sferturi de finală 
reprezentativa Ungariei (scor 
20—19), în timp ce echipa cunos
cutului antrenor Ivan Snoj, a 
fost scoasă din cursa pentru 
primele locuri de formația ță
rii gazdă. Și, în acest an, cele 
două selecționate au obținut re
zultate excelente, în așa fel 
îneît ele se numără printre 
echipele cu șanse mari la cu
cerirea trofeului ce va fi pus 
în joc începînd de miercuri 13 
noiembrie în București.

Un alt team cu certe calități 
este ?i selecționata R.S.S. Gru
zia, în componența căreia vor 
intra, în mod cert, handbaliști 
de valoare, cum sînt Djamal 
Tzertzvadze, Abaișvili, Phaka- 
dze și alți internaționali, de

O secvență care demonstrează dinamismul jocului de handbal 
(fază din meciul dintre selecționatele orașelor București 

și Budapesta) Foto : A. NEAGU
zeci de ori prezenți în repre
zentativa Uniunii Sovietice. Cit 
despre handbaliștii spanioli, ei 
au fost revelația ultimului se
zon, realizînd scoruri strînse în 
compania unor selecționate pu-

Pe poligonul Dinamo

Rezultate de mare valoare 
în concursul 
internațional de tir

ternice, obținind chiar victorii 
demne de subliniat, cum ar fi 
cea împotriva echipei Franței.

Cit despre cele două repre
zentante ale handbalului nos
tru în această întrecere, ne re
zervăm dreptul de a vorbi mai 
pe larg în apropierea începerii 
competiției. Pînă atunci să pre
cizăm, pentru cititorii noștri, că 
primele jocuri se vor disputa 
■miercuri 13 noiembrie, urmînd 
ca partidele finale să aibă loc 
în ziua de luni 18 noiembrie.

Deci, 5 zile pline de handbal 
în sala Floreasca, deoarece sîm- 
bătă, 16 noiembrie, este zi de 
pauză.

LUGANO, 7. — Ultima run
dă a finalei celei de-a XVIII-a 
Olimpiade de șah a adus de
cizia într-o serie întreagă de 
dispute pentru locurile frun
tașe ale clasamentului final. 
Aceasta, firește, fără a afecta 
pe deținătorii locului întîi și 
ai medaliilor de aur, care își 
aveau neîndoios deținătorii 
încă din runda precedentă. 
Manifestînd o superioritate 
necontestată, echipierii repre
zentativei U.R.S.S. intră pen
tru a 
țiului 
du-se 
ților.

Pentru echipa României, a- 
ceastă ultimă rundă avea o 
importanță hotărîtoare. Ea tre
buia să obțină neapărat vic
toria în fața

9-a oară în posesia ti
de campioni, distanțîn- 
net de restul participan-

echipei Dane-

(România)UNGUREANU
ADAMSKI (Polonia), runda 11 fi
nală : Indiana Hromadka 1. d4 
Cf6 2. c4 c5 3 ,d5 g6 4. CC3 Ng7
5. e4 d6 6. h3 e6 7. Nd3 e:d 3. e:d 
0—0 8. Ng5 Cbd7 10. f4 a6 11. a4 
De8 + 12. Cge2 Ch5 13. Ce4 ! (Șa- 
histul român nu se teme de com
plicațiile variantei, care trebuie 
să aducă albului avantaj mate
rial, la joc precis) h6 14. Nh4 C:f4 
15. Cf4g5 16. 0—0 De5 17. Nel ! 
(Manevra cea mai bună) g:f 18. 
Nc3De7 19. N:g7R:g7 20. Dg4 + 
Hh8 21. D:f4 15 22. D:h6+ Dh7 23. 
D:h7R:h7 24. C:d6 Ce5 25. N:f5 + 
N:f5 26. T:f5 T:f5 27. C:£5 Cc4 28. 
b3 Cd2 29. Tel Rg6 30. g4 C:b3 31. 
Tc3 Cd4 32. C:d4c:d 33. Td3 Rf6 
34. T:d4b5 35. a:b a:b 36. d6 Rc5 
37. Tb4 Tb8 38. <17 negrul cedează.

