
ji

mtrs txrtlbi vnittwI

Anul XXIV-Nr. 367 (5801) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Naționala de handbal și-a onorat jubileul

ROMÂNIA-UNGARIA 1741

scăpat din nou de tub „supravegherea" jucătorilor maghiari și va marcaSamungi a

' R.S.S. GRUZINA — SPANIA 
22—21 (13—11). Arbitru : VI.
Cojocaru (România). Au în
scris s EkseuiMze 2s Phakad- 
z.e 2, Gazdelîatrt 5. Terțvadze 
7, Nedbailo 5, Hincîkațvill de 
la învingători ți Morera 3, 
Arme 6, Morsiles 9, Medina, 
Sagara, De Mîguel de la în
vinși.

IUGOSLAVIA — ROMANIA 
tineret 22—16 (14—8). Arbitru : 
H. Bercînger (Elveția). Au 
jucat : IUGOSLAVIA : Hos
tiei (Mervar) — Pokrajac 1, 
Miskovlcl 2, Zagmestar 9, La- 
vrnici 2, Karaiici 1, Dragîcevici 
5, Peziel 2, Popovici, Eazare- 
vJcl, Mârtincevîci ; ROMANIA

tineret I Orban (Dincă) — 
Ștef, Răduțoin 2, Birtalam 4, 
Bota 1; Stoica 1, Speck 6, 
Stenței 1, Voinea L Filipescu, 
Oprescu.

ROMANIA - UNGARIA 
17—11 (8—4). Arbitru : K.
Schof (R.D.G.). Au evoluat : 
Penu (Bogolea) — Nica, Gruia 
8. Guneș,- Gațu 3, Paraschiv, 
Samungi 1, Goran; chlcid 3. 
Popescu 2, Coasă ; UNGARIA: 
Horvat (Varga) — Klein, Kalo( 
Fenyo 1, Mârosi 3, Kovacs 1; 
Slmo S; Adorjan 1, Htmyad- 
kurtl Takacs 2, Nagy.

Astăzi, de la ora 17; în sala 
Floreasca este programată 
partida România — R.S.S. 
Gruzină.

Pentru prima reprezentativă 
de handbal a țării; partida cu 
echipa Ungariei, programată a- 
aeară in a treia reuniune a 
„Cupei orașului București" a

însemnat frumosul jubileu al 
celui de al 100-lea meci inter
național. Numeroșii iubitori ai 
acestui sport prezenți în tribu
nele de Ia Floreasca i-au a-

plaudat cu căldură pe tricolori 
la apariția in teren, și ne-am fi 
așteptat ea și federația de spe
cialitate să marcheze într-un 
mod festiv acest remarcabil e- 
veniment. Din păcate însă...

N-am vrea să credem că a- 
cest motiv a deranjat pe unde
va pe cei 12 jucători, ce ne re
prezentau țara în întîlnirea cu 
formația ungară, într-o aseme
nea fnăsură ca să explice de
butul lor, total neconcludent, 
în acest meci. După 13 minute, 
adversarii conduceau cu 4—0 
și atacurile românilor erau sto
pate cu regularitate Ia semicer
cul advers. A fost un prim e- 
fect al încrederii prea mari cu 
care handbaliștii noștri au a- 
bordat întrecerea, siguranță ce 
avea să te întoarcă (in aceas
tă perioada) împotriva lor ca 
un bumerang.

DE EA 0—4 LA 10-4 !
Experimentați!. antrenori ai 

„7“-lui românesc, Nedef și Tro-

(Continuare în pag. a 4-a)

In campionatul de hochei
Nu?a MUSCELEANU

Adrien VASIL1U

JOCURI FRUMOASE ÎN EUH DE IERI
Mult mal îngăduitoare flecît 

îț>, ziua precedentă, Vremea a 
tost Ieri favorabilă bunel desfă- 
idrărl a locurilor de hochei pro- 
gt,< mate In etapa a III-a a retu
rului primei manșe a campiona
tului național. Și satisfacțiile ce
lor prezenți în tribunele patinoa
rului artificial au fost de această 
dată mal mari. In primul rînd, 
pentru că ei au putut urmări

eliminat pe 10 minute jucătorul 
Mihoe.- care a vrut să lovească 
cu cross pe arbitrul de poartă ? 
Cum au putut cei doi arbitri 
să treacă cu vederea un aseme
nea gest reprobabil, chiar dacă 
hocheiștil acestei echipe aveau 
(poate) motive să fie nemulțumiți? 
Ce să mai vorbim de alte nu
meroase greșeli sau de îngădu
ința acestor arbitri, ceea ce a

„Duet" sportiv, In partida de hoc.hei disputată seara trecuta, 
intre echipele: Agronomia Cluj — Petrol Geologie.

Foto : N. AUREL

jocurile în condlțiuni mai bune. 
Dar nu numai atît. Trebuie să 
spunem că spectatorii au avut 
și CE vedea. Aceasta deoarece 
atît partida din deschidere, în 
care studenții clujeni au evoluat 
(înșfîrșit 1) mai aproape de va- 
loarea lor reală; ceea/Ce a făcut 
ca jocul să fie mal atractiv; in
diferent de diferența de scor, dar 
yi meciul vedetă au satisfăcut 
prin ritm, prin abundența faze
lor palpitante la ambele porți; 
prin dirzenia cu care s-a luptat 
pentru victorie.

Un singur lucru a dezamăgit 
Ieri, și anume, arbitrajele. Mai 
puțin la primul meci, unde cu
plul Z. Fodor și Gh. Tasnadi nici 
nu a avut probleme prea difi-, 
cile, dar mai mult la jocul al 
doilea unde M. Husanu și I. 
Fiorescu au comis multe și su
părătoare greșeli. In această pri
vință ne vom opri numai la una 
singură. De ce oare nu a fost

dus Ia generarea unul joc dur 
în unele momente...

Și acum cîteva cuvinte despre 
cele două partide. In primul 
meci Agronomia Cluj — după 
cum spuneam — a jucat foarte 
bine și a dominat tot timpul, 
realizînd o victorie clară, fără 
nici un dubiu în fața formației 
Petrol Geologie. Este posibil că 
o oarecare influență în rotunji
rea scorului final să fi avut șl 
oboseala echipei Petrol Geologie, 
care în etapa anterioară a lup
tat, pe o vreme nefavorabilă, să 
obțină primul său punct în cam
pionat. Rezultat : Agronomia Cluj 
— Petrol Geologie 7—0 (2—0, 3—0, 
2—0), prin punctele înscrise de 
Gali (3), Cazan I, Cazan II. Ma
rian și Barbat.

Intilnirea dintre echipele Di
namo șl Avîntul Miercurea Ciuc 
a fost echilibrată și viu disputată 
numai în primele două reprize. 
Jucătorii din M. Ciuc au început

CAMPIONATELE NAțIONALE DE GIMN ASTICĂ (JUNIORI)
ARAD, 15 (prin telefon). — 

In sala de sport a Consiliului 
orășenesc pentru educație fizi
că și sport a început astăzi fi
nala campionatului național de 
juniori la gimnastică. în prima 
zi de concurs și-au disputat in- 
tiietatea gimnastele de catego
ria a doua. După o întrecere de 
bun nivel tehnic, pe primul loc 
la individual compus s-a cla
sat, spre satisfacția publicului 
localnic, tîn&ra sportivă Rodi- 
ca Sab&u (Vagonul), ear« a «-

cumulat 35,05 p. Pe locurile ur
mătoare — Gabriela Constanti- 
nes’eu (Dinamo Bacău) cu 34,95 
p și Vanda Ispravnicu (Sc. 
sportivă Lugoj) cu 34,40 p. Iată 
primele clasate pe aparate : 
sol — Gabriela Constantinescu 
9,20 p ; paralele — Vanda Is
pravnicu 9,40 p ; birnă .— Ro- 
dica Sabău 9.20 p ; sărituri — 
Eliza Pavel (Cl. sp. ?c.) 9,30 p.

întrecerile continuă simbătâ 
șA duminică.
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Simbătâ 16 noiembrie 1968

Xochimilco —
la ora răspunsurilor

® După ce au fost cunoscuți învingătorii și învinșii...

O Fără surprize și răsturnări valorice

• Ce noutăți în pregătire s-au constatat la Ciudad de Mexico ?

• Experiența echipelor Suediei și R. F. a Germaniei n-a reușit

@ Cum s-a încheiat duelul Saporenko-Hansen cu victoria lui Hesz !

® Tineretul a dominat finalele

A VENIT

IARNA!

I
I

furtunos, au condus cu 3—0 (min. 
10), au fost egalați (3—3 min. 
19), dar n-au cedat decît în ul
timele 20 de minute. în general, 
jocul a fost frumos și interesant. 
Scor finalDinamo — Avîntul 
M. Ciuc 11—4 (4—3, 2—1, 5—0), 
prin punctele înscrise de Pană 
(3), Moiș (2); Făgăraș (2), Huțan, 
Fiorescu, Pop, Bașa pentru Di
namo ț I. Szabo (2), Jere, Oswath 
pentru Avîntul.

Călin ANTONESCU
Programul de aziora 16.30 : 

Steaua — Petrol Geologie I; ora 
13,45 : Dinamo — Agronomia Cluj.

I
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BARIERA HULIGANISMULUI
PE STADIOANE!

In afara comentariilor pe 
marginea evoluției celor 
două echipe, partida de fot
bal Dinamo București — 
West Bromwich Albion ne-a 
prilejuit și unele reflecții cu 
totul neplăcute în legătură 
cu comportarea anumitor 
spectatori. Ne referim, în
deosebi, la reacția unei părți 
din publicul situat la tribu
na a doua a stadionului „23 
August", care
minarea jucătorului 
Rees, dar mai ales 
șitul partidei — a 
cu sticle și tot felul
obiecte (unele chiar din me
tal greu) în incinta terenului 
și apoi spre tunelul de ie
șire din stadion. Acestui tir 
dezlănțuit de elementele hu
liganice îi putea cădea orici
ne victimă și printre cei 
loviți se află și jucătorul di- 
namovist Popa, pe care l-a

după eli- 
englez 

la sfîr- 
aruncat 
de alte

nimerit o piesă metalică (!) 
în picior. Bineînțeles, toate 
aceste- acte necugetate au 
creat au „spectacol" peni
bil, care a aruncat o umbră 
asupra întregului public pre
zent la acest meci.

După cum se știe, însă, 
asemenea triste situații s-au 
mai produs pe stadioanele 
noastre și cu prilejul altor 
meciuri de fotbal. Să ne a- 
mintim doar de două dintre 
ele, care s-au disputat la 
București; Dinamo — Inter- 
nazîonale Milano, Rapid — 
Juventus Torino. După fie
care dintre aceste partide, 
în timpul sau la sfirșitul că
rora s-au petrecut incidente 
asemănătoare, fotbalul și 
publicul bucureștean au ie
șit cu obrazul pătat, tot
odată cluburile respective și

C. FIRANESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

în Cișmigiu, prima zăpadă și-a păstrat 
doar cîteva ore inocența. Apoi, copiii — 
înfruntind viscolul — au luat-o cu asalt, 
regretînd că și-au lăsat acasă săniuțele.

Dar iarna abia începe...

Foto : AUREL NEAGW

Ion Tiriac evoluează
in patru turnee din Italia

Astăzi, urmează să 
plece în Italia, ma
estrul emerit al 
sportului Ion Țiriac. 
Tenismanul român 
va concura timp de 
o lună de zile la o

suită de concursuri 
la Milano, Torino, 
Roma și Ancoiia. 
Primul turneu înce
pe luni, iar la ulti
mul va fi prezent și 

Hie Năstase.

F.C Argeș —Dinamo București 
la 5 decembrie

Jocul restanță din cadrul primei divizii 
F. C. Argeș — Dinamo București se va dis
puta în ziua de 5 decembrie la Pitești. 
Amintim eă această partidă trebuia să aibă 
loc în cadrul celei de a treia etapă.

PANORAMIC SPORTIV EXTERN

Greul canadian George Chuvalo, în mare formă, l-a învins prin k.o. pe ita
lianul Dante Cane, la Toronto. Următoarea lui „etapă" — contra M Butter 

Mathis

Noi te iubim, 
Vernescu

ntre sportivi, oameni ai curajului 
și deciziei prompte, ai cavaleris
mului purificat de anacronisme 
medievale, ai zîmbetului oglindind 
desâvîrșite seninătăți sufletești, re
lațiile trebuie să stea sub semnul

acelui echilibru pe care îl realizează, în 
colaborare, multiplele calități umane ar
monizate deplin, pe gama diversă a 

forței și îndemînării fizice, a imaginației 
permanent fecunde, a celui mai generos 
izvor de temeritate : recunoașterea supe
riorității partenerului de " '
condițiile arbitrajului unui 
punerea în fata judecății 

Spectatorii, cu bagajul
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• Misiunea facilă a fot

baliștilor de la Spartak 

Trnava

• Tsi vor lua francezii re-

vanșa în fața celor 15 
Springboks ?

