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Duel acrobatic t Dinu — Peters (Fazi din partida România — Anglia)

In campionatul te hochei

PETROL GEOLOGIE -
IA EGALITATE CU
AVÎNTUL M. CIUC!

Puținii spectatori care s-au 
aventurat ieri seara in tribunele 
patinoarului artificial s-au do
vedit cei mai fideli iubitori ai 
hocheiului pe gheață. Aceasta 
pentru că ninsoarea abundentă 
de ieri după-amiază anunța 
condiții dintre cele mai ne
prielnice pentru desfășurarea 
(și vizionarea !) celor două par
tide, programate în cea de a 
doua etapă a returului primei 
manșe a campionatului. Și lu
crurile chiar așa s-au petrecut. 
Cu toate eforturile făcute de 
cei cîțiva oameni angajați pen-

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4 a)
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rubrica :SE APROPIE MECIUL CU ELVEȚIA LĂ UN PĂS DE...

• Are cuvlntul antrenorul Angelo Nîculescu • Cine II va înlocui 

pe Petescu?® De ce n-a jucat Dumitrache la Lisabona? • 19 jucători 
chemați la lot

PERFORMANTĂ

4

I
Pe ninsoare, lupta pentru puc provoacă dese 

aglomerări. Bianu și Fenici (Petrol Geologie), 
Mezei (Avîntul), urmăriți de Niță (Petrol 
Geologie) au scos pucul din zăpadă și încearcă 
să-l controleze.

Aviafie sportiva

ZBOR DE ÎNĂLȚIME (IN UNDA)
La Brașov, planoriștii au început zbo

rurile de înălțime (în undă). La 
tradiționale întreceri participă 
sportivi din CEHOSLOVACIA 
Flasik, Jurai Harasztny, Ivan 
UNGARIA (Gyorgy Petroczy,

i
I

I

Stop durităților
in fotbal!

uminică după-amiază. 
București 
meci de 
fotbalului 
mult, căci
namo cu

în 
una avut loc 

la care iubitorii 
așteptau foarte 
se înfruntau Di- 

Universitatea Cluj.

După două partide contradic
torii, cu Portugalia șl Anglia, 
echipa națională va susține, 
sîmbătă 23 noiembrie, o nouă 
întîlnîre, da astă dată cu selec
ționata Elveției, în eadrul pre
liminariilor Campionatului 
Mondial. De reprezentativa ță
rii cantoanelor ne leagă amin
tirea a două rezultate diame
tral opuse In campionatul Eu
ropei : după ce la București ju
cătorii români au cîștlgat cu 
4—2, In meciul revanșă de la 
Zilrich el au pierdut cu 1—7 I

Amărăciunea acestei Infrin
ger! (survenită cind toată lumea 
nu «e aștepta) a dăinuit multă 
vreme. Acum, în ajunul unei 
noi confruntări oficiale cu El
veția, în rlndurlle selecționați
lor noștri se face remarcată o 
vie dorință d« revanșă. Nu e 
mal puțin adevărat eă și viitorii 
noștri oaspeți sint preocupați 
in egală măsură de partida de 
la București, cu atît mai mult 
cu cit debutul lor in această 
competiție nu s-a produs sub 
cele mal favorabile auspicii — 
victorie doar eu 1—0 în fața e- 
chlpei Greciei. Prezent Ia Lisa
bona, Ia meciul Portugalla-Ro- 
rriânia, antrenorul echipei hel- 
vete, Erwîn Balabîoj ne-a de
clarat că l-a surprins Jocul slab 
al portughezilor, dar și cel al 
românilor-, Din discuția cu el, 
am reținut un oarecare opti
mism în cee» ce privește con
fruntarea de Ia București. Ceea 
ce nu ne-a surprins, după com
portarea de atunci a fotbaliști
lor noștri... Intre timp, evolu
ția lor din partida eu campionii

lumii a avut darul să ridice mo
ralul jucătorilor români și să 
deschidă selecționerilor pers
pective favorabile in stabilirea 
unui lot d« bază, din care să 
se poată alcătui o formație mal 
omogenă și In același timp — 
sperăm noi — mal eficace, prin 
introducerea in linia de atac a 
unor jucători tineri. Pentru a 
afla noi amănunte legate de 
acest important meci, ne-am a- 
dresat antrenorului ANGELO 
NICULESCU.

— Ce părere aveți despre cel 
de-al doilea test din cadrul pre
liminariilor C.M. 7

co 
este deo- 
tn meciul 
noștri au 
în conse-

— Partida eu elvețienii, 
orice partidă oficială, 
sebit de dificili. Dacă 
cu Anglia fotbaliștii 
evoluat deconectat și,
cință, la un nivel mulțumitor, 
jocul cu Elveția va diferi de 
cel cu englezii. Miza pune întot
deauna stiptnire pe jucători, le 
creează o stare de emotivitate, 
răspunderea deosebită ti influ
ențează psihic și, de cele mai 
multe ori, din prudență exce
sivă, jucătorii noștri comit nu
meroase greșeli. Așa s-a tntîm- 
plat și la Lisabona...

— Părerile referitoare la 
comportarea jucătorilor români 
In meciul cu Portugalia sint îm
părțite Dar, pentru că ați re
adus chestiunea In discuție, 
vom insera opinia dv.

—; Înaintea jocului de la Li
sabona, antrenorii (îmi permit

Cristian MANTU

(Continuare tn pag. a. 3-a)
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.J
aceste 
piloți 

(Milan 
Vnuk),
Janos 

Csepau) și bineînțeles, din ROMÂNIA 
(Emil Iliescu, Valentin Romașcu, Gheor- 
ghe Bărbuceanu, Mihai Bîndea, Zoltan 
Naghi, Petre Zenovei).

In cele două manșe desfășurate pînă 
în prezent toți concurenții au realizat 
înălțimea maximă de 2 900 m, respec
tiv 3 900 m. Concursul continuă.

Și a fost un meci tare. Un meci , care 
putea

I

PANORAMIC SPORTIV INTERIM
- ---------------- ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- -- ■■    —

...La patinoar aburesc cea
iurile, miroase a piper, scorți
șoară ți țuică fiartă. Ca să se 
facă simțită pe deplin, iarna 
a adus cu ea. un nou campionat 
de hochei, iar ieri, prima nin
soare, puțin viscolită. Cei mai 
veseli sint băieții din Balta Al
bă, fiindcă o să aibă crose bere
chet și, chiar așa cîrpite cum 
sint, o si le ajungă pînă la vară, 
ca să mine pe asfalt ghemotoa
ce de hîrtie sau cutii goale de 
cremă de ghete. Pucuri n-au. 
Din păcate, pucurile nu se rup 
(ca să le capete copiii) iar ca 
să se rătăcească vreunul în tri
bună și si nu-l găsească stă- 
pinii asta se intîmplă 
dată cel mult de două 
tr-un sezon.

Hocheiul și-a stabilit
cartier bucureștean perimetrul 
de popularitate făcînd, o concu
rență absolut cinstită fotbalu
lui. Dar, deocamdată cel pu
țin, jocurile nu prea reușesc 
să alimenteze pasiunea pentru 
acest sport, sint modeste ca ni
vel tehnic, anodine din punct de 
vedere spectacular.

Toate echipele participante la 
actualul campionat șl-au făcut 
un stagiu de pregătire pe ghea
ță, în Cehoslovacia. Totuși, 
după cum s-au mișcat în pri
mul tur, lucrul acesta nu prea 
s-a cunoscut. Probabil că ju
cătorii au vizitat acolo mai 
mult muzeele 
de artă, dacă 
răriile...

Cu, excepția
ua“, unde noul antrenor (și

rar, o 
ori in

in noul

și monumentele 
nu cumva be-

echipei „Stea-

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)

Victorie comodă a htmdhnlișiilor români: 28-13 cu Spanin
Ecaterina lencic (în dreapta), tina dintre 
aspirantele la cucerirea „Cupei Româ

niei"...
Foto 3 A. NEAGU

TRICOLORII SUSȚIN AZI CEL DEAL 100-lea MECI INTERNAȚIONAL

„7'4® reprezentativ al țării 
noastre a debutat în turneul 
internațional de handbal cu o 
victorie categorică (28-13) în 
fața echipei spaniole. Gruia 
— fără im adversar pe mă
sura sa —- a percutat poarta 
apărată pe rînd de Acosta și 
Pena de 12 ori, și împreună 
cu coechipierii săi au domi
nat partida (mai ales în re-

vînd în vedere valoarea oas
peților întîlniți — este mai 
greu de apreciat. Poate că 
astăzi, cînd tricolorii susțin 
cel de al 100-lea meci inter
național în compania echi
pei ungare (un eveniment re
marcabil, desigur) vom avea 
posibilitatea unei mai juste 
evaluări a actualelor posibi- 
tăți de care dispune la ora

R.S.S. Gruzine. Încurajați 
ele succesul anterior, tinerii 
handbaliști au abordat în
trecerea cu aplomb, realizînd 
o serie de acțiuni spectacu
loase, materializate prompt și 
pe tabela de marcaj : 4-2
(min. 9), 6-4 (min. 13) și 8-4

(min. 15), 10-7 (min. 20) și 
12-9 (min. 24).

Surprinși peste măsură de 
replica vivace a adversarilor.

Adrian VASILIU
Gh. RANGU

(Continuare în pag. a 4-a)

AMĂNUNTE
în legătură cu cea de a 9-a 
întîlnîre dintre selecționatele 
feminine de handbal ale Ce
hoslovaciei și României, care 
se desfășoară astăzi la Uher- 
slca Hradiste

- în pagina a 4-a -

IUGOSLAVIA —■ UNGARIA 
14—12 (1—4). Arbitru-. C. Câpâțlnă 
(România). Au marcat: Zag-
mestar 7, Lavrnlcl 3, Pokrajac 2, 
Pezici, Popovici pentru învingă
tori șl Marosl 5; Fenyo 3; Vass 2; 
Kale. Takacs de la învinși.

ROMANIA TINERET — R.S.S. 
GRUZINA 19—19 (13—12). Arbitru: 
p. OVdahl (Danemarca). Au ju
cat : ROMANIA tineret : Orban 
(Dincă) — Stei 2, Răduțolu 2, 
Birtalam 2, Bota 3, Oană 4, Stoi
ca 2, Speck 4, Lascăr, Filipescu, 
Chircu : R.S.S. GRUZINĂ 6 Abalș- 
vili — Zerdalișvili 2, Ekseulidze 1, 
Phakadze 5, Bunadze, Gazdeliani, 
Sapiașvill, Terțvadze 7; Nedbailo 
3, Hiereli 1.

ROMANIA — SPANIA M-11 
(14—6). Arbitru1: H. Berclnger
(Elveția). Au jucat: ROMANIA: 
Penu (Bogolea) — Moldovan 1; 
Samungl 2. Guneș 1, Gațu 2, 
Gruia 12, Chicid 4, Coasă 2, Nica 
1. Popescu 2, Marinescu 1 ; SPA
NIA : Acosta (Pena) — Arme 3, 
Medina 3, Morera 3, Palan 2. Mo
rales 1, Belcellus 1, De Miguel. 
Paya, Valenciano. Santiago.

PROGRAMUL DE AZI : ora
16,43 : Spania — R.S.S. Gruzină ; 
ora 13 : România tineret — Iugo
slavia ; ora 19.15 : România — 
Ungaria (A II-A REPRIZA VA 
FI TRANSMISĂ DE POSTURILE 
NOASTRE DE TELEVIZIUNE IN 
JURUL OREI 20).

priza secundă) de o manieră 
care ne scutește de prea mul
te comentarii.

Jocul handbaliștilor români 
a avut ritm, variație, dar In
suficientă claritate în fazele 
de finalizare, cînd adversarii 
încercau să opună o rezisten
ță, Astfel că, evoluția lor — 
prea puțin conchidea t£, a-

actuală reprezentativa româ
nă.