★
ZINN (R.D. Germană) — CIO

CÎLTEA (România), runda 12 fi
nală : Apărarea iugoslavă 1. e4 g6 
2. d4 Ng7 3. Cc3 c6 4. f4 d5 5. e5 h5
6. Ne3 Ch6 7. Cf3 Ng4 8. Ne2 e6

CREȘTE FAMILIA

de
HANDBALULUI!

Federația internațională 
handbal a hotărît să includă,
în mod definitiv, printre mem
brii săi, încă două țări: Italia 
și Libanul.

Cu acestea, numărul federa
țiilor naționale afiliate la fo
rul internațional de specialitate 
a ajuns la 41.

Cu același prilej, I.H.F. a ad
mis, cu titlu provizoriu, fede
rațiile de specialitate ale urmă
toarelor opt țări: Anglia, Ca
merun, Congo-Brazzaville, Con
go-Kinshasa, Kuweit, Libia, 
Volta Superioară și Republica 
Malgașă.

mareei pentru a se clasa pe 
un loc superior. Și într-adevăr 
jucînd cu deosebită ambiție, 
șahiștii români reușesc să de
pășească la scor net pe redu
tabilii lor adversari : 3—1. Cu 
aceasta, echipa română trece 
pe locul 7—8 al clasamentu
lui, la egalitate cu puternica 
echipă a Argentinei (față de 
care avem același număr de 
victorii și rezultat egal în în- 
tîlnire directă). Este cea mai 
bună performanță realizată 
vreodată de echipa României 
în Olimpiadele de șah. Rea
lizatorii acestei ultime victorii, 
dintr-un finiș cu rezultate re
marcabile, au fost : Florin 
Gheorghiu (remiză cu B. Lar
sen), Victor Ciocîltea (remiză 
cu Brink Clausen), Dolfi Dri- 
mer (învinge pe Pedersen)

999

Și

9. Dd2Cd7 10. g3 Cf5 11. Nf2 b5 
12. h3N:f3 .13. N:f3 Cb6 14. a4 Cc4 
15. Del Nf8 ! (Lasă pionul b5 ne
apărat, pentru a obține un „tem
po" important) 16. a:b e:b 17. C:b5 
Db6 18. Ca3 C:a3 19. b:a C:d4 (pio
nul s-a recâștigat și piesele negre 
domină poziția) 20. Ndl Nc5 21. 
TblDa5 + 22. R£1 Cf5 23- Tb3 N:f2 
24. R:f2Dc5 + 25. Rg2 d4 (Ame
nință d4—d3) 26. Nf3 Tc8 27. Ne4 
h4 ! (Pe celălalt flanc se dă asal
tul decisiv) 28. g4 Cg3 29. Tel C:e ! 
30. T:e4 Dd5 31. Rf3 D:b3+ albul 
cedează (32. c:b T:cl).

Emil Ungureanu (învinge pe 
Norby).

în același timp, echipa Ar
gentinei nu reușea să depă
șească dîrza formație a Polo
niei : 2—2. Na'jdorf a remizat 
cu Kostro, Sanguinetti cu A- 
damski, iar — după întreru
pere — și în partidele Schmid
— Panno și ~ 
Rubinetti a 
rezultatul de

Pasionantă a fost și lupta 
pentru al treilea loc în tabe
lul final. Deși cîștigaseră cu 
3—1 întîlnirea precedentă cu 
echipa Poloniei, șahiștii ame
ricani nu reușesc să obțină 
nici medaliile de bronz dato
rită surprinzătoarei lor înfrîn- 
geri în ultima rundă : S.U.A.
— R. D. Germană 11/2—2 1/2 ! 
Evans a fost învins de 
Pietzsch, iar celelalte partide 
(Uhlman — Reshevsky, Lie- 
bert — R. Byrne și D. Byrne
— Hennings) au fost remize. 
Prin acest rezultat-surpriză, e- 
chipa Bulgariei — învingătoa
re cu 31/2—1/2 în fața Fili- 
pinelor — se clasează pe locul 
trei. Pentru prima oară, șa
hiștii bulgari sînt medaliați în 
suprema întrecere pe echipe.