® Âlte competiții impor

tante ale viitoarei săp- 
tâmîni (citiți în pagina 

a IV-a : PANORAMIC 

SPORTIV EXTERN)
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întrecere în 
terț și cu su- 

publice. 
lor de senti- 
cunoștinfe atît 

. ---- —... ---------- "4,i aparte.
Intre ei și tehnicieni „circulă" ziariștii, 
încercînd să transforme platforma tehni
cii în alfabet și subiectivismul tribunelor 
în abecedar, construind adică acea punte 
de _ legătură între cele două baze ex
clusive, ale unuia și aceluiași front : sta
dionul.

Am definit cele două baze drept 
elusive" deoarece în c_  „„
c.țede că fotul se cere subordonat creă
rii atmosferei unui rezultat favorabil, iar 
dincolo, spectacolului pus și el, firește, 
în legătură tot cu performanta dorită. 
Exagerările pîndesc ambele tabere.

La Mexico am reîntîlnit, la punctul său 
cel mai acut, prețiozitatea și răsfățul 
campionului, înfășurîndu-l ca o coajă I 
labilă de sensibilități vibrînd alarmant | 
chiar la cel- mai sincer compliment. Un 
caz ne-a fost furnizat de către Aurel I 
Vernescu, altul de către Tânase Mureșan. | 
Mari și consacrate valori ale sportului 
național și mondial, cei doi ași ai caia- I 
cului și floretei, erau suprasensibilizatî I 
la unele remarci ale cronicarilor de spe
cialitate, emițînd aprecieri la adresa lor, I 
de loc măgulitoare, desigur nefundamen- I

I
I 
I 
I 
I

menta și convingeri, cu cunoști 
de eterogene devin personalități

. „ex-
cea sportivă se

I

tale decît pe un subiectivism căruia i 
se poate spune fără greșeală, vedetism. 
Dar iată că, din păcate pentru sportul 
nostru ca și pentru cei doi iubiți cam- 
Pior|i susnumiți, rezultatele olimpice n-au 

din cauze multiple, pe măsura am
bițiilor si nici măcar pe cea a posibî- 
litajlor Jor reale. A urmai retragerea în 
acea_ găoace mai ascunsă a propriului 
eu, în care fiecare se reîntoarce abătut 
și solitar, în clipele ce urmează înfrîn- 
gern.

De ce încredințăm azi aceste rînduri 
tiparului ? Pentru că-l iubim pe Vern»s- 
cu și pe Mureșan ca și pe toți ceilalți 
sportivi de elită ai tării care ajung să 
o reprezinte _ în marile confruntări inter
naționale. Fiindcă vrem ca în jurul lor 
sa nu se mai țeasă acea plasă înșelătoa
re a falselor „condiții" necesare ’ perfor
mantei ; conform ei sportivul ar trebui 
sa fie permanent mintii, cufundat cu 
bună știință în baia călduță a compli
mentelor, cu și fără acoperire, spunîndu- 
i-se doar ceea ce știm că i-ar face plă
cere. Cineva ne reproșa alarmat la Me- 

r-n 9a?etar („Poate chiar 
d-ta ? ) i-ar fi spus lui Emil Rusu că n-ars 
niC1.. ?an,sâ acolo, demobilizîndu-l ; alt 
„gri|uliu fusese alertat că, nu-si amin
tea cine („Oi fi fost tot d-ta ?"') îl bă
tuse pe umăr pe antrenorul Radu Huțan, 
așa cum acesta făcuse pe vremuri cu 
persoane^ de o condiție morală nu toc
mai pură, ceea ce s-ar fi putut să dău
neze viitoarelor rezultate...

Astfel de păreri și temeri țes pînze în 
care forța morală și fizică a sportivilor 
se va topi mai curînd decît ne putem aș
tepta. Lia Manoliu știa că are un liga
ment desprins și antrenorul ei nu i-a as
cuns acest adevăr, cum nici pe acela că 
llgen și Kleiber o pot întrece; Vioricâi 
Viscopoleanu, celălalt mare sportiv, loan 
Săter, îi spunea, zi de zi, că n-are’ șanse 
prea mari față de alte concurente, dar 
nici una nici cealaltă nu renunțaseră la 
ideea de a se măsura pe teren” cu prin
cipalele favorite,_ învingîndu-le pînă în 
ce!e din urma și încâ cu noi recorduri, 
Pînă și Emil Rusu a E 
la proba în care nu ar fi avut ce să 
caute... “

De ce ? Pentru că, mai înainte de toa
te, atletul de valoare este propriul său 
adversar și trebuie să se învingă. Dacă 
nu reușește o dată are datoria sâ încer
ce în continuare.

De aceea scriem azi aceste rînduri do
rind a-( face pe Vernescu și pe alții ca 
el, să înțeleagă că-i iubim și că ne a- 
fecteazâ trecătoarele lor nereușite, că ei 
rămîn pentru noi aceiași idoli pe care ne 
străduim sâ nu-i idealizăm prea mult 
pentru a nu ni-i înstrăina, dar cărora ne 
simțim obligați a le așeza în fală, cît 
mai des cu putință, oglinda obiectivitătii, 
obligîndu-i sâ nu închidă ochii, rugîndu-i 
sâ nu se iubească ei înșiși peste măsură. 
Vernescu, chiar dacă privirile tale sînt 
acum mai triste decît în ziua victoriilor 
pe care ni le-ai dăruit tuturor "nvîngător 
sau învins, noi te iubim, Vernescu.

EM. VALERIU
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5 cu noi recorduri. I 
bătut recordul tării I t: __ . - ■
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Aodiator et altera pars

emerită

INTERVIUL NOSTRU

Nicolae Ciumeti ne-a făcut 
o vizită la redacție. După 
cite se p^re, era într-un „tur
neu" pe la diferiți oameni 
care sări ajute să iasă dîn 
impas. Era supărat. Pe alții 
șî (mai puțin) pe sine. Moti
vul nu este greu de bănuit : 
recenta 'Jaotărîre a Biroului 
F. R. Ciclism prin care a fost 
sancționat cu suspendarea din 
lotul republican pe timp de 
6 luni.

— Mă afectează teribil a- 
ceastă suspendare. Am mun
cit 8 ani pentru a realiza 
performanțele sezonului 1968 : 
locul 11 în.\ „Tour d’Annaba", 
locul 14 (I — pe echipe) in 
„Turul Marocului", locul 23 
(VI — pe echipe) în „Cursa 
Păcii", locul' 3 în „Cupa Vo
ința", locul 4 în „Turul Ro
mâniei" și locul 4 (I — pe 
echipe) în „Turul Greciei"... 
La campionatele naționale 
n-am fost în formă — eram 
în revenire durpă. gripa con
tractată la sfîrișitul lunii mai 
— și nu m-am putut impune, 
îmi pare rău, mai ales pen
tru faptul că eram dator clu
bului. In ansamblu am avut 
însă un sezon excelent. Cel 
mai. bum din cariera mea de 
ciclist. La 25 de ani, am con
vingerea că acesta este doar 
începutul. A intervenit — pe 
neașteptate — această suspen
dare icare mă stopează...

— Din cîte cunoaștem, pen
tru rezultate ai fost selecțio
nat în lotul național. Abate
rile del ordin disciplinar au 
fost ce^e care au dus la ho- 
tărîrea Biroului F. R. Ciclism 
de a se acorda irascibilului 
Nicolae Ciumeti o perioadă 
de reflectare...

— N-a fost o abatere, ci o 
ieșire nervoasă. In „Turul 
Greciei", supărat pe faptul că 
înainte de etapa de contra
timp individual organizatorii 
nu ne-au dat pachete cu des
tulă mîncare și nu au ame
najat un loc unde să putem 
lua masa omenește, m-am a- 
dresat pe un ton mai puțin 
reverențios tov. prof. N. Oțe
leanu, conducătorul delegației. 
Lucrul acesta îmi putea fi 
scuzat dacă se ținea seama 
de faptul că am depus efor
turi mari în această cursă. 
Eu am dus — aproape în per
manență — greul (martor îmi 
este Nicolae David, alergător 
în echipa Steaua, pe care,

seară de seară, îl chemam 
să-mi facă masaj), plăttndu-i 
din diurnă cite 10 drahme pe 
zi. (Extraordinară această 
destăinuire ! Un coleg, un 
ciclist, pretinde să i se plă
tească pentru un serviciu 
făcut în timpul unei compe
tiții în care, de fapt, este 
vorba de prestigiul ciclismu
lui nostru). Nu știu cum, 
însă, toate se sparg în capul 
meu. Cel care a vociferat și 
a trîntit pachetul cu mîncare 
a fost C. Ciocan, dar mani
festarea lui mi s-a pus tot 
mie în sarcină.

— Participînd la ședința Bi
roului F. R. Ciclism am auzit 
și alte lucruri. Se pare că 
aceasta a fost ultima din 
suită de ieșiri pe care, cu in
dulgență, le putem numi ne
sportive.

— Orice om greșește. N-am 
să pretind că pe parcursul 
anilor n-am mai călcat cu 
stingul. Aș fi vrut însă să se 
pună toate în balanță — bune 
și rele — atunci cînd mi se 
judecă comportarea, 
teptam îngăduință, 
doar să nu mi se 
drumul spre o tot mai bună 
pregătire, drumul spre apo
geul carierei mele în ciclism. 
In 1969 sînt competiții inter
naționale deosebit de impor
tante în calendarul federației 
noastre. Trebuie să recunoaș
teți că absența din lotul na
țional pînă în luna mai va 
impieta serios și asupra res
tului sezonului. Mi-am cerut 
scuze tov. prof. N. Oțeleanu, 
antrenorului meu, tov. prof. 
N. Voicu și sînt dispus sa 
cer scuze și celorlalți față 
de care am greșit. Dacă s-ar 
lua în considerație nopțile 
acestea din urmă, pe care nu 
le-am dormit, necăjit fiind 
din pricina sancțiunii, s-ar 
putea socoti că pedeapsa și-a 
făcut efectul. De altfel sînt 
gata să mă angajez în fața 
conducerii clubului Dinamo, a 
federației și a dv., a ziarului 
„Sportul", că numele meu nu 
va mal fi implicat tn nici o 
poveste de acest gen.

Desigur, audierea „celeilalte 
părți* poate scoate în eviden
ță lucruri noi. Ele pot apăra 
sau acuza. Dar oricum, se 
cere făcută...

Nu aș- 
Dorearn 
stopeze

Hrisfache NAUM

Programul penultimei etape
a diviziei A

Duminică, tntr-o serie de o- 
rașe, are loc etapa a IV-a, pen
ultima, a campionatului divi
ziei A pe echipe la lupte gre- 
co-romane și libere. Iată pro
gramul etapei : GRECO-RO- 
MANE — LA BUCUREȘTI : 
(grupa I) Metalul București — 
Metalul Marghita — Progresul 
București (sala Progresul de la 
ora 9); (gr. II) 
rești — Steagul 
A.S.M.T. Lugoj 
de la ora 14);
(gr. III) Dunărea Galați — Elec- 
troputere Craiova-Rapid Bucu
rești ; LA TIMIȘOARA : (gr. 
IV) C.F.R. Timișoara — Steaua 
București — A.S.A. Cluj. La 
LIBERE — LA BRAȘOV (gr. I) 
StfeagUl roșu Brașov — Olimpia

Competiția de ia Belgrad a fost comparabilă,
ca spectacol, cu europenele"!

declară maestre

Dinamo Bucu- 
roșu Brașov — 
(sala Dinamo, 
LA GALAȚI:

Satu Mare — Progresul Bu
curești ; LA PLOIEȘTI ; (gr. 
II) Petrolul Ploiești — Steaua 
București — Dinamo Bucu
rești; LA CLUJ: (gr. III) C.S.M. 
Cluj — A.S.A. Brașov — Rapid 
București; LA TG. MUREȘ : 
(gr. IV) Mureșul Tg. Mureș — 
Dunărea Galați — A.S.M.T. Lu
goj-

Jucătoarele și jucătorii noștri 
de tenis de masă s-au reîntors 
de la Belgrad, dar noi examene 
îi așteaptă. Luni și marți ei vor 
fi prezenți, în sala Floreasca, la 
un concurs de selecție, dar cel 
mai greu va fi peste șapte zile 
cînd, la Moscova, reprezentativa 
României va întilni pe cea a 
U.R.S.S., în cadrul „Ligii euro
pene". Deși foarte ocupată an- 
trenoarea federală Ella Constanti- 
nescu a acceptat să ne împărtă
șească unele dintre impresiile 
sale de la recentele internaționale 
ale Iugoslaviei, unde a însoțit pe 
sportivii români.