O NOUA performanța 
A TINERETULUI

Electrizantă, această par
tidă în caro selecționatei ro
mâne de tineret 1-» fost o* 
pusă redutabil* formația *

Aspect de la standul României din cadrul ultimei 
expoziții internaționale de visătoare de la Novi 
Sad (Iugoslavia). După cum se știe, trofeele vlnă- 
torilor români au cules «precltti etojteM» fiind 
distinse eu numeroase medalii da aur, argint șl

*

putea — virtual — finind seama de 
modul în care a debutat, să ne recon
cilieze cu fotbalul. Dar, din păcate, 
lumina nu ne este oferită, pe terenuri, 
decît în doze homeopatice. Cu o zgîr- 
cenie care face din fotbaliștii noștri 
niște concurenți deosebit de redutabili 
pentru Harpagonul molieresc și autoh
tonul Hagi Tudose.

Ca un făcut, după ce Pîrcălab și 
compania ne îmbie cu tot ceea ce au 
mai savuros în repertoriul tehnic, atunci 
cînd miile de spectatori din tribune și 
sutele de mii de telespectatori se pre
gătesc pentru festin, urmează acte re
probabile

Se manifestă, astfel, o amnezie to
tală, datorită căreia jucătorul de fot
bal, chiar dacă a fost prețuit cu cî- 
teva zile mai înainte pentru jocul lui 
curat, devine luptător de „libere", îm
prumută din arsenalul acestor lupte 
cele mai rafinate piedici, tururi de cop 
si de sold și alte asemenea procedee. 
Și asta în cel mai fericit caz, pentru 
că, plictisiți repede și de acest sport, 
optează pentru box. Oare așa înțeleg 
ei să răsplătească publicul, acest pu
blic care le uită atit de repede nereu
șitele și care mereu le acordă un credit 
nelimitat ? Căci, pentru toți cei ce au 
urmărit prim-planul încăierării dintre 
Pîrcălab si Mustețea și altercațiile din
tre Dumitrache si majoritatea adversa
rilor a fost penibil. Asta, oare, au în
țeles' eroii" noștri din căldura aplau
zelor cu care au fost gratulați cu pri
lejul întîlnirii lor cu echipa Angliei < 
Noi credem că elogiiie și aplauzele 
primite trebuiau să-i oblige la_ o ds- 
păsire a realizărilor obținute și nu sa 
constituie un stimulent pentru liberul 
curs ol unor instincte ce nu au loc pe 
terenul de sport. ,

Subliniind, în acest mod, culpabili
tatea unor fotbaliști, ne vom, opri, un 
moment și asupra altei laturi. Au ui; 
tat, oare, unii dintre jucătorii noștri 
că înfr-un viitor foarte apropiat ne aș
teaptă o confruntare grea pe plan in
ternațional ? Trebuie să condamnăm 
această manifestare a amneziei _ lor, 
mai ales atunci cînd vedem cum jucă
torii oflati în perspectiva de a ne re
prezenta în meciul cu Elveția (de care 
nu ne desparte prea mult timp) sînt 
puși în pericolul de a fi accidentați, 
unii, sau suspendați, alții, deci de a nu 
putea fi folosiți într-o întîlnire în care 
prestigiul fotbalului românesc este pus 
în discuție.

Dar, pe un plan similar al culpabi
lității trebuie plasați și acei arbitri care 
cu prea multă îngăduință vin în spri
jinul unui joc care nu mai este bărbă
tesc ci, spre a spune lucrurilor pe 
nume, este pur și simplu brutal. Și vic
time ale acestei maniere de joc, încu
rajată tocmai de aceia care ar trebui 
să le reprime, cad tocmai acei jucă
tori pe care ne putem baza.

Apreciem că frecvența tot mai mare 
a accidentărilor și actelor de indisci
plină trebuie să dea de gîndit, în ega
lă măsură, jucătorilor și arbitrilor. Iar 
dacă aceștia nu vor înțelege să-și 
reconsidere atitudinea, federația va tre
bui să intervină și să-i facă să înțe
leagă că pe lîngă drepturi există și 
îndatoriri, iar cei 
seama de aceste 
căuta în fotbalul

I gătesc
probabi

I
I

I

I

Niki

i

I
I

DESCHIDEREA SEZONULUI DE VlNĂTOARE Șl PESCUIT
Conferința de presă

Cu ocazia deschiderii sezonului de vînă- 
toare la iepuri și fazani (duminică), con
ducerea Asociației Generale a Vînătorilor și 
Pescarilor Sportivi a organizat, ieri dimi
neață, o conferință de presă la care au luat 
parte reprezentanți ai ziarelor și radio- 
televiziunii. Cu acest prilej tov. Tiță Florea, 
președintele A.G.V.P.S. a făcut o scurtă 
expunere asupra unora dintre obiectivele 
mai importante care se află în atenția 
acestui organism.

Asociația cuprinde 45.000 de vînători și 
110.000 de pescari sportivi care au la dis; 
poziție pentru exercitarea acestor îndelet
niciri atît de plăcute și folositoare 1417 
fonduri de vînătoare (însumînd 14.750.000 
ha) și aproximativ 4000 ha de ape stătătoa
re, 8000 de km de rîuri de munte, zone de 
pescuit în Delta Dunării și în lunca inun
dabilă a acesteia, precum și litoralul Mării 
Negre.

După evaluările efectuate, pe fondurile 
vînătorești există circa 10.000 cerbi carpa
tini, 60G de cerbi lopătari, 120.000 de căpriori, 
1500 de capre negre, 9000 de mistreți, 1800 
de urși, 900.000 de iepuri, 50.000 de fazani 
și 20.000 de potîrnichi. La aceste specii se 
mai adaugă și efective bogate de vînat mi
grator, mai ales în Delta Dunării..

Dar,; pe lîngă latura sportivă, vînătoarea 
ars și o deosebită însemnătate economică.

Mwoiteaift da cerbi*

de la A.G.V.P.S.
8500 de căpriori, 230.000 de iepuri, 6000 de 
fazani și peste un milion de piei și blă
nuri. De asemenea, au fost exportați 15.000 
de iepuri vii și 360 de tone carne de vînat. 
Atrași de bogăția faunei noastre, numărul 
turiștilor străini care ne vizitează țara a 
crescut simțitor de la an la an.

Și în ce privește pescuitul,- asociația a 
manifestat o grijă deosebită. Anual au fost 
deversați 150.000 de puieți de crap și caras, 
4 milioane . păstrăvi, 8 milioane mreană, 
clean și morunaș, ■ 200.000 de pești fitofagi 
(care se hrănesc cu ierburi subacvatice).

Pe lîngă măsurile pentru protecția și 
creșterea continuă a efectivelor de vînat 
și dezvoltarea faunei piscicole — prevăzute 
într-un plan de perspectivă pe șase ani — 
A.G.V.P.S. duce și o luptă permanentă 
pentru combaterea răpitoarelor și a braco
najului.

Totodată, pentru îmbunătățirea activității 
cinegetice viitoare se preconizează și adop
tarea unor noi forme organizatorice. De 
altfel^ toate aceste probleme vor fi discu
tate de vînătorii șl pescarii sportivi de ia 
noi cu ocazia adunărilor de alegeri (20 no
iembrie — 15 ianuarie) în vederea conferin
ței p® țară a A.G.V.FJ5,» stabilită pentru 
Um XSW.

ce nu vor să fină 
îndatoriri nu au ce 
nostru.

Mihail BURiLEANU

FINALELE
„CUPEI

ROMÂNIEI1'
LA SCRIMĂ
Sala de gimnastică de la 

ștrandul Tineretului va fi gaz
da finalelor „Cupei României” 
la scrimă. Participă cite 16 
sportivi de fiecare probă. Prin
tre ei, și componenții loturilor 
reprezentative de floretă care 
au evoluat la J.O. din Mexic, 
întrecerile se vor desfășura nu
mai individual.

Finalele au loc simbătă, ds 1» 
ora 9 șl 15, și duminica dimi
neața, de 1* ora g,3fi.
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de ju- 
(timid,

Divizia școlară și 
niori Ia baschet începe 
Ce-i drept) să se apropie de 
scopul pentru care a fost 
inițiată : acela de a constitui 

< o bază de masă pentru spor
tul de performanță. Ultime
le etape au evidențiat într-o 
mai mare măsură acest 
aspect. Prezența în competi
ție a unor jucători cu gaba
rit ridicat (Oțalac — Cluj 
2 m, Naghi și Bugar — Tg. 
Mureș 1,98, Șufaru — Pitești 
1,91 m) dublați și de o teh
nică corespunzătoare ne face 
să
mai senine pentru baschetul 
românesc de elită. De aseme
nea, felul cum își desfășoară 
activitatea unii antrenori 
(Mureșan — Cluj, Ludu — 
Sibiu, Torday — Tg. Mureș, 
Săvinescu —P. Neamț, Bo- 
toș — Constanța, Dăscălescu 
și Giurculescu — București, 
Pascale — Bacău, Corciu — 
Pitești, Vadasz — Arad ș.a.), 
îndeosebi pe linia aplicării 
noii orientări metodice, este 
salutar. Asistăm tot mai mult 
la un baschet cu tendință 
de modernizare, prin renun
țarea la apărarea în zonă 
(care scade mult din valoarea 
jocului) și promovarea siste
mului de apărare ofensivă, 
mai dinamic și implicit mai 
spectaculos.

Aceste observații nu sînt 
prezente, din păcate, și în 
cazul fetelor. La ora actuală 
sînt încă puțini antrenori 
care reușesc să-și selecționeze 
elemente pe măsura cerințe-

întrezărim perspective

lor (Fiilop — Tg. Mureș, Be- 
none — București, Pop — 
Cluj, Blaga — Oradea). Poate, 
în viitor.

Sînt de semnalat, însă, și 
unele scăderi care diminuea
ză din valoarea competiției. 
De pildă, prezența unor echi
pe care încă nu-și juștiîică 
participarea (Huedin^ Sucea
va). Acestea, mai degrabă ar 
fi putut fi înscrise în cam
pionatul de calificare pentru 
divizie... S-au recomandat, teu 
prea multă ușurință, echipe 
slab pregătite ca nivel teh
nic, omițîndu-se, în schimb, 
altele (vezi cea a Liceului 
din Sf. Gheorghe) care se 
identifică cu tradiția bas
chetului feminin.

Un alt aspect negativ îl 
constituie dorința de victo
rie cu orice preț și prin 
orice mijloace. Altfel nu se 
explică de ce la Pitești este 
preferată o sală improprie — 
la Liceul nr. 2 — și nu este 
folosită cea a Institutului pe
dagogic, mai adecvată jocu
lui de baschet. Federația de 
specialitate este hotărîtă — 
și Pe bună dreptate — 
mai tolereze astfel de 
tici.

Chiar și în direcția
cării noii orientări metodice 
nu există suficientă inițiati
vă. Ce se mai așteaptă ? 
Conferința pe țară a antre
norilor, care va avea loc în 
ianuarie? De ce nu se trece 
imediat Ia promovarea nou
lui ?

Etapele de pînă acum au 
scos în relief — mai ales — 
că selecția se prezintă de
ficitară, mai ales in orașele 
din Moldova. Exceptînd Ba
căul, nici un alt centru din 
această parte a țării nu fsee 
eforturi pentru a realiza ceva 
pozitiv în această privință. 
La Iași, de pildă, de ani de 
zile, n-a mai apărut o echi
pă feminină școlară sau de 
juhiori. Deci", o carență care 
se perpetuează.

