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Joi 14 noiembrie 1968

Ședința Comitetului Central ÎN MECIURILE INTERNAȚIONALE DE IERI
ai Partidului. Comunist Român

în ziua de 13 noiembrie 1968 a avut loc ședința Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

Lucrările au fost deschise de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R.

Comitetul Central a desemnat reprezentanții Partidului 
Comunist Român în Consiliul Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Fotbaliștii de Ia Dinamo București și F.C. Argeș
au realizat mai puțin dcclt st spera

cu West Bromwich
Albion

F.C. Argeș a întrecut
cu 3-2 (0-1)
Gdztepe Izmir

Adunări Națio-

în

(Agerpres)

I

decretele 
emise de*la ultima

(Citiți în pag. a 3-a cronici
le meciurilor).

Mexico 
concurat 
diferitele 
totodată, 

cu

generală
Lege

Dinamo București
LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNARI NAȚIONALE

Foto : V. BAGEAC
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VICTORII COMODE
JOCURI DE SLABĂ CALITATE!

în cursul dimineții de 
miercuri au continuat lucrările 
sesiunii a douăsprezecea a ce
lei de a V-a legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale.

Deputății și invitații au in- 
tîmpinat cu puternice aplauze 
pe conducătorii partidului și 
statului: tovarășii Nicolae
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin 
Dragan, Janos Fazekas, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vilcu.

Ședința a fost condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii 
nale.

La discuția 
proiectului de 
pregătirea tineretului 
apărarea patriei au 
cuvîntul deputății 
Crăciun, președintele 
tivei agricole de producție 
Sebeș, județul Alba, Elena 
cubina, inginer agronom

asupra 
privind 
pentru 

mai luat 
Gheorghe 
coopera- 

din
Ia- 
din

comuna Peregu Mare, județul 
Arad, Dionisie Bartha, tehni
cian la Termocentrala de la 
Fîntînele, județul Mureș, și Ni
colae Ungureanu, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C.

Cu unele amendamente pro
puse de deputați, Marea Adu-

nare Națională a aprobat prin 
vot secret, cu bile, Legea pri
vind pregătirea tineretului pen
tru apărarea patriei.

După ce proiectul de lege a 
fost discutat pe articole, Marea 
Adunare Națională a adoptat, 
cu amendamentele propuse de 
deputați, Legea privind modi
ficarea unor dispoziții din Le
gea nr. 28/1966 pentru alegerea 
deputaților în Marea Adunare 
Națională și în consiliile popu
lare.

Trecîndu-se la votul secret, 
prin buletine, Marea Adunare 
Națională a aprobat 
cu putere de lege 
Consiliul de Stat de 
sesiune.

La următorul punct de pe or
dinea de zi, s-a trecut Ia ale
gerea unor noi membri în co
misiile permanente ale M.A.N.

La amiază, ședință plenară a 
luat sfirșit. Președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec, a anunțat că, în 
conformitate cu principiul sesi
unilor deschise, lucrările actua
lei sesiuni vor continua în co
misii permanente, urmînd ca 
reluarea lucrărilor în ședințe 
plenare să fie anunțată din 
timp.

a terminat la ega 
litate, l-l (1-1)

pe

Două echipe de fotbal 
mânești, Dinamo București și 
F.C. Argeș, au susținut ieri 
meciuri internaționale în ca
drul competițiilor europene 
„Cupa Cupelor" și, respectiv. 
„Cupa orașelor tîrguri".

Fotbaliștii de la Dinamo 
ne-au oferit satisfacția unui 
joc bun, în compania unui ad
versar mult mai redutabil de- 
cît îl anunțau antecedentele, 
dar din păcate nu și un 
zultat pe aceeași măsură, 
curajator pentru meciul 
tur de la Birmingham.

L.a Pitești, așteptam să 
repete „minunea" de anul tre
cut, din meciul cu F. C. Tou
louse. Ea nu s-a produs, deși, 
la un moment dat, în repriza 
a Il-a, părea verosimilă, astfel 
că F.C. Argeș a trebuit să pă
răsească competiția care, 
1967, o consacrase.

Jercan înscrie cel de al treilea gol, care, din păcate, va fi și ultimul
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OMENTARII OLIMPICE
ntrecerile celei de a XlX-a ediții a Jocurilor Olimpice de la Ciudad de 

continuă să fie pe larg comentate în lumea sportivă. O fac, desigur, toți cei care au 
recent în capitala mexicană, antrenorii, medicii și ceilalți specialiști care au însoțit 
delegații la această Olimpiadă a recordurilor și surprizelor. Ecourile olimpice se fac, 
auzite în presa de specialitate de pretutindeni. Ziarul „SPORTUL“ își propune, începînd 
numărul de azi, publicarea unor comentarii pe marginea celor mai importante aspecte ridicate 
de desfășurarea acestor competiții și de evoluția sportivilor români la Jocurile Olimpice 
din Mexic.

SUPREMAȚIE EUROPEANA
PE PISTELE DE CAIAC-CANOE
@ O singură victorie, acum... 32 de ani © Nici „altitudinea" n-a destrămat mitul 
invincibilității ® Micro-statistică a medaliilor și punctelor • Echipe și echipaje... ® Urcușuri,
dar și coborișuri pe scara valorilor olimpice© După 12 ani —canoiștii români cuceresc a patra 

medalie de aur ©Victoria caiacului norvegian n-a fost o surpriză I ©Franța -nici o calificare 

în finale ® Replica celorlalte... continente ® Opțiuni pentru Miinchen 72 I 
(PAGINA A 2-a)
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BisS
Cu toată detenta remarcabilă a lui Dumitrache, portarul Osborne a fost 

mai iute și a prins mingea
Foto : A. NEAGU

Handbaliștii iu
goslavi- înscriu 
cel de al 12-lea 
gol. Fază din 
jocul Iugo
slavia - Spania, 
cîștigat de pri- 

formafie.

S-A RELUAT CAMPIONATUL
DE HOCHEI

u o paletei acoperită cu 
soft, sportivii japonezi 
s-au impus în ierarhia 
mondială a tenisului de 
masă. Cu o prăjină con
fecționată din fibre de sti

clă, performanțele în această specta
culoasă probă atletică au depășit 5 
metri. Cu o pistă modernă de tartan, 
sprinterii sînf pe punctul de a doborî 
cele mai fantastice recorduri. Și exem
plele în care tehnica, noile materiale 
sportive, vin în întîmpinarea perfor
manței, sînt multe și convingătoare.

Convingătoare doar pentru unii, pen
tru acei neobosiți căutători, care prin 
mărirea coeficientului de tehnicitate în 
disciplinele respective urmăresc să ri
dice performantele și prestigiul spor
tului românesc. Mai puțin convingătoa
re, însă, pentru acei antrenori și teh
nicieni ce se mulțumesc cu ce au moș
tenit. Vezi fotbalul (cîteva „aparate" 
menite, chipurile, să îmbunătățească 
tehnica jucătorilor) ; vezi baschetul 
(oare cîte echipe divizionare folosesc 
„distribuitorul" automat de mingi ?) ; 
vezi scrima (aparatul de recepționare 
și verificare a loviturilor stă undeva, 
înir-un birou, după ce a fost brevetat 
ca inovație și premiat) ; vezi gimnas
tica (cu al său automat pentru corec
tarea exercitiilor la bară fixă — bre
vet premiat, dar neîntrebuințat) ; vezi 
popicele (cu „descoperitorul" de deni
velări ale pistei — de asemenea, puțin 
folosit, însă tot premiat și brevetat) vezi 
atîtea sporturi, atîtea modalități care, 
prin coeficientul lor tehnic, ar putea 
ridica performanța sportivă.

Dar, din păcate, nu o ridică. Se con
tinuă a se lucra după ureche („Reghi
nul", bunăoară, introduce în fabricație 
unele modele care „merg" doar pe pia
ța... sportului de masă — magaziile lotu
rilor republicane fiind pline cu mate
riale din import : patine, schiuri, apa
rate de gimnastică, mingi etc). Conti
nuă, de asemenea, pelerinajul (cu banii 
în mînâ) pe la cutare sau cutare co
operativă de producție pentru execu- : 
tarea unor aparate, primindu-se — in
variabil — același răspuns : „Comandă ; 
mică, nu ne interesează !"

Evident, trebuie făcut ceva în a- , 
ceasta direcție, căci cu un coeficient 
tehnic redus nu se, poate, ține pasul 1 
cu performanțele internaționale ! Ne , 
gîndim, spre exemplu, la activizarea 
comisiei de inovații a C.N.E.F.S. (ca < 
si inexistentă la ora actuală), la cola; , 
borarea specialiștilor sportivi cu cei I 
din diferite ramuri ale industriei, la I 
încurajarea concretă a antrenorilor și 
tehnicienilor în promovarea noului, la 1 
răspunderea și obligația ce o au clu- I 
burile față de această problemă, de 
care depinde, în mare măsură, viitorul I 
sportului nostru de performanță. I

Vasile TOFAN |

SURPRIZA A TURNEULUI BUCUREȘTEAN
întîrzierea handbaliștilor din selec

ționata R.S.S. Gruzină, aflați în drum 
spre capitala țării noastre la ora în
ceperii celui de al 9-lea turneu inter
național de handbal masculin dotat cu 
„Cupa orașului București", a deter
minat o modificare de 
reuniunii inaugurale de 
amiază
VICTORIE LA BOTEZUL

Cred că 
porter al

program a 
ieri după-

FOCULUI !

niei cel mai optimist su- 
reprezentativei noastre de

tineret, apărută ieri intr-o formulă 
cu totul nouă, nu îndrăznea să se 
gîndească la un succes al cadeților 
în fața rutinatei selecționate a 
gariei, una din cele mai bune 
mâții de pe continent.

Aducînd în teren pe Răduțoiu, 
nă, Birtalam, Bota, Oprescu
Stoica, jucători, lipsiți de experiență, 
dar foarte dîrzi, antrenorii M. Pintea 
și L. Pană emiteau doar pretenția ca 
echipa lor să-și apere șansele cu toată 
puterea. Elevii însă i-au surprins

Un- 
for-

Oa-
sau

realmente — ca de altfel și întreaga 
asistență din sala Floreasca — furni- 
zînd una din cele mai spectaculoase 
surprize a anului handbalistic.

Echipa română nu s-a descurajat 
in nici un moment cînd se afla con
dusă cu mai multe goluri diferență 
(3—7 în min. 18), și acesta a fost ma

Adrian VASILIU
GH. RANGU

(Continuare în pag. a 4-a)

Returul primei manșe 
campionatului de ho

chei a început ieri pe 
patinoarul artificial cu 
două jocuri in care for
mațiile învingătoare și-au 
concretizat superioritatea 
în moduri diferite. în 
timp Ce lui Dinarno i-au 
trebuit mai bine de 40 
de minute pînă cînd să 
reușească să-și vadă în
scrisă pe tabela de mar
caj superioritatea, Steaua 
— in fața unui adversar 
evident mai valoros — 
a luat un start rapid șl 
apoi a stins... motoarele.

a

sur-
lo-
au 

mai

în orice caz, ambele e- 
chipe, fruntașe ale ho
cheiului nostru și prin 
aceasta principalele 
se de alimentare a 
tului reprezentativ 
reluat întrecerea
slab, jucind neconvin
gător. Și acum iată cîte- 
va scurte secvențe de 
Ia aceste prime jocuri.
DINAMO — PETROL 

GEOLOGIE 11—0 (0—0, 
2—0, 9—0)

Dinamoviștii 
put meciul cu 
descompletat

Corduban și Dan Mihăi- 
lescu, iar Huțan a venit 
abia spre sfirșitul primei 
reprize, intrînd în joc în 
partea a doua) și fără să 
manifeste o vervă deose
bită. Din aceste motive, 
atacurile, lipsite de 
și de viteză, n-au 
stituit un pericol 
mare pentru poarta
pei Petrol Geologie. In 
plus, atunci cînd au a-

Călin ANTONESCU

forță 
con- 
prea 
echi-

au înce- 
efectivul 

(au lipsit
(Continuare

in pag. a 3-a)

finala campionatului 

de box al municipiului 

București

Clubul sportiv Olimpia 
organizează astă-seară de 
la ora 19, finala campiona
tului de tineret al muni
cipiului București. Se vor 
disputa 18 meciuri. Gala 
va avea loc la Casa de cul
tură a tineretului, sectorul 
5 (Calea Șerban Vodă 
nr. 213).
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Este programa școlară 
suficient de adaptată 

particularităților 
morfo-fiziologice

ni

ale copiilor?
Programa școlară constitu

ie ghidul învățătorului ș! al 
profesorului în munca cu ele
vii, așa că importanța ei în 
procesul instructiv-educativ 
tiu mai trebuie demonstrată. 
Fiind singurul INSTRUMENT 
METODIC pus anual Ia dis
poziția cadrelor didactice de 
către Ministerul Invățămîn- 
tului, programa de educație 
fizică încearcă să sta
bilească, într-o formă siste
matică, conținutul obiectului 
pentru fiecare clasă, ținînd 
seama de bogăția și varieta
tea cunoștințelor, de deprin
derile motrice care trebuie 
transmise copiilor, de nume
roasele și importantele sar
cini ale educației fizice. în
făptuirea lor se face treptat 
avîndu-se în vedere vîrsta. 
sexul, particularitățile indi
viduale ale elevilor. Avînd ca 
punct de plecare tocmai aces
te cerințe pedagogice, pe care 
trebuie să le oglindească pro
grama, ne-am adresat cîtorva 
cadre didactice de speciali
tate din municipiul Tecuci, eu 
următoarea întrebare : ESTE 
SUFICIENT DE ADAPTATA 
ACTUALA PROGRAMA DE 
EDUCAȚIE FTZICA LA PAR
TICULARITĂȚILE MORFO- 
FIZIOLOGICE ALE -----
LOR ?