— Comparativ cu europenele 
de la Lyon, cum vi s-a părut 
evoluția celor mai bune „pa
lete" continentale prezente în 
capitala Iugoslaviei ?

— Competiția a fost foarte 
In afara cîtorva absențe, tn rest, 
au fost prezenți, cei mai ' ’
jucători, în frunte cu campionii 
Europei Ilona Vostova și Dra- 
gutin Șurbek. Raportat la ten
siunea existentă în timpul me
ciurilor și la numărul de parti
cipant, concursul de la Belgrad 
s-a situat stlb nivelul Lyonului 
dar, ca spectacol, el a fost la 
fel de bun. în nota obișnuită au 
jucat Rudnova, Jurik, Karlikova. 
Schbler a fost superior apariții
lor sale de început din alte se
zoane, iar Alser a acționat mai 
puțin concentrat, în timp ce Kjell 
Johansson, folosind o paletă 
străină, n-a convins. De aseme
nea, sovieticii Amelin, Sarkojan 
și Gomoskov au arătat aceleași 
carențe lyoneze : momente de 
scădere în situațiile decisive. To
tuși, Gomoskov a făcut o finală 
frumoasă în compania lui Șurbek. 
Stanek,. Kolarovics, Kunz (Ceho
slovacia) și maghiarul Borszei nu 
s-au ridicat la nivelul demonstrat 
la europene. Lotul feminin al 
Ungariei a fost întinerit. Locul 
Evei Koczin, care a abandonat 
activitatea competițională, a fost 
luat de Beatrix Kishazi și Maria 
Nemeth. Prima este o apărătoare 
sută la sută, în genul Martei 
Tompa de la noi, iar cea de a 
doua atacă cu priza toc. Ilona 
Vostova, marea revelație de la 
Lyon, a decepționat și n-a mai 
arătat sclipirile de acum șapte 
luni, în special împotriva adver
sarelor ofensive. în schimb, 
Șurbek a strălucit. După Lyon, 
el a avut o scurtă perioadă de 
regres, apoi a început o adevă
rată ascensiune, cucerind patru 
titluri internaționale consecutiv : 
Balcaniada, campionatele C 
del, Austriei și Iugoslaviei, 
celentele sale calități fizice 
tehnice sînt ancorate pe un 
ternic fundament moral. El a 
venit un 
cuperări 
Neale și 
revenind 
ca noua
pe cea veche, dar, tinerele apă
rute nu au ajuns nici la nivelul 
jucătoarelor care s-au retras din 
sport.

— Dar sportivii pe care i-ați 
îndrumat ?

— Indiscutabil Maria Alexandru 
a fost prima vioară. Nu numai 
prin rezultate, dar și prin fac
tura jocului. Ea a marcat o îm
bunătățire în ripostele pe care a 
știut să le dea atacantelor. Bine 
inspirată, Maria a realizat un 
succes prețios în fața Rudnovei, 
prlntr-o mobilizare adecvată, 
prin multă dîrzenie. A apărat 
razant, dirijat, s-a mișcat bine 
și și-a incomodat vizibil adver
sara cu noua paletă (acoperită

tare.
buni

Olan- 
. Ex- 

și 
pu- 
de- 
re- 
cu

mare specialist In 
de scor (meciurile .
Gomoskov). In sfîrșlt, 
la tete, mă așteptam 
promoție să depășească
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va des- 
o dublă 
între se-

„3 SECUNDE

numai cu

a sportului Ella Constantinescu
cauciuc obișnuit cu 

zimți în afară). La fel a pro
cedat Maria și în partida cu 
Vostova pe care a scos-o din 
ritm. Contra apărătoarelor, Maria 
s-a comportat la nivelul cunoscut, 
dar cu mari fluctuații. Bună
oară, în meciul cu Kalinska a 
dominat de departe, pentru ca, 
apoi, cu Kishazi, w “ 
randament redus 
toate acestea, un 
Maria a început să utilizeze mai 
mult atacurile pregătitoare. Con
sider că trecînd de la paleta 
sandvich la cea clasică, Maria 
Alexandru a făcut schimb

să aibă un 
tn atac. Cu 
semn bun :

ca fi preluarea topsplnulul cu 
(orhanăul, prin acoperire.

Față de cele mal bune evolu
ții din trecut, Carmen Crișan nu 
mi s-a părut tn progres. S-a 
prezentat cu un contraatac în
cetinit, mai puțin sigură. Poate 
să fie fi o consecință a faptu
lui că ea a insistat prea mult, 
tn ultimul timp, pe jocul de mij
loc fi atacul forhand pe mingi 
„tăiate". Sinceră să fiu, nlel lo
viturile ofensive din forhand nu 
mi-au plăcut.

Giurglucă fi Rethl au avut o 
evoluție obișnuită pentru ei, dar 
insuficientă pentru a ține pasul

• Azi și mîine se 
fășura, în Capitală, 
întllnlre internațională 
lecționatele de junioare ale 
Clubului sportiv școlar Bucu
rești șl Școlii sportive din Ple
ven. Ambele partide vor avea 
loc In sala Progresul, sîmbătă 
la ora 19,30 și duminică la 
ora 15.

• Duminică se va disputa 
prima etapă a diviziei B (fe
minin). Sînt programate me
ciurile Șc. sp. Sibiu — „U“ Ti
mișoara, Foresta Arad — Mu
reșul Tg. Mureș, Voința Tg. 
Mureș — Șc. sp. Craiova, Șc. 
sp. Brașov — Politehnica Bra
șov, Șc. sp. Satu Mare — Spar- 
tac Salonta în seria I și Arhi
tectură București — „U” Iași, 
Școlarul București — I.E.F.S. II, 
Olimpia București — Rapid II 
București, 
— Voința 
Ploiești — 
rla a Il-a.

• întllnlrea dintre I.C.H.F. 
și Dinamo (masculin, divizia 
A), programată inițial duminică 
in »ala Giulești, va avea loc 
luni Ia ora 20 in sala Dinamo. 
O altă partidă aminată: Șco-

feminin).

MARIA ALEXANDRU

Pedagogic Constanța 
București și Șc. 1 sp. 
„U“ București in se-

• Au fost hotărîte noile date 
de desfășurare a fazei de zonă 
a „Cupei F.R.B." la minibaschet: 
6—8 decembrie. înscrierile se 
mai primesc pînă miercuri, 
20 noiembrie.

O Alți doi arbitri români au 
fost desemnați să conducă par
tide In competiția oficială 
„Cupa cupelor". Dan Chiriac 
va arbitra cu I. Bergman (Is
rael) meciul Panathinaikos Ate
na — S.K. Handelministerium 
Viena, iar Gh. Chiraleu (aflat 
la prima delegare de către 
F.I.B.A.) va conduce cu Afif 
Kayaly (Turcia) jocul Spartak 
Sofia —■ MAFC Sapon (Unga
ria).

• F.R. Baschet ă stabilit încă 
o perioadă de transferări: 
1—15 ianuarie 1969.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ LA CLUBUL DINAMO
La eediul clubului Dinamo 

București a avut loc, joi la 
amiază, o conferință de pre
să. Președintele clubului, Ion 
Nae, a înfățișat celor prezenți 
cîteva aspecte din activitatea 
internă și internațională a 
sportivilor dinamoviști, refe- 
rindu-se In special la com
portarea celor ce au fost

chemați să reprezinte Româ
nia la Jocurile Olimpice din 
Mexic.

S-au dat, de asemenea, re
lații privitoare la cea mai în
semnată competiție sportivă 
internațională organizată la 
începutul lunii decembrie în 
Capitală — Dinamoviada de 
volei.

UNDE MERGEM?

bu?i. Nu cu aceeași convingere 
m-aș putea pronunța asupra mo
dificării operată de Eleonora Mi- 
halca, care și-a acoperit paleta 
— pe rever — cu cauciuc nor
mal în loc de soft. fi drept, își 
deranjează uneori adversarele cu 
noul material, dar este nevoită 
acum să se retragă deseori de 
la masă, să apeleze la lovitura 
„tăiată", găsindu-șl mai greu po
ziția favorabilă de atac, mai ales, 
cînd adversarele întrebuințează 
topspinul. Fiind departe de masă, 
Milialca 
tea 
prin 
lat"

La
toarea principală. De aceea, tot 
de la. ea trebuie să pornească 
Inițiativa, ceea ce a lăsat uneori 
de dorit la întrecerile de la 
Belgrad. Mihalca trebuie să for
țeze atît la antrenamente cît șl 
la concursuri loviturile de atac

nu mai are posibilita- 
să contracareze topspinul 
acoperire și printr-un „tă- 

ineficace.
dublu, ’ Nora este realiza-

cu cei mai buni. îh meciul cu 
Schbler, faimosul topspin al lui 
Giurglucă era de nerecunoscut, 
iar loviturile decisive parcă le 
uitase acasă. Și din punctul de 
vedere al mobilizării în compe
tiție, ambii s-au dovedit inegali. 
Deseori, cînd unul sau altul pier
de după ce acționează de la 
egal cu adversarul sau chiar are 
un mic avantaj, atît Giurglucă 
cît și Rethi acuză ghinionul. Sînt 
tn total dezacord cu ei. înfrîn- 
gerile lor în situațiile descrise, 
sînt tocmai rezultatul diferenței 
dintre ei și adversari în pri
vința siguranței in combinațiile 
de atac cu diferite intensități, în 
eficacitate.

— Proiecte imediâte ? 
întâlnirile cu U.R.S.S. și 

Cehoslovacia.
—■ Succes.

Constantin COMARNISCHIXOCHIMILCO-LA ORA RĂSPUNSURILOR
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 18,15 : Steaua-I.E.F.S. 
(rĂ A), Politehnica—Rapid 
(m.A), Politehnica—Progresul 
(f.A) ; sala Giulești, de la ora 
16,30 : I.E.F.S. II—Universita
tea București (m.B), Rapid— 
LE.F.S. (f.A), Olimpia—Rapid 
II (f.B), meciuri în cadrul divi
ziilor A și B. ; sala Progresul, 
ora 19,30 : Școlarul-Școala spor
tivă Pleven, meci internațional 
amical de junioare.

VOLEI. Sala Progresul, de 
la ora 16 : A.S.E.—Universita
tea București (f.B), C.P.B.— 
Penicilina Iași (f.A), Progresul- 
Steaua (m.A).

SCRIMĂ. Sala de gimnastică 
'de la ștrandul Tineretului, de 
la ora 9, finalele „Cupei Ro
mâniei".

POPICE. Arena Laromet, de 
la ora 16 : Laromet — C.S.M. 
Reșița, meci în cadrul campio
natului divizionar feminin.

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 17 : România—R.S.S. 
Gruzină, meci în cadrul „Cupei 
orașului București".

MÎINE

Ț uni de zile, întreaga atenție a fost acordată vregă-
JLj tirilor și obsedantei probleme — cu toate impli

cațiile, sale — altitudinii mexicane. Au venit apoi 
zilele de intensă emoție dinaintea startului și — în sfîrșit 
— acele minute de suprem efort, fie pentru cucerirea 
medaliilor, fie pentru ocuparea unui loc cît mai bun în 
clasamentele celor șapte finale olimpice de caiac-canoe.

Acum e liniște și relaxarea e meritată atît de sportivi, 
de antrenori și — de ce nu ? — de spectatorii care au 
trăit, împreună cu concurenții, pasionanta întrecere a 
celor mai valoroși caiaciști și canoiști din lume și cot fi 
interpretate obiectiv toate 
fapt, ora răspunsurilor.

rezultatele. Acum a sunat de

STABILITATE
IN IERARHIA VALORICA

INTERNAȚIONALĂ ?

Fără să producă surpri
ze de proporții, fără să 
ofere spectaculoase răs

turnări în ierarhia valorică 
prestabilită a echipelor și 
echipajelor, competiția olim
pică de la Xochimilco a pri
lejuit multe concluzii care, 
pe de o parte, explică rezul
tatele recente, iar, pe de alta, 
înlesnesc orientarea viitoare 
vizînd participarea, cu per
formanțe mai bune, la cam
pionatele europene, mondiale 
și la Jocurile Olimpice de 
la Miinchen.