în fine, pentru Succesul 
primei ediții a diviziei s-ar 
cuveni ca Federația română 
de baschet și direcția de re
sort a M.I. să găsească per
manent modalitatea folosirii 
unui „limbaj" comun. Un 
singur exemplu: elevului 
Antoni Mihai din Tg. Mureș, 

nu i s-a apro- 
după mai 

cererea sa 
divizia B, 
acumuleze 

bogată de- 
în prezent, în divizie...

element de lot, 
bat nici acum 
multe luni de 
— să activeze 
unde ar putea 
o experiență mai 
cit ‘

la 
în 
să

să nu 
prac-

apli-
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NOTA 10!
Printre puținele prac

ticante ale sportului ec
vestru, Irina Ciocmata 
de la Steaua tși plasează 
numele pe lista .celor mai 
buni juniori la călărie. In 
toate concursurile este 
nelipsită de la start șl, 
de multe ori, termină în
vingătoare disputa cu... 
băieții. Deși a început 
activitatea sportivă cu 
vreo patru ani in urmă, 
la 12 ani, cînd o întrece
re urmărită la televiziu-

BLOCNOTES
• Elevii Liceului nr. 2 din 

Galați sînt, de cîteva zile, be
neficiarii unei noi săli de sport. 
Sperăm ca aceasta să constituie 
un imbold către ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității 
lor sportive.

• Maestrul emerit al spor-

ne i-a zămislit dorința 
inițierii și afirmării în 
sportul temerității, Irina 
a făcut progrese certe — 
sub îndrumarea antreno
rului N. Marcoci — în
cununate, cum era și fi
resc, de succesul deplin 
din 1967, an în cari a 
cucerit titlul de campi
oană națională de juni
ori, la proba de dresaj.

Confirmarea talentului 
micuței amazoane și a 
seriozității în pregătire a 
venit și ahul acesta cînd 
a ocupat locuri fruntașe 
în campionat șl „Cupa 
României" pe caii săi 
preferați Lux, Ogar și 
Germinai. Sportul prefe
rat i-a adus, în afara 
satisfacțiilor victoriei, 
cîteva prietene nedes
părțite. Sînt colegele și 
adversarele ei de 
concurs: Camelia Ver- 
deș, Gabriela Ionescu și 
Ivette Miron'escu.

Acum, la 16 ani, eleva 
în clasa a IX-a a liceu
lui „Dimitrie Bolinti- 
heanu" din Capitală, ti
na dintre fruntașele la 
învățătură, visează să a- 
jungă regina amazoane
lor. in ce privește vi
itoarea profesie, oscilea
ză (este, de fapt, vîrsta 
îndoielilor) între fizica a- 
tomică și arhitectură.

UZINA DIN ȘTEFAN (EL MADE• •9
Antrenorul Iile Alexandru lu- 

crează în trei schimburi. Dimi
neața „dădăcește*4 pe cei 15 
prislea, care, adunați la un loc, 
nu depășesc 200 de ani ; către 
prînz „strunește44 mezinii (junio
rii II, 14™-16 ani), adolescenții 
aceia, pretențioși, cu biologie cu
rioasă și Imaginație prodigioasă, 
Iar după prînz „mărșăluiește44 cu 
voinicii (tinerii între 16 și 18 ani), 
care își pregătesc intrarea în ma
turitate. De altfel, acești- „juniori 
mari44 cum funcționează în
scriptele antrenorului ™ sînt 
niște oameni formați. Dacă nu 
i-ai cunoaște, nu te-al îndoi o 
clipă că sînt o formație de se
niori.

Desigur, nu numai trupurile lor 
atletice îi clasează în generația 
seniorilor, ci mai ales rezistența, 
îndemânarea și forța de care dau 
dovadă în joc. Cum au ajuns’ 
aici ? Antrenorul lor este adep
tul performanței timpurii. El nu 
ascultă de vîrsta cronologică, iar 
acelora care-1 acuză de abuz, le 
oferă- exemplul lui Patzaichin 
„Să obții la 19 ani medalia olim
pică de aur trebuie să ai în 
urmă cel puțin doi ani de acti
vitate asiduă, un mare volum de 
muncă. Nu forțez biologia. 
Mi-am făcut clin medic cel mai 
bun aliat. Conform recomandă
rilor sale lunare știu unde pot 
accelera și unde ffîna. Admit 
principiul învățării eșalonate, dar 
nu sînt adeptul tergiversărilor ; 
juniorii trebuie să treacă mai 
rapid peste etapele de învățare, 
avind însă grijă (și asta ne pri
vește pe noi, antrenorii) să~ nu 
rămină cu lacune care, ulterior, 
ar putea să le impieteze progre
sul. Ca să-i ajut să salte și să-l 
pregătesc pentru.^ salt, contrac
tez săptămînal' jocuri cu seniorii. 
Pe lingă imensul cîștig pe careul 
au aceste partide pentru pregă
tirea lor, realizez și un obiec
tiv... psihologic : îi obișnuiesc cu 
jocurile mări, cu numele sonore, 
cu divizia, salvirkdu-i de la trau
mele psihice pe care le-ar putea 
contracta la prwma lor ieșire 
oficială realizată în condițiile 
inexistenței vreunui precedent de 
această natură“.

Evident, cei mai mulți dintre 
juniorii „uzinei" din Ștefan cel 
Mare, au venit aici atrași de mi
rajul numelor care au făcut glo
ria clubului. Fascinația unul Mo- 

lvănescu, Redl, Costache,

urnei pe care stă scris : 
seniori. Singurul crite- 
valoarea. Condiția unl- 
serlozitatea pregătirii.

Nușa MUSCELEANU

ere al 
divizie

In plin antrenament: se exersează un element din tehnica 
blocajului...

eroii copilăriei sau adolescenței 
lor, l-a atras ca un magnet, 
prestigioasa 'școală a antrenoru
lui Oprea Vlase, care a stîrnit 
un puternic curent de emulație, 
n-a rămas fără ecou.

în pepinieră sînt astăzi 50 de 
speranțe, aflate la nivele diferite 
ale verticalei. Unii de-abia au 
descifrat alfabetul handbalului, 
alții sînt deja la poarta consa
crării. Promovările au început. 
Generației lor aparțin jucători 
ca Licu și Dara Marin, nume 
cunoscute astăzi. Acum, alții 
și-au pus candidatura : C. Ghe- 
nea, If. Feher, M. Zamfirescu. 
Miine, vom întîlni pe liste 
nume. Multe dintre ele vor 
yinge pretențiosul sistem de

alta 
în- 
tri-

CATALOGUL ETAPEI
VOLEI

MASCULIN : 'ȘC. sp. Buzău — 
Dinamo Buc. SI—0, Liceul 1 Ga
lați —• Șc. sp.. Bacău 0—3, Li
ceul 3 Brăila — Șc. sp. P. 
Neamț 0—3 (seria I), Șc. sp. 2 
Buc. — Liceul Tr. Măgurele 3—0, 
Gr. șc. prof. 23 August — Șc. 
sp. Constanța 2—3. Petrolul Plo
iești — Liceul Glăeștl 2—3, Li
ceul Videle — Șc. sp. Ploiești 
0—3 (seria Jl-a), Clubul sp. ȘC; —

Progresul 
‘Șc. sp. 3 Buc.
Șc. sp. Timi- 

2 Rm. Vîlcea
Șe. sp. Bra- 
Bălcescu Cluj

Șc. sp. 1 Buc. 3—U Rapid — Vii
torul 3—1, Steauai — P—-1
1— 3, Sănătatea —
2— 3 (seria III-a), 
șoara — Liceul 
6—3 (seria IV-a), 
șov — Liceul N.
2—3, Șc. sp. Sibiu — Șc. sp. Tg. 
Mureș 3—0 (seria V-a), Șc. sp. 
Oradea — Minerul B. Mare 3—0, 
Liceul i S. Mare — Liceul 1 
Dej 0—3 (seria Vl-a)

FEMEI : Penicilina Iași — Șc. 
sp. Bacău 0—3, Liceul N. Băl- 
cescu Brăila — Șc. sp. P. Neamț 
2—3, Liceul pedagogic Galați — 
Confecția Botoșani 2—3 (seria 
I), Progresul Buc. — Dinamo 
Buc 0—3, Șc. sp. Constanța — 
Șc. sp. 2 M. Basarab 3—0, Liceul 
3 Tîrgoviște — Liceul Găești 0—3, 
Liceul Olteni — Șc. sp. Ploiești

0—3 (seria Il-a), Șc. sp. 3 Buc. 
— Șc. sp. 2 Buc. 0—3, Rapid 
Buc. — Șc. sp. 1 Buc. 1—3, Vii
torul Buc. — Constructorul Buc. 
0—3, C.P.B. — Cutezătorii Buc. 
0—3 (seria III-a), Șc. sp. Timi
șoara — Medicina Craiova 3—0, 
Liceul 2 Pitești — Șc. sp. Arad 
3—1 (seria lV-a), Șc. sp. Tg. Mu
reș — Șc. prof, agricolă Sibiu 
3—0, Liceul 2 Făgăraș — Șc. sp. 
Brașov 0—3, Șc. sp. M. Ciuc — 
Șc. sp. Sibiu 0—3 (seria V-a), 
Șc. sp. Cluj — Liceul pedagogic 
Sighetul Marmației 3—0, Liceul 2 
S. Mare — Liceul N. Bălcescu 
Cluj 0—3 (seria Vl-a).

BASCHET
MASCULIN : Șc. sp. Pitești — 

Lie. nr. 1 Făgăraș 162—38, Șc. sp. 
Brăila — Șc. sp. Suceva 39—28, 
Șc. sp. nr. 3 — Liceul cu pro
gram de educație fizică nr. 35 
61—68, Sc. sp. nr. 2 — Rapid 
București 57—65, Academia mili
tară — Dinamo 71—55, Șc. sp. 
Sibiu — Șc. sp. Arad 52—59, 
Steaua — Șc. sp. nr. 1 69—55.

FEMININ : Șc. sp. Timișoara — 
Șc. sp. Făgăraș 53—24, Șc. sp. 
Tîrgu Mureș — Liceul Huedin 
55—31, Liceul nr. 2 Tîrgu Mureș 
— Liceul Zalău 98—20.

Pitic-auto
Rubrica de față se impunea. 

Prea ne veneau nenumărate 
scrisori cu mențiunea „P1TIC- 
AiUTO" 1 Titulatura o dădea 
— automat — colegul care citeș
te și repartizează corespondența 
venită din țară. Spre exem
plu : 
școala noastră, 
un corp de agenți de circulație. 
Sînt elevi care, la începutul sau 
la sfîrșitul Orelor de curs, își 
supraveghează colegii cînd tra
versează străzile din preajma 
școlii. Subliniem că, majorita
tea mini-agenților noștri de 
circulație — îffibrăcați in uni
forme adecvate — fac parte 
din diferite reprezentative spor
tive ale școlii și, bineînțeles, 
din cercul nostru auto.”

Urmează semnătura și. ■. ti
tulatura : pentru o eventuală 
rubrică „PlTIC-AUTO".

„Eventuală" în sensul 
mai putea veni o știre 
toare la activitatea auto 
vilor și, împreună cu aceasta, 
s-ar putea face un grupaj. Pes
te o zi grupajul era gata. Scri
soarea a doua menționa: 
„După cîteva concursuri loca
le, cartingurile de la Palat 
(23 la număr) au luat drumul 
litoralului spre a face mai mul
te demonstrații în fața pionie
rilor constănțeni, iubitori, și ei, 
ai acestui sport. P.S. în curind, 
noi cercuri de cartinguri și în 
alte orașe ale țării". Urma, se 
înțelege, semnătura și... titula-

„Săptămina trecută. îri 
i, a luat ființă

că ar 
referi- 
a ele-

lui la rugby, Alexandru Penciu, 
desfășoară o rodnică activitate 
în cadrul centrului de copii și 
juniori organizat de către clu
bul sportiv Steaua. De trei ori 
Pe săptămînă — marțea, mier
curea și sîmbăta — tinerii Iu
bitori ai sportului cu balonul 
oval caută să-și însușească tai
nele acestei discipline care l-a 
făcut celebru pe antrenorul lor. 
Se evidențiază elevii Slmion 
Nicolae (Liceul 15) și Bodescu 
Cristian 
Suciu j 

Platoh 
centri, ] 
stantin 
— mijlocaș la

* Pentru cei mal mici jucă
tori de baschet a fost compus 
un imn : Imnul minibaschet- 
baliștilor. Autor : profesorul de 
educație fizică Stelian Gheor
ghiu de la Liceul ,;Nicolae Băl- 
cescu” din Capitală.