Locul doi în clasament, cum 
era de așteptat, a rămas în 
posesia reprezentanților Iugo
slaviei, care întrec, în ultimul 
meci, echipa Cehoslovaciei cu 
2 1/2—1 1/2. în celelalte întîl- 
niri : R.F.G. — Ungaria 
2 1/2—1 1/2 ; Canada—U.R.S.S. 
2—2 (remize la toate mesele,

Grabcewski — 
fost consemnat 
egalitate.

la propunerea șahiștilor sovie
tici).

în cursul zilei de joi s-au 
încheiat și întrecerile din ce
lelalte treî turnee finale, ur- 
mînd să dea ordinea defini- 
tivă" a clasamentului în aceas
tă Olimpiadă de șah, care s-a 
bucurat de cea mai bogată 
participare, șl a întrecut toate 
recordurile precedente.

CLASAMENTUL FINAL'
1. U.R.S.S. 3971 P 1 2. Iugosla

via 31 p ; 3. Bulgaria 30 p : 4. 
S.U.A. 297» p ; 5. R. F. a Ger
maniei 29 p ; 6. Ungaria 277» p,- 
7—3. ROMANIA Și Argentina 
26 p ; 9—10. Cehoslovacia și R.D. 
Germană 247» p ; 11. Polonia
23 p : 12. Danemarca 21 p ; 13.
Canada 19 p ; 14. Filiplne 13‘/î.

15. Olanda 33% p ; 16. Anglia
33 p ; 17. Austria 30% p ; 18.
Israel 30 p ; 19. Spania 28% p ; 
20—21. Elveția și Cuba 27 p ; 22. 
Islanda 2r p : 23. Finlanda 24% 
p ; 24. Suedia 22'/, p ; 25. Bra
zilia 21% p ; 26. Belgia 20'/s p ; 
27. R .P. Mongolă 20 p ; 28. Sco
ția 19% p.

29. Australia 38 P ; 30. Norve
gia 36 p ; 31. italia 31*/» p ; 32.
Venezuela 30 p ; 33. Turcia 29*/» 
p ; 34. Grecia 28% p ; 35—36. Re
publica Sud Africană șl Portu
galia 27% p ; 37. Tunis 26 p ; 38. 
Irlanda 21 p ; 39. Luxemburg
20% p ; 40. Porto Rico 19*/a p ; 
41. Maroc 16 p ; 42. Monaco
12% p.

43. Singapore 32 p ; 44. Franța 
30 p ; 45. Paraguay 27% p ; 46—47. 
Mexic și Republica Dominicană 
23‘/i p ; 48. Hong-Kong 22V> p ; 
49. Costa Riea 147î p ; 50. Liban 
1371 p ; 51. Cipru 13 p ; 52. Insu
lele Virgine 11 p ; 53. Andorra
9 p.

- (Ordinea celor 53 de echipe 
competitoare a fost stabilită In 
cadrul a patru turnee finale).

C. M. de ciclism

ITALIANUL
BORGHETTI

A ClȘTIGAT
PROBA

DE VITEZA

• Ioana Soare : 599 p la arma standard 60 f. culcat 
® Gheorghe Vasilescu: 599 p la arma liberă calibru 

redus 60 f. culcat
în pofida timpului nefavo

rabil, trăgătorii noștri nu 
și-au încetat încă activitatea 
competițională. Mai mult 
chiar, unii dintre ei parti
cipă în aceste zile la un in
teresant concurs internațio
nal. Este vorba de întrece
rile care au loc la poligo
nul Dinamo din Capitală și 
la Tunari (pentru proba de 
pistol viteză), în organizarea 
clubului Arhitectura. Pe stan
duri sînt prezenți țintași și 
țintașe de la cluburile bucu- 
reștene, cu 
universitare, 
trăgători și 
prezentînd 
Honved din 
țintașă din Franța.