Ni se pare, deci, firesc că 
— după ultima finală chiar 
— cele mai multe comentarii 
se refereau la pregătirea ce
lor peste 200 de concurenți. 
întrebarea insistentă (e drept, 
uneori — din motive lesne 
de înțeles — ocolită, totuși, 
de specialiști) era dacă în
treaga desfășurare a compe
tiției, începînd cu antrena
mentele de acomodare și 
șfîrșind cu finalele, a reflec
tat — la Xochimilco — ceva 
nou, și ce anume, în sportul 
caiacului și canoei.

evident că ambele echipe 
căutau soluții speciale în a- 
ceaslă parte finală a pregă
tirii, mărind solicitările obiș
nuite.

Era, oare, recomandabil, 
mai ales în condițiile de 
adaptare și aclimatizare, să 
se continue, sau să se trea
că acum la antrenamente 
tari ? La ora aceea, specia
liștii nu s-ar fi încumetat să 
dea un verdict. Dacă expe
riența reușea ? N-a reușit. 
Desfășurarea ulterioară a 
probelor a arătat că, depar-

răsputeri, ambarca
țiunea norvegiana a- 
luneca mai repede, 
DEȘI ACEST ECHIPAJ NU 
PAREA SA DEPUNĂ ACE
LEAȘI EFORTURI CA CEL 
CONDUS DE ANTON CA- 
LENIC. Este, desigur, o teh
nică a vîslitului, din 
pot învăța mulți. Chiar 
sportivii noștri.

EFORTUL SUPREM

care
Și

AL FINIȘULUI

Noutăți de ordin 
TACTIC ? Cum spu
neam, NU DIN CELE 

CARE POT SA PRODUCĂ 
REORIENTARI. Tactica de 
start, cel puțin, a fost — 
fără absolut 
nou — cea 
competițiile, 
observat 
finalelor, 
echipajele 
cat foarte 
nu pierde 
cipalul sau principalii ad
versari. Altfel, e nevoie

altfel de multă vreme cunos
cut : puțini sportivi sînt ca
pabili să realizeze un finiș 
deosebit de puternic. La ca
noe, exemplele pozitive sînt 
mai multe. în schimb, în pro
bele feminine sînt foarte greu 
de făcut asemenea aprecieri 
privind finișul unor echipaje. 
Să notăm —- chiar în trecere 
acum — că la acest capitol 
și caiacistele noastre sînt de
ficitare. La Xochimilco, acest 
dificil examen l-au trecut cu 
bine doar sportivii maghiari. 
Trebuie spus ȘI, MAI ALES, 
REȚINUT ACEST ADEVAR.

nici un element 
folosită la toate 
După cum s-a 
din vizionarea 

fiecare dată
și
de
valoroase au ple- 
puternic pentru a 
contactul cu prin-

A DISPĂRUT CONCURENȚA 

AMBARCAȚIUNILOR

La Melbourne, multe 
chipe păstrau

e-
i ascunse 

pînă în ultimul moment 
ambarcațiunile, comenzi spe
ciale necunoscute sau inacce
sibile pe atunci altor forma
ții. La Roma, diferențele de 
calitate s-au mai redus, dar 
erau încă vizibile. La Tokio 
— aproape egalitate. La Xo-

COMENTARII OLIMPICE

CEI MAI MULȚI N-AU RISCAT...

Sînt foarte interesante 
și de reținut observa
țiile tehnicienilor făcute 

în perioada de efectuare a 
ultimelor antrenamente, la 
Xochimilco. S-A CONSTA
TAT, DE EXEMPLU, CA — 
în general — ECHIPELE DE 
VALOARE (ROMÂNIA, UN
GARIA, U.R.S.S.) CA ȘI 
ECHIPAJELE CONSACRA
TE din Danemarca, Austria, 
Olanda, Norvegia ș.a. ÎȘI 
CONTINUAU ANTRENA
MENTELE ÎN BAZA METO
DICII CLASICE DE PREGA- 

NOTA APARTE 
SPORTIVII DIN 
ȘI R. F. a GER- 
A surprins, deși-

te de a obține rezultate mai 
bune decît cele cu care erau 
creditați, cei mai mulți din
tre componenții celor două 
echipe s-au clasat neașteptat 
de modest, unii ratînd chiar 
calificarea în finală. Cei care, 
la un moment dat, s-ar fi 
simțit tentați să-i imite pe 
sportivii suedezi și vest-ger- 
mani, s-au felicitat, desigur, 
la sfîrșitul întrecerilor, că 
n-au făcut-o.

SUB REFLECTOR - TEHNICA
VISLITULUI

Transpusă din pL 
pregătirii generale

TIRE. O 
FACEAU 
SUEDIA 
MANIEI.
gur, că aceștia — în special 
suedezii — trăgeau foarte 
multe piste, fără starturi, 
fără rulaj, cu mai puține 
intervale. Echipa R. S', a Ger
maniei părea să fi renunțat 
stelar ți la piste, antrenamen
tele fiind aaai moM axate 
pe o serie da «repetări pe 
anumite 'dtttitițe sau încadra- 
te fatr-en anumit top. Kra

planul 
s în 

~ cel tehnic sau tactic, 
concluzia că în acest sport 
NU APAR DE OBICEI INO
VAȚII FUNDAMENTALE 
ÎȘI PĂSTREAZĂ VALABI
LITATEA, confirmată și de 
competiția olimpică de la 
Xochimilco.

Astfel, marea majoritate a 
participantilor au folosit vîs- 
litul ’’ .................
cată, 
tezei 
ție : 
giei, 
frumoasă și meritată victorie. 
Sportivii norvegieni vîslesc 
cu o cadență destul de ridi
cată, dar cu lovitură foarte 
lungi, folosind foarte — 
trunchiul. No amintim finala 
probei. Eram atunci . . 
surprinși de faptul eă fii fi- 
«iș, ÎN TIMP CF BĂIEȚII 
«OȘTKI WAGEAC SI»

clasic, cu cadență ridi- 
urmărind păstrarea vi- 
ambarcațiunii. O excep- 
caiacul de 4 al Norve- 
care avea să obțină o

mult

puțin

depui un efort imens pen
tru a reface distanța și chiar 
dacă reușești pentru moment 
este posibil să fi pus în si
tuația să plătești această ri
sipă de energie, așa cum a 
fost cazul inimosului, dar 
încă neexperimentatului nos
tru canoist, Ivan Patzaichin.

Nici tactica de parcurs n-a 
făcut excepție în această di
recție. Aceleași „plase" cu a- 
vantajele și dezavantajele 
lor. Aceleași riscuri. Și ace
leași... greșeli care nu-i oco
lesc nici pe marii campioni. 
Ne reamintim că acum patru 
ani, pe apele lacului Sagami, 
Aurel Vernescu pornise în 
cursa de 1000 m, urmărindu-1 
ca o umbră pe danezul Han
sen, fără să sesizeze atacurile 
celorlalți finaliști. Vernescu 
a cîștigat duelul cu Hansen 
(clasat pe locul 5 !), dar a tre
buit să se mulțumească cu 
medalia de bronz.

La Xochimilco, sovieticul 
Saporenko a repetat greșeala 
lui Vernescu de la Tokio. Tot 
Hansen a fost omul urmărit 
cu toată atenția. Pe ultimii 
250 de metri, Mihaly Hesz a 
ieșit însă la atac și, scăpat de 
sub supravegherea lui Sapo
renko, preocupat tot timpul 
de Hansen, a trecut în față. 
Cînd dublul campion mon
dial ți-a dat seama, era prea 
tîrziu...

în sfîrșlt, ceva despre finiș. 
Efortul cerat sportivilor tn 
partea finali a «sursei a fost 
foarte mere. La Xocbirallca 
s-a confirmat un *d»văr,

chimilco — cu două excepții, 
concurenții au lansat pe apă 
renumitele ambarcațiuni da
neze. Doar suedezul Rolf 
Petersson, campionul olimpic 
de la Tokio, care a încercat
— dar fără succes (locul 5 !)
— un alt tip de caiac și du
blul Wichman — Petrikovics, 
care a folosit o canoe de fa
bricație maghiară, au preferat 
să-și încerce șansele cu 
ambarcațiuni decît cele 
neze.

Se pune astfel punct 
situații care multă vreme a 
creat nedorite 
întrecere unor 
de talențați și 
gătiți, dar cu 
teriale diferite 
vada acestor calități.

VÎRSTĂ OPTIMĂCARE ESTE
PENTRU

MARILOR

alte 
da-

unei

inegalități de 
sportivi la fel 
de bine pre- 
mijloace ma
de a face do-

REALIZAREA
PERFORMANȚE ?

POATE CEA MAI GREA 
ÎNTREBARE la care a 
fost chemată să răspun

dă competiția olimpică de la 
Xochimilco A RĂMAS A- 
CEEA PRIVIND VÎRSTĂ 
IDEALA PENTRU OBȚINE
REA PERFORMANȚELOR 
MAXIME, în condițiile creș
terii numărului sportivilor 
de valoare extrem de ridicată 

ale unei participări atît 
de selecte ti selecționate, e* 

de la Jocurile Olimpice.
JBMperinMwtwî Kochirailoe'

a fost foarte interesant. Au 
venit aici sportivi și sportive 
de vîrste foarte diferite. Unii 
de 10—12 ani prezenți nu nu
mai la startul ci și pe tabe
lele medâliaților la toate 
competițiile de amploare. Au 
venit — pentru a face o de
limitare de vîrstă mai precisă 
— mulți campioni olimpici 
de la Tokio, dar și foarte 
tineri sportivi care, atunci, 
nici nu văzuseră măcar un 
concurs de caiac-canoe.

Ce puntele de reper au fur
nizat cursele de la Xochimil- 
co? SE POATE APRECIA, 
FARA GREȘEALA, Că TI
NERETUL S-A COMPORTAT 
EXCELENT, că majoritatea 
specialiștilor s-au convins că 
și în acest sport PERFOR
MANȚELE MARI SÎNT 
MULT MAI ACCESIBILE 
SPORTIVILOR NEUZAȚI 
DE ZECI ȘI ZECI DE CON
CURSURI, de un mare nu
măr de ani de activitate com
petițională. Ce alt exemplu 
ar putea fi mai convingător 
decît 'acela că tineri, despre 
care nu se știa nimic 
proape nimic la J.O. 
Tokio, s-au întors din
cu medalii de aur ? Printre 
ei — PATZAICHIN, S. CO- 
VALIOV, SAPORENKO, TA- 
TAY, AMUNDSSEN, SOBY, 
BERGER, JOHANSSON ș.a.

Poate mai puțin convingă
toare au fost, din acest punct 
de vedere, întrecerile femini
ne. Asaltul tinerelor caiaciste 
este, încă, destul de palid.

în contextul multora din 
aceste întrebări și. răspunsuri 
pe marginea disputelor finale 
olimpice de la Xochimilco a- 
flăm, desigur, lucruri intere
sante, elemente de interpre
tare cît mai reală a valorii 
rezultatelor și a stadiului ac
tual de dezvoltare a caiacu
lui și canoei din țara noas
tră. Selecționarea și folosirea 
lor cu răspundere și exigență 
în analiza generală a pre
zenței noastre olimpice la 
Xochimilco se impune spor
tivilor, antrenorilor și foru
lui de specialitate ca un o- 
blectiv Imediat și foarte im
portant pe care sperăm că 
cei vizați îl vor îndeplini cu 
pasiune și competență.

sau a- 
de la 
Mexic

la
BASCHET. Sala Giulești, de 

ora 9,30 : Arhitectura—Uni-

versltatea Iași (f.B), Voința— 
Școala sportivă Constanța (m. 
B), meciuri în cadrul divizi
ei B; sala Progresul, de la 
ora 15: Școlarul-Școala sț 
tivă Pleven, meci internați^, 
nai amical de junioare.

VOLEI. Sala Dinamo, de la 
ora 8 : Dinamo-Liceul 3 Brăila 
(m.J), Dinamo—Universitatea 
Timișoara (f.A), Viitorul—Pro
gresul (f.B), Dinamo—Liceul 
Olteni (f.J) ; sala Giulești, de 
la ora 8,30 : Rapid—Universi
tatea Cluj (f.A) ; sala Floreas
ca, de la ora 8,30 : Șc. sp.. 1—■ 
Rapid (m.J), Viitorul—Steaua 
(m.J), Șc. sp. 2—Rapid (f.J), Șc. 
sp. 3—Clubul sp. șc. (m.J) ; sala 
Progresul, de la ora 16,30 : Șc. 
sp. 1—Viitorul (f.J), Șc. sp. 2 
M. Basarab—Progresul (f J), 
Progresul—Sănătatea (m.J), Cu
tezătorii — Șc. sp, 3 (f.J); sala 
Constructorul, de la ora S : Me
dicina—Știința Petroșeni (m.B), 
Universitatea—Progresul Sucea
vă (m.B.), Constructorul—Pro
gresul Rm. Sărat (f.B), Con
structorul—C.P.B. (f.J).