Iată răspunsurile

ELE Vi-

primite :

9 GHEORGHE MORARU, 
profesor la Liceul nr. 1 * 
„Consider că programa nu 
este încă suficient de adapta
tă dezvoltării fizice a elevilor 
pe clase. Spun lucrul acesta, 
gindindu-mă că între cerin
țele programei de la clasa a 
IX-a si cea de la clasa a 
XlI-a — de pildă — există 
foarte mici diferențieri. Pre- 
tinzînd elevilor din clasele 
mari să realizeze lucruri sen
sibil apropiate cu cele făcute 
cu cîțiva ani în urmă, creăm 
climatul propice unei pregă
tiri superficiale. De aceea, 
socotesc că este necesară o 
diferențiere judicioasă, chiar 
de la o clasă la alta, tocmai 
pentru că trebuie să ținem 
seama că elevii sint într-r» 
permanentă 
că, fizică și

elevii
evoluție

i psihică".

nr.

biologi-

• MIHAI 
Ia același liceu: 
mă pe sexe ? 
acord! Ea ar da și mai multă 
eficiență muncii profesorului. 
Dar acest lucru pretinde drept 
corolar 
CLASE 
SEXE, 
efectul 
muncii 
tuluj că lucrul pe grupe di
ferențiate ar crea mari dis
proporții numerice (în cazul 
liceului nostru s-ar ajunge la 
grupe de 10—15 fete și 30— 
40 de băieți). Programa ac
tuală, cred eu, nu îngreu
nează cu nimic munca pro
fesorului cu toată clasa. Ceea 
ce ar trebui făcut este adap
tarea la PARTICULARITĂ
ȚILE DE VÎRSTA ALE ELE
VILOR".

FOCȘA, 
„O 

Absolut

profesor 
progra

de

EXTSTENTA UNOR 
DIFERENȚIATE PE 

Altfel s-ar ajunge la 
contrar, îngreunarea 

didactice datorită fap-

• VICTORIA PATRICHT, 
profesoară la Liceul nr. 21 
„Actuala programă prevede 
o serie de exerciții pentru 
băieți și fete, fără a speci-

Supremație europeană
fica însă, care anume trebuie 
executate de o categorie și 
care de cealaltă. Cred că o 
indicație în acest sens ar ser
vi mai cu seamă profesorilor 
cu mai puțină experiență în 
alegerea unor exerciții adec
vate grupelor de elevi din 
clasa respectivă. S-ar obține 
astfel rezultate mai bune în 
toate direcțiile activității : a 
elevilor și a profesorului".

• CONSTANTIN PATRI- 
CHI, profesor la Liceul nr. 
2 : „Este cunoscut de orice 
cadru didactic faptul că in
tr-o clasă nu poate fi omo
genitate absolută în ceea ce 
privește dotarea fizică. Există 
elevi prezentînd deficiențe, 
dar care ar putea fi foarte 
ușor îndreptate prin practi
carea unor exerciții adecvate. 
După părerea mea, programa 
ar trebui să conțină grupe de 
elemente pentru corectarea 
deficiențelor motrice. In fe
lul acesta ea ar deveni un 
instrument de lucru și mai 
eficient, în special pentru 
acei profesori care predau în 
localități unde nu există ca
binet de medicină sportivă, 
și nici posibilitățile unor con
sultații de specialitate".

★
Consemnarea răspunsurilor 

primite ne îndreaptă către o 
singură concluzie: indicarea 
celor mai moderne mijloace 
de lucru, respectarea tuturor 
cerințelor pedagogice în ela
borarea programelor școlare 
duce nu numai la dezvoltarea 
fizică armonioasă a genera
țiilor de elevi, dar și Ia .for
marea caracterului și a per
sonalității.

Emanuel FĂNTANEANU

însemnări

Pe ușa

Clasamentele

diviziei 3 (m)
SERIA I

pe pistele de caiac

ța Piniaeva au încheiat curse
le finale cu victorii meritate, 
care n-au surprins pe spe
cialiști. în plus, Saporenko 
— în revenire de formă — a 
adăugat acestui bilanț un pre- 
țion „argint", iar Galkov, la 
canoe 1 — 1000 m (avantajat 
oarecum de direcția vîntului), 
Prokopeț — Zamotin, Ia ca
noe 2 — 1000 m și Piniaeva — 
Seredina, la caiac 2 — 500 m 
au completat colecția olim
pică a echipei sovietice cu 
încă trei medalii de bronz. 
Se cuvine, desigur, amintit 
șl faptul că la K 4 — JLOOOm, 
echipajul U.R.S.S. — "are se 
număra printre favoriți — a

canoe

1. Știința 
Petroșeni

2. Comerțul 
Tg. Mureș

S—4. „U“ Craiova 
3—4. Crișul Oradea

5. Poli. Cluj
6. Șc. sp.

Mediaș
7. Medicina
8 Constr.

Hunedoara
9. Ollmp. S. M.

10. Constr. Arad

SERIA A

Tim.

1. A.S. Armata
Bacău

2. Voința Buc.
3. Prog. Buc.
4. I.E.F.S. II
5. Șc. sp. C-ța
6. St. roșu Bv.
7.
8. Constr. Iași
9. “

10. Petrolul PI.

„U“ Iași

„U“ București

3 3

3 3

3 1
3 1

3 1
3 1
3 0

188—122 6

205—175 8
228—183 5

1 193—153 5
2 184—186 4

2 212—225 4
2 195—218 4

2 201—250 4
2 143—219 4
3 164—177 3

0

II-A

3 3 0 195—147 6
3 3 0
3 2 1
3
3
3
3
3
3
3

2
2
1
1
1
0
0

1
1
2
2
2
3
3

215—172 6
203— 177 5 
164—160 5
204— 218 5 
181—179 4 
161—172 4 
147—179 4
180- 204 3
181— 223 3

Vă amintiți ? Cu vreo doi 
ani în urmă, fotbalistul Geor
gescu, care apărase cu deva, 
țiune vreme de peste un de
ceniu culorile clubului Rapid, 
își lua adio de la echipa sa, 
de la club și suporteri in
tr-un mod cu totul neaștep
tat. Printr-un neloial și bru
tal „Ne pare rău Nae, dar 
nu mai avem nevoie de ser
viciile tale", spus undeva de
parte de atmosfera sărbăto
rească ce ar fi trebuit să 
însoțească momentul despăr
țirii, lipsit de gratitudinea pe 
care o datora clubul bucu- 
reșteăn unuia dintre cei mai 
atașați sportivi ai săi, Un 
caz unic ? O scăpare ? Nici
decum 1 O manieră lipsită d» 
căldură a conducerii clubului 
amintit de a se dispensa de 
sportivii săi o dată ajunși la 
crepusculul carierei, amnezie 
totala față de ceea ce an 
făcut acești sportivi pentru 
culorile Rapidului, desconsi
derarea și iqnorarea unor sin
cere sentimente...

Duminică, 20 octombrie, in 
sala Giulești, la meciul Ra
pid — Farul, Natalia Todo- 
rovscki spunea adio voleiului 
Fusese anunțată de conduce
rea clubului că va fi sărbă
torită și venise pregătită pen
tru o atare împrejurare. Cei 
care aflaseră de eveniment 
i-au adus flori, i-au strins 
mina, i-au adresat urări... 
Căpitana dinam.o viatelor, [,ia 
Vanea, i-a oferit din partea 
colegelor sale de echipă un 
buchet și urări de fericire, 
iar antrenorul G. Constanti- 
nescu venise special pentru 
a asista la festivitate și pen
tru a-i dărui sărbătoritei un 
album și un fanion din partea 
clubului Dinamo. Dar, stupoa
re ! Conducerea clubului i-a 
trimis vorbă că s-a renunțat 
la festivitate, deoarece Rapidul 
(fotbal) nu mat juca pe Giu
lești ! Și că se va face peste 
citeva săptămîni, intr-un ca
dru mai larg, o dată cu re
tragerea altor sportivi din 
activitatea competițională. A- 
mesțecul de fericire și emo
ție care-i lumina chipul a 
fost umbrit dintr-o dată de 
amărăciune. O felicit la rtn- 
du-mi, și discuția și-a găsit, 
astfel, temeiul. „In cei 21 de 
ani în care viața aproape mi 
s-a identificat cu voleiul — 
îmi mărturisea ea îngîndu- 
rată — am sacrificat multe,

Concurs sui-generis la Reșița
La Reșița a fost reluată ac

tivitatea competițională în 
bazin acoperit. Peste 100 de 
tineri înotători din localitate 
au luat startul într-un con
curs sui-generis, cu probe pe 
distanțe de 50 m (la toate 
cele 4 procedee) pentru fie
care participant. După totali- 
zarea timpilor la toate cele 
4 curse, cele mai bune rezul
tate le-au înregistrat Nicolaa 
Tat 2:08,3 (31,3 spate, 30.7
delfin, 37,3 bras și 29,0 craul), 
Eugen Aimer 2:09,9 (33,1 — 
29,9 — 39,0 — 27,9), în în
trecerile masculine, și Anca 
Andrei 2:20,9 (33,3 — 34,6 — 
41,3 — 31,7) în cele feminine.

Cu acest prilej și-a făcut 
reintrarea și talentatul spor
tiv reșițean Mircea Hohoiu,

N»
care fiind bolnav a lipsit un 
an întreg din piscinele de 
concurs. El a fost cronome
trat cu 30,8 la 50 m spate fl 
28,9 la 50 m liber.

In cadrul unul concurs des
fășurat 
bras ist 
ani) a 
200 m

A.

In 1924, clubul de sporturi 
nautice din Washington și e- 
chipa Canadei primesc încu
viințarea să organizeze, pe 
apele Senei, o demonstrație 
de caiac-canoe. Miile de pa
rizieni care urmăresc specta
culoasele curse sint încîntați. 
Vor mai trece insă 12 ani 
pînă cind acest sport va fi 
acceptat, in mod oficial, în 
programul, Jocurilor Olimpi
ce. Sint admise patru probe 
și — satisfacție întârziată, dar 
pe deplin meritată — cana
dianul Francis Amyot cîști- 
gă detașat proba de canoe 
simplu 1000 m.