Competiția a fost dominată 
pînă acum de două perfor
manțe excepționale realizate 
de soortivii români. La armă 
standard 60 f. culcat femei, 
Ioana Soare, trăgînd 599 p, 
a întrecut cu patru puncte 
vechiul record al țării. Ds 
asemenea, la clasica probă 
de armă liberă calibru re
dus 60 f. culcat, Gheorghe 
Vasilescu, în mare formă, a 
egalat vechiul record națio
nal (stabilit tot de el anul 
trecut Ia Balcaniadă) cu 599 
p, rezultat care depășește cu 
un punct recordul lumii.

în general, se observă, cu 
toate că timpul este înaintat 
pentru astfel de concursuri, 
că mulți dintre sportivi do
vedesc încă o pregătire bună,

REZULTATE 
armă standard 
cat femei: 1. 
(Selecționata 
București) 599 
cord național 
2. Aurelia Schaffer (Sel. st 
Buc.) 591 p, 3. Ana Goreti 
(Olimpia) 587 p, 4. Veronica 
Stroie (Dinamo) 586 p, 5. Fe- 
rencne Snek (Honved Buda
pesta) 586 p, 6. Maria Ignat 
(Sel. \ st. II Buc.) 584 p, 7. 
Yvonne Gioanny (Franța) 
583 p, 8. Ottone Nagy (Hon
ved Budapesta) 681 p ; echi
pe : 1. Sei. st. I Buc. 1768 p, 
2. Honved Bud. 1738 p, 3. Sel. 
stud. II Buc. 1736 p; armă 
liberă calibru redus 60 focuri 
culcat: 1. Gh. Vasilescu (Sel. 
stud.) 599 p (rec. rep. ega
lat), 2. M. Pavel (Dinamo) 
593 p, 3. R. Stelczammer 
(Honved) 592 p, 4. Gh. Si- 
corschi (Dinamo) 591 p, 5. 
Abonyi (Honved) 590 p, 6. 
Weinerich (Șei. stud.) 588 
echipe: 1.
2. Honved 2349 p; pistol 
ber: 1. N. Bratu (Sel. stud.) 
553 p, 2. L. Giușcă (Sel. stud.) 
549 p, 3. F. Gănczi (Honved) 
547 p, 4. K. Marosvari (Hon-

MONTEVIDEO 7 
(Agerpres). — Pe 
pista velodromului 
din Montevideo au 
continuat campio
natele mondiale de 
ciclism rezervate 
amatorilor. Proba 
de viteză a revenit 
italianului L u i g ț
Borghetti, care a cîștigat două 
din cele trei manșe disputate în 
compania danezului Niels Fred- 
borg. In semifinale, italianul 
îl eliminase pe belgianul Ro
bert Van Lacker. în finală, pri
ma manșă a revenit lui Bor
ghetti, cronometrat pe ultimii 
200 m în 11,65. Cea de-a doua 
a fost ciștigată de Fredborg în 
11,99, iar cea decisivă, de Bor
ghetti în 12,15.

Pe podium, primii clasați în proba de urmărire individuală
(de la stingă la dreapta): X. Kurman (Elveția), ciștigătorul 

M. Frey (Danemarca) și D. Bosisio (Italia)
Telefotoi A.P.—AGERPRES

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
ÎNTRE 25 IUNIE 20 IULIE

PROGRAMUL COMPLET AL CAMPIONATULUI

precădere cele 
precum și 11 

3 trăgătoare re- 
puternicul club
Budapesta și o

TEHNICE î 
60 focuri cul- 
Ioana Soare 

studențească 
p — nou re- 
(v. r. 595 p).