SCRIMA. Sala de gimnastică 
de Ia ștrandul Tineretului, de 
la ora 8,30, finalele „Cupei Ro
mâniei".

RUGBY. Teren Parcul Copi
lului, de la ora 10, Lotul A — 
Lotul B (meci de verificare în 
vederea întilnirilor internațio
nale România — Franța și Ro
mânia B — Polonia).

HANDBAL. Sala Floreasca: 
ora 16,45 — România — Româ
nia tineret, ora 18 — Spania — 
Ungaria, ora 19,15 — Iugosla
via — R.S.S. Gruzină — me
ciuri In cadrul „Cupei orașului 
București".

SÎMBAtA
Ora 18 — emisiunea

dion“. Dîn cuprins : un inter
viu cu antrenorul de fotbal 
CONSTANTIN TEAȘCA, 
mul documentar „Pași", 
dicat gimnasticii.

I

fil- 
de-

Constantm (Tică) 
Simionescu

DUMINICA

Oră 14 — transmisia 
teiului de fotbal de divizia A 
ce se desfășoară la Ploiești 
între echipele Petrolul și Di
namo București;

Ora 19,50 — emisiunea
„Telesport". Din cuprins : cro
nica etapei de fotbal, rubrica 
„Amintiri Mexic ’68‘‘, repor
taje filmate de peste hotare.

ine-

A încetat din viață Con
stantin (Tică) Simionescu, 
unul dintre pionierii ciclismu
lui românesc. Ca alergător, 
antrenor și arbitru, Constan
tin (Tică) Simionescu a con
tribuit efectiv timp de patru 
decenii la dezvoltarea sportu
lui cu pedale din România. 
Prin dispariția Iui, ciclismul 
•nostru suferă o grea pierdere. 
Toți cei care I-au cunoscut 
ii vor păstra neștearsă amin
tirea.

întreprinderea ACU MULATORUL
DIN BUCUREȘTI, BD. BIRUINȚEI Nr. 98, SECTORUL III,

angajeaza:
— tehnician I instalații
— secretară dactilografă care să cunoască limba germană
— dactilografă principală
— muncitori pentru secțiile de bază
— muncitori necalificali cu 7 clase elementare, cu stagiul 

militar satisfăcut și în vîrstă de maximum 40 de ani 
pentru calificare în meseria de acumulatorist.
Se primesc șî candidați cu viza de flotant în București, 

cu condiția să aibă spațiul locativ asigurat.
Durata școlarizării este de 4 luni cu scoaterea din pro

ducție. Salariul pe timpul școlarizării este de 845 lei lunar. 
Se angaiează direct în producție pentru calificare Ia locul 
de muncă, muncitori necalificați, candidați în vîrstă de 
18—40 ani, cu condiția de a avea spațiul locativ asigurat.

Cei interesați pot trimite cererea prin poștă dacă nu se 
pot prezenta personal.

RELAȚII SUPLIMENTARE SE POT CERE LA TELEFON 
35.41.00, INTERIOR 25, 52.

I. C. M. D., ,on N°u Nr-21'
Sectorul IV angajează Economist contabil, contabil!, 

șef depozit, gestionari și dactilografe?

Informații la Serviciul personal 

telefon ISgOLJfy interior M
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nici un ecou. Cu 
lăudabilă a Inspec- 
de miliție al muni- 
Ploiești, care ne-a 
cunoștință numelela

spectator ce a aruncat 
sticlă pe teren la un 
disputat în localitate, 

însă, că noile

cu bunul simț, 
turbulenți, puși 
pe scandal, și 
agresivi la cel

educativă care trebuie 
și de cluburile spor- 
ar Interveni — cînd 
cazul — cu mai mare 

și hotărîre

sportiv
toți factorii 
vor lua 

impun

BARIERA HULIGANISMULUI PE STADIOANE!
(Urmare din pag. 1)

federația avînd de suferit 
anumite prejudicii. Deși de 
nedorit, este posibil ca și de 
această dată urmările să fie 
neplăcute, îndeosebi din 
punctul de vedere al echipei 
bucureștene care, fără a 
purta vreo vină pentru ac
tele iresponsabile ale unor 
spectatori, ar putea fi intîm- 
pinată ostil de către publi
cul din Birmingham, cu o- 
cazia meciului retur de Ia 27 
noiembrie.

Despre publicul românesc 
S-au spus ani de zile lucruri 
foarte frumoase, au fost a- 
preciate obiectivitatea și 
căldura cu care își primea 
oaspeții. Cu atit mai regre
tabil este, însă, faptul că în 
ultima vreme acest presti
giu este știrbit datorită pre
zenței pe stadioane a anu
mitor indivizi certați cu e- 
ducația și 
pătimași și 
întotdeauna 
care devin
mai mic pretext. Acești oa-

meni simt o plăcere diabo
lică de a fluiera, huidui și 
insulta pe jucători, arbitri 
și antrenori, de a arunca cu 
orice găsesc la îndemînă pe 
terenul de joc, fiindcă pen
tru ei stadionul a rămas, 
probabil, singura „oază” 
unde pentru asemenea lu
cruri, care în orice alt Ioc 
ar atrage riposta publică și 
pedeapsa legilor, nu li se 
întîmplă nimic. Huliganii de 
pe stadioane aduc, astfel, un 
rău imens fotbalului nostru, 
sportului în general, în ca
zul meciurilor internaționa
le acțiunile lor nesăbuite 
fiind de natură să compro
mită bunele relații cu spor
tivii altor țări, eforturile pe 
care cluburile noastre, fe
derația și Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport — în ultimă instanță 
chiar marea majoritate a 
spectatorilor anonimi — le 
fac pentru ca acești spor
tivi veniți în vizită la noi 
să simtă calda și tradiționa
la ospitalitate românească

Am greși, insă, dacă 
ne-am limita la exemplele 
menționate și n-am recu
noaște că fenomenul huliga
nismului pe stadioane este, 
din nefericire, mai răspîn- 
dit, atit ca arie geografică, 
cit și ca nivel al competiției. 
Acte reprobabile se petrec 
la multe meciuri de divizia 
A, și încă și mai multe la 
cele din B și C. Destul de 
recent, un arbitru care a 
condus un meci la Ora
dea, a fost asediat în cabină 
și a scăpat nevătămat nu
mai recurgînd la deghizare. 
Un caz asemănător s-a pe
trecut la Bicaz.

Fără îndoială că aseme
nea situații revoltătoare, 
care atentează grav la spiri
tul fair-play-ului pe terenu
rile de sport, ar deveni mult 
mai rare sau ar dispare de
finitiv dacă, pe lingă acți
unea 
dusă 
tive, 
ar fi
promptitudine 
organele' ordinei publice. în

Dialog cu cititorii

ciuda, insă, a unor promi
siuni, aceste organe conti
nuă să acționeze prea timid 
față de cazurile de încălcare 
a ordinei pe stadioane, iar 
uneori sînt chiar destul de 
pasive. Deși ziarul nostru 
s-a oferit, în repetate rîn- 
duri, să dea publicității nu
mele unor astfel de huligani 
depistați pe stadioane, pre
cum și măsurile luate îm
potriva lor, n-am primit de 
nicăieri 
excepția 
toratului 
cipiului 
adus 
unui 
cu o 
meci 
Considerăm, însă, 
incidente petrecute la me
ciul Dinamo București — 
West Bromwich Albion au 
constituit o gravă manifes
tare a unei tendințe 
vechi, de degenerarea 
spectacolului 
sperăm că 
răspunzători 
șurile care se 
tru evitarea în viitor a 
situații de acest gen. 
timpul să punem bariere hu
liganismului 
dioane !

• UN GRUP DE MUNCI
TORI DE LA UZINA AUTO
BUZUL BUCUREȘTI : „Vă ru
găm să fiți amabili și să ne 
comunicați ce capacitate are 
stadionul Republicii". Cu plă
cere. Ne este foarte simplu de 
răspuns. Stadionul Republicii 
are 28 300 de locuri numerotat». 
Nu cumva este vorba de un 
pariu ? Și ea să nu mai aveți 
motive de contrazicere în aces
te probleme, să vă spunem și 
ce capacitate au și celelalte 
stadioane din Capitală : 23 Au
gust — 62 700 ; Dinamo — 17 590^ 
Ciulești — 15 850 ; Progresul — 
5 000.

• Tov. I. C. POPESCU, bd. 
Lenin nr. 6, Arad. Citind pri
mele rinduri ale' scrisorii dv. 
am crezut, într-adevăr, că pro
blemele fotbalului vă preocupă 
foarte serios, că vă gîndlți — 
ca atîția alți zeci de mii de iu 
bitori ai acestui sport — la 
viitorul lui, la posibilitățile de 
remediere a lipsurilor. Mai 
ales că, după cum spuneți „ați 
descoperit" și cauzele rămîne- 
rii în urmă: demarcația jucă
torilor, pasa (sub toate aspec
tele ei — precizie, viteză etc.), 
șutul la poartă. Cînd am

însă la propunerile pen- 
nouă comisie de selecție, 

amar și 
că ne-am

ajuns 
tru o 
am simțit un gust 
he-arh dat seama 
pierdut timpul degeaba citin-
du-vă rîndurile respective. Ce 
ar fi să vă faceți dv. antrenor 
undeva (mai ales că ați și ju
cat fotbal, cum spuneți) și să 
selecționați oamenii după cri
teriile expuse (cu ghiocul, cu 
cărțile, sau cu bobii). Dacă re
zultatele vor fi bune nu mai 
aveți nevoie de... descoperirile 
de la capitolul următor (tacti
că de joc, de apărare, atac și 
uzură). Și, cu siguranță, veți 
ajunge un. .. ghicitor mare.

• Tov. AUREL PAȘCALĂU, 
Marghita, str. N. Bălcescu, nr.l. 
Vă mulțumim pentru frumoase
le rinduri trimise. Ne-ați do
vedit din nou că sînteți un pa
sionat cititor și colaborator al 
ziarului nostru.

rea și curățenia de pe unele 
stadioane și prejudiciile aduse 
bunei ordini de către vînzătorii 
de semințe. Organele în drept, 
proprietarii de baze sportive 
au luat Unele măsuri în acest 
sens. Să sperăm că la primă
vară nu vom mai avea ocazia 
de a fi martorii unor aspecte 
pe care ni le-ați sesizat și dv. 
în ceea ce ne privește, vă asi
gurăm că nu vom sta deoparte 
că vom sprijini conducerile 
cluburilor sportive pentru ca 
organizarea pe stadioane să fie 
perfectă, climatul să corespun
dă unor adevărate întreceri 
sportive.

C. ALEXANDRU

Meciul România —R.F.G, (echipe 
de tineret) se va disputa

Argeșenii vor întreprinde 
un turneu în turcia
Cu prilejul meciului F.C. Ar

geș — Goztepe Izmir, condu
cerea clubului din Izmir a pro
pus echipei argeșene un tur
neu de trei partide ‘ —
Turneul ar urma să 
luna februarie 1969.

O ofertă similară 
' cută și clubului Petrolul Plo

iești.

în Turcia, 
aibă loc în

a fost fă-

ELECTRICE - Pl- 
înțelegem supăra- 

de comportarea lui 
în ziarul nostru a 
curînd, un articol

• UN GRUP DE MUNCI
TORI DE LA FABRICA DE 
MOTOARE 
TEȘTI. Vă 
rea cauzată 
F.C. Argeș, 
apărut, de
despre această formație. E de 
așteptat, totuși, ca tovarășii 
din conducerea clubului respec
tiv să organizeze o ședință de 
analiză a șctivității echipei lor 
— dar nu credem că trebuie 
publică— și dacă e vorba de 
neajunsuri care influențează 
randamentul ■ jucătorilor (cum ? 
ne informați dv.), în limită po
sibilităților, vor fi remediate. 
Cei in cauză au tot interesul 
să facă acest lucru.