Imnul va putea fi audiat in
tr-un cadru festiv cu ocazia 
Zilei naționale a minibaschetu- 
lui proiectată la sfîrșitul aces
tui an.

• Săptămînă viitoare (în zi
lele de 22 și 23 noiembrie), cîți- 
va dintre cei mai talentați elevi 
din țara noastră, care practică 
îilotul, vor fi prezenți la un 
important concurs internațio
nal, pentru copii și juniori pro
gramat la Berlin. Este vorba de 
elevii Copcealău Liviu, Nicolae 
Teodor, Popovici Gabriel, Dan 
Liliana și Pătruică Rodica.

i (Liceul 
Eduard 
Adrian 

precum 
(Școala

33) — înaintași, 
(Liceul 34) și 
(Liceul 36) — 
și Ghețu Con- 
generală nr. 89) 
grămadă.

A. B.

(Urmare din pag. I)

fostul faimos jucător) Csaktt 
face un interesant experiment, 
promovînd curajos în forma
ție o pleiadă de tineri, cele
lalte au fost preocupate în pe
rioada de transferări să-și re- 
împartă mereu același efectiv 
de hochelști, după principiul 
rocadelor, în care „nimeni să 
r.ti fie nemulțumit șl toată lu
mea să prosperă.*

Notabil ni se pare faptul că 
după mulfi, foarte mulți ani, 
campionatul — un apanaj ex
clusiv al Capitalei — își lăr
gește geografia. Manșa a Il-a 
(tur șt retur) se va desfășura 
la Brașov, al doilea Oraș al ță
rii care beneficiază (în sfirșit), 
de gheață artificială.

Sub Tîmpa, hocheiul este 
iubit. De acolo au pornit mul
te crose valoroase. Acum, o 
dătă eu darea în folosință a 
noului stadion de iarnă, se poa
te aștepta o recrudescență a 
vechilor pasiuni și noi eșaloa
ne de talente.

Și hocheiul românesc simte 
o nevoie acută de tinerețe !

★
Sflrșltut săptăniînii progra

mează întreceri și din alte 
campionate naționale.

LA LUPTE, penultima eta
pă a întrecerii pe echipe.

Sînt programate reutiiUni 
foarte interesante la București 
— greco-romane (DihamO — St. 
roșu Brașov — A.S.M.T. Lugoj) 
șl Brașov — libere (Steagul roșu 
—dlimpla Satu Mare—Progresul 
București). Este posibilă (Și ar 
fi unanim dorită) evoluția „o- 
Umpicilor'1 Ion Baciu, Nicolae 
MartinesCU, Sihtion PopescU 
ș.a. La „greco-romane" dina- 
moviștii bucureșteni tint mari 
favoriți, aflîndu-se pe punctul 
de b eîștiga pentru a 20-a oară

consecutiv, medaliile de cam* 
pioni, performanță cu adevă
rat unică. Și pentru a respecta 
tradițiile din sportul nostru, la 
„libere" domină Steaua.

LA BASCHET apele s-au lim
pezit după derbiul Dinamo-* 
Steaua. Locul III în clasamen* 
tul turului va fi decis de un 
meci care Și el stîrnește ecou 1 
Politehnica-Rapid.

1N CAMPIONATUL feminin 
de volei excelează echipa ie
șeană Penicilina, pregătită de 
antrenorul Nicolae Roibescu. In 
fața „japonezelor" din Moldo
vă sarcina veteranelor de la 
C.P.B. este mai mult decît in
grată. La băieți se desprind 
două jocuri in care avantajul 
(teoretic) al terenului pledează 
pentru echilibru : Politehnica— 
Timișoara — Dinamo București 
și Petrolul—Rapid.

RUGBY-UL are relache în 
campionat dar nu și în activi* 
tate. Duminică (nu se știe de
ocamdată nici locul și nici ora 
ci doar amănuntul că se va des
fășura în Capitală) un joc. Lo
tul A — Lotul B urmează să 
hotărască echipa și șă ne dez
văluie, oarecum, posibilitățile 
pentru meciul eternelor spe
ranțe România-Franța (1 de
cembrie la București).

1N SFIRȘIT, scrima revine 
pe primul plan al interesului. 
Simbătă și duminică, in sala 
de gimnastică de la stadionul 
Tineretului au loc finalele „Cu
pei României". Toți mușcheta
rii vor fi prezențl pe planșe in 
frunte cu eroii faimoaselor du
eluri mexicane. Competiția are 
și un caracter de test: stabili
rea reală a valorilor înaintea 
primei ediții a campionatului 
balcanic, programat între 21 și 
24 noiembrie în Capitală.

Am omis, păre-se, fotbalul. 
Ce să caute fotbalul în „pa
noramic". Poate un rege să 
coboare printre plebei ? !

In fața fileului
• Echipa feminină de vo

lei cehoslovacă Slovan Brati
slava efectuează, între 17 și 
23 noiembrie, un turneu în 
țara noastră, cu care prilej 
va întîlni cîteva 
divizionarele A. 
le vor susține 
meci luni, la 1 
compania T ' 
își verifică cu acest prilej 
potențialul în vederea tur
neului din Polonia. în con
tinuare, voleibalistele ceho
slovace vor evolua (probabil) 
la Piatra Neamț în fața

dintre 
Oaspete- 

primul 
Iași, în 

Penicilinei, care

la Piatra Neamț î._ 
Ceahlăului și la București, 
unde vor întîlni formațiile 
Rapid și Dinamo. Pentru ul
tima echipă, jocul prezintă, 
de asemenea, o importanță 
deosebită, constituind un

examen util în vederea Di- 
namoviaclei, care se va des
fășura în decembrie la Bucu
rești. .Meciurile cu echipele 
bucureștene sînt programate 
pentru 21 noiembrie, ora 17 
(cu Dinamo) și 22 noiembrie 
(cu Rapid).

© In. scopul desfășurării 
unei activități mai susținute 
în rîndul juniorilor și ’ pen-

tru crearea unei puternice 
baze de performanță la vo
lei, în cadrul federației de 
specialitate a fost constituită 
o comisie de juniori al că
rei președinte a fost numit 
Ilarie Săceanu, 
ședință — Jean 
Traian Penea.

® Duminică, 
natele școlare și 
are loc ultima etapă a tu
rului, care va desemna cam
pioanele de toamnă, în cele 
douăsprezece serii. în sala 
FloreaSca din Capitală, se 
desfășoară cîteva partide ho- 

ocuparea 
seriile res- 
—. Steaua,

iar vicepre-
Marina și

în campio- 
de juniori,

tărîtoare pentru 
primului loc în 
pective • Viitorul
Șc. sp. nr. 1 — Rapid (m),
Șc. sp. nr. 2 — Rapid (f).

DE LA UN BUT LA ALTUL
PREGĂTIRILE LOTULUI SI
MĂSURILE LUATE DE COMISIA DE DISCIPLINĂ

tura: pentru rubrica „PITIC- 
AUTO".

După cum Observați, însă, 
această nouă rubrică sportivă 
a luat ființă abia astăzi. Adică, 
în momentul cînd Federația ro
mână de modelism a anunțat 
oficial calendarul primelor în
treceri sportive auto.

Unde vor avea loc ele 7
LA NOUL AUTODROM BA- 

NEASA. Aici, pe moderna pis
tă circulară de curind construi
tă, vor avea loc cela mai sen
zaționale raliuri de automo- 
delă! Pe inelul de beton (cu 
diametrul exterior de 21 m și 
cel interior de 18 m) se Vor în
trece „bolizi" de 2,5 cmc, de 
5 și 10 cmc. In momentul de 
față piloții școlari se pregă
tesc cu minuțiozitate pentru 
viitoarele starturi (“naționalele" 
se vor disputa în vacanța de 
vară) construind mașini puterni
ce, majoritatea aparatelor pur- 
tînd mhl mult îndrăgită „DA
CIA".

Așadar, o rubrică „PITIC- 
AUTO" se impunea. Am inaugu
rat-o cu aceste scurte știri din 
sportul auto-școlar, care a de
marat atît de frumos. Rubrica 
uâ stă la dispoziție și va fi 
— sperăm — onorată prin- pre
zența unor specialiști și ași ai 
volanului. în fond, „PITIC- 
AUTO" poate deveni oricind nu
mele unui club al celor mai 
mici piloți, care se pregătesc 
să preia din „mers" ștafeta 
spectaculoaselor întreceri ale 
sportului cu motor.

V. TOFAN

au âlcă- 
jucători 

vor de
ver îm-

Imediat după etapa a X-a, 
selecționerii naționalei 
tuit un lot de 23 de 
din rîndurild cărora 
semna pe cei 15 care
brăca, la 1 decembrie, tricourile 
reprezentativei, în tradiționalul 
meci cu Franța. în această pe
rioadă campionatul este între
rupt, iar antrenorii Alexandru 
Teofilovici și Dumitru Ionescu 
îi pregătesc pe următorii spor
tivi : Dinu, Baciu, Stoica (stilpi), 
Iorgulescu. Gh. Mircea (trăgă
tori), Veluda, Țuțuianu, V. 
Rusu, Șerban (linia a Il-a), 
Rășcanu, Demian, Ciobănel (li
nia a III-a), Florescu, D. Ni
colae (mijlocași la grămadă), 
M. Niculescu, Dragomirescu 
(mijlocași la deschidere), Iri- 
mescu, WusSek (centri), Cora

rs
luție publică a „XV“-lui Româ
niei (probabil duminică, 
compania lotului B, care 
pregătește pentru meciul cu
echipa Poloniei), pentru a face 
aprecieri asupra acestei alcă
tuiri.

în 
se

ine-

vu, R. Ionescu, Braga (aripi), 
Dăiciu'lescu, Țibuleac (fundași).

Fără îndoială, dacă numele 
jucătorilor citați nu are motiv 
să surprindă, în schimb, pentru 
cîțiva, postul preconizat se pre
tează la comentarii, el nefiind 
cel pe care-1 ocupă respectivii 
în echipele lor de club. Nu 
toate improvizațiile sînt
dite, existența (fortuită) a cî- 
torva... „jolly-jokeri" în lo
tul național datind de cîțiva ani 
încoace. Este, evident, o conse
cință directă a penuriei de ju
cători valoroși în anumite pos
turi, dar deseori formulele apa
rent curioase sînt dictate și de 
considerente tactice speciale, 
care, de altminteri, abundă 
înaintea meciurilor cu Franța. 
Vom aștepta însă primă evo-

Ultimul concurs
al sezonului

Cîțiva dintre fruntașii tenisu
lui bucureștean își continuă ac
tivitatea în aer liber, participînd 
la ultima competiție a sezonu
lui — „Cupa de toamnă”. în
trecerile au prilejuit partide 
frumoase și dîrz disputate, mai 
ales în etapele decisive ale pro
belor.

în semifinalele la simplu 
băieți, Sever Mureșan (Progre
sul) a dispus de Paul Dumi
trescu (Progresul) cu 6—3, 3—6, 
6—2, în timp ce Toma Ovici 
(Steaua) s-a calificat în fața

lui Gheorghe Mita (Progresul) 
cu 6—3, 6—4. In finală, victo
ria a revenit lui Sever Mure
șan, învingător cu 6—3, 6—S 
asupra lui Toma Ovici.

Finala feminină a reunit pe 
fosta campioană națională Eca- 
terina Horșa (Progresul) și tînă- 
ra Aurelia Cîrnaru (Dinamo). 
A cîștigat Horșa 
6—2.

în finala de 
Mureșan, Ovici 
Dumitrescu 5—7,

cu 3—6, 6—2,

dublu băieți: 
— Navroțchl, 
6—3, 6—2.