Replica europenilor a fost 
uimitoare. De-atunci, nici un 
alt sportiv in afara celor re- 
prezentind diferite țări ale 
continentului nostru nu și-a 
mai inserts numele pe tabe
lul de onoare al. laureați- 
lor olimpici în probele de 
caiac-canoe. Ediția 1936 a 
J.O.. ca și edițiile ulterioare 
au accentuat supremația eu
ropeană și au creat, putem 
spune, figuri legendare in lu
mea acestui sport. Suedezul 
Gert Fredriksson, regele ca- 
iaciștilor — 6 medalii de aur, 
danezul Erick Hansen, An
tonina Seredina, Maria Subi- 
na (U.R.S.S.), Rozwita Esser, 
Anemarie Zimerman (R.F.G.),

la caiac, Joseph Kolocek (Ce
hoslovacia), Janos Parti (Un
garia), Leon Rotman, Simion 
Ismailciuc, Dumitru Alexe 
(România) ș.a., la canoe, au 
demonstrat că, pînă la ora 
Mexicului, europenii erau im
batabili în probele de caiac- 
canoe, în ciuda interzicerii în
trecerilor de fond, (considera
te un handicap pentru spor
tivii din alte continente) și 
a diferitelor modificări în 
programul, olimpic.

Avea să se destrame, oare, 
la Ciudad de Mexico, mitul 
invincibilității europenilor în 
acest sport, ale cărui începu
turi le aflăm, de fapt, cu toa
tă controversa izvoarelor, pe 
alte meridiane și paralele de
cît cele ale vechiului conti
nent ? Realitate sau psihoză, 
altitudinea crea mai multe in
certitudini ca aricind...

Rendez-vous la Xochimilco

din dos
totul pentru acest sport, dar 
nu regret. Am avut destule 
satisfacții și păstrez amintiri 
de neșters oferite de meciu
rile cu echipele de club (nu 
am coborît niciodată, din 
1950, sub locul II) și cea na
țională (1949—1964) : . prima 
victorie asupra echipei Ceho
slovaciei în 1956, locul II la 
mondialele de la Paris, după 
dramatica finală cu U.R.S.S., 
în care am pierdut la mare 
luptă (și nemeritat) cu 3—2, 
locul II la campionatele uni
versitare de la Budapesta din 
1954. locul III la Festivalul 
mondial al tineretului și stu
denților de la Varșovia (1955), 
locul XV la Olimpiada de la 
Tokio (1964)... Sîmbătă (n.n. 
— cu o săptămînă înainte), 
eînd a început campionatul 
și știam că nu. voi mai intra 
niciodată în, teren, am avut 
o ștrîngere 'de inimă... Cu 
greu mi-am stăpînit lacrimi
le. De acum, numai în tri
bună și, adesea, la antrena
mentul fetelor... Ce vrei, după 
atîția ani (12) ca „rapidistă". 
e greu să mă despart defi
nitiv de echipă"..,

Și de atunci, pe fosta ju
cătoare’ o văd in fiecare du
minică la jocurile Rapidului. 
Deși despărțirea a fost cu to
tul altfel decît ar fi meritat, 
cu totul altfel decît s-au des
părțit recent dinamoviștiî 
Doina 1 vane seu și Eduard 
Derzei de echipele lor.

Da, este o obișnuință ca la 
Rapid sportivul să fie intro
dus pe ușa din față, atunci 
cind este în culmea carierei 
sati în perspectivă și să i se 
arate, la sfîrșit, ușa din dos..,

Aurelian BREBEANU

Statistic, rendez-vous-ul o- 
limpic de la Xochimilco poa
te fi rezumat astfel : 27 de 
țări participante (un veritabil 
record), 110 echipaje în start 
(reține atenția marele număr 
de înscrieri în probele mas
culine de caiac), peste 200 de 
sportivi angajați în lupta 
pentru cucerirea medaliilor 
olimpice și a prețioaselor 
puncte din clasamentul (neo
ficial) pe națiuni.

Cele 44 de curse prelimi
nare și finale s-au încheiat, 
oarecum scontat, cu o zdro
bitoare victorie a europenilor. 
In clasamentul medaliilor — 
Șapte țări din Europa, în or
dine : Ungaria (2—3—1) 
U.R.S.S. (2—1—3), R. f. a 
Germaniei (1—2—0), ROMA
NIA (1—1—1), Norvegia 
(1—0—0) Danemarca (0—0— 
—-1), Austria (0—o—1), în 
clasamentul pe puncte (eu 
cite 3 p), S.V.A. și Mexic o- 
cupă, împreună cu Polonia, 
abia locurile 12—14! Comen
tariile sînt de

Misterul
prisos.

altitudinii
n-a fost un obstacol

EUROPENII

• în numărul de ieri a) 
ziarului nostru s-a strecu
rat o greșeală la clasamen
tul campionatului masculin 
de volei (divizia A) *. pe 
primul loc se află Steaua 
(și nu Rapid) cu 10 p și se
ta ver a j 15:1.

ei
ANTRENORI DE PESTE HOTARE

PATINAJ
șl Instructorii de

u
Antrenorii

patinai viteză șl artistic din țara
noastră au fost invitați să parti
cipe la un curs de perfecționare, 
care va Începe la București pe 
15 noiembrie. Lecțiile vor fl con
duse de specialiștii străini Elena 
Stepanenko, docent universitar la 
Institutul de Cultură Fizică 
Sport din Moscova (viteză) 
cehoslovacul Josef Sturm 
tistic).

Și
Și

(ar-

Uniunii Sovietice, României, 
R. F. a Germaniei, de altfel 
fruntașe ale campionatelor 
mondiale și europene din ul
timul deceniu, cărora li s-au 
adăugat o serie de puternice 
echipaje din alte țări ale con
tinentului nostru (Norvegia 
în primul rînd, Olanda, Aus
tria, Suedia și Danemarca), 
de asemenea consacrate pe 
plan internațional. In gene
ral, înainte de a trece la cî- 
teva succinte aprecieri, tre
buie subliniată — ca o ca
racteristică a competițiilor de 
amploare -la caiac-canoe — 
echilibrarea valorică existen
tă de multă vreme, pentru 
fiecare probă concurînd cu 
șanse aproape egale de vic
torie trej și chiar patru e- 
chipaje.

CLASAMENTUL 
MEDALIILOR

1. Ungaria 2—3—1
2. U.R.S.S. 2—1—3
3. r.f. a Germaniei 1—2—0
4. România 1—1—1
5. Norvegia 1-0-0

6—7. Danemarca 0—0—1
6—7. Austria 0—0—1

CLASAMENT PE PUNCTE

1. Ungaria 37
2. U.R.S.S. 27
3. ROMANIA 20
4. R.F. a Germaniei 17
5. Suedia 10
6. Norvegia 7
7. Cehoslovacia ' 6
8. R.D. Germană 5

9—11. Danemarca 4
9—11. Olanda 4
9—11. Austria 4

12-—14. Polonia 3
12—14. S.U.A. 3
12—14. Mexic 3
15—16. Bulgaria
15—16, Finlanda 9

Cum au evoluat echipele 
favorite ?

AȘADAR, ........... .........
chiar înfruntînd misterele al
titudinii — AU DOMINAT 
AUTORITAR (mai autoritar 
decît la Tokio), COMPETI
ȚIA OLIMPICA DE CAIAC- 
CANOE. Se pare, ea o primă 
concluzie, că acest sport, de 
o mare frumusețe, dar — în 
același timp — de evidentă 
dificultate, reclamînd calități 
fizice deosebite și un imens 
volum de pregătire, nu răs
punde temperamentului ex- 
tra-european. în plus, nota
bil, faptul că școala de ca
iac-canoe din unele țări eu
ropene (UNGARIA, ROMA
NIA, U.R.S.S.) a cunoscut o 
înfloritoare și, pînă acum 
neegalată, dezvoltare.

Previzibil, punctele forte 
au fost echipele Ungariei,

Indiscutabil, cea mai bine 
pregătită s-a prezentat, la 
Xochimilco, echipa Ungariei, 
al cărei progres fusese de 
altfel remarcat și cu prilejul 
unor importante regate in
ternaționale care au prece
dat competiția olimpică.

Spre deosebire de J.O. de 
la Tokio, unde n-au cucerit 
nici o medalie de aur, la 
Ciudad de Mexico sportivii 
maghiari au cîștigat probele 
de K 1 — 1000 m (prin exce
lentul Mihaly Hesz) și C 1 — 
1000 m (prin tînărul Tatay —. 
una din marile revelații ale 
sezonului) și au ocupat 3 
locuri II (K 2 —1000 m C2 
— 1000 m. K2 — 500 m F), 
și un loc III (K 4 — 1000 m). 
După cum rezultă — meda- 
liați la toate finalele olimpi
ce, cu excepția probei de K 1 
—- 500 F, în care Pfeffer (cre
ditată cu șanse la primele 
trei locuri) a fost nevoită să 
abandoneze.

La valoarea obișnuită a e- 
voluat echipa U.R.S.S. Echi
pajul de K 2 —1000 m (Sapo- 
renko — Morozov) și caiaciș-

fost scos, surprinzător din 
cursă în semifinalele probei.

Lotul R. F. a Germaniei 
are toate motivele să consi
dere drept un real succes 
participarea sa la competiția 
de la Xochimilco. Confirmînd 
așteptările, caiacistele Esser și 
Zimermann (excelente exem
ple de longevitate în activi
tatea de performanță a aces
tui sport) au cîștigat fără 
emoții finala Ia K 2 — 500 m ; 
iar canoistul Lewe și caiacis- 
ta Breuer s-au clasat pe lo
cul II. A apărut, în schimb, 
evident regresul în 
masculine de caiac, 
concludent exemplu 
tuindu-l eliminarea în semi
finale a echipajului de K 4 
— 1000 m, și așa ajuns pînă 
aici după chinuitoarea cursă 
din recalificări !

Pe lista laureaților — a- 
vînd în vedere clasamentul 
(neoficial) pe medalii — ur
mează echipa României, des
pre evoluția căreia, firesc, ne 
vom ocupa pe larg într-unul 
din numerele 
ziarului.
semnăm această prezență o- 
norantă,
față de J.O. de la Tokio și, 
în plus, CUCERIREA — 
după 12 ani de așteptare — 
A UNEI NOI MEDALII DE 
AUR LA CANOE, PRIN EX
CELENTUL ECHIPAJ FOR
MAT DIN SERGHEI COVA- 
LIOV ȘI JUNIORUL IVAN 
PATZAICHIN. Prezentă — 
Ca și la Tokio — în toate 
finalele, echipa României a 
încercat și obținerea altor 
locuri fruntașe, reușind să 
mai câștige o medalie de ar
gint (Ia K 4 — 1000 m) și una 
de bronz (Viorica Dumitru la 
K1 — 500 ni).

Echipa Norvegiei încheie 
lista învingătorilor. Pentru 
unii, poate surprinzător. Dar, 
înainte de Jocurile Olimpice 
mulți tehnicieni, inclusiv cei 
români, au atras atenția a- 
supra valorii echipajului de 
K 4 — 1000 m. Antrenamente
le, și pistele de control dina
intea startului olimpic au 
confirmat aceste previziuni, 
Caiaciștii norvegieni se gă
seau în formă excelentă si, 
incluși de drept în plutonul 
fruntaș format din echipaje
le României, Uniunii Sovie
tice, Ungariei, Austriei, pu
teau să țintească chiar locul 
I. De aceea, desigur, victoria 
lor —- singura medalie de 
aur cucerită de Norvegia nu 
numai la caiac-canoe ci la 
toate sporturile la care a fost 
reprezentată la această edi
ție a J.O. 
considerată 
și, în nici 
proporții.

1000 m, prin Seybojd — 
Pfaff), Olanda (locul IV la 
K 2 —1000 m, prin Hoekstra 
— Geurts), Polonia (locul IV 
la K 1 —1000 m, prin Sus- 
kiewicz) și Cehoslovacia (lo
cul IV la CI —1000 m, prin 
C rtescka) au confirmat a- 
proape integral valorile ară
tate la ultimele ediții ale 
campionatelor mondiale ți eu
ropene, ca și la Jocurile O- 
limpice de la Tokio.

în schimb, alte echipe au 
decepționat. Poate, în primul 
rînd, formația Suediei, încu
nunată la Tokio cu două me
dalii de aur și total absenți 
Ia Ciudad de Mexico din cla
samentul primelor trei lacuri 
la toate cele șapte probe o- 
limpice. Destul de ștearsă, da 
asemenea, evoluția echipei 
R. D. Germane (în compa
rație cu potențialul dovedit, 
de exemplu, la C.E. de la 
Snagov și Duisburg, la C.M. 
de la Grfinau). Un insucces 
a înregistrat delegația caia- 
ciștilor și canoiștilor francezi 
(medalie de bronz la C 2 — 
1000 m, la Tokio) care, de 
data aceasta, n-au reușit să' 
se califice în nici una din 
finalele competiției.