• Datorăm, mai de mult, 
un răspuns tov. ing. GRIGORE 
DRÂGHICI, bd. Constructori
lor nr. 29, sectorul VII, Bucu
rești. Sîntem întrutotul de acord 
cu dv. cu privire Ia întreține-

In anul viitor
Partida internațională de 

fotbal dintre echipele de tine
ret ale României și R.F. a Ger
maniei a fost amînată pentru 
anul 1969. După cum am mai 
anunțat, federația noastră a 
propus data de 24 noiembrie. 
Forului de specialitate din 
R.F.G. nu i-a convenit această 
dată. întrucit sezonul este 
înaintat, cele două federații au 
căzut de acord, ea această par
tidă să se dispute în anul 1969, 
la o dată ce se va stabili ul
terior.

Loto-Pronosport
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO-19 NOIEMBRIE 1968
• 3 ZILE PÎNĂ LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

La 19 noiembrie 1968 se va 
desfășura tragerea excepțio
nală LOTO — ultima din acest 
an — care se prezintă cu o 
bogată listă de premii:

— autoturisme în număr NE
LIMITAT : „VOLGA", „RE
NAULT 10 MAJOR” și 
„MOSKVICI 408“ cu 4 faruri Și 
radio ;

— premii în numerar de va
loare variabilă ;

— premii fixe In bani.
Pentru atribuirea tuturor a- 

cestor premii vor fi efectuate 
10 extrageri a cite 12 numere. 
In total, vor fi extrase 120 de 
numere, premiile acordîndu-se 
pe 6 categorii.

Cu biletele seria „F* de 20

lei puteți participa cu șanse 
sporite de cîștig la toate 
10 extrageri:

Nu uitați, ULTIMA ZI 
tru procurarea biletelor 
luni 18 noiembrie 1968. Cum- 
părați-vă biletele din vreme.

V-ați completat buletinele) 
Pronosport pentru concursul de 
miine ? Dacă nu, grăbiți-vă 
întrucît astăzi este ULTIMA 
ZI.

înainte de a completa bu
letinele, consultați „Programul 
Loto — Pronosport”, de marți 
12 noiembrie, care conține date 
asupra 
programul

cele

pen
es te

echipelor incluse în 
de concurs.

Știri, concursuri, 
rezultate...

MECIUL DIVIZIONAR din
tre echipele feminine U.T.A. și 
Voința București s-a desfășurat 
miercuri la Arad. Superioare 
in tehnica lansării bilei, oaspe
tele au obținut victoria cu 
2288—2237 p.d. Cele mai bune 
rezultate individuale: Elena 
Rada — 417 p.d., Cornelia Gre- 
cescu — 403 p.d. (Voința) și, 
respectiv, Voichița Babuțiu 
404 p.d. (ȘT. IACOB — cores
pondent principal).

ÎN MAJORITATEA centre
lor din țară au început între
cerile primei faze a campiona
tului republican de calificare. 
La Oradea își dispută întâieta
tea 5 echipe masculine de ca
tegoria I și 12 de categoria a 
Il-a, la București au luat star
tul 10 formații feminine și tot 
atîtea masculine, iar comisia 
de specialitate a județului Pra
hova ne-a comunicat că a in- 
ccris in concurs 24 de echipe 
feminine și masculine.

URMEAZĂ SĂ ÎNCEAPĂ, 
lingă Casa de cultură din Pan- 
eiu, lucrările de amenajare a 
unei arene cu 4 piste, car® va 
aparține asociației sportiva 
înainte. Noua arenă va avea o 
tribună cu circa 800 de locuri, 
vestiar®, semnalixasv automată 
ete.

LOTO
din 15 noiembrie 1968 
17 66 47 62 5 39 
premii: 817.860

CONCURSULUI 
SUPLIMENTAR

13 NOIEMBRIE 1968
Categoria I (13 rezultate) 

variante a 34.403 lei.
Categoria a Il-a (12 rezultate) 

11,0 variante a 3.753 lei.
Categoria a Ill-a (11 rezultate) 

108,5 variante a 570 lei.
Premiul de categoria I a fost 

obținut de participantul REFE- 
RENDARU ION din București, 
care a mai obținut 7 premii de 
categoria a Il-a și 18 premii de 
categoria a Ill-a.

Tragerea
81 24 37 31 

Fond de
PREMIILE
NOSPORT

60 67 
lei.

PRO- 
DIN

mă- 
pen- 
unor
Este

FATA IN FATĂ
FARUL : Uțu — Anto

nescu, Tîlvescu, Mareș, 
Dumbravă, Badea (Melen
co), Koszka, Sasu, Tufan 
(Ologu), Iancu, Kallo.

U.T.A. : Gornea, — Bi- 
rău, Bacoș, Pojoni, Czako, 
Broșovschi, Lereter, Șchlo- 
pu, Domide, Axente, Moț.

Va arbitra V. Dumitres
cu, ajutat la linie de Gh. 
Limona șl C. Ghemlngean 
(toți din București).

UNIVERSITATEA CRA
IOVA : Gaboraș (Oprea) — 
Niculescu, Mincâ, Desel- 
nicu, Popa, Strîmbeanu, 
Ivan, Marttnovicl, Niță, 
Neagu, Cîrciumărescu.

PROGRESUL : Manta — 
V. Popescu, Măndoiu, Gra
ma, Ad. Constantlnescu, 
Neacșu, Beldeanu (Șoan- 
gher), R. Ionescu (Decu)i 
Matei, Oaidă, Țarălungă.

Va arbitra I. Ritter, a- 
jutat la linie de G. Blau 
și I. Boroș (toți din Timi
șoara) .

PETROLUL : M. Ionescu 
— Gruber, Bădin, N. lo- 
nescu, Mocanu, Alexiu, 
luhasz, Moldoveanu, Din- 
cuță, Dridea, Grozea.

DINAMO BUCUREȘTI : 
Dateu — Popa, Boe, Dinu, 
Ștefan, Ghergheli (Șălcea- 
nu), Stoeneseu, • Pîeeălab, 
Lucescu, Dumitrache, Hai- 
du.

Ultimele vești
® Joi, Farul a întrecut echipa de tineret 
clubului cu 5—1. Antrenorul Cosmoe are,

Puerile cronicarilor
a clubului cu 5—1. Antrenorul Cosmoe are, 
însă, probleme în alcătuirea formației : Ba
dea este suspectat de hidrartoză, iar Tufan 
are o entorsă. Pot deci apărea în formație 
Melenco și Ologu. (C. Popa, coresp. princ.)

• Se apreciază la Arad că misiunea li
derului nu va fi ușoară pe malul mării, 
deși pofta de joc a elevilor lui Coco Dumi
trescu și Reinhardt, manifestată la antre
namente, promite o evoluție bună. Va re
intra Moț. (Șt. Iacob, coresp. princ.)

• în ciuda timpului nefavorabil, craiove- 
nii s-au pregătit intens toată săptămîna. 
Joi, s-a jucat un ,.amical" cu echipa de ti
neret, în absența lui Pîlcâ, Bîtlan și Cîreiu- 
mărescu — plecați pentru a se prezenta la 
Comisia de disciplină a F.R.F. După hotâ- 
rîrea suspendării primilor doi (Pîlcă — o 
etapă, Bîtlan — două), se va apela la De- 
selnicu, ca fundaș central. (A. Vlădoianu, 
coresp.)

® Nimic nou în tabăra „alb-albaștrilor“. 
Va fi utilizată formația care a întrecut, la 
Ploiești, pe A.S.A.

Dacă și mime, la Constanța, U.T.A. va pă
răsi terenul neînvinsă, putem spune atunci că 
avem, în sfirșit, o echipă de mare calibru in 
prima noastră divizie.

Ardoarea, însă, cu care jucătorii lui Cosmoe 
așteaptă această partidă, forma bună manifes
tată de ei în ultimul meci cu Steaua, și faptul 
că joacă pe teren propriu, mă îndeamnă să le 
acord prima șansă. Va fi, după părerea mtea, 
o întrecere aspră intre Sasu, Iancu, Tufan, și 
Cornea, Lereter, Pojoni, întrecere de care va 
depinde, . în final, rezultatul acestei partide. 
(C. MANTU).

La ultima lor evoluție din acest sezon în fața 
propriului public și înaintea dificilei confrun
tări care îi așteaptă peste două săptămâni la 
București (cu Dinamo), craiovenii vor face un 
mare consum de energie pentru obținerea ce
lor două puncte aflate în joc, care i-ar apro
pia de lider, în eventualitatea unui eșiec al 
acestuia la Constanța. Gazdele ar părea, deci, 
să aibă prima șansă, dar cred că jocul va fi 
totuși echilibrat, deoarece din formația Univer
sității vor lipsi cițiva titulari (suspendați sau 
accidentați), iar bucureștenii abordează, în ge
neral, cu destul aplomb meciurile din deplasare. 
(I. MITROFAN).

PE FOILE DE ARBITRAJ...
în actualul campionat s-a 

constatat că unii arbitri omit 
să completeze unele rubrici ale 
raportului de arbitraj. Din a- 
ceastă cauză, multe abateri nu 
ajung imediat la cunoștința Fe
derației române de fotbal, care 
să poată lua, astfel, măsurile 
corespunzătoare. Pentru reme
dierea acestei stări de lucruri, 
Colegiul central al arbitrilor 
atrage atenția tuturor arbitri
lor din lotul republican că sînt 
obligați a trece în raportul de 
arbitraj toate abaterile și in
corectitudinile petrecute la me
ciurile pe care le-au condus.

De asemenea, Colegiul cen
tral reamintește arbitrilor că 
sînt obligați, în timpul desfă
șurării unei partide, să anunțe 
pe căpitanii celor două echipe 
Și pe 
târăsc 
pentru

Va arbitr.â M. Rotării 
(Iași), ajutat la linie de 
T. Leca (Brăila) și V. Liga 
(Galați).

• Antrenorul Ilie Oană și-a supus jucă
torii unui program normal de antrenamente, 
în pofida ninsorii și a lapoviței. După me- 
ciul-școală de joi (desfășurat pe terenul „Co
lumbia"), el s-a fixat, în general, la .ace
eași echipă de duminică trecută, cu Bădin 
fundaș central și cu linia de mijloc Iu- 
hasz — Alexiu. (A. Vlăsceanu, coresp. princ.)

® Din Șoseaua Ștefan cel Mare nu 
anunță vești deosebite. După jocul bun 
miercuri, dinamoviștii sînt optimiști.

se 
de

După înfrîngerea suferită, duminica, trecută, 
pe teren propriu, petroliștii vor lupita miine 
cu o foarte previzibilă ambiție pentru a-și „răs
cumpăra păcatele" de acum șapte ziBe. Plasați 
în apropierea (relativă) a liderului, elevii lui 
Marian își dau seama că o înfringerte la Plo
iești este sinonimă cu „dezlipirea" de plutonul 
fruntaș, tot așa cum băieții lui Gază știu că 
o victorie a lor înseamnă reașezarea echipei 
pe o orbită favorabilă. Fără a ne hazarda in 
pronosticuri, vom încheia, totuși, ■aceste rîh- 
duri cu o părere personală: la Pboiești va fi 
sigur un meci ce merită să fie văzut I 
(M. POPESCU).

MIINE-ETAPA A XIV-a
& VA PLECA, OARE, U.T.A. STEAGUL LA CONSTANȚA ?• LA ARAD, DERBIUL CODAȘELOR ® LA PLO- 
IEȘTI—DIALOG PASIONANT ÎNTRE DOUĂ FOSTE CAMPIOANE • MECI UȘOR PENTRU STEAUA „FURIA" 

OLTEANĂ SAU DÎRZENIA PROGRESULUI?

RAPID : Rămureanu — 
Ștefan, Lupescu, Motroc, 
Greavu, Dinu, Dumitru; 
Năsturescu, Angelescu, 
Neagu, Codreanu.

tușieri atunci cînd ho- 
prelungirea reprizei 

pierdere de timp.

In atentia
J 

organizatorilor 
de jocuri!

Schimbarea bruscă a vremii
— ploi, lapoviță și ninsoare
— impune luarea unor mă
suri organizatorice în vederea 
bunei desfășurări a partidelor 
programate miine, în cadrul 
campionatelor celor trei di
vizii.

Federația română de fotbal 
atrage pe această cale atenția 
echipelor gazdă asupra obli
gativităților ce le revin în 
această privință: îndepărta
rea zăpezii, presărarea de 
rumeguș în spațiul portarului, 
marcarea vizibilă a terenu
lui etc.

DINAMO BACĂU : Ghiță 
— Mioc, Nunweiller IV, 
Velicu, Maghiar, Panail 
(Munteanu), Nedelcu, Ru- 
giubei (David), Dembrov
schi, D. Ene, Simionaș.