Comlsla de disciplină din ca
drul federației. de specialitate a 
luat, în ședința din cursul aces
tei săptămîni, o serie de deci
zii menite să însănătoșească 
climatul meciurilor de campio
nat. Astfel, pentru slabă orga
nizare, care a facilitat incidente 
neplăcute în cursul meciului 
Știința Petroșeni — Steaua, 
echipei gazdă i s-a retras drep
tul de organizare pe 2 etape, 
dindu-i-se, totodată, și un aver
tisment. Pentru bruscarea ar
bitrului D. Vizitiu, secția de 
rugby Chimica Tirnăveni a 
primit un avertisment sever, 
jucătorul Em.. Logo a fost sus
pendat pe. un an, iar jucătorul 
L. Gomboș (ambii de la Chi
mica Tirnăveni) pe 30 de zile.

Ne exprimăm satisfacția 
pentru luarea acestor măsuri și 
așteptăm să fie rezolvate alte 
cazuri, încă în suspensie, prin
tre care în prim plan se situea
ză supărătorul (deși hilarul) caz 
V. Călin (antrenorul echipei de 
juniori Rulmentul Birlad, care 
a intervenit direct, cu un..; 
placaj, în meciul Rulmentul 
— Dinamo).
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file am avut prilejul să re
marcăm, ca martori oculari, 
maniera diferită in care mesa
gerii fotbalului britanic au tra
tat un joc amical și Unul ofi
cial. în timp ce supervedetele 
din formația campioană a lu
mii au jucat foarte relaxat, cu 
preocuparea mai mult de a nu 
primi gol, ceea ce le-ar fi dău
nat prestigiului, echipierii lui 
West Bromwich Albion s-au 
arătat dispuși să renunțe la 
orice menajament pentru a ob
ține un rezultat care să le men
țină deschisă calea spre turul 
următor al competiției. Lipsită 
de nume mari și avînd doar 
cîteva individualități (în primul 
rînd Astle, omul cu cele mai 
multe goluri înscrise în noul 
campionat al Angliei, și apoi 
Hartford, inimosul extrem stin
gă, care nu a împlinit încă 
vîrsta de 18 ani), echipa din 
Birmingham ,s-a dovedit a fi, 
totuși, redutabilă, fiindcă -toți 
componenții ei muncesc la fel 
de mult în teren, nu precupe
țesc nici un efort în lupta cu 
adversarul. Așa Cum s-a putut 
constata din evoluția lor de 
miercuri, ei exercită un pre
sing sufocant asUpra echipie
rilor adverși, pe tot terenul, 
nelăsîndu-le nici un moment de 
răgaz pentru pregătirea unei 
pase, a unei centrări, depose- 
dîndu-i de minge în duelurile 
directe prin intrări, e adevărat, 
In forță, dar nu întotdeauna și 
dure cum, în mod greșit, inter
pretau anumiți spectatori.

Desigur, oaspeții noștri s-au 
făo remarcați și prin robuste
țea construcției lor fizice — da
torită căreia i-au dominat de la 
bun început pe jucătorii bucu- 
reșteni —, prin mobilitatea lor 
și viteza în acțiuni, prin unele 
execuții tehnice (deși insufi

Se apropie meciul 
cu Elveția...

(Urmare din pag. 1) 

o precizare: n-am fost singurul 
responsabil de felul în care a 
evoluat echipa, căci, se știe, eu 
nu sînt selecționer unic, ci este 
vorba despre un colectiv de an
trenori, deși toate criticile s-au 
concentrat asupra persoanei 
mele, iar unele dintre ele chiar 
cu mai puțină eleganță...), cum 
spuneam, antrenorii au urmărit 
în cadrul pregătirilor împros
pătarea ideii tactice de joc, 
slăbirea stării emoționale, in 
așa fel incit jucătorii să abor
deze partida cu încredere și 
hotărîre. Înaintea meciului, 
componenții echipei au decla
rat cu fermitate că vor contri
bui la obținerea unui rezultat 
favorabil, că vor juca curajos, 
într-un spirit ofensiv, adoptind 
o apărare cît mai rațională și 
în măsura în care aceasta va fi 
necesară. Jocul propriu-zis ne-a 
produs încă de la început îngri
jorare din cauza puternicei stări 
de inhibiție a celor mai mulți 
dintre jucătorii români, care în 
fața adversarului au abandonat 
convingerile dinaintea partidei, 
subordonîndu-se personalității 
recunoscute a portughezilor. 
Cam aceasta a fost, pe scurt, 
istoria meciului de la Lisabona 
și, implicit, cea a unei com
portări necorespunzătoare.

— Vă rugăm să priviți în 
oerspectivă. Cum credeți că vor 
juca fotbaliștii noștri cu elve
țienii ? Scontați pe o... revanșă?

— Această dorință o mani
festă in primul rînd jucătorii 
noștri. Firi îndoială, elvețienii 
vor face an joe de uzuri, ta- 
<Ms, »e vor apăra ca leii... Vor 
țuca pa contraatac, 

cient șlefuite), dar ceea ce a 
impresionat la ei a fost tocmai 
forța în joc, cantitatea de e- 
fort aruncată in luptă, ferma 
lor angajare în duelurile cu ad
versarii, tenacitatea de care au 
dat dovadă. Sînt calități proprii 
Îndeosebi echipelor engleze, dar 
care se cer oricărei formații an
gajate într-o mare competiție 
internațională.

In fața unui adversar care 
s-a dovedit mai redutabil decît 
ne așteptam, Dinamo a făcut, 
îndeosebi în prima repriză și in 
comparație cu ceea ce arată de 
obicei în partidele de campio
nat, Un joc foarte bun, pe a- 
locuri chiăr de excelentă fac
tură, ce-i dădea dreptul la vic
torie. Dar, dacă, privită în an
samblu, evoluția dinamoviștilor 
bucureșterii ș-ă aprdpîât de ni
velul maxim al posibilităților 
pe care ei le au, șî care sînt, 
în bună măsură, aceleași cu ale 
fotbalului românesc, in gene
ral, din anumite unghiuri de 
vedere ea a prezentat unele fi
suri. Ele s-au manifestat mai 
pregnant, chiar In decursul pri
melor 45 de minute, în jocul 
unora dintre apărători (în spe
cial Boc), care au avut greșeli 
de plasament șl nu au marcat 
strict adversarii. Din aceste 
motive s-a produs, de altfel, și 
egalarea, Rees șutind nestinghe
rit lă poartă, iar mingea res
pinsă de Datcu găsindu-1 com
plet nemarcat pe Hartford, care 
a reușit, fără dificultate, să în
scrie.

La rîndul lor, înaintașii, cu 
toată dominarea exercitată în 
perioade destul de lungi la 
poarta apărată de Osborne, 
n-au putut realiza mai mult din 
cauze prea binecunoscute, pro
prii tuturor echipelor noastre, 
de club sau reprezentative : 
lipsă de luciditate și claritate în 

eventualele greșeli ale defen
sivei noastre. Pentru a avea o 
imagine mai clară, prin sim
plă comparație, jocul se va a- 
semăna — cred eu — cu cel de 
miercuri dintre Dinamo Bucu
rești și W. B. Albion. Fac a- 
ceastă remarcă deoarece elve
țienii au împrumutat multe 
din caracteristicile jocului bri
tanic, ale școlii britanice. Sper, 
însă, într-o eficiență mai mare 
a înaintașilor naționalei în fața 
apărării elvețiene. Jucăm pe 
teren propriu și, cu toată miza 
meciului, in fața elvețienilor 
nu mai poate fi vorba de o 
stare psihică de inferioritate... 
Și dacă ea mai persistă la unii

SANCȚIONAREA
UNOR ABATERI

Comisia centrală de disci
plină a Federației române 
de fotbal a ținut aseară o 
ședință de peste cinci ore, 
în care a luat în discuție o 
scrie de abateri petrecute în 
ultimul timp pe terenurile de 
fotbal.

Printre cazurile discutate 
au fost și incidentele petre
cute la meciul A.S.A. Tg. 
Mureș—Universitatea Craio
va. După ce au fost ascultați 
cei în cauză, comisia a pro
nunțat următoarele sancțiuni:

— Mureșan (A.S.A.) — sus
pendat două etape pentru 
proteste la deciziile arbitrului 
ți simularea unei accidentări!

— Balaș (AS-A-) — sancțio- 

acțiuni, demarcare insuficienta, 
pripeală și imprecizie în șut.

în general vorbind, 'dinamo- 
viștii au dovedit miercuri un 
remarcabil elân, âu luptat cu 
ardoare pentru victorie, dar de
ficiențele amintite, care spre 
finalul meciului aU fost și mai 
mult accentuate de epuizarea 
resurselor fizice, i-au privat de 
realizarea unui avantaj meritat 
Ar fi, însă, nejust să nu recu
noaștem că ei âu fost și ocoliți 
de șansă, avînd îndeosebi îi 
vedere cele două lovituri îr 
bară din prima repriză, dintre 
care uneia i-a lipsit doar ur 
procent de 1 la 100 pentru a f 
transformată în gol. După cum 
tot în sprijinul bucureștenilo 
vine șî declarația unuia dintr 
conducătorii echipei oaspe, car 
aprecia că West Bromwich Al 
bion a făcut la București C( 
mai bun joc al său din ultim 
vreme.

Cum spuneam șl în cronic 
meciului, în urma acestui dra- 
dinamoviștii își văd diminuat 
șansele de calificare în turv 
III aî competiției. Ceea ce ni 
înseamnă, însă, că le-au pierdui 
cu totul. West Bromwich Al
bion nu este chiar de neînvins 
(după cum ne-am dat seama la 
București) și se poate întîmpla 
ca în ziua meciului retur de la 
27 noiembrie situația să fie cel 
puțin identică cu cea de la 
București și jocul să stea din 
nou sub semnul unui echilibru 
sensibil, victoria înclinind poa
te spre dinamoviști. Șansele 
elevilor lui Bazil Marian atîrnă 
deci, în mare măsură, și de re. 
plica pe care ei vor da-o echi
pei din Birmingham și car< 
trebuie să fie cel puțin la nive 
Iul celei de la București.

Constantin FIRANESCU

In prima repriză, Kraus a 
luptat enorm, dar aflat in
tr-o zi nefastă a realizat pu
țin și această comportare 
lipsită de substanță i-a atras 
înlocuirea. Iată-l in imagine, 
împreună cu Nuțu, încercînd 
să prindă în clește pe funda
șul Caglayan (fază din par
tida F. C. Argeș — GSztepe 

Izmir)

Prin prisma „Legii cu pri
vire la dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport", 
care prevede cuprinderea li
nei mase cît mai mari de 
elevi în aria fotbalului, la ni
velul școlilor de toate grade
le, a asociațiilor și cluburilor 
sportive, F. R; Fotbal, Minis
terul învățămîntului, Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor . și U.T.C. au sta
bilit ca pînă în anul 1970 să 
fie angrenați în activitate or
ganizată (înțelbgînd prin a- 
ceasta o competiție de dura
tă) circa 150 000 de elevi, în
cadrați în aproape 8000 de 
echipe.

întrucît sezonul competițio- 
nal 1968 se apropie de șfîrșit 
(mai ales pentru echipele de 
copii și juniori), vom încer
ca, succint, prin intermediul 
cifrelor și al amănuntelor fur
nizate de prof. C. ARDE- 

jucători, este atunci momentul 
să fie depășită.

— Credeți într-o revenire a 
echipei noastre, cu șanse la șe
fia seriei ?

— O victorig asupra elveție
nilor ne-ar readuce în atenția 
tuturor celorlalți adversari di- 
recți. In ceea ce privește șefia, 
ea depinde de... portughezi. Dacă 
ei se vor prezenta și în cele
lalte meciuri ca în fața Româ
niei, adică modest, atunci șan
sele sînt egale pentru toate e- 
chipele din serie.