„Noul val'-un cîștig pentru 
sportul caiacului și canoei

probele 
cel mai 

consti-

viitoare ale
Deocamdată con-

constanța valorică

— nu
drept o surpriză
un caz.

poate fi

una de

și insuccese !
Dintre celelalte țări euro

pene, Danemarca (locul III la 
K1 — 1000 m, prin Hansen), 
Austria (locul III la K 2 —

DE LA START LA SOSIRE

a organizat laPitești
săptămînii trecute un 
atletic pentru juniori, 
„Cupa de toamnă", la

c.s.o. 
sfîrșitul 
concurs 
dotat cu
care au participat selecționatele 
județelor Ilfov și Teleorman, 
precum și echipele cluburilor 
Metalul București și C.S.O. Pi
tești. în clasamentul pe echipe ; 
1—2. Ilfov și C.S.O. Pitești 78 
p, 3, Metalul 78 p, 4. Teleorman 
40 p. Cele mai bune rezultate 
individuale le-au realizat: 
Stan (C.S.O. Pitești) — 23,0 
200 m, L. Eftimie (Metalul) 
6,72 la lungime și 11,3 la 100 
I. State (C.S.O. Pitești) — 49:14,6 
și D. Anghel (Ilfov) — 50:13,0 la 
10 km marș, Tatiana Maxim- 
ciuc (Teleorman) — 1,45 la Înăl
țime. în afară de concurs, Eca- 
terlna Nourescu (Metalul) a a- 
lergat 12,1 la 100 m șl 24,9 la 
200 m. (I. FEȚEANV-coresp. 
principal).

• Intr-un concurs desfășu
rat la Mediaș, atletul Friedrich 
Schneider (C.S.O.) a aruncat la 
ciocan 61,60 m — nou record

c. 
la

m,

județean, devenind totodată al 
treilea performer republican al 
anului. Alte rezultate : BĂIEȚI 
— 69 m: Gh. Roșianu (născ. 
1954) 7,7, R. Cojocaru (1935) 
8,0 ; aruncarea mingii de oină; 
L. Elefteriu (1954) 60,00 ; FE
TE — 60 m Maria Maco 8,7. 
Lucia Frăcea 8,9 — ambele
născute în 1956 (!) ; aruncarea 
mingii de oină: Aurica Solo
mon (1955) 43,00 ; greutate 4 
kg : Luereția Mărgineanu (1950) 
12,82. (P. POPESCU-eoresp.).

9 Stadionul Tineretului din 
Birlad . a găzduit recent tntîl- 
nirea triunghiulară dintre for
mațiile orașelor Vaslui, Huși ți 
Birlad. Gazdele au obținut două 
victorii: Biriad-Vaslui 193— 
127 și Birlad-Hușl 193—118. E- 
chipa Vasluiului a tranșat în 
favoarea sa rivalitatea eu cea j 
din Huși, la scorul de 127—118. 
(E. SOLOMON-coresp, princi
pal).

9 „Cupa Timiș" desfășura
tă la Timișoara, cu participarea 
județelor Arad, Timiș șl Caras- 
Severin, a revenit gazdelor. 
Cițiva clștigători: FEMINMf- 
100 m: Gerda Kovacs (T) 13.© ; 
S00 m: Elisabeta Szllagi (T) } 
2:23,6 ; lungime : Serafina Mo
ritz (T) S,12 ; Înălțime : Maria 
Kabat (A) 1,58 ; greutate; Ște- 
fanla Mărgineanu (T) 12,09 5

22.3 ; 400 m : Gh. Petronius
50.3 ; 5000 m : I, P.einholtz 
15:47,0 ; 110 mg : A. Schnei-
(T) 15,5 ; 3000 m obstacole :

disc: Maria Illy (T) 38,15 ;
MASCULIN—200 m : S Păsulă 
(C)
(A)
(A) 
der
V. Reinhardt (A) 0:32,8 ; 10 km 
marș: R. Ciunderlich (C) 52: 
44,6 ; înălțime : M. Negomirea- 
nu (A) 1,89 ; suliță : D. Marian 
(Țj 65,80. (EM. GROZESCU-co- 
resp.).

Acest prim tur de orizont 
după marile întreceri de la 
Xochimilco nu poate fi, de
sigur încheiat fără sublinie
rea altor constatări pe cît 
de importante, pe ațît de îm
bucurătoare. j

S-a făcut, la Ciudad de 
Mexico, încă un pas, poate 
cel mai însemnat de pînă a- 
cum — spre împlinirea ma
relui deziderat al caiacului si 
caiwei: RASPlNDIREA ȘI 
PRACTICAREA, LA NIVE
LUL PERFORMANȚELOR 
INTERNATIONALE, A ACES
TUI FRUMOS SPORT, CU 
pondere și tradiție olimpică, 
IN CÎT MAI MULTE ȚARI 
ALE LUMII, DE PE TOATE 
CONTINENTELE. De aceea, 
poate fi considerat ca un ve
ritabil succes faptul că, în 
afara țărilor europene, Ia re
cent încheiata ediție a Jocu
rilor Olimpice au luat star
tul — în unele probe chiar 
cu rezultate meritorii — 
sportivi din Ș.U.A., Austra
lia, Canada, Japonia, Coasta 
de Fildeș și, bineînțeles, Me
xic

Poate că, în ciuda „noului 
val" europenii vor continua 
să păstreze supremația în 
probele olimpice de caiac-ea- 
noe. Poate că, peste o vreme, 
vor trebui să cedeze din po
zițiile ce par acum de neclin
tit. Oricum prezența celor 
27 de echipe în startul olim
pic de la Xochimilco și in
teresul deosebit stîrnit în lu
mea sportivă după cele 7 fi
nale reprezintă un prețios 
cîș'tig care șe poate majora 
considerabil pînă la viitoarea 
ediție a J.O., Munchen 1972.

Festivitate
la Progresul

Marți seara, la Pro
gresul a avut loc o fes
tivitate pentru sărbăto
rirea celor două sportive 
olimpice, Maria Vicol și 
Ana Ene. Au fost pre- 
zenți colegi de sport, an
trenorii A. Pelegrini și 
N. Marinescu, activiști 
din conducerea clubu
lui, prieteni, rude. To
varășul Vasile Drăgoes- 
eu, secretar al consiliu
lui popular al munici
piului București, mem
bru in biroul clubului, 
a felicitat — in numele 
conducerii clubului și o 
sportivilor de la Progre
sul — pe cele două scri- 
mere și pe antrenori și 
le-a urat noi succese atit 
in reprezentativa țării cit 
și în echipa clubului. A 
mulțumit Maria Vicol 
care și-a exprimat tot
odată și' speranța in alte 
succese viitoare.

întreprinderea I A ROM organizează un concura de 
admitere pentru cursul de Însoțitori de bord pa avioanele 
TAROM.

Candidatii trebuie să Îndeplinească următoarele condiții:

— sănătate perfectă
» prezentare fizică plăcută
— domiciliu stabil in București
— studii medii (cu sau fără diplomă de bacalaureat)
— stagiul militar satisfăcut (bărbați)
— cunoașterea a două limbi străine (engleza, franceza, 

germana, rusa, italiana)
vfrsta, femei 18—26 ani

— virata, bărbați pînă Ia 28 ani.

înscrierile se fac la serviciu! personal TAROM, Aero
portul Băneasa, zilnic Intre orele 13—16, plnă la data de 
18 noiembrie 1968.

în București, tînărul 
Gabriel Popovici (12 
parcurs distanțe de 

bras în 2:54,3 (!)
RUDEAN.U — coresp
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ÎNVINGĂTOARE SI... ÎNVINSĂ 
ÎN ACELAȘI TIMP!

Stadionul »SS August* ? vre
me închisă șl umedă ; teren 
moale ; spectatori — aproxi
mativ 15 000. Au înscris Du- 
mitraclie (mln. 22) pentru Di
namo șl Hartford (mln. 38) 
pentru West Bromwich Albion.

DINAMO : Datcu — Pops, 
Dinu, Ștefan, Gherghell (din 
min. 78 Sălceanu), Stoenescu, 
Pîrcălab, Lucescu, Dumltrache, 
Haidu (din mln. 55 Nunweiller 
VI).

WEST BROMWICH ALBION: 
Osborne — Fraser, Wilson, 
Brown, Talbut, Kaye (din 
min. 84 Louett), Rees, Collard, 
Astle, Hope, Hartford.

Arbitrul vest-german Hans 
Weinland, ajutat la linie de 
compatrloții săi Gerd Henning 
Ș1 Kurt Blomer, a condus, in 
nota jocului, adică bine în 
prima repriză și slab în cea 
de-a doua.

Ășa cum s-a putut presu
pune, Dinamo București a a- 
vut la debutul său în „Cupa 
Cupelor" un meci foarte di
ficil. Adversara sa din Bir
mingham, West Bromwich Al
bion, s-a dovedit a fi, cum 
bănuiam, o echipă matură și 
realistă, care știe să se des
curce și într o partidă cu 
miză, ca aceea de ieri, dispu
tată pe un teren străin. Ea 
n-a practicat un joc specta
culos, care să impresioneze 
publicul, dar ne-a oferit po
sibilitatea să remarcăm în
deosebi tenacitatea și puterea 
de luptă a componenților săi, 
atribute devenite indispensa
bile fotbalului modern. Oas
peții au jucat la București așa 
cum o fac, probabil, și în. cam
pionatul englez, la meciurile 
din deplasare: netimorați, în
drăzneți în atac și dîrjî în 
situațiile de apărare. Ei au 
reușit, astfel, să obțină un 
rezultat de egalitate, care, de
sigur, îi satisface foarte mult, 
deoarece le-a deschis — evi
dent — calea spre turul III al 
competiției.

In aceeași măsură în care 
rezultatul de ieri îi este fa-, 
vorabil echipei engleze, el de
vine nemulțumitor pentru di
namoviștii bucureșteni. Acest 
1—1 (care, la urma urmei, 
nu-i chiar așa de disprețuit) 
le compromite, parțial, șansele 
de calificare, fiindcă este to
tuși mai greu de realizat o 
victorie la Birmingham decît 
a putut fi la București. Ieri, 
Dinamo a trecut foarte aproa
pe de acest succes, pe care îl 
merita cu prisosință, avînd în

CAMPIONATUL 
DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

părut și situații bune de gol, 
portarul studenților (Crihan) a 
reușit să devieze sau să pareze 
în ultimă instanță pucurile ce 
se îndreptau spre plasa porții 
laie. Lucrurile nu s-au petrecut 
mult diferit nici în repriza se
cundă. Abia în ultima parte a 
întîlnirii, dinamoviștii au acce
lerat ritmul și abandonînd jo
cul individual au putut să 
„spargă, definitiv, gheața” și să 
realizeze un... sac de goluri. în 
general insă, credem, că nici 
ei și nici antrenorul lor nu sînt 
prea mulțumiți de felul în care 
s-au mișcat in această partidă.

Punctele au fost înscrise de 
Boldescu (3), Pană (3), Huțan 
(2), Moiș (2), Pop. Au condus 
corect un meci care nu le-a 
ridicat prea mari probleme Z. 
Fodor și M. Hușan.

STEAUA — AVÎNTUL
MIERCUREA ■ CIUC 9-0 (4—0,

1-0, 4-0)

Tot atît de neconvingător a 
evoluat și Steaua. Se pare că 
laudele (pe deplin meritate a- 
ftmei) adresate, în mod una
nim, după meciul cu Dinamo
au avut un efect invers asu
pra acestei echipe. în partida 
cu Avîntul M. Ciuc, hocheiștii 
de la Steaua au acționat rapid

Dublă performanță

a scrirneriior de la I.E.F.S.
Neînvinse, echipele de flore

tă — băieți și fete — ale In
stitutului de Educație Fizică Și 
Sport au promovat în divizia 
A. încă de la primele meciuri, 
floretistele de la I.E.F.S. au lă
sat să se întrevadă că vor ob
ține ciștig de cauză. După un 
S6—0 cu Crișul Oradea, ele au 
întrecut la scor și echipele 
C.S.M. Cluj și Farul Constanța, 
in ambele cazuri cu 12—4. Nu 
le mai rămînea de trecut de
cît un singur hop — partida 
cu Școala sportivă Viitorul. 
Dar și de data aceasta, deși 
mai greu, reprezentantele 
I.E.F.S,-ului’ și-au adjudecat 
victoria, cu 9—7.