Va arbitra C. Nițeseu 
(Sibiu), ajutat ia linie de 
E. Bucșe (Sibiu) și P. So- 
tir (Mediaș).

A.S.A. TG. MUREȘ : So- 
lyom — Șleam, Balaș, Cid
ru, Csako. Siko, Ciutac. 
Lueaci, Silaghi, SIrbu, 
Lungu.

CRIȘUL : Baumgartner
— Balogh, Serfozo, E. Na- 
ghi, Popovici, Dărăban, 
Coeiș, Suciu, Kun II, N. 
Alexandru (Kun I), Har- 
șani.

Va arbitra C. Petrea, a- 
jutat la linie de N. Mi- 
hăilescu și I. Dancu (toți 
din București).

STEAUA : Andrei — Ro
taru, Jenei, Sătmăreanu, 
Vlgu, Dumitriu III, Ne
grea, Pantea, Constantin, 
Voinea, Creiniceanu (Tă
taru II).

iași : 
lanul,

Campionii municipiului București

muscă, talentatul 
V. Neagu (Olimpia) a 
prin abandon în rep. III 
Vasile (C.S.S.). Sufocîn- 
adversarul cu serii la

La capătul unui adevărat ma
raton pugilistic, joi seara s-au 
încheiat disputele pentru cam
pionatul de tineret al munici
piului București. Finalele au 
prilejuit meciuri extrem de 
dirze, care s-au ridicat la un 
bun nivel tehnic și spectacular. 
Dintre cele 14 partide finale 
am reținut cîteva meciuri ex
trem de disputate. în cadrul 
categoriei 
boxer 
învins 
pe I. 
du-și
corp și figură, Neagu l-a adus 
pe acesta de mai multe ori în 
situația de groggy, obținînd 
victoria prin abandon. La ușoa
ră, campionul de juniori N. 
Paraschiv (Rapid) a ciștigat la 
puncte în fața tenacelui D. Fi
lip (Steaua). în cadrul catego
riei semiușoară, boxerii L. Ghe- 
ța (Rapid) și I. Mageri (Stea
ua) s-au angajat încă de la 
Început în schimburi dure, fă- 
clnd o mane risipi de ener
gie. Mal complet, și cu garda 
inversă, stellstul șl-a incomo
dat vădit adversarul și a eîțtt- 

>* fwnct*. Gdsidto spestrt»

• Antrenamente zilnice și meciuri-școală 
cu echipele de tineret și de juniori ale clu
bului. De joi seara, un oftat de ușurare: 
Dinu, eliminat din joc Ia Oradea, n-a fost 
suspendat. Deci, la „mijloc" Dinu — Du
mitru.

• La Bacău a nins din abundentă, dar 
antrenorul Nicușor n-a modificat programul 
de pregătire. O singură noutate : Kiss a 
jucat la tineret, dar utilizarea lui duminică 
este puțin probabilă. (I. Iancu, coresp. 
princ.)

• Jucătorii mureșeni s-au antrenat cu 
asiduitate toată săptămîna. Duminică, an
trenorul Bone va fi lipsit de aportul incisi
vului Mureșan, suspendat pe timp de două 
etape. Va fi preferat Silaghi. Problematică, 
de asemenea, utilizarea lui Toth și Raksi, 
ușor gripați.

• După victoria în fața Rapidului, opti
mism la Oradea. Antrenorul Ferenczi nu 
s-a decis, încă, asupra formației, dar se dă 
ca sigură reintrarea lui Dărăban, căruia i-a 
expirat suspendarea. Posibilă, includerea lui 
Kun I în linia de atac.

b
semimuscă : Șt. Boboc 

N. Petrescu ; cocoș : Gh.
Boroianu ; 

b.p. 
b.p. 
b.p. 
C.

D. 
N. 
T. 

Ho-
C.

tate : 
b.p. 
Paraschiv b.p. Fi. 
pană: D. Amzulescu
Stănescu, Gh. Manea 
Zamfirescu, I. Cristea 
Eftimiu ; semiușoară : 
duț b.ab. II D. Cristea,
Ghiță b.p. C. Angelescu, Șt. 
Hîrșu b.p. Gh. Boț ; ușoară : 
M. Gheorghe b.ab. II Gh. Con- 
stantinescu ; semimijlocie : Gh. 
Tobă b.p. Șt. FI. .ea ; mijlo
cie : M. Văcaru b p. I. Paras
chiv. Clasamentul pe cluburi 
și asociații : 1. Olimpia, 2—3. 
Steaua, Progresul 4—5. Meta
lul, Energia. Se cuvin felicitări 
clubului Olimpia pentru orga
nizarea 
natului.

ireproșabilă a camplo-

FĂPĂDIK șl GH 8AS-

POLITEHNICA
Cizic — Gavrilă, 
Stoicescu II, Deleanu, Ște- 
fănescu, Contardo, Incze 
IV, Lupulescu, Cuperman, 
Popescu (Goliac).

Va arbitra A. Pop. aju
tat la linie de V. Mezaroș 
și I. Cîmpeanu (toți din 
Cluj).

VAGONUL : Arghișan — 
Miilhrot, Boroș, Pop, Ma- 
tușlnea, Chlvu, Adam, Sță- 
noaie, Sfirlogea, Schwenin
ger, Dembrovschi.

F.C. ARGEȘ : Niculescu 
(Ion Vasile) — Păciulete, 
Barbu, Vlad, Ivan, Pre
purgel, Olteanu, Nuțu, 
Kraus (Radu), Dobrin, Ra
du (Jerean).

Va arbitra A. Bentu, a- 
jutat la linie de Gh. Po- 
povici și C. Bărbulescu 
(toți din București).

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Moldovan — Codrea, Cîm- 
peanu, Solomon, Șopterea- 
nu, Anca, Pexa, Uifăleanu, 
Mustățea, Oprea, Paul 
Popa (Bungău).

JIUL : Stan — Talpai, 
Georgevici, Stocker, Mi

hai (Tonea), O. Popescu, 
Libardi, Sandu, Grizea, 
Peronescu, Naidin.

Va arbitra R. Buzdun, a- 
Jutat la lini» de 8. Mta- 
drej șl M. Petrleeanu (toți 
din Bueur«f tl).

• Și în tabăra campionilor, puține nou
tăți... S-au efectuat antrenamente zilnice, cu 
participarea întregului lot.

După toate probabilitățile, antrenorii Co
vaci și Onisie vor trimite în teren același 
„11" care a jucat la Constanța. Dubii pe 
aripa stingă: Creiniceanu sau Tătaru ?

• La Iași, s-a insistat mult pe pregătirea 
fizică în regim de viteză. îri ceea ce pri
vește formația care va fi opusă Stelei, nu 
se preconizează nici o modificare, deși nu 
este exclusă utilizarea lui Goliac pe postul 
de extrem stînga. (D. Diaconescu, coresp. 
princ.)

• Antrenamente sporite, 
eficacitatea liniei de atac, 
nulul Arad. A participat 
jucători. Pentru duminică. 
Arghișan în poartă și pe 
central.

cu accent pe 
în tabăra Vago- 
întregul lot de 
se „mizează" pe 
Pop ca fundaș

pentru argeșeni,• Meci foarte important 
aflați în „pasă neagră“ în acest final de tur. 
în consecință, pregătiri intense, începute 
chiar a doua zi după victoria (ineficace) în 
fața lui Goztepe. Un singur semn de între
bare : va apăra Niculescu sau Ion Vasile ?

® Antrenamente, antrenamente, antrena
mente... Timpul friguros nu i-a împiedicat 
pe universitari să se antreneze toată săptă
mîna. Antrenorul Teașcă va avea de ales 
între Bungău și P. Popa, deși 
ultimul va începe jocul...

se pare că

veste nouă, 
(a fo»t ope-

o Din Valea Jiului, nici o 
în locul lui Ionescu, accidentat 
rat), în linia de atac va apare Grizea. In 
rest, nimic nou...

Rapid pleacă ușor favorit mî&ne în intîlniirea- 
matineu, ultima pe care o susține la domiciliu 
în acest tur de campionat, soldat pînă acum 
pentru feroviari doar cu 12 puncte și un gol
averaj negativ. Va fi „prînz de duminică" miine 
în Ciulești ? Nu-i totuși facit de răspuns la 
întrebare, deși Dinamo Bacău, adversara Rapi
dului, se află și ea după o înfrângere; o infrin- 
gere, însă, la limită în fața liderului clasa
mentului și cu aceasta n-am spus încă totul: 
Ghiță, Nunweiller IV, Nedelcu, Dembrovschi
— în fapt coloana vertebrală a echipei
— au fost notați la Arad numai cu 8 și 9. 
(G. NICOARĂ).

Ultimul meci al mureșenilor pe teren pro
priu, din actualul tur al campionatului. Un joc 
în aparență ușor pentru gazde, dar cit de falșe 
sînt asemenea socoteli în fotbal, care au în 
vedere pozițiile celor două formații din clasa
ment : A.S.A. Tg. Mureș locul 6, Crișul locul 
14. Avînd și avantajul terenului (mureșenii 
n-au pierdut nici un meci acasă), A.S.A. este 
indiscutabil favorită. Crișul va face, desigur, 
totul pentru a realiza, dacă nu o victorie, ceea 
ce e mai greu, măcar un meci egal, echivalent 
în deplasare cu un succes. Și nu este exclus 
să-l obțină. (I. OCHSENFF.LD).

Componente ale „plutonului" cu 13 puncte, 
Steaua și „Poli" Iași se prezintă la meciul de 
duminică departajate doar de golaveraj : 24—17 
Steaua, 14—17 „Poli". Cum ambele echipe au 
primit același număr de goluri, se poate apre
cia că la confruntarea dintre ele rezultatul va 
depinde de comportarea înaintărilor. Din acest 
punct de vedere, Steaua are. prima șansă. Dar, 
mai știi ? Și Politehnica trebuie să încerce o 
reabilitare în fața publicului bucureștean, pe 
care nu prea l-a convins la prima ei evoluție 
în Capitală (1—4 cu Dinamo). Calcule se pot 
face la infinit. Motive pentru un meci bun, 
sînt destule. Deci, să așteptăm. (C. ALEXE)’

Partida dintre cele două codașe este, în felul 
ei, un derby al etapei, de rezultatul acestui meci 
legîndu-se măcar un început de speranță pen
tru una sau alta dintre formații. Este un meci 
cu miză între două echipe care-și caută, pînă 
la primăvară, un adăpost mai bun în clasa
mentul diviziei A. Va reuși Vagonul să fructi
fice avantajul terenului ? Poate că da, dar este 
de așteptat ca F. C. Argeș să se mobilizeze la 
maximum pentru a ieși din situația precară in 
care se află astăzi. Deci, un meci deschis ori
cărui rezultat, un meci pe care ambele echipe 
il așteaptă cu aceleași emoții, cu aceleași în
doieli... (ȘT. IACOB, coresp. princ.).

După ce duminică, timp de o repriză, în 
fața lui Dinamo, a întreținut speranțele some
one intr-un rezultat onorabil, iar timp de o 
alta le-a spulberat cu o dezinvoltură de care 
numai elevii lui Teașcă sînt capabili, iat-o pe 
„U" din nou in fața propriilor suporteri. Fa- 
ță-n față cu Jiul, performera etapei trecute...

Ce pronostic să mai dai 7 Clujenii au capo
tat . „acasă" și cu Progresul, iar minerii au mai 
ciștigat și la Constanța... Față de rezultatele 
din ultima vreme ale universitarilor, aceștia 
nu-și pot permite insă «d scape cele două 
puncte, «cum cind o nouă infringere i-ar aduce 
tn eona „lanternei*. (V. MOREA, soresp. princ.).



tuaiitatea

ALE ȘAHIȘTILOR

Fază din primul test-meci Franța — Republica Sud-Africană (9—12j, disputat cu o săptămînă 
în urmă la Bordeaux: francezul Cester își dispută balonul cu doi „Springboks", Enael- 
bretch și Myburgh (in echipament negru) Foto : A.F.P.

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Răspundem „Prezent!“ la 

rendez-vous-ul nostru săptămî- 
nal și, ca de obicei, îi dăm Ce- 
zarului-fotbal 
Numai 
care 
dă 
de 
lor 
loc

ne 
cam 

finală

tainul cuvenit, 
că perioada de 

ocupăm îi acor- 
puțin : în optimile 
ale Cupei campion i-

europeni (meciuri tur) au 
confruntările Real Madrid- 

Rapid Viena și Spartak Trnava- 
Reipas Lahti. Nu e greu de 
observat că doar surprize de 
proporții... olimpice ar putea 
da cîștig de cauză, atît în tur 
cit și la însumarea acestuia cu 
returul, celor două echipe care 
evoluează în deplasare. în spe
cial campioana Cehoslovaciei 
are o misiune neobișnuit de u- 
șoară și nu ne putem împie
dica să ne amintim cu tristețe 
de ocazia pe care a avut-o 
Steaua de a înainta, ca nici
odată, pînă în fazele superioa
re ale acestei mari competiții 
europene. Dar poate că, la a- 
nul, o altă campioană...