Sel. stud. 2357

G. 
R. 
p ;
p.
li-

ved) 539 p, 5. G. Szabo (Hon
ved) 536 p. 6. L. Gereb (Hon
ved) 536 p ; echipe: 1. Hon
ved 2158 p, 2. Sei. stud. 2139 
p; armă liberă calibru re
dus 3 x 40 focuri: 1. Gh. Si- 
corschi (Dinamo) 1144 p 
(396+387+361), 2. Gh. Vasi- 
lescu (Sei. stud.) 1142 p 
(395+393+354), 3. I. Olăres- 
cu (Sei. stud.) 1142 p (392+ 
389+361), 4. B. Nagy (Hon
ved) 1141 p, 5. G. Abonyi 
(Honved) 1141 p, 6. R. Stelc- 
zammer (Honved) 
echipe :
2._ Sei. stud. 4521 p ; pistol 
viteză : 1. D. Iuga (Sel. stud.) 
581 p. 2. K. Marosvari (Hon
ved) 573 p, 3. R, Vidrașcu 
(Dinamo) 573 p, 4. T. Păcu- 
rariu (Sei. stud.) 567 p, 5. M. 
Tapu (Sei. stud.) 565 p, 6. F. 
Gănczi (Honved) 561 p ; echi
pe : 1. Sei. stud. 2270 
Honved 2192 p.

Astăzi, competiția va 
tinua pe poligonul Dinamo. 
Programul cuprinde, de la 
ora 9: armă standard 3x20 
focuri bărbați, iar de Ia ora 
11,30, aceeași probă dar re
zervată fetelor.

1139 p ;
1. Honved 4535 p,

6. F.

P, 2.

con-

,,

declară

MONDIAL DE HOCHEI Turneul „opena

GENEVA, 7 (prin telex). — 
Liga internațională de hochei 
pe gheață întrunită în ședință 
de lucru la Geneva a stabilit 
programul întîlnlrilor ce vor 
avea loc în cadrul campionatu
lui mondial (grupa A) găzduit 
după cum s-a anunțat, între 
15 și 30 martie 1969, de orașul 
Stockholm. Iată programul : 
15.ni: U.R.S.S. — S.U.A.; Ce
hoslovacia — Canada; Suedia
— Finlanda ; 16.III. : U.R.S.S. - 
Suedia ; Cehoslovacia — S.U.A.; 
Canada — Finlanda ; 17.III: re
paus ; 18.III: U.R.S.S. 
nada ; Cehoslovacia — 
da; Suedia — S.U.A. ; 
U.R.S.S. — Finlanda ;
slovacia — Suedia ; 20.III: Ca
nada — S.U.A. ; 21.III : U.R.S.S.
— Cehoslovacia ; Canada 
Suedia ; 22.III: U.R.S.S. 
S.U.A. ; Cehoslovacia — Cana
da ; Suedia — Finlanda ; 24.III :

BAZA NOASTRA Dt SELECȚIE
ESTE ÎNCĂ PREA RESTRINSA

Presa italiană nu a căutat 
să disimuleze decepția pe 
care au provocat-o rezultatele 
obținute de sportivii peninsu
lari la recentele Jocuri Olim
pice din Mexic. „Dincolo de 
orice considerent, cifrele reci 
ale puținelor medalii cucerite 
constituie o decepție pentru că 
reflectă situația noastră pe 
plan sportiv" — își subtitra 
ziarul „Corriere della Sera" 
un bilanț olimpic publicat zi
lele trecute. într-adevăr, de 
la 13 medalii de aur dobîn- 
dite la Roma, sportivii ita
lieni au coborît la 10 medalii, 
la Tokio, pentru ca la Mexico 
să nu mai obțină decît trei.

în cadrul unui interviu a- 
cordat agenției de știri ANSA 
președintele Comitetului olim-‘ 
pic italian, av. Giulio Onești, 
a ținut să sublinieze faptul că 
sportivii italieni care au par
ticipat la J.O. „au luptat pen
tru a obține cele mai bune re
zultate. Uneori, însă, au întîl- 
nit adversari superiori, alteori

au fost cam ocoliți de noroc, 
In aceste Jocuri s-au produs 
situații paradoxale și, după 
cum știți, niciodată paradoxul 
nu a fost în favoarea noastră.. 
Aceste considerente nu ne scu
tesc, însă, de obligația unei 
aprofundate autocritici... O 
vom face cu toată sincerita
tea...".