In acest fel, floretistele bu
cureștene (Rodica Văduva, Ma
ria. Volnea, Gabriela Ștefănes
cu, Luminița Popescu) au ocu
pat primul loc în clasament, 
cu 16 puncte (tur și retur). Pe 
locul 2 — Farul Constanța cu 
10 p (11—5 cu Viitorul, 12—4 
cu Crișul și 9—7 cu C.S.M. 
Cl’ii). Locul 3 — Viitorul, tot 
cu 10 p (9—7. cu Crișul și 5—2

EGAL (1-1) CU WEST BROMWICH ALBION
vedere îndeosebi evoluția sa 
remarcabilă din primele 45 de 
minute. în această parte a jo
cului, gazdele au deschis sco
rul, au avut două bare și alte 
cîteva situații bune de gol, 
care le-ar fi dat dreptul să se 
desprindă de adversara lor, să 
acumuleze un avantaj ce pu
tea deveni hotărîtor. Dar ceea 
ce dinamoviștii n-au reușit în 
prima repriză, ■ a devenit cu 
atît mai greu de realizat după 
pauză cînd, spre surprinderea 
noastră, jocul practicat de ei 
n-a mai avut cursivitatea, 
limpezimea și vigoarea nece
sare. Cu cit trecea timpul, ac
țiunile lor purtau tot mai 
pregnant pecetea nervozității, 
a confuziei. Ceea ce, în fața 
unei echipe care n-a mai fost 
preocupată decît să se apere 
cu strășnicie (chiar cu mij
loace neregularnentare) și să 
tragă cît mai mult de timp, 
nu putea da alt rezultat.

Comportarea diferită de la 
o repriză la alta a echipei 
bucureștene a influențat direct 
și calitatea jocului, care a 
fost bună în primele 45 de 
minute și slabă în următoa
rele 45.

Partida a început intr-un 
ritm foarte viu, cu faze de 
atac la ambele porți. Boc ne 
produce mari emoții încă din 
primul minut, cînd mingea 
trimisă de el „apasă" este res
pinsă cu mare dificultate de 
către Datcu în corner. în ace
lași minut, extremul Hart
ford pierde o bună ocazie de 
gol, trimițînd balonul de la 
eîțiva metri peste poartă. în 
minutul următor, Pîrcălab 
reia prea ușor cu capul și 
portarul reține. în continuare, 
notăm cîteva șuturi puternice, 
pe lingă sau peste poartă, ale 
lui Lucescu (min. 3), Dinu 
(min. 8), Brown (min. 14), 
Dinu (min. 15) și Hartford 
(min, 17). în min. 20, Dumi- 
trache se lansează într-o 
splendidă acțiune pe partea 
stingă a terenului, „se joacă" 
cu 2—3 adversari, centrează 
și Pîrcălab reia balonul fulge
rător în muchia bării trans
versale. Două minute mai 
tîrziu, la un corner, Osborne 

Aspect din meciul Dinamo-Petrol Gaze
și combinativ numai în prima 
repriză și cu deosebire în pri
mele 10 minute. Apoi ei au ju
cat lent, abuzînd de pase (multe 

Cele patru puncte din ultima
repriză au fost consecința unor 
superiorități numerice și nu a 
unui joc foarte bun. Diri acest 

cu C.S.M. Cluj. Meciul s-a în
trerupt la acest scor, deoarece 
nu avea să mai influențeze cla
samentul). C.S.M. Cluj a ocu
pat locul 4 (8—8 cu Crișul, dar 
victorie la tușe — 46:50 — a 
orădancelor). Pe ultimul loc 
s-a clasat Crișul Oradea...

Turneul floretiștilor a fost, 
de asemenea, la discreția tră
gătorilor de la I.E.F.S. : 11—5 
cu Politehnica Tiniișoara, 12-4 
cu Școala sportivă Oradea, 
15—1 cu Crișul Oradea și 5—3 
cu Progresul București. în a- 
cest ultim meci I.E.F.S. a con
dus cu 4—1, Progresul s-a a- 
propiat pină la 4—3, dar în 
asaltul următor Alexlu a dis
pus — surprinzător — de ex
perimentalul Zeno Bejan, cu 
5—1. La 5—3 meciul s-a în
trerupt, Întrucît indiferent de 
evoluția, in continuare a re
zultatului, echipa I.E.F.S. (Au
rel Ștefan, Tudor Petruș, Mir
cea Chiș, I. Alexiu) nu mai 
putea pierde locul I. CLASA
MENTUL GENERAL : 1.
I.E.F.S. 16 p ; 2. Progresul 12 p 

a respins balonul spre Dumi- 
trache care, din marginea ca
reului de 16 m, a șutat magis
tral la poartă ; fundașul Wil
son s-a aruncat cu disperare 
pe linia porții pentru, a prin
de mingea cu mîna, dar n-a 
mai putut-o împiedica în dru
mul ei spre plasă. Oaspeții nu 
renunță, totuși, la ofensivă și 
în min. 28 obțin egalarea. Un 
șut puternic al lui Rees este 
respins de .Datcu spre Hart
ford, care a reluat în gol. 
După numai un minut, Astle, 
golgeterul campionatului en
glez, își strică puțin firma, șu
tind pe lingă poartă dintr-o 
poziție extrem de favorabilă. 
Vine apoi „bara" Iui Gher- 
gheli (min. 35), după care Boc 
(foarte nesigur pînă atunci) 
are o intervenție salutară, su- 
flîndu-i balonul în ultima 
clipă lui Astle.

După pauză, factura jocului 
s-a modificat. Englezii se limi
tează mai mult la un joc de 
apărare, cu rare contraatacuri. 
La unul din ele (min. 64), 
Collard — scăpat de sub 
supravegherea fundașilor noș
tri — primește mingea în ca
reu și șutează, dar Datcu, care-i

PRIMELE IMPRESII DUPĂ
„In retur, nu m-ar surprinde 

un rezultat egal'*...
Ca de obicei, la cîteva mi

nute de la încheierea tumul
toasei partide dintre Dinamo 
și West Bromwich Albion, am 
efectuat, la cabine, „circuitul" 
primelor interviuri...

întrucît cele două tabere nu 
reușiseră să iasă încă — timpul 
scurt nu le-o permisese — din 
atmosfera jocului, ne-am a- 
dreșat arbitrului întîlnirii, dl. 
H. WEILAND (R.F.G.) : „Un 
rezultat care să reflecte fidel 
desfășurarea partidei era — 

punct de vedere, nu greșim 
dacă afirmăm că nu este deloc 
echitabil, față de raportul de 
forțe de Pe teren, . că Avîntul
Miercurea Ciuc nu a înscris 
nici măcar golul de onoare. 
Dar, deși situații au existat, 
totuși jucătorii acestei echipe 
au ratat copilărește.

(14—2 cu Crișul, 11—5 cu Po
litehnica Timișoara și Șc. sp. 
Oradea); 3. Șc. sp. Oradea 6 p 
(8—8, victorie la tușe 57:63 cu 
Crișul, 9—7 cu Politehnica Ti
mișoara) ; 4. Politehnica Timi
șoara 6 p (8—8 cu Crișul, la 
tușe 61:63) ; 5. Crișul Oradea.

Felicitări neobositului antre
nor Jacques Istrate, antrenorul 
noilor promovate, precum și 
conducerii secției de scrimă a 
I.E.F.S. (conf. univ. Mihai E- 
puran) interesată îndeaproape 
de propășirea acestui sport o- 
limpic.

Iată cum arată și clasamen
tele individuale : FETE : 1—2. 
Rodica Văduva și Luminița 
Popescu, 3. Gabriela Ștefănes
cu, 4. Maria Voinea. BĂIEȚI: 
1. Ștefan, 2. Petrus, 3. Alexiu, 
4. Ursovici.

De remarcat buna organizare 
a competiției asigurat. de Co
misia de scrimă a municipiu
lui Cluj și, în mod special, de 
antrenorul Ad. Gurath.

Tiberiu ST AMA 

ieșise înainte resping® în extre
mis, cu piciorul in corner. Di
namoviștii au prilejul să se 
apropie mai des de careul 
oaspeților, dar ei joacă min
gile pe sus, ceea ce ușurează 
misiunea apărătorilor englezi 
și, în ultimă instanță, a por
tarului Osborne. Am notat to
tuși cîteva situații mai favo
rabile, irosite însă de Lucescu 
(min. 57 și 80) și Dinu (min. 
87), care s-au bîlbîit pînă au 
pierdut mingea.

în ultima parte a meciului, 
jocul a luat accente de duri
tate și arbitrul s-a văzut ne
voit să-1 elimine pe Rees 
(min. 75), cere îl lovise fără 
balon pe Ștefan.

Aceasta nu poate justifica, 
însă, atitudinea huliganică a 
unor spectatori care au arun
cat cu sticle și alte obiecte în 
teren, atît împotriva jucătoru
lui eliminat, cît și, la termi
narea meciului, asupra per
soanelor ce se îndreptau spre 
tunelul de ieșire. Condamnăm 
cu toată vehemența aceste 
acte necugetate, care tre
buie eliminate definitiv de 
pe terenurile noastre de sport.

Constantin FIRANESCU

cred eu — 3—2 sau 2—1 pen
tru Dinamo... Dar, englezii 
i-au apărat cu strășnicie, azi 
cam tras de timp și astfel s-au 
întors acasă cu un „egal”, care 
le oferă prima șansă în meciul 
retur. Duritatea partidei nu m.-a 
surprins, căci era în discuție 
o miză destul de mare. Cît des
pre eliminarea lui Rees, am 
dictat-o pentru lovirea adver
sarului, aflat fără balon, în
trucît nu văzusem faza, am 
apelat la colegul de la linie, 
Henning. Un pronostic pentru 
meciul de la Birmingham ? De
și W.B.A. pornește favorită, nu 
m-ar surprinde un rezultat 
egal...”

Geologie
Au înscris : Ioniță (2), Iordan 

(2), G. Szabo (2), Varga, Petres
cu, Biro. Au condus cu mai 
multe scăpări decît ne-am fi 
așteptat (care n-au influențat 
rezultatul) FI. Gubernu și C. 
Sgîncă.

Programul de azi: ora
16.30 : Avîntul M. Ciuc — | 
Petrol Geologie ; ora 18.45 : I 
Steaua — Agronomia Cluj, i

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO — 19 NOIEMBRIE

1968.

Ne aflăm în plină vinzare a 
biletelor pentru tragerea ex
cepțională LOTO din 19 noiem
brie, tragere care se prezintă 
cu o bogată listă de premii.

Se atribuie autoturisme în 
număr NELIMITAT : „VOL
GA” „RENAULT 10 MAJOR”, 
„MOSKVICI 408“ cu 4 faruri 
și radio, pentru variantele cu 
3 numere cîștigătoare din pri
mele 3 extrase ; premii in nu
merar de valoare variabilă^ 

premii fixe în bani in valoare 
de 100 lei pentru 3 numere 
cîștigătoare din 9 extrase și de 
cite 50 lei pentru 3 numere 
cîștigătoare din 12 extrase.

Se efectuează 10 extrageri a 
cite 12 numere = 120 de numere.

Se acordă premii la 6 cate
gorii.

Cu biletele seria „F“ de 20

Loto-Pronosport

F. C. ARGEȘ - GOZTEPE IZMIR 3-2 (0-1)
Stadion 1 Mal Pitești ; teren 

alunecos ; timp rece, burniță; 
spectatori aproximativ 8 000. 
Au înscris ! Prepurgel mln. 
58 (din lovitură de la 11 m), 
Gaglayan mln. 58 (autogol) și 
Jercan mln. 85 pentru gazde, 
Ertan min. 8 șl Fevzl mln. 77 
pentru oaspeți. A condus ex
celent brigada de arbitri greci 
compusă din Leonida Vauva- 
kopulos (centru), Adamchl» 
loanls șl Dlscopulos Constan
tin.

F.C. ARGEȘ : Nlculescu — 
Păclulete, Barbu, Vlad, Ivan, 
Prepurgel, Olteanu, Nuțu, 
Kraus (Radu min. 46), Dobrin, 
Radu (Jercan mln. 46).