— Ce problemă are la aceas
tă oră colectivul de antrenori 
în ceea ce privește echipa ?

nat cu ultim avertisment pen
tru joc dur ;

— Fiică („U“ Craiova)—sus
pendat pe o etapă pentru 
gest nesportiv;

— Bîtlan („U“ Craiova) — 
suspendat pe două etape pen
tru lovire ;

— dr. Peterfi (A.S.A.) — i 
se interzice intrarea în incinta 
terenului pe timp de șase 
luni;

— comisia este de acord 
cu hotărirea consiliului A.S.A. 
Tg. Mureș de «-1 exclude din 
club pe igaseurul Arpad 
Bodoni care s-a făcut vinovat 
de acte de huliganism.

Do asemenea, comisia a 
analixat rapoartele arbitrului

Osborne din nou în acțiune... (Moment din meciul Dinamo 
București — West Bromwich Albion)

Fote! N. AUREL

O echipă de ..județ44 
în 16-imile

„Cupei României44COPIII RĂSPUND: PREZENT!

START GREOI...
LEANU, antrenor federal, să 
facem un scurt tur de ori
zont al situației prezente :

— sînt cuprinse pînă la a-
ceastă oră în activitate 1679 
de echipe, între care aproape 
1000 sînt școlare, dar numai 
145 —- evident, o cifră
NEPERMIS DE MICA — re
prezintă liceele Și școlile pro
fesionale ;

— dacă județele Olt (cu 
321 de echipe, între care 309 
școlare), Vîlcea (204 — 186), 
Ilfov (109, dar numai 28 e- 
chipe școlare) au vădit o pre
ocupare constantă în transpu
nerea în practică a directive
lor, altele — cum ar fi Ai- 
geș, Arad (de semnalat indi
ferența unui județ cu veche 
tradiție în acest sport, care 
dă, printre altele, echipa cam
pioană națională de juniori 
pe anul în curs și unde nu 
s-au înființat decît 48 de e- 
chipe de copii). Dolj, Vaslui

MECIUL DE FOTBAL ROMÂNIA — ELVEȚIA

DUMITRACHE — Ușurel, cu 
nu-mi mai pierd... cheia !

— înainte de toate, înlocui
rea lui Petescu, accidentat. A- 
poi completarea liniei de fun
dași, pentru a putea — even
tual — să-l folosim pe Dinu în 
linia mediană.

— După opinia unor specia
liști și cred și a dv., Dumitra- 

și observatorului federal al 
meciului Crișul—Rapid și a 
dictat următoarele sancțiuni :

— Greavu (Rapid) — ultim 
avertisment pentru atitudine 
ireverențioasă față de arbi
tru ;

— Dinu (Rapid) — avertis
ment pentru atitudine neco
respunzătoare față de arbitru.

în legătură cu faptele pe
trecute Ia meciul Din io 
București—Universitatea Cluj, 
Pîrcălab (Dinamo) a primit 
un ultim avertisment, sanc
țiune ce urmea :ă a fi ratifi
cată de biroul F.R.F.

Urmează a fi luate ta dis
cuție și alte aspecte discipli
nare legata de acest saeei.

sau Teleorman) ău tratat cu 
superficialitate problemă per
spectivei ; .

— în județele Satu Mare, 
Bacău, Constanța, Hunedoara 
și Iași, campionatul școlilor 
generale a fost amînat, fără 
vreo motivație plauzibilă, 
pînă în... 1969 sau, în cele 
mai bune cazuri, noul regu
lament â fost supus unor in
terpretări „proprii", campio
natul fiind de obicei redus 
la un sistem eliminatoriu de 
disputare, care oferă unei e- 
chipe un sezon competițional 
de... 2—3 jocuri ! ;

— județele Alba, Bihor, 
Buzău, Covasna, Harghita, Ti
miș și Cluj nu au considerat, 
pînă la această oră, că me
rită să răspundă cererii F.R.F. 
de a comunica situația exis
tentă în campionatele de co
pii, în privința acestora, co
mentariile ni se par inutile...

scutul acela, că de data asta

Desen de Al. CLENCIU

che și-â ciștigat locul îa atacul 
naționalei. Există o nedumerire. 
De ce nu a jucat la Lisabona ?

— Dumitrache nu făcea ni
mic la Lisabona. Nu a făcut 
parte din lot pentru că el nu a 
jucat bine decît în turneul în
treprins în Italia de echipa Di
namo și în meciul cu Progre
sul. Pentru mine aceste evo
luții au fost insuficiente ca să 
i se încredințeze un post în e- 
chipa națională...

— Inserăm aceasta câ o pă
rere personală, deși unii din
tre cei care au urmărit meciul 
cu portughezii, chiar și sub
semnatul, nu împărtășesc a- 
ceastă apreciere. în încheiere, 
vă rugăm să ne spuneți ce pro
gram s-a fixat pentru pregăti
rea jocului cu Elveția ?

— După etapa de duminică, 
vom convoca la București un 
lot de 19 jucători. Nu vor lipsi 
cei ce au jucat împotriva An
gliei : GORNEA, DATCU, SAT- 
MAREANU, BARBU, DINU, 
BOC, MOCANU, DELEANU, 
GHERGHELI, NUNWEILLER 
VI, ANCA, AXENTE, PÎRCA- 
LAB, LUCESCU, DUMITRA
CHE, DOMIDE, DEMBROVS- 
CHl, MARTINOVICI, DOBRIN. 
Vom efectua cîteva antrena
mente și unele jocuri uțoare. 
Apoi, meciul «u Elveția.,,

Printre formațiile care s-au 
calificat în 16-imile Cupei Ro
mâniei la fotbal — etapă cu a- 
devărat superioară, în care in
tră în joc și divizionarele A — se 
află și Muncitorul Schela Mare 
(Gura Ocniței), din campionatul 
județului Dîmbovița, care a 
scos, rînd pe rînd, din luptă 7 
adversari. în ultima etapă a 
competiției, această formație 

necunoscută a eliminat o echi
pă bine. cotată în divizia B'. 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
Scor 3—1.

Dar să vă prezentăm, pe 
scurt, acest „11“ care a realizat 
un adevărat tur de forță, pă- 
trunzînd în 16-imile cupei, unde 
va încerca să-și apere, în con
tinuare, șansele alături de di
vizionarele C Minerul Anina, 
Arieșul Cimpia Turzii, Soda 
Ocna Mureș și Chimica Tirnă- 
veni, de 11 echipe din „B“ și 
de toate cele 16 formații din di
vizia A.

Actul de naștere al echipei 
Muncitorul Schela Mare (schelă 
petroliferă de lingă Moreni) 
datează din 1935, cînd a acti
vat în campionatul județului 
Prahova, sub denumirea de 
Concordia Schela Mare. După 
război, prin anii 1946—1947, a 
jucat în district, participînd 
chiar la un baraj pentru intra
rea în divizia B, dar a fost în
vinsă cu 2—1 de Astra Română

Partida România — Elveția 

va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Turcia
întîlnirea internațională de 

fotbal dintre reprezentativele 
României și Elveției, care se 
va desfășura la București, 
sîmbătă 23 noiembrie, în ca
drul preliminariilor C.M., va 
fi arbitrată de o brigadă de 
arbitri din Turcia, alcătuită 
din NEJAT SENER — la cen
tru și Muzafer Servan și Do
gan Babacan — la linie.

Loto-Pronosport
CONCURSUL SUPLIMEN
TAR PRONOSPORT NR. 1 
DIN 13 NOIEMBRIE 1968

ASA ARATÂ UN BULETIN
’CU 13 REZULTATE 

EXACTE:
I. Dinamo București — West 

Bromwich (pron. pauză)
1—1 X

II. Dinamo București — West
Bromwich (pron. lina!)

1-1 X
III. Celtic — Steaua roșie Bel

grad 5—1 1
IV. Manchester United — An-

derlecht 3—0 1
V. Real Madrid — Rapid 

Vlena X
VI. Ajax Amsterdam — Fener

bahce Istanbul 2—0 1
VII. A.E.K. Atena — Akademisk 

Copenhaga 0—0 X
VIII. Spartak Trnava — Reipas 

Lahti X
IX. F.C. Porto — Slovan Bra

tislava 1—0 1
X. F.C. Argeș — Goztepe 

Izmir 3—2 1
XI. Dunfermline — Olimpiakos 

Pireu 4—0 1
XII. Randers Freja — Sliema

(Malta) 6—0 1
XIII. A.D.O. Haga — F. C. Kdln 2

Fond de premii i 137 611 lei.

Meciurile V, Vin gi «Hi 
| fiind «mutate, eonfonn regu- 
> tamentutal fast. 83) 

Moreni (actuala Flacăra Mo
reni din divizia B). De la Sche
la Mare s-au ridicat o serie 
de jucători care au evoluat în 
formații fruntașe, ca de exem
plu, frații Vărzan. Acum, echi
pa petroliștilor din Schela 
Mare joacă în 'campionatul ju
dețului Dîmbovița, unde, ocupă 
locul 7, din 14 echipe, dar cu 
două meciuri restanță. Iată și 
formația standard Care a* reali
zat remarcabila performanță în 
Cupa României: Angliei — Ior- 
dache, Parotă, Iliescu, Coman 
— Popescu, Chim (Constantin), 
Covaci, Ștefan, Niculoiu, Bișo- 
iu (Dragan). Golgeterul echipei 
și, totodată, al campionatului 
județean este Dumitru Niculo
iu, care a înscris în cele 5 me
ciuri de campionat 14 goluri, 
iar în cele 7 jocuri de Cupă 9 
goluri. Vîrsta medie a echipei 
este de 22 de ani. Cei mai ti
neri jucători sînt Iliescu (17 
ani), Covaci (18) și Popescu (19). 
iar veteranul formației este St. 
Constantin 29 de ani. Echipa 
este antrenată de instructorul 
C. Berechet, fost jucător la 
Muncitorul Schela Mare. Cei 
mai mulți jucători sînt mun
citori petroliști (sondori, me
canici, tehnicieni) la Schela 
Mare. Conducerea asociației 
sportive Muncitorul' (președinte 
Gh. Ioniță, responsabilul sec
ției de fotbal: C. Istodorescu) 
asigură echipei de fotbal con
diții dintre cele mai bune : fot
baliștii de la Schela Mare au 
un frumos stadion (terenul de 
joc gazonat cu o tribună de 
400 locuri, vestiare cu instalații 
sanitare, echipament și mate
rial sportiv suficient).

Iată și rezultatele obținute în 
Cupă : 2—1 cu Bradul Moroeni 
(deplasare), 3—0 cu Ciocanul 
Tîrgoviște (d), 3—0 cu Voința 
Tîrgoviște (d), 2—1 cu Rapid 
Plopeni (acasă), 2—0 cu Tehno- 
metal București (a), 2—1 cu 
Poiana Cîmpina (a) și 3—1 cu 
Politehnica București (a).

(După o corespondență de la 
I. HERȚA) 

sticurile au fost fixate prin 
tragere la sorți.

Plata premiilor pentru con
cursul suplimentar nr. 1 
(Pronosport) din 13 noiembrie 
a.c. se va face astfel:

In Capitală, începînd de 
marți 19 noiembrie 1968, prin 
casieriile proprii Loto-Prono
sport.

In provincie, începînd a- 
proximativ de joi 21 noiem
brie a.c. prin casieriile pro
prii Loto-Pronosport și prin 
mandate poștale.

© Tragerea Loto de astăzi 
va avea loc la București în 
sala din str. Doamnei nr. 2 
cu începere de la ora. 19,00. 
Ea va fi radiodifuzată. După 
tragere va urma o prezentare 
de mode a fabricilor de con
fecții „F.C.T.B.A. Arta Modei" 
din Arad și „Steaua roșie" 
din Sibiu. Intrarea liberă.

@ Au mai rămas doar 4 
zile pînă la închiderea vîn- 
zării biletelor pentru trage
rea excepțională LOTO da 
marți ÎS noiembrie 1968.