Rugat să indice cîteva din 
cauzele care au și putut fi sta
bilite, ale nesatisfăeătorului 
bilanț olimpic italian, av. G. 
Onești a răspuns : „Desigur, 
după ce am văzut Jocurile O- 
limpice de la Mexico, trebuie 
să recunoaștem că baza noas
tră de selecție, este încă prea 
restrînsi... Asociațiile, federa
țiile, Comitetul olimpic na
țional italian au făcut destul 
de mult în această direcție 
dar fără o politică 
pentru încurajarea 
fără a se practica 
obligatoriu, sportul,
numai noi, forurile sportive,

U.R.S.S. — Suedia ; 25.III: Ce
hoslovacia — Finlanda ; Cana
da — S.U.A. ; 26.III: U.R.S.S.
— Finlanda ; Cehoslovacia — 
S.U.A. ; 27.III : Canada — Sue
dia ; 28.III : U.R.S.S. — Ceho
slovacia ; 29.III : Canada — 
Finlanda ; Suedia — S.U.A. ; 
30.III: U.R.S.S. — Canada ; Ce
hoslovacia — Suedia ; Finlanda
— S.U.A.

de la Bucnos Aircs
A început concursul interna

țional de tenis care se desfă
șoară la Buenos Aires după 
formula „open”. Australianul 
Roy Emerson l-a învins cu 11-9, 
9-11, 6-4, 6-3 pe cehoslovacul 
Kodes. Gimeno (Spania) a dis
pus cu 6-1, 4-6, 8-6, 6-3 de Man- 
darino (Brazilia).

— Ca- 
Finlan- 
19.III: 
Ceho-

care
campion olimpic

Klaus Dibiasi, sărind de la platforma de 10 m, probă în 
a cîștigat titlul de

de stat 
sportului, 
regulat ți 
in școală

nu vom putea schimba o si
tuație care durează de prea 
multă vreme".

Președintele C.O.N.I. a mai 
abordat apoi, problema profe
sionismului care slăbește 
gulat efectivul în anumite 
muri de sport așa îneît 
fiecare Olimpiadă, 
găsește în situația 
cepe munca de Ia

Printre proiectele
ză a fi puse în aplicare cît

a a-

STiparul J, £ MInfQffflația“, »țrt 8î-8g, BucgwștJ

re- 
ra-
la 
se 
în-

Italia 
de a 

capăt, 
ce urmfe-

mai curînd, av. Onești 
mintit o vastă acțiune de de
pistare a unor tineri cu o 
constituție fizică robustă, care 
să poată face față exigențelor 
antrenamentelor din ce în ce 
mai intense care se practică 
în ultima vreme pentru a a- 
junge la performanțele excep
ționale atinse de unii partici
pant la Jocurile Olimpice sau 
la diferit^ alte competiții in
ternaționale de amploare.

BBS

PARIS. — La sediul federației franceze de cîclism a fost 
stabilit calendarul marilor competiții pe care forul din 
Franța le va organiza anul viitor. S-a hotărît ca tradițio
nala competiție internațională Paris—Nisa să aibă loc la 
10 martie. La 13 aprilie se va desfășura cursa Paris—Roubaix. 
Turul Franței este programat între 25 iunie și 20 iulie. Data 
de 7 septembrie a fost reținută pentru cursa Bordeaux—Paris. 
Turul Franței pentru rutierii amatori se va disputa între 
12 și 21 septembrie.