GUZTEPE ; Aii — Mehmet 
II, Caglayan, Huseyn, Meh
met I (Sabahatin, mln. 5), 
Aii Ihsan, Nihat, Ertan, Fevzl, 
Giirsel, Halii.

Debitul cu care piteștenii 
s-au întors de la Izmir (trei 
goluri diferență) n-a putut fi a- 
nulat, cu tot elanul furibund 
manifestat ieri de băieții lui 
Bălănescu și Mladin. S-a opus 
un adversar cunoscător al me
seriei, o echipă robustă și cal
mă în condiții de mars tensi
une emoțională, capabilă să se 
apere și să atace simplu, lucid 
și viguros. Publicul din Pitești 
a reținut ceva dintr-un articol 
al nostru, așteptîndu-și echipa 
cu steaguri larg desfășurate 
(de culorile clubului), dar ne-a 
dovedit prin tăcerile sale pre
lungi că nu știe să atingă treap
ta îmbărbătărilor frenetice,

MECIUL DE LA
„Mi-au plăcut Bucureștiul 
și poporul român, deosebit 
de ospitalier" — ne declară 

managerul lui W.B.A.
Iată cuvîntul oaspeților... Ma

nagerul ALLAN ASHMAN nu 
este Încă abordabil, drept in
terlocutor servindu-ne dl. A 
EVERISS, secretarul general al 
clubului britanic, care ne de
clară printre altele: „Echipa 
noastră a făcut astăzi cel mai 
bun meci din ultimul timp. A 
jucat — de ce n-aș recunoaș- 
te-o ? — mai bine decît mă 
așteptam, facilitîndu-și șansa 

r pentru meciul retur.
Partida de la Birmingham 

este deschisă oricărui rezul
tat...”

în sfirșit, ne stă la dispozi
ție dl. ASHMAN, managerul 
lui W.B.A. : „înainte de a vor
bi despre meciul propriu-zis, 
aș vrea să menționez impresi
ile deosebit de favorabile pe 
care mi le-au făcut Bucureștiul 
— un oraș care mi-a plăcut 
deși l-am văzut în treacăt — 
și poporul român, deosebit de 
ospitalier. Revenind la joc, sînt 
mulțumit de rezultat. S-a jucat

PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL U.E.F.A.
Seria din care face parte re

prezentativa de juniori a ță
rii noastre în ediția 1969 a 
Turneului U.E.F.A. este una 
din cele mai dificile. (Turcia, 
U.R.S.S., Italia sau Portugalia 
— între ultimele se vor disputa 
jocuri de calificare).

Antrenorii lotului nostru a- 
cordă o atenție deosebită pre
gătirii juniorilor români. în a- 
cest scop a fost alcătuit un 
program internațional pentru 
ultima parte a anului.

Luna aceasta — de exem
plu — lotul reprezentativ va 
susține două meciuri cu selec
ționata Turciei, Ia 27 noiem
brie la Moreni șl la 30 noiem
brie la Giurgiu. ÎN ACESTE 
DOUĂ JOCURI, ANTRENORII

Nicolae Hainea și o parte 
din publicul orădean...

Duminică și-a făcut „rein
trarea" (la centru, la un meci 
de „A") cunoscutul cavaler 
al fluierului Nicolae Rainea, 
suspendat la începutul acestei 
toamne. Spre neșansa lui,

Iei puteți participa la toate 
cele 10 extrageri.

Luni 18 noiembrie a.c. este 
ULTIMA ZI pentru procurarea 
biletelor.

PRONOEXPRES
TRAGEREA CONCURSULUI 
NR. 46 DIN 13 NOIEMBRIE 

1968
EXTRAGEREA 1 : 45 1 7 38 18 42 
Fond de premii: 413.021 lei 
plus 10.405 lei report categoria I

EXTRAGEREA a II-a: 7 41 23 
5 28 3 40
Fond de premii î 326.272 lei

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFER
TURI DE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 8 NOIEMBRIE 

1968
Categoria 1: 2 variante întregi 
a 40.638 lei; categoria a II-a: 
2 a 30.478 lei și 8 a 7.619 lei; 
categoria a IH-a: 98 a 1.210 
lei și 145 a 302 lei; categoria a 
IV-a ; 246 a 553 lei și 485 a 138 
lei ; categoria a V-a ■ 586 a 281 
lei și 1.116 a 70 lei. 

fiind dominat de evoluția re
zultatului șl nu de legile, mult 
mai fine, ale psihologiei jucă
torilor. Aplaudăm totuși acest 
pas înainte.

Partida are un început de
concertant. In minutul nouă, 
Ertan primește aproape de cen
trul terenului un balon res
pins de Vlad, înaintează și, de 
la aproximativ 25 de metri, ex
pediază un șut banal, un șut 
de servici (cum se numesc a- 
cele acțiuni făptuite de mîntu- 
ială), portarul Niculescu atinge 
mingea și cu gestul următor o 
introduce în plasă. Stupefacția 
și amărăciunea consecutive slă
besc arcul voinței fotbaliștilor 
noștri. Toată echipa devine, 
probabil spontan, mai circum
spectă, liniile ei se retrag (doar 
Kraus și Nuțu au plasamentul 
unor virfuri), și, astfel, presiu
nea din fața porții excelentului 
Aii devine aproape virtuală. 
Piteștenii își pregătesc atacu
rile după formule complicate, 
fără să elimine adversari, cu 
pase inutile, ca niște oameni 
care vorbesc mult fără să afir
me mai nimic. Prepurgel, Ol
teanu și Barbu (admirabili pen
tru muncă) servesc greșit îna
intașii, care, la rîndul lor, tri
mit cîteva șuturi violente fără 
să nimerească acea țintă de 
7,32 x 2,44 denumită „poarta" 
(Dobrin min. 21, Olteanu min. 
28, Krays min. 32 și 36). în a- 
cest răstimp, alarma sună de-

DOREȘTI 
frumos în prima repriză, apoi 
miza și-a pus amprenta pe ca
litate... In ceea ce privește ar
bitrajul, vreau să-i acord cir
cumstanțe atenuante conducă
torului jocului, căci este aproa
pe imposibil să nu greșești la 
un meci de o asemenea ten
siune."

LUCESCU: „Englezii au avut 
și un dram de noroc!“
Pătrundem în cabina roma

nilor, Băieții par puțin dez
amăgiți : „Cînd o echipă a- 
tacă de două ori într-o repriză, 
cum au făcut englezii după 
pauză, iar alta trimite balonul 
de două ori in bară, atunci 
scorul egal este explicabil nu
mai printr-un dram de noroc. 
Englezii l-au avut..." — ne măr
turisește LUCESCU. Antreno
rul BAZ/L MARIAN adaugă 
cîteva cuvinte: „Ii văzusem pe 
englezi și știam ce potențial 
de joc au. Cu toate că S-au 
mișcat mai bine decît în meciu
rile la care am asistat, cred că 
Dinamo merita victoria. In a- 
părare, am greșit o singură da
tă, și greșeala a fost fatală. în 
atac, însă, în pofida indicați
ilor primite, „stilul" cu mingi 
pe sus, spre centrul careului, 
ne-a micșorat din posibilitățile 
ăe a înscrie. Returul va fi mal 
greu, fără îndoială, decît me
ciul de astăzi, deși W.B.A, este 
departe de a fi invincibilă..."

Ov. IOANIȚOAIA

NOȘTRI VOR FOLOSI NUMAI 
JUCĂTORI CARE SE ÎNCA
DREAZĂ ÎN LIMITELE DE 
VÎRSTA ADMISE LA VIITOA
REA EDIȚIE A TURNEULUI 
U.E.F.A. În prima partidă va 
evolua echipa de bază, în a 
doua formația va cuprinde și 
eîțiva juniori noi, ce s-au afir
mat în ultimul timp.

Iată și lotul ce va fi folosit 
în aceste jocuri: Negru (Uni
rea Dej) și V. Iordache (Poli
tehnica Iași) — portari; Gh. 
Cristache (Steaua București), 
M. Drăgan (Dinamo București), 
L. Broșovschi (U.T.A.), I. Hay- 
nal (A.S.A. Tg. Mureș) și Gh. 
Sandu (Metalul București) — 
fundași ; A. Beldeanu (Progre
sul București), C. Ștefănescu

arbitrul bîrlădean a avut de 
condus un meciu greu, Crișul 
—Rapid, care și „pe hîrtie" 
se anunța ca o partidă foarte 
disputată, iar pe teren a de
pășit... așteptările, căpătând 
accente care au ignorat ade
seori, fair-play-ul.

Ce SOLUȚIE a adoptat con
ducătorul jocului într-un 
meci care s-a menținut con
stant la o tensiune critică, 
amenințând, în orice moment, 
să degenereze într-o altfel 
de... întrecere ?

A fluierat TOTUE (exage- 
rînd, este adevărat, uneori, 
cînd a ignorat, deliberat, le
gea avantajului), fragmentând 
cursivitatea jocului, spre re
gretul spectatorilor și chiar 
a semnatarului acestor rai
duri.

Din păcate, metoda arbitru
lui Rainea a fost singura in
dicată în atmosfera fierbinte 
a jocului. ,,Neajutat" de fotba
liști (în primul rînd de cei 
orădeni, „secondați" cu des
tulă promptitudine de rapi- 
diști), fluierat și apostrofat 
continuu de o parte a specta
torilor, supărați pe arbitru 
pentru că fluiera — cu seve
ritate — aproape în fiecare 
minut, Nicolae Rainea și-a 
făcut, după părerea noastră, 
datoria în meciul de la Ora
dea.

Așadar, în „disputa" RAI
NEA — PUBLIC (o parte din 
el), cîștigător la... puncte a 
fost arbitrul!

tA. P.

«eori și în careul nostru, deoa
rece ofensiva lui Găztepe se 
desfășoară tot așa de coerent 
șl de primejdios precum văzu
sem în jocul de la Izmir. Ni
hat, Fevzl, Giirsel și Halii, 
foarte inteligent susținuți de 
mijlocașul AII Ihsan, combină 
Iscusit, se infiltrează în orice 
zonă favorabilă și trag neliniș
titor de puternic (Fevzl — min. 
35, Nihat —min. 43 etc.). Se a- 
firma că fotbaliștii turci nu sînt 
obișnui ți cu gazonul, mai ales 
cu gazonul umed șl că vor fi 
afectați în aceste condiții. Pre
supunerea s-a dovedit a fi o 
simplă gogoriță (ca atîtea altele 
care circulă în fotbalul nostru), 
o tehnică bună nu se dereglea
ză, rămînînd vizibilă și în con
diții mai puțin stereotipe.

începutul reprizei secunde a 
semănat, probabil, cu, ceea ce 
denumim printr-un termen 
moștenit din mitologie, o încleș
tare homerică. Cele două echi
pe s-au luptat minute în șir la 
limita dintre bărbăție și duri
tate. în min. 66 Mehmet II a 
atins cu mina mingea expedia
tă de Jercan și Prepurgel a în
scris din lovitură de Ia 11 m. 
Egalitate. Peste 120 de secun
de Jercan centrează și Cagla
yan, buimăcit, deviază balonul 
în plasă : 2—1. O suită de faze 
excelente (întrerupte numai de 
incursiunea lui Fevzi — min. 
65 — terminată cu un șut 
bombă, deviat de Niculescu și 
scos din poartă de către Ivan), 
culminează cu acțiunea dezvol
tată de Dobrin și Nuțu (a fen- 
tat portarul, dar neavînd unghi 
i-a pasat lui Jercan) și finali
zată de extrema stingă: 3—1. 
Era Pe stadion atîta speranță, 
incit se mai luminase parcă și 
cerul. Asaltul a continuat, dar 
optimismul avea să sece în 
min. 77. Goztepe mai conta pe 
un singur jucător în față, pe 
Fevzi. O minge respinsă de a- 
părătorii turci ajunge la acest 
izolat, care izbutește să se de
baraseze simplu, chiar de la li
nia de centru de cei doi paz
nici ai săi (Vlad și Barbu), vi
sători într-un moment nepotri
vit. Fevzi a alergat singur pînă 
în careu și a înscris cu un șut 
sec, ca un text de sentință.