Vă reamintim ei ta a- 
ceasti tragere se atribuia ta 
număr NELIMITAT autotu» 
riama jâ preiuii ta baai,



PETROL GEOLOGIE—
LA EGALITATE CU 

AVÎNTOL M. CIUC!
(Urmare din pag. I)

tru curățirea gheții și cu toate 
că mașina „Holba" a măturat 
pur ți simplu suprafața de joc, 
totuși după primele 8—10 mi
nute ale fiecărei reprize „tere
nul" devenea impracticabil (ca 
să folosim un termen consacrat 
în fotbal).

In consecință, am asistat la 
meciuri anoste, cu frecvente 
aglomerări pe puc, cu pase la 
întîmplare, cu faze — care din 
cauza vitezei reduse a pucului
— se desfășurau „au ralenti’’. 
Din aceste motive credem că 
nu estă' lipsit de importanță ca 
pentru 'Viitoarele jocuri să se ia 
măsuri și numărul oamenilor 
afectați pentru curățirea gheții 
să fie cel puțin dublat.

AVÎNTUL MIERCUREA CIUC
— RETROD GEOLOGIE 0-0 !

Nu avem o statistică exactă a 
tuturor rezultatelor înregistrate 
în hocheiul nostru, dar în orice 
caz putem spune că un ase
menea scor nu am mai întilnit 
în ultimii 20 de ani. La prima 
vedere s-ar putea crede că dacă 
nici una din cele două formații 
n-au reușit Să înscrie un punct, 
în cele 60 de minute de joc re
gulamentare, acest lucru se da- 
torește condițiilor atmosferice. 
Lucrul este, poate, numai în 
parte adevărat. Desigur, nu s-au 
putut realiza combinații rapide 
și nici nu s-a putut trage efi
cient la poartă. Dar aceste lu
cruri nu scuză totala inefica
citate a jucătorilor de la Avîn- 
tul (în special!) și Petrol Geo
logie. Mai ales că ocaziile nu 
au lipsit. în prima și în a doua 
repriză, în momente cînd be
neficia de superioritate nume
rică. Avintul a realizat totuși 
cîteva atacuri mai închegate, 
mai clare, dar I. Szabo, Mihoc, 
Jere sau O swath au ratat copi
lărește. Ce să mai vorbim că 
în ultima repriză Niță (Petrol 
Geologie) a scăpat în ultimele 
minute singur-singurel spre

Programul de astăzi : ORA 
16.30: Agronomta Cluj — Pe
trol Geologie ; ORA 18.45 : Di
namo — Avintul Miercurea 
Ciuc.

poarta adversă și, la fel ca 
. ceilalți, a tras alături. Au con

dus atent C. Sgîncă și Gh. Tas- 
nadi.

STEAUA — AGRONOMIA
CLUJ 7-1 (2-0, 2-1, 3-0)

Deși la fel de neinteresantă 
ca prima, partida aceasta a mai 
stîrnit un oarecare interes 
printre rarii spectatori prin 
faptul că s-au marcat goluri 
și. de asemenea, pentru că s-a 
jucat ceva mai rapid, cu mai 
multă vioiciune și siguranță. 
Nota de rapiditate a fost , 
de Steaua care a luptat 
primul și pînă în ultimul 
nut, cu seriozitate, pentru 
apăra poziția de lideră.

Chiar din prima repriză 
putut vedea că jucătorii de la 
Steaua urmăresc intens victoria 
și încă la un scor care să le 
rotunjească golaverajul. Ei au 
dominat majoritatea timpului, 
muțind în permanență pucul în 
treimea de apărare a studenți
lor, unde evitind învălmășelile 
și șutind puternic din apropie
rea porții au reușit să înscrie 
gol după -gol.

Au marcat: G. Szabo (4), Ca- 
lamar (2), Varga pentru Steaua, 
GaZl pentru Agronomia Cluj. 
Au arbitrat T. Florescu și Z. 
Fodor.

dată 
din 
mi- 
a-și

s-a

★
CLASAMENT

Gruia interi* din nou. Fază

jocul România ■— Spania ctști-

în „C.C.B.U la baschet,

13 puncte poate ft re- 
meeiul revanșă de la 
programat la 21 no- 
sala Floreasea.

A 51

râhnternaționa
Victorie comodă a handbaliștilor 

români: 28—13 cu Spania
(Urmare din pag. 1)

handbaliștii gruzini șj-au re
venit destul de greu,’ și fără 
cele cîteva acțiuni individuale 
ale Iui Phakadze (o extremă 
de mare valoare) și binecu
noscutului Țerțvadze ei ar fi 
încheiat repriza cu un pasiv 
de goluri greu de refăcut. La 
pauză însă echipa română nu 
mai avea decît un singur gol 
avantaj (13—12) și imediat 
după reluare ea s-a trezit e- 
galată (13-13 și 14-14).

Ambițioși însă, caaeții noș
tri nu au dat o clipă de ră
gaz oaspeților, manevrîndu-i 
în permanență pentru a-și 
deschide în continuare drum 
spre poarta lui Abaișvili, ieri 
în formă excelentă. Au con
dus cu 16-14 (min. 45), 17-15 
(min. 52), 18-16 (min. 54) și 
un nou succes de proporții 
le surîdea. 
forțele lor 
terea de 
apărare au 
în plus, 
18-18, Oană a ratat un „ 
tri“. A tost un moment hotă- 
rîtor, ca și acela din min. 59, 
cînd am avut din nou avan
taj (19-18), dar lipsiți de ex- 

■ periența unor asemenea si
tuații, tinerii jucători români 
nu au putut împiedica șutul

în final, însă, 
fizice și pu- 

concentrare în 
scăzut vizibil, 

la situația de 
„7 me-

egalizator (19-13) al lui Zer- 
dașvili. Oricum însă, și acest 
rezultat de egalitate, obținut 
la capătul unei partide în 
care au avut inițiativa în per
manență, reprezintă o reală 
performanță.
IUGOSLAVII AU TRECUT 

UN OBSTACOL DIFICIL
Partida care a pus față în 

față handbaliștii iugoslavi și 
unguri nu s-a ridicat la un ni
vel deosebit, ambele echipe 
acționînd cu multă reținere 
și fără prea mari riscuri. A- 
vînd în Zagmestar un exce
lent realizator (7 goluri), iu
goslavii au luat conducerea 
în min. .11 și nu au mai ce- 
dat-o pînă la final, 
vantajul lor însă nu 
fost prea sigur în 
un moment. Jucătorii 
guri, ambițioși, au forțat 
adesea egalarea, dar nesigu
ranța 
zervă 
tat în 
parte, 
de la 
s-a prea văzut), pe de altă 
parte, i-a privat de un rezul
tat mai bun. Scor final l 14-12 
(7-4) pentru echipa iugosla
vă, care se anunță (ca întot
deauna) un adversar dificil 
pentru naționala -noastră.

portarului lor de re- 
(titularul s-a acciden- 
primul meci), pe de-o 
ca și lipsa unor șuteri
9 metri (Adorian nu

gat la scor de formația noastră

Foto: T. ROIBU

VIENA; 14 (prin telefon). tn 
primul meci susținut de echipa 
Dinamo București tn compania 
formației locale E.K.E.,- tn ca
drul ;C.C.E.s la baschet masculin) 
victoria a revenit sportivilor vie- 
nezl cu scorul de 88—T5 (47-—36). 
Campioana Austriei; prezentînd 
un lot eu mulțl baschetbaliștl 
tnalțl; a folosii eu predilecție a- 
runcărlle de Ia «emidlstanță ți 
recuperările; conducind In per
manență. Fără a face o partidă 
strălucită) dinamoviștil s-au men
ținut in apropierea adversarilor; 
dar faptul că Novac a avut 4 
greșeli personale; în min. 24; s-a 
repercutat nefavorabil asupra 
posibilităților de recuperare ale 
bucurețtenilor. în orice caz, di
ferența de 
făcută tn 
București; 
lembrie tn

AU ÎNSCRIS : Alba ÎT, Cernea 
19, Visner 8, Novac T; Dlaconescu 
15, Dragomirescu 1 pentru Dina
mo, respectiv Teeka 21; Hoffman 
13, Hollerl 18, Leskova 8; Iltshevt 
8, Kitzler 8; Jelenko 2; Jeltiikar 
4, Baumgartner 6. Au arbitrat 
bine A. Pythou (Elveția) ți G. 
Horvath (Ungaria).fotbal pe glob|> fotbal

COMENTARIU
meci îl mai 
contracte cua semna

„pro".
tenisului
această ștearsă paro-

privește ne-

In timp ce așii rachetei sînt 
reuniți sub cupola sălii Wem
bley, pentru a-și disputa turne
ul de tenis pe teren acoperit, 
cel mai bogat în premii (total: 
25 000 lire sterline), cunoscut în 
istoria „sportului alb“, a tre
cut neobservat penultimul act 
al competiției care pînă acum 
se recomanda drept „supremă": 
Cupa Davis. La San Juan, în 
Porto Rico, finala inter-zone 
s-a încheiat fără surprize, 
S.U.A. elimină India cu 4—1. 
Un meci, evident, pus sub sem
nul disproporției de valoare. 
Un meci nu prea interesant, la 
discreția noilor super-campioni 
americani, în frunte cu Arthur 
Ashe, primul tenisman negru 
care urcă spre piscurile ierar
hiei.

Americanii revin în „chal- 
lenge-round", după trei ani de 
eșecuri consecutive. Spania lui 
Manuel Santana, in 1065, Bra
zilia în 1966, apoi surprinzăto
rul Ecuador în 1967, au stat de 
fiecare dată în calea calificării, 
altă dată tradițională, a echi
pei nord-americane in 
finală. De 
prizele au 
poate, de 
pierdut de
fața neobositului campion in
dian Ramanathan . Krishnan.

Curioasă, totuși, această pre
lungită prezență a indienilor, 
datină de aproape un dece
niu, in etapele superioare ale 
Cupei Davis. Este una din cu
riozitățile care pune și mai 
mult în lumină dezacordul 
care există între turnura actu
ală a acestei competiții și stan
dardul real al tenisului. Un 
Laver, un Emerson, sau alți 
mari campioni de la antipozi, 
jonglează cu primele locuri in 
mai toate turneele „open” — 
din ce în ce mai numeroase — 
în timp ce echipa reprezenta
tivă amatoare a Australiei 
prezintă ca victimă sigură 
apropiata finală cu S.U.A.

Fără îndoială, surprizele
se vor produce nici în ultimul 
meci al actualei ediții, pro
gramat la Adelaida, în zilele de 
la sfîrșitul anului. Acum, ga
zonul australian nu va mai pu
tea compensa diferențele de 
valoare dintre echipa dețină
toare a trofeului, azi 
jucătorii ei cei mai 
cuți la profesionism, 
ția challengerilor, pe
drept — doar actul de prezen-

ți în acest ultim 
reține de 
grupurile

Lumea 
dumerită
die a- ceea ce fusese altădată 
criteriul absolut al desemnării 
celor mai buni. Victoria în Cu
pa Davis nu mai certifică azi 
supremația în tenis, aceasta 
aparține neîndoios profesioniș
tilor. Lor le sînt deschise acum 
porțile tuturor marilor turnee,. 
cu excepția uneia singure — 
Cupa Davis. De ce ?

Interesul pentru disputa „sa- 
latierei de argint" scade, inevi
tabil. Voci tot mai numeroase 
cer o reformă și în acest ul
tim bastion al tenisului pretins 
amator. Le încurajează și u- 
riele insuccese obținute de pro
fesioniști în primele „open"- 
uri. In fond, prezența acestora 
intr-o competiție 
echipe cu doar 2 
4 jucători, nici 
perturbațiile de 
mut, de pildă, 
primelor turnee 
la Roland. Garros
Oricum, 10—15 australieni de 
clasă vor lipsi fortuit din 
meciurile Cupei Davis și ierar
hia existentă pînă acum se va 
menține nealterată.

Ar fi și o soluție mai aproa
pe de adevăr, de spiritul 0- 
nest, care nu trebuie să lip
sească din nici o întrecere.

care reunește 
sau maximum 
nu ar aduce 
care s-au te- 

organizatorii 
deschise, de 

și Wimbledon.