■iiiiiHiin .1

fotbal pegiob
BRAZILIA

SELECȚIONATA
LUMII 2—1 (1-1)

RIO DE JANEIRO, 7 (Ager
pres). — Peste 100 000 de spec
tatori au urmărit, pe stadionul 
Maracana din Rio de Janeiro, 
meciul internațional de fotbal 
dintre echipa Braziliei și o se
lecționată mondială — F.I.F.A. 
Fotbaliștii brazilieni au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (1—1). 
Scorul a fost deschis în minu
tul 4 de Rivelino, care l-a sur
prins, cu șutul său, pe celebrul 
portar Iașin. Brazilienii au ata
cat în trombă după acest gol, 
însă Iașin, la post, a salvat echi
pa, apărînd cîteva mingi difi
cile. In minutul 33, selecționata 
mondială a egalat prin Albert, 
care a marcat din apropierea 
porții, ca urmare a unei combi
nații cu Overath și Giaici. După 
pauză, jocul a fost foarte echi
librat. în minutul 89, brazilienii 
au reușit să înscrie punctul 
victoriei prin Tostao, care a re
luat balonul direct în plasă din
tr-o centrare efectuată de Pau
lo Borges.

Arbitrul Diego dl Leo (Italia), 
ajutat la tușe de Barreto (Uru
guay) și Szolt (Ungaria), a con
dus următoarele formații :

BRAZILIA 5 Picasso, Carlos 
Alberto (Moreira), Jurandir, 
Dias, gveraido, Gerson, Riveli
no, Natal (Borges), Jairzinho 
(Tostao), Pele, Paulo Cesar.

SELECȚIONATA MONDIA- 
Iașin (Mazurkiewicz), No- 
Șesternov, Schultz, Marzo- 
Beckenbauer, Sues (Perfu- 
Amancio (Metreveli), Al- 
(Rocha), Overath, Giaici

LĂs 
vac, 
lini, 
mo), 
bert 
(Farkas).

preliminariile 
CAMPIONATULUI MONDIAL

• La Strasbourg, în prezen
ta a peste 20 000 de spectatori, 
în preliminariile campionatului 
mondial, Norvegia a învins 
Franța cu 1—0 (0—0). A marcat 
Iversen (min. 67).

• In cadrul aceleiași compe
tiții, la Glasgow, echipa Scoției 
a învins cu 2—1 (1—1) selecțio
nata Austriei. Scorul a fost des
chis în minutul 1 de austrieci 
prin Starek. După 15 minute, 
Denis Law a egalat, iar golul 
victoriei a fost realizat în mi
nutul 75 de Bremner.

ÎN
sCUPA ORAȘELOR TlRGURI’’

• La Waregem a avut Ioc 
jocul dintre echipele Waregem 
(Belgia) și Legia Varșovia. Me
dul, care a contat pentru „Cupa 
orașelor tlrguri“, s-a Încheiat cu 
scorul de 1—0 în favoarea fot
baliștilor belgieni. Unicul punct 
a fost marcat în minutul 38 de 
Lambert, dintr-o lovitură de 
Ia 11 m.

• Tot în cadrul aceleiași 
competiții, Ia Torino, Juventus 
din localitate a terminat Ia ega
litate • 0—0 cu Eintracht Frank
furt p« Main.

In cadrul competiției inter
naționale „Cupa orașelor tîr- 
guri“, Ujpest Budapesta a învins 
cu 2—1 (1—0) pe Aris Salonic. 
Fotbaliștii maghiari au înscris 
punctul victorios în minutul 81 
prin Dunai,

COMPETIȚn AMICALE

• In competiția internațio
nală de fotbal rezervată echi
pelor de juniori care are loc la 
Gori, echipa U.R.S.S. a învins 
cu 4—3 (3—1) echipa Ungariei, 
iar selecționata R.S.S. Azei- 
baidjană a dispus cu 2—1 de 
echipa R.D. Germane.

• Peste 10 000 de spectatori 
au urmărit Ia Istanbul meciul 
internațional amical de fotbal 
dintre echipele Fenerbahce Is
tanbul și Vasas Budapesta. Fot
baliștii turci au jucat foarte 
bine, obținind victoria cu sco
rul de 3—2 (3—0).

• La Bregenz s-a disputat 
meciul internațional amical de 
fotbal dintre selecționatele de 
juniori ale Austriei și Elveției 
Jocul a luat sfîrșit cu scorul 
de 2—0 în favoarea juniorilor 
austrieci. In alt meci, echipele 
de tineret ale celor două țări 
(jucători sub 23 de ani) au ter
minat la egalitate j 1—1 (0—0),