Drept încheiere, iată declara
ția antrenorului turc Agnan 
Siivari: „După meciul de azi 
apreciez mai mult echipa F. C. 
Argeș, pentru elementele de 
fotbal modern pe care le-a ar 
ratat. Am să remarc, că nici 
aeum n-a avut șansă. Noi am 
jucat bine, dar am fi jucat și 
mai bine pe un teren uscat. Pe 
lingă calificare,' mă bucură că 
am cîștigat în România o echi
pă prietenă".

Acestea fiind zise, părăsim; 
deci, încă o competiție oficială. 
Deși în doze repetate, nu ne 
putem arăta imunizați la droj
dia amărăciunii.

Romulus BAIABAN

(Steaua București), C. Morarii 
(SSE București), C. Ls&uș 
(T.U.G. București) — mijlocași; 
R. Ionescu (Progresul Bucu
rești) M. Petreanu (Rapid Bucu
rești), I, Atodiresei (U.T.A.); 
D. Bujor (Rapid Bucu
rești), A. Fuselov (Steaua Bu
curești), C. Vlad (Steaua Bu
curești) și Gh. Stan (Metalul 
București) — înaintași.

Iordache, Sandu, Moraru, Lă- 
buș, Bujor, Fuselov, Vlad și 
Stan sînt elemente nou intro
duse.
,După aceste jocuri, lotul va 

fi convocat în timpul vacan
ței de iarnă, pentru o pregă
tire în comun.

P. G.

Duminică 
fotbalistică 

bucuroșteană... 
• RAPID-DINAMO BACĂU

SE JOACĂ DIMINEAȚĂ!
Stadionul Giulești: ora 

11,00 : Rapid București — 
Dinamo Bacău (divizia A); 
ora 9,15 : Rapid București — 
Dinamo Bacău (tineret).

Stadionul Republicii: ora 
14,00 : Steaua București — 
Politehnica Iași (divizia A); 
ora 12,15: Steaua București
— Politehnica Iași (tineret).

Terenul Electronica: ora 
11,00: Electronica Obor — 
Poiana Cîmpina (divizia B).

Terenul Autobuzul: ora 
11,00 i Autobuzul București — 
Electrica Constanta (divizia 
C).

Terenul Sirena : ora 11,00 ; 
Sirena București — Petrolul 
Videle (divizia C).

Terenul Laromet: ora
11,00 s Tehnometal București
— Unirea Drăgășani (divi
zia C).

Pentru duminică, 17 noiembrie

Ora oficială 
de începere 
a meciurilor

Ni se comunică de la 
F.R.F. că ora oficială de în
cepere a partidelor etapei din 
17.XI.1968 est© ora 14,00,



Cursa de 100 km
seara, la Londra, britanic Billy Walker a ob-
o surprinzătoare victorie asupra pugilistului american

%
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Pugiiiștii 
diroamovîști

Atletele românce
fruntașelor din

pe lista
Europa

Echipele buciirestene
de popice în Austria

Marți
ținut __ ___ _____
de culoare Thăd Spsncer, fost candidat la titlul mondial'Wal
ker (dreapta) a fost declarat învingător in rundul 6, cînd ar
bitrul a oprit meciul pentru a-l salva pe american de un 

k.o. iminent

peste hotare
Boxerii dinamoviști se 

pregătesc intens în aceste- 
zile, în vederea unor me
ciuri internaționale. Ei vor 
susține la 23 noiembrie o 
intilnire cu selecționata fe
derației de box a Berlinu
lui Occidental, după care 
vor evolua în localitățile 
Holzminden, Salzgitter 
Travemunde din R. 
Germaniei. Managerul 
german, Mantzinger 
nunțat că în echipele 
dă vor figura numeroși pu- 
giliști susceptibili de a par
ticipa la campionatele euro
pene de la București.

Așadar, sportivii noș
tri vor primi replica unor 
adversari 
dornici să 
mai de ; 
Constantin 
Filresz au

Și 
F. a 
vest- 
a a- 
gaz-

BERLIN, 13 (Agerpres). — 
Ziarul „Sport Echo" publică în 
ultimul său număr clasamentul 
celor mai bune 10 atlete din 
Europa, la fiecare probă. în 
acest clasament al anului olim
pic figurează 6 sportive din 
România : Viorica Viscopoleanu 
— locul intîi la săritura in lun
gime cu 6,82 m, record mon
dial stabilit la Olimpiada de 
la Ciudad de Mexico ; Ileana 
Silai — locul doi la 800 m plat 
cu timpul de 2:01,8; Mihaela 
Peneș — locul doi la arunca
rea suliței cu 59,92 m ; Lia 
Manoliu — locul 6 la arunca
rea discului cu 59,22 m ; Vale
ria Bufanu — locul 7 la 80 m

cu 10,6 ; Olimpia
— locul 10 la arunca-

garduri 
taramă 
rea discului cu 56,58 m.

INTRE
CORZILE

Ca- Două echipe 
Voința (f) și 
(m), pleacă azi 
neu în Austria, 
clubului vienez 
mele confruntări
în ziua de 15 noiembrie în 
compania sportivilor de la 
Rapid Viena.

bucureștene, 
Constructorul 
într-un tur
la invitația 
Rapid. Pri- 
vor avea loc

RINGURILOR

Dinamo
joacă la Viena

cu E.K.E. in „C.C.E
la baschet

masculin
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KM

M. ALBU

marș in Elveția
In încheierea 

treprins în Elveția, mărșăluito
rii de la P.T.T. București au 
participat la 
desfășurată 
Lugano. Ion 
al șaptelea
vingător). iar Dumitru Chiose 
a . terminat pe locul 
trei clasați : Stig 
(Suedia) 10 h 15:39,6, Pat
can (Anglia) 10 h 20:56,4, 
fred Aeberhard (Elveția) 
24:17,8.

turneului în-

o cursă de 100 km, 
între Olivone și 
Baboie s-a clasat 

(la 54:21,4 de în-

15. Primii
Lundberg

Dun-
Man-
10 h

bine pregătiți, 
se afirme. Toc- 

aceea, antrenorii 
Nour și Eugen 
intensificat în 

ultimul timp pregătirile e- 
levilor lor.

„Sperăm, ne-a spus Nour, 
să facem o bună propagan
dă boxului românesc, așa 
cum a făcut-o, nu de mult, 
și echipa constănțeană, Fa
rul".

— Ce formație veți de
plasa ?

Iat-o : Ganea, Iuga, Cru- 
du, Stanef, Bădoi, Ghiță, 
D. Mihalcea, Olteanu, Con- 
stantinescu și Mariuțan. 
După cum se vede, — vor 
lipsi Monea — indisponibil 
— și Cuțov care are ne
voie încă de odihnă.

Dubla intilnire
de handbal (f)

Cehoslovacia—România
Reprezentativa feminină de 

handbal a țării noastre pleacă 
astăzi în Cehoslovacia cu un 
lot de 14 jucătoare, printre care 
Irina Naghi-Climovschi, Ana 
Stark-Stănișel, Elena Hedeșlu, 
Aneta Sramco, Petruța Băico- 
ianu, Doina Furcoi, Irene Oan- 
cea, Emilia Munteanu și Con
stanța Ilie.

Echipa română va întîlni 
în două partide selecționata 
cehoslovacă : vineri 15 noiem
brie, la Uherske Hradiște și du
minică 17 noiembrie, la Ostrava.

„Greul" canadian George. 
Chuvalo l-a învins prin K.O. 
tehnic, în repriza a 7-a, pe 
italianul Dante Cane, într-un 
meci desfășurat la Toronto.

★
Fostul campion mondial la 

categoria grea, Sonny Liston, 
își continuă seria victoriilor. 
Recent, în cursul unei gale 
desfășurate la Pittsburgh, Lis- 
tfin a cîștigat prin K. O. în 
repriza a treia, meciul cu Ro
ger Rischer.

★
Campionul mondial la cate

goria muscă, Chartchai Chio- 
noi (Tailanda), își va pune ti
tlul în joc în fața mexicanului 
Efren Alacran Torres. Meciul 
este programat la 26 ianuarie, 
la Arena Toreo din capitala 
Mexicului.

Merckx
cel mai bun
profesionist

1968
Potrivit unui clasament al 

ziarului „Les Sports" — Bru
xelles, cel mai bun ciclist pro
fesionist al anului 1968 este 
belgianul Eddy Merckx, cîștigă- 
tor al turului Italiei și 
în alte
ționale. în urma lui 
sați în ordine 
(Belgia), Bitossl (Italia), Janssen 
(Olanda), Gimondi (Italia).

24 de curse

m ORAȘULUI M«ȘTI'u LA HANDBAL
ll

merit. Mai
handbaliștii

expe- 
un-

Echipa masculină de baschet 
Dinamo București debutează 
în ediția a XII-a a „Cupei cam
pionilor europeni", jucînd astă- 
seară-, la Viena, primul meci 
cu campioana Austriei, forma
ția E.K.E. Sosiți marți la Vie
na, camponii țării noastre au 
făcut un antrenament în sea-a 
aceleiași zile la Stadhalle (ca
pacitate 2 000 de locuri), unde 
se va disputa întîlnirea.

Menționăm că aceasta este a 
treia participare a echipei Di
namo București la „C.C.E." și 
a doua confruntare între o for
mație românească și una aus
triacă în cadrul acestei competi
ții (prima a avut loc între Stea
ua și Union Kuenring Viena, in 
1966—1967).

ei 
rimentați, 
guîi au preluat de la în
ceput conducerea operațiilor, 
dar ei nu s-au putut impune în 
nici un moment. Hărțuiți în 
permanență de acțiunile debor
dante ale tinerilor sportivi ro
mâni, oaspeții au cedat văzînd 
cu ochii, iar cu 70 de secunde 
inainle de sfirșit au primit 
chiar lovitura de grație. Șten- 
țel a șutat necruțător de la dis
tanță (cum mai făcuse de cî- 
teva ori in repriza secundă) și 
pentru prima oară tabela de 
marcaj a indicat scor favorabil 
(20—19) selecționatei noastre. 
Fină atunci, adversara ei con
dusese în permanență : 12—11
la pauză, 16—14 (min. 44), 18— 
16 (min. 46) și 19—18 (min. 55). 
Timișoreanul Ștenței și-a con
dus însă admirabil coechipierii 
în final și aceștia au remontat 
de fiecare dată. Ultimele se
cunde i-au găsit în atac pe

oaspeți, dar în fața lor, o ba
ricadă a elanului și totalei dă
ruiri a rezistat eroic. Un sin
cer bravo pentru succesul tine
rilor noștri handbaliști !

HANDBALISTII SPANIOL! AU 
REZISTAT 45 DE MINUTE
La prima evoluție 'in țara 

noastră, tînăra și mai puțin ex
perimentata (la turnee de an
vergură) reprezentativă iberi
că a dorit să lase o bună im
presie, ceea ce i-a reușit de 
fapt timp de 45 de minute. A- 
dică, atita timp cît agilii hand- 
balișli spanioli, luptînd cu fer
voare. au reușit să contracare
ze evidentul plus tehnico-tactic 
al formației iugoslave, primul 
ei adversar din această com
petiție. Apoi, însă, forța de șut 
superioară a echipei lui Zag- 
mestar și Lavrnici a avut cu- 
vintul decisiv, selecționata Iu
goslaviei cîștigînd partida cu 
scorul dg 27—18 (10—8).

în primele minute —. scor 
egal (2—2). Apoi, iugoslavii au

CALEIDOSCOP e CALEIDOSCOP
DISCIPLINA

Maseurul echipei olimpice de ciclism a Olandei, S. Collard, 
urmează să fie adus în fața comisiei de disciplină a federa
ției de specialitate din această țară, deoarece a oferit... vita
mine cicliștilor olandezi prezenți la Ciudad de Mexico. „I— 
se pune problema ca echipa " " J *"
Paulus Lut, unul din oficialii 
dar toți antrenorii, oficialii și 
înainte de a pleca în Mexic, 
că nimeni, în afara medici
lor, nu are voie să dea me
dicamente sportivilor întru- 
cît Collard nu a respectat a- 
ceste instrucțiuni, el a fost 
trimis în țară încă înaintea 
terminării Olimpiadei". După 
cum se vede, olandezii nu 
au făcut nici o concesie dis
ciplinei.

JUBILEUL FONDISTULUl

. „Nu 
să fi fost dopată — a declarat 
delegației olimpice olandeze — 
maseurii au fost incunoștiințați.