în numărul de ieri am pu
blicat majoritatea rezultate
lor din competițiile europene 
de fotbal. Iată unele amă
nunte la principalele meciuri, 
precum și alte rezultate.

în „Cupa campionilor eu
ropeni", victoria lui Manches
ter United (3—0) în fața e- 
chipei Anderlecht a fost rea
lizată prin punctele marcate 
de Kidd și Law (2). Jocul a 
fost urmărit de peste 50 000 
de spectatori.

La Amsterdam, Ajax a în
trecut cu 2—0 (1—0) pe Fe
nerbahce Istanbul. Fotbaliștii 
turci s-au apărat majoritatea. 
timpului în 8 jucători, stope
rul Nunweîller III fiind un 
serios obstacol în calea o- 
landezilor. Cele două puncte 
au fost marcate de Nuninga 
și Muller. Meciul a fost de 
un bun nivel tehnic și a fost 
urmărit de aproape 65 000 de 
spectatori.

Tn orașul Glasgow, echipa 
Celtic a dispus cu severul 
scor de 5—1 (1—1) de forma
ția iugoslavă Steaua Roșie. 
Fotbaliștii scoțieni, și-au asi
gurat un substanțial avantaj 
pentru jocul retur, programat 
la 27 noiembrie la Belgrad. 
Punctele au fost înscrise de 
Johnstone (2), Murdoch, Len
nox și 
echipei 
cat de

Wallis. Unicul gol al 
iugoslave a fost mar- 
Lazarevici;

★
rezultate : „Cupa cu- 

Porto (Portugalia) 
— Slovan Bratislava (Ceho
slovacia) 1—0 (1—0); „Cupa 
orașelor tîrguri" : Olympique 
Lyon (Franța) — Vittoria 
Setubal (Portugalia) 
(1-1).

Meciurile dintre Keal Ma
drid — Rapid Viena și Spar
tak Trnava — Lahti Reipas 
(tur) se vor desfășura la 20 
noiembrie.

★
în „Cupa Rappan", la Bu

dapesta, s-au întîlnît echipe
le Honved din localitate și 
Zelezniciar (Sarajevo). Fotba
liștii iugoslavi au obținut viei 
toria cu scorul de 1—0, prin 
punctul marcat în minutul 
84 de Jelusici. Returul va a- 
vea loc la 4 decembrie, la 
Sarajevo. în cadrul aceleiași 
competiții, Deportivo Espa- 
nol a învins cu 1—0 (0—0) 
pe Austria Viena. Fotbaliștii 
spanioli s-au calificat pentru 
sferturile de finală ale com
petiției.

marea 
data aceasta, sur- 
lipsit. Afară doar, 

acel singur punct 
Clark Graebner în

Cu 
în 
zone, 
unul 
ai 
tru

toată Infrîngerea suferită 
prima zi a finalei infer- 

Clark Graebner rămine 
din echipierii de bază

formației americane pen- 
apropiatul „challenge

round" cu Australia Vied UDRIȘTE
r

Pe o ninsoare abundentă s-a 
desfășurat aseară jocul de ho
chei Steaua — Agronomia Cluj

1. Steaua
2. Dinamo
3. Avîntul M.C.
4.. Agronomia
5. Petrol Geol.

37:11

se 
in

nu

lipsită de 
buni, tre- 
și forma
care — e

^tefex-radio-telefon^
Cea de a 27-a ediție a „Cursei 

de S zile" de la Dortmund a 
fost eîștigată de perechea Rudi 
Altig (R.F. a Germaniei) — 
Patrick Sercu (Belgia), care a 
realizat 326 puncte. După un 
tur a sosit cuplul cicliștilor 
vest-germani Kemper — Ol
denburg.
■

In campionatele internațio
nale de tenis pe teren acoperit 
ale Angliei, tînărul jucător en
glez Battrick a reușit să-1 eli
mine surprinzător 
canul Ashe 6—1,
Alte rezultate mai importante 
Hewitt (Australia) — Hutchins 
(Anglia) 6—3, 8—6, 6—3 ; Cox 
(Angiia) — Kukal (Cehoslova
cia) 6—1, 10—8, 6—8, 6-3

69—59 (34—26) pe Simmenthal, 
ocupînd primul 
mentul final.

loc în clasa-

pe ameri-
6—4, 6—2!

In turneul masculin de bas
chet de la Bologna, echipa El
dorado a reușit să învingă cu 
scorul de 73—70 (37—32) echipa 
Simmenthal Milano, Oransoda 
a întrecut cu 77—76 (43—36) e- 
chipa Candy. în ultimul meci 
Candy a învins cu scorul da

BUENOS AIRES 3 0

s?

PENAROL - RACING

La Montevideo a început 
o competiție internațională de 
fotbal la care participă cîte
va formații sud-americane și 
europene. în primul meci, 
desfășurat la Montevideo, Pe- 
nârol ă dispus cu-scorul de 
3—0 (1—0) de Racing Buenos 
Aires. Cele trei puncte au 
fost realizate de Roche, Spen
cer și Carrera. Meciul a fost 
de slab nivel tehnic, fiind 
urmărit de 25 000 de specta
tori. în cadrul acestei com
petiții urmează să mai evo
lueze la date care vor fi sta
bilite și alte echipe învingă
toare ale „Cupei interconti
nentale" ca Real Madrid, 
Santos și Internazionale Mi
lano.

★
Peste 25 000 de spectatori 

au urmărit, la Birmingham, 
meciul internațional dintre e- 
chipele de tineret (jucători 
sub 23 de ani) ale Angliei și 
Olandei. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 
2—2 (0—1). Punctele au fost 
marcate de Radfors, Hurts, 
respectiv Geels și Klinjan.

Intr-un meci 
„Cupa Alpilor” 
gheață, echipa 
Klagenfurt 
(2—0, 2—1, 
liană H.C.
■

Manuel
din nou titlul de campion de 
tenis al Spaniei. în finala com
petiției, desfășurată la Madrid, 
Santana l-a învins cu scorul 
de 6—4, 3—6, 6—2, 6—2 pe
Manuel Orantes. La feminin, pe 
primul loc s-a clasat Maria Es- 
tallea. Ea a învins-o în finală 
cu 2—6, 10—8, 7—5 pe Carmen 
Coronado.
■

In cadrul lucrărilor Comisiei 
internaționale de ciclism (die 
sală, de pe lingă U.C.I., s-a 
stabilit ca viitoarele campiona
te mondiale de ciclobal să se 
desfășoare în anul 1969 la Er
furt (R.D. Germană), intre 23 
și 26 octombrie. Ediția din 1970 
va avea loc la Praga.

conțină pentru 
la hochei pe 

austriacă A.C 
a învins cu 7—2
3—1) formația ita- 

Bolzano.

Santana a cîștigat

în campionatul U.R.S.S.

Dinamo Kiev s-a distantat

!, Ervin Ballabio, se 
neu luat cu prilejul 
hipa șa l-a susținut 
m se știe, fotbaliștii 

elvețieni — viitorii noștri adversari din preliminariile C.M. — 
n-au strălucit in acest meci, ciștigat doar cu 1—0 în fața for

mației iugoslave Hajduk Split
Foto : A.S.L.

metania 
care ec 

După cu

Foto : R. TEODOR

de handbal

româncelor, 
cinci victorii 
ale actualelor

UN CONCURS
TRADITIONAL

ȘI-A ÎNCHEIAT CARIERA...
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După 38 de etape, în cam
pionatul U.R.S.S. conduce e- 
chipa Dinamo Kiev cu 57 de 
puncte, urmată de Spartak 
Moscova — 51 de puncte. Cî
teva rezultate din etapa a 
38-a : Tbilisi — Aripile So
vietelor Kuibîșev 7—2 ; Ara
rat Erevan — Torpedo Mos
cova 1—1; Șahtior Donețk — 
Ț.S.K.A. 0—0 ; Kairat Alma- 
Ata — Spartak Moscova 1—2; 
Pahtakor Tașkent — Loko
motiv Moscova 1—1 ; Dinamo 
Kirovabad — Dinamo Minsk 
0—3.

NOUTĂȚI PUGILISTICE
La 6 decembrie va avea loo 

la Madison Square Garden 
din New York meciul dintre 
„greii" Buster Mathis (115 kg) 
și George Chuvalo (Canada), 
fost șalanger la titlul mon
dial. La 10 decembrie, pe rin-

gul aceleiași arene se vorîn- 
tîlni alți grei : Joe Frazier, 
campion mondial neoficial, și 
Oscar Bonavena (Argentina).

A 9-a intîlnire dintre selecționatele feminine
ale Cehoslovaciei și României

După o absență de cîțiva 
ani, fostul campion european 
la categoria semigrea, italia
nul Giulio Rinaldi, își 
face reintrarea în cursul 
cestei luni. Rinaldt îl. va 
tîlni în meci amical, la.
noiembrie, pe australianul 
Bob Dunlop. Meciul va avea 
loc la Melbourne.

va 
a- 

jn-
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PRAGA, 14 (prin telex). — 
Vineri, la-Uherska Hradiste, se 
întîlncs? selecționatele femini
ne de handbal ale României și 
Cehoslovaciei. Este cea de a 
9-a confruntar.. dintre repre
zentativele celor două țări și 
bilanțul de pînă acum înclină 
net în favoarea 
care au realizat 
față de cele două

în-gazde, una dintre partide 
cheindu-se la egalitate.

Partida este așteptată 
mult interes, deoarece antre
norul Keczkemethy a promovat 
numeroase jucătoare tinere in 
lotul cehoslovac, jucătoare ce 
doresc desigur să aibă o fru
moasă comportare. Din echipa 
gazdă fac parte numeroase ju
cătoare slovace, printre care

cu

Buresova, Kostorinova, Galbo- 
va, Salingherova, Ciferska, Du- 
rișova, Starkeova și Medvecka. 
Rămine de văzut dacă jucă
toarele selecționatei cehoslovace 
vor putea face față valoroasei 
reprezentative a României.

Duminică, la 
tncă o îritilnire 
reprezentative.

Ostrava, are loc 
între cele două

Jan SOKOL

★

La Nagoya, pugilistul japo
nez de categorie ușoară, Oga
wa, a dispus prin k.o. în run
dul 6 de filipinezul Medina. 
Ogawa este unul din șalan- 
gerii oficiali la titlul mondial 
al categoriei.

«LA OVOiMDERgA EDFHE1

„New York Athletic Club" 
a anunțat că în anul ce vine 
nu va mai organiza la Ma- 
dispn Square Garden tradi
ționalul său concurs atletic de 
sală, desfășurat fără întreru
pere de 100 de ani încoace. 
Concursul va fi înlocuit cu o

altă reuniune atletică, într-un 
oraș ce va fi desemnat ulte
rior.

JOHN TIGER
ÎNVINGĂTOR PRIN K.O

în cadrul unei gale de box 
desfășurate la Hamburg, pu
gilistul nigerian John Tiger 
l-a învins prin K.O. tehnic 
în repriza a doua pe Karl 
Heinz Klein (R.F.G.).

CAMPIONATUL
UNIONAL DE HOCHEI 

PE GHEAȚĂ

ULTIMUL TERMEN
PENTRU MAZZINGHI

Au continuat meciurile din 
cadrul campionatului unional 
de hochei pe gheață. Dinamo 
Kiev a învins cu scorul de 
4-2 (2-0, 2-0, 0-2) pe SKA 
Leningrad, iar Torpedo Gorki 
a pierdut cu 4-5 în fața echi
pei Hlmik Voskresensk.

Organizația boxului mon
dial (WBA) a stabilit ca me
ciul dintre italianul Sandro 
Mazzinghi și americanul de 
culoare Freddie Little să aibă 
loc pînă la 30 ianuarie 1969. 
în cazul că nu va fi de acord 
cu acest termen, Mazzinghi nu 
va mai avea dreptul de a 
lupta pentru centura mondia
lă a categoriei mijlocie mică.

40368