Ce-am face fără speranțe, fie 
ele și deșarte ?

în al doilea rind, dar, prin 
volum și... densitate, în prim 
plan, figurează astăzi vărul pri
mar al fotbalului, rugbyul. El 
începe să polarizeze aten
ția chiar dacă mai sînt încă 
două săptămîni pline pînă la 
anualul examen România-Fran- 
ța. Viitorii noștri adversari, re
prezentanții cocoșului galic, în
vinși de durii „Springboks", în
cearcă in acest week-end să-și 
ia revanșa. Au obligații mari: 
apărarea prestigiului pe care 
vrea să și-l creez-e „ovalul" 
european. Au obligații, dar și 
mari dificultăți... în turneul 
1968, sportivii sud-africani au 
capotat o. singură dată (3—11 
cu Selecționata de Sud-Vest 
a. Franței, Ia Toulouse) și tre
buie ținut cont că în cadrul a- 
eestui gen de test-turnee . se 
acordă, totuși, o importanță 
redusă confruntărilor interme
diare, care reprezintă pentru 
antrenori doar prilejuri de ro- 
dare - a rezervelor, de încercări 
tactice, poate chiar de rela
xare.

seamă au mai 
spre nord, dîn- 
în Canada, Ia 

are loc un in-

Prea multe meciuri
de fotbal?

LONDRA, 15 (Agerpres). 
— Secretarul Uniunii eu
ropene de fotbal Hans 
Barigerter, aflat la o con
ferință în Anglia, a decla
rat că în prezent se stu
diază un proiect de reor
ganizare a competițiilor 
europene de fotbal, în sco
pul descongestionării pro
gramului internațional. 
Bangertcr a arătat că nu
mai în sezonul trecut s-au 
disputat peste 600 de me
ciuri (in medie 17 meciuri 
pe săptămînă în decurs de 
9 luni) în diferitele Cupe 
și turnee continentale.

clarificat 
influxul 

adică cu 
glumit".

Călăreții de 
făcut un salt 
du-și întilnire 
Toronto, unde
teresant C.H.I.O. Iar în Belgia, 
la Gând, perechile de... ași ai 
pedalei își vor disputa, din 
nou, întiietatea de-a lungul a 
6 zile.

în sfîrșit, ca și săptămîna 
trecută, „desertul" îl va repre
zenta o competiție a materia
lelor sportive: Marele tîrg 
de la Cairo, L-am amintit și 
pentru a da confirmare pe a- 
cest plan progreselor valorice 
ale sportului african, bine ilus
trate în Mexic. Dar și fiindcă 
n-am renunțat la ideea orga
nizării în 
asemenea 
țări I

La puțin timp după în
trecerile Olimpiadei de la 
Lugano, șahiștii noștri 
fruntași sînt din nou soli
citați în cadrul unor con
cursuri internaționale. Pri
mul „start" aparține, 
proaspătului maestru in
ternațional Corvin Rado
vici, care a plecat ieri ia 
Berlin pentru a lua parte 
la tradiționalul turneu 
„Memorial Lasker", orga
nizat de federația de spe
cialitate din R. D. Ger
mană. Intr-o companie 
foarte puternică va evolua 
— de la 23 noiembrie — 
campionul țării noastre, 
marele maestrul Florin 
Gheorghiu, în cadrul tur
neului internațional de la 
Palma de Mallorca (Spa
nia), în Insulele Baleare. 
Aci și-au anunțat partici
parea — printre alții — 
Petrosian, Spasski, Gligo- 
rici, Xvkov, Benkij, Olafs- 
son, Homar.

Hocheîștîi canadieni
au jucat în Norvegia

țara noastră a unei 
interesante manifes-

onaia
CORESPONDENTA DIN LONDRA

SUCCESE REMARCABILE
ALE SPORTULUI INSULAR

evenimente au reținut 
cercurilor sportive din 
Britanie, în săptămîna 
trecut. în primul rind, 
miercure fotbalistică, a- 
citeva succese notabile 
fotbaliștii insulari, apoi 

tenisistic de la

Două 
atenția 
Marea 
care a 
bogata 
ducînd 
pentru
,,boom“-Ul 
Wembley, cu toți marii ași ai 
rachetei prezenți în capitala 
Angliei.

Bineînțeles, comentariile a- 
bundă asupra celor două vic
torii la scor din „Cupa cam
pionilor europeni". Deși în fața 
unui Anderlecht în scădere, a- 
cel 3—0 obținut de Manchester 
United dă speranțe numeroșilor 
suporteri ai echipei lui Busby, 
mai ales că cele două goluri 
înscrise de Dennis Law certi
fică reintrarea în formă a ma
tei vedete blonde. Mai aproape 
de certitudini este clubul alb- 
verzilor din Glasgow. 5—1 în 
fața redutabilei Stele roșii din 
Belgrad, un Johnstone în ver
vă, iată argumente pentru fa
naticii lui Celtic Glasgow care 
sint
poate reedita performanța de 
acum doi ani, cînd a cucerit 
trofeul continental.

West Bromwich Albion și 
meciul de la București nu lip
sesc din coloanele presei. Ma
joritatea comentatorilor sînt de 
acord în a considera echipa en
gleză virtual calificată în turul 
următor, deși se recomandă 
prudență în fața unor adver
sari atit de capabili de a pro
duce surpriză, cum sînt fotba
liștii români. Pe de altă parte,

convinși că echipa lor

©. Russu-ȘIRIANU

în cadrul turneului Între
prins în Norvegia, echipa de 
hochei pe gheață a Canadei a 
susținut două întîîniri cu se
lecționata țării gazdă. In pri
mul joc, disputat la Bergen, 
hocheiștii canadieni au termi
nat învingători . cu scorul de 
7—2 (3—1, 3—0, 1—1). A doua 
întîlnire s-a desfășurat Ia Sta
vanger, victoria revenind tot 
oaspeților cu scorul de 8—1 
(3—1, 1—0, 4—0).

atac, 
largi 
afară 
Sud-

Vom include cîteva rînduri 
de prezentare mai în amănunt 
a acestor Springboks despre 
care, de obicei, aflăm numai 
că au obținut cutare sau cutare 
rezultat. Să vedem, deci, și 
cum le obțin. Evident, fiecare 
antrenament de-al lor a fost 
urmărit cu atenție și de zia
riștii francezi, a căror com
petență in materie este certă. 
Impresii unanime: mai întîi, 
că antrenamentul sud-africani- 
Ior pare mult mai superficial 
decît al neozeelandezilor. Față 
de minuțiozitatea arătată de 
AH Blacks, ideea de „întreți
nere a formei", dominantă la 
Springboks în aceste antrena
mente, șochează. Celebrul lor 
căpitan, Johann CIaessen (li
nia a II-a), laconic, a 
treaba : „Economisim, 
nervos. Cu dv. (n.r. 
francezii...) nu-i de
Răspunsul, ușor previzibil, al 
gazetarilor francezi: „Dar nici 
cu dv..." Apoi, însăși maniera 
de joc arată diferențe mari de 
concepție între neozeelandezi 
și sud-africani. Primii atacă în
totdeauna cu înaintași prezenți 
în preajma purtătorului de ba
lon, pentru a redistribui prin 
loose-mauluri mingile de 
avînd, în același timp, 
posibilități de a pune 
din joc apărarea adversă,
africanii dispun de o linie de 
treisferturî mai bună, dar îna
intarea (în special primele două 
linii) e mai. puțin prezentă în 
susținere și mai puțin organi
zată in jocul la margine. Un 
atu de seamă îl reprezintă li
nia a IH-a (Greyling, Bedford, 
Ellis), element de superclasă. 
în general, Springboks nu riscă 
nimic (joacă prea puțin „des
chis"). Neîncredere ? Poate, 
dar și eficacitate : istoria con
semnează, în general, doar re
zultatele. Cert este că jocul 
lor îi jenează mult pe repre
zentanții cocoșului galic, în ta
băra cărora s-a cam instalat 
frica. Iar dacă ani consumat 
atît de mult din panoramicul 
nostru pentru a da asemenea 
amănunte,. am făcut-o și pen
tru . că s-ar putea trage con
cluzii utile nouă din faptul că 
jocul sud-africanilor s-a dovedit 
pînă acum eficace în fața vi
itorilor noștri adversari...

Și automobilele își continuă 
goana. Nu ne putem împiedica 
să vă amintim că pronosticu
rile cu privire la „efectele" 
Raliului Corsicii s-au adeverii 
întocmai : hecatomba de mașini 
a avut loc. Zilele acestea, ur
mează altă triere severă : Ra
liul Marii Britanii, a opta (și 
ultima) probă din Campiona
tul European al constructori
lor, care durează 8 zile. Mai 
au loc și alte două competiții, 
dar nu sportive ci... comerci
ale : expoziția din Belgia (Os
tende) și cea din Japonia (To
kio), ambele punînd în între
cere în special mașini de ga
barit european. Un „meci" in
teresant : recent creații giganți 
europeni ’ contra silențiosului, 
dar eficacelui „val" japonez.

Baliabio a comunicat lotul celor „22 
pentru meciul cu România

Naționala de fotbal a Elveției va fi formată duminică, după etapa de campionat

■
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Vuilleumier (Elveția) șutează la poartă, în recentul 
cu toată opoziția unui apărător

ZURICH 15 (Agerpres).' — 
Antrenorul naționalei elvețiene 
de fotbal, Erwin Baliabio, a 
comunicat la F.I.F.A. lotul ce
lor 22 de fotbaliști selecționați 
în vederea meciului pe care e- 
chipa Elveției îl va susține Ia 
23 noiembrie Ia București cu 
reprezentativa României, în ca
drul preliminariilor campiona
tului mondial.

Iată lotul celor 22 de jucă
tori : portari: Jean-Paul Biag- 
gi (St. Gallen), Karl Grob (F.C. 
Ziirich), Mario Prosperi (Luga
no) ; apărători: Renzo Bionda 
(Bellinzona), Roland 
(Grasshoppers), Otto 
(Young Boys), Bruno 
(F.C. Basel), Georges 
(Sion), Peter Ramseier (F.C.

Citherlet 
Messerli 
Michaud
Perroud

meci
iugoslav
Basel),
Ziirich), Ely Tacchella 
sanne),
sanne), Ueli Guggisberg (Young 
Boys), Kobi Kuhn (F.C. Zurich), 
Karl Odermatt (F.C. Basel), Fla
vio Signorelli (Lugano) ; ata- 
canți: Vincenzo Brenna (Luga
no), Dahiel Jeandupeux (Chaux 
de Fonds), Fritz Kiinzli (F.C. 
Zurich), Rene-Pierre Quentin 
(F.C Zurich), Georges Vuilleu- 
mier (Lausanne), Christian Wi- 
niger (F.C. Zurich).

Nu a fost selecționat cunos
cutul internațional Rolf Bat
tler, care nu se află în prezent 
intr-o formă corespunzătoare.

In funcție de comportarea pe 
care acești 22 de jucători o vor 
avea la jocurile etapei de du-

Pirmin Stierli

Richard Durr

(F.C. 
(Lau- 
(Lau-

de pregătire cu Haiduk Split, 
Foto : A.S.L.

minică a campionatului elve
țian, dintre ei se va alcătui un 
nou lot de 16 jucători. Aceștia 
se vor reuni luni Ia Ziirich in
tr-un cantonament comun, ui
mind ca vineri dimineața să se 
îndrepte pe calea aerului spre 
București.

ROMÂNIA - UNGARIA 17-11
(Urmare din pag. I)

fin, au sesizat însă Ia timp cap
canele pe care le întindeau 
rutinâțli handbaliști unguri 
și, respectiv, ușurința cu care 
reprezentanții noștri intrau in
tr-o plasă bine țesută. Ei au o- 
perat cîteva modificări rapide, 
și-au chemat elevii la ordine 
și... Ceea ce a urmat a fost un 
adevărat festival. Mai întîi, 
Penu (excepțional) a închis pur 
ți simplu poarta în fața unui 
tir tot mai insistent. Apoi, co
echipierii săi, împinși ca de un 
resort nevăzut, au demarat în 
trombă