LITIGIU

conducerea, nereușind 
se desprindă, avantajul

preluat 
însă să 
lor fiind destul de fragil la în
cheierea reprizei. După reluare, 
întrecerea a fost mai animată. 
In minutul 45, handbaliștii iu
goslavi conduceau cu 15—13 și 
aveam impresia că vom asista 
Ia un final interesant. Dar, Mo
rales (unul dintre cei mai buni 
Jucători ai formației spaniole) 
a ratat un „7 metri”, rupînd 
parcă aripile echipei sale. Din 
acest moment oameni lui Ivan 
Snoj, sesizind „punctul mort" 
al adversarilor, au apăsat pe 
accelerator dominînd cu auto
ritate în ultimele minute.

Pezici, Po- 
1, Karalici :
(Pena) — 

Balcellus 3,

■■
7.’-'

IUGOSLAVIA - SPANIA 
27—IR (10—8). Arbitru VasUe 
Sidea (România). Au jucat : 
IUGOSLAVIA : Zivkovici (Hos
tiei) — Fajfricl 1, Popovici 5, 
Zagmestar 7. Lavrnici 4, Dra- 
glceyici 6. Periei, 
krajac 3, Miskovicl 
SPANIA : Acosta 
Altisen 3, Arme 2,
Morales 6, De Miguel 2, Palan 
1. Paya, Medina, Valenciano. 
Mut 1.

ROMANIA (tineret) — UN
GARIA 20—19 (11—12). Arbi
tru : H. I. Bercirjger (Elveția) 
Au jucat : ROMANIA (tineret): 
Orban (Dincă) — Ștef 1. Rădu- 
țoiu 3, Ștenței 5, Birtalam 1, 
Bota 3. Oprescu, Oană 4. Stoi
ca 2, Anton, Lascăr 1 ; UNGA
RIA : Szabo (Horvath) — Klein 
1, Kalo 4, Fenyo 3, Marosi 2. 
L. Kovacs 1, Simo 1, Adorjan 
3, Takacs 3, Nagy, Varga 1.

Programul de 
16.45 : Iugoslavia 
ora 18 : România 
R.S.S. Gruzină ;
România — Spania.

astăzi : ora 
— Ungaria ;
(tineret) —

ora 19.15:

Un jubileu cu totul deose
bit a fost sărbătorit de Ivan 
Svezov, în virstă de 64 de 
ani, fost muncitor la șantie
rele navale „Janter" din Ka
liningrad, actualmente pen
sionar. El a aniversat 50 de 
ani de activitate sportivă, pe
rioadă în care, practicînd a- 
lergările de fond, a parcurs 
în concursuri și antrenamente 
peste 200 000 de kilometri. In 
prezent Svezov este instruc
tor sportiv la fostul lui loc 
de muncă și se pregătește să 
participe la cursa pe distan
ța de 30 km organizată de 
ziarul „Vecerni Leningrad".

Cîți bani trebuie să pri
mească un fotbalist profesio
nist care a jucat numai 18 
minute în cursul unui meci ? 
Acesta este litigiul care con
fruntă pe jucătorii și condu
cătorii clubului de fotbal din 
orașul englez Oldham. Cear
ta a izbucnit sîmbăta trecută 
după ce meciul disputat de 
Oldham cu formația Wigan 
a trebuit să fie întrerupt, la 
18 minute de la începere, din 
cauza ceții. Fotbaliștii de la 
Oldham, care au un statut 
de semi-profesioniști, fiind 
plătiți „cu bucata" pentru fie
care meci disputat, pretind să 
primească 12 lire fiecare, în 
loo de 7 lire cît le-au oferit 
conducătorii clubului. Ei au 
amenințat că „nu vor mai 
juca pină nu vor primi suma 
cerută", în timp ce conduce
rea clubului a replicat că 
„nu va da înapoi, chiar cu 
riscul ca echipa să nu mai 
susțină nici un meci, în în
tregul sezon". Nu se exelude 
eventualitatea ca acest liti
giu să fie adus in fața tri
bunalului.

s

i

ACESTE FETE CU INIMĂ DE AUR...

întocmai ca acum doi ani, nordul Italiei a cunoscut în acest 
noiembrie o serie de zile cu ploi abundente, care au provocat, 
din nou, mari inundații. S-au înregistrat numeroși sinistrați.

Din fericire, acțiunile de ajutorare a celor aflați în sufe
rință, acum în prag de iarnă, se bucură de sprijinul publicu
lui larg și — semnalăm cu deosebită satisfacție — al sporti
vilor. La Torino, de exemplu, două formații locale de fotbal 
feminin, Real Torino și Juventus Borgaro, au susținut un 
meci amical, ale cărui încasări 
sinistraților din Piemont. PesteUNIFORMELE ȘAHIȘTILOR

Rugăciunea jocheului
(Din „START"-BRATISLAVA)

Mare surpriză la recen
ta ediție a Olimpiadei de 
șah de la Lugano. Com
ponența echipei de șah a 
Greciei au apărut la me
sele de joc îmbrăcați în 
uniforme olimpice t pan
tofi gris deschis și sa- 
couri bleu, pe care era 
scris : „Grecia". Caz fără 
precedent în analele com
petiției. Acțiunea face 
parte din campania pe 
care . o întreprinde fede
rația elenă de specialitate 
în vederea punerii candi
daturii sale de a organiza 
ediția a XX-a a Olimpia
dei de șah. Ediția a 
XIX-a, după cum se știe, 
va fi găzduită de orașul 
Siegen (R. F. a Germa
niei).

au fost donate, in întregime, 
o mie de spectatori au aplau
dat victoria cu 4—1 a echipei 
Real Torino și, fără îndoială, 
în același timp gestul plin de 
omenie al acestor fete cu inimi 
de aur... (In fotografie: un 
grup de jucătoare predînd su
ma încasată organizatorilor ac
țiunii de ajutorare a victime
lor recentelor inundații).

PAREREA LUI NURMI

s-a anunțat căLa Helsinki 
un student finlandez a sta
bilit un nou „record" mon
dial de o manieră deosebi- 
tă : el a stat pe un scaun 
timp de 36 de ore fără în
trerupere. Auzind despre a- 
ceastă 
fondist 
Paavo 
ironic : 
devenit 
nu mai produce mari aler
gători".

„performanță", fostul 
de renume mondial, 
Nurmi, a comentat 

„In sfirșit, acum mi-a 
clar de ce Finlanda
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In „Cupele europene"
ia fotbal

Me-PARIS 13 (Agerpres). — 
ciurile disputate marți noap
tea în diferitele cupe continen
tale de fotbal s-au încheiat cu 
rezultate scontate.

In „Cupa orașelor tîrguri", la 
Varșovia, echipa Legia a în
vins cu 2—0 (2—0) formația bel
giană Waregem. Fotbaliștii po
lonezi s-au calificat pentru tu
rul următor. în aceeași com
petiție, la Stockholm, echipa 
A. I. K. a întrecut cu scorul 
de 4—2 (0—0) formația vest- 
germană „Hannover 96“.

în „Cupa cupelor", pentru 
optimile de finală, la Haga, 
formația olandeză ADO a pier
dut cu 0—1 în fața echipei 
vest-germane F.C. Kdln. La 
meci au asistat 28 000 de spec
tatori.

victorios 
înterna- 

sînt cla- 
SpringelVan

continuăMarele as al ciclismului francez, Jacques Anquetil, 
să culeagă trofee, în ciuda anilor, a căror cifră se apropie 
de 35... 11 vedem aci ne neobositul Jacques (în prim plan), în
soțit de coechipierul său, nu mai puțin celebrul Felice Gi
mondi, în timpul recentului „Trofeu Barrachi", cîștigat de cei 
doi la apreciabilă distanță fată de perechea Ole Ritter — 

Van Springel. clasată pe locul secund.

^teiex-raaia-telefon^
Intre 30 noiembrie și 8 de
cembrie va avea loc Ia Mos
cova un mare turneu inter
național de hochei pe gheață, 
la care vor lua parte echipe
le Canadei, S.U.A., Finlandei, 
R. D. Germane și două for
mații din U.R.S.S. Pentru ho- 
cheiștii sovietici acest tur
neu va fi prima etapă de 
selecție în vederea campiona
tului mondial.
ta
Echipele de tenis de masă ale 
Angliei și Cehoslovaciei au 
terminat la egalitate (4—4) în 
al doilea meci amical desfă
șurat la Londra. Prima intil
nire, disputată la Oxford, re
venise sportivilor 
scorul de 4—3.

După 20 de etape, 
natul albanez de 
duce echipa „17 Nandori" Ti
rana cu 36 puncte, urmată de 
Partizan 34 puncte, Dynamo 
31 puncte. Rezultatele din 
etapa a 20-a : Partizan — 
Traktori 2—1 ; Scanderbeg — 
Progradec 4—2 ; Vloznia — 
„17 Nandori" 0—1 ; Labinoti
— Flamurtari 2—1 ; Apollonia
— Dynamo Tirana 0—4.

Asociația scandinavă de yach
ting a hotărît să propună 
pentru Jocurile Olimpice din 
1972 următoarele clase de am
barcațiuni : Soling, Drake,

Star, Finn Dinghy, Olande
zul zburător. Specialiștii se 
declară surprinși de elimina
rea categoriei 5,5 m avînd în 
vedere că la J.O. din Mexic 
la această clasă victoria i-a 
revenit unui echipaj suedez, 
în propunerea asociației scan
dinave se precizează însă eă 
renunțarea este determinată 
de cheltuielile mari pe 
le necesită acest tip de 
barcații.
H
Concursul internațional 
ciclocros disputat la ’ 
tranche sur Saone, i-a revenit 
italianului Renato Longo,

care 
am-

I de 
Ville-

în campio- 
fotbal con-

englezi cu

d.c.

cronometrat pe distanța de
20 km cu timpul de 1 h 07:0.
■
Calul irlandez „Sir Ivor",
condus de jocheul englez
Lester Piggott, a câștigat
cursa clasică de galop

internatio
nal", dotată cu un premiu de 
100 000 de dolari. Pe locul doi 
a sosit calul american „Czar 
Alexander". De remarcat că 
anul 
tigat

acesta „Sir Ivor" 
și derbiul de la

în
Bruxelles, proba de 
i-a revenit echipei 
(Guy Lefrant,

concursul hipic

a cîș- 
Epsom.

de la 
ștafetă 

Franței 
Bernar Ge- 

neste), urmată de Belgia, An
glia și R. F. a Germaniei.

IA ÎIUCHIDEREA EDBTBEI
Aseară, în competițiile europene de 

bal s-au desfășurat mai multe meciuri, 
rezultatele :

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" 
tuni de finală).

fot-
Iată

(op-

3-0.Manchester United—S.C. Anderlecht 
(0-0)

Celtic Glasgow—Steaua roșie Belgrad 
(1-1)

Ajax Amsterdam—Fenerbahce 2—0 (1—0)
A.E.K —A. B. Copenhaga 0—0

5—1

„CUPA CUPELOR" (optimi de finală)

Freja Randers—Sliema Wanderers 6-0
(2 0)

Dumfernline—Olympiakos Pireu 4—0 (0—m 
„CUPA ORAȘELOR TlRGURI" (etapa a 
doua)
F.C. Dundalk—Glasgow Rangers 0—3 (0_ 1)

^Hibernian Leipzig 3-1

Leeds United-
F. C. Hansa
3—2 (0—0)

I—Napoli 2—0 (2—0)
Rostock—Fiorentina

O nouă victorie a boxerilor
în orașul Saarlouis (R.F.G.) selecționata de 

box a orașului Galați a întîlnit o reprezen
tativă a landului Saar. Boxerii români au 
repurtat victoria cu 15—3. Dumbravă l-a în
vins la puncte pe fostul campion european 
Freistadt, iar Manița a cîștigat prin nepre- 
zentarea adversarului. Celelalte victorii ale

gălățeni în R. F a Germaniei
echipei învingătoare au
Stanef (K. O. în prima ouzuuuc
(K. O. în repriza a doua), Săvescu (abandon 
în repriza a treia), Buti (K. O. în repriza 
intîi), Gocirlea (abandon în repriza a treia) 
și Lehăduș (meci nul).

fost realizate de 
repriză), Buzuliuc
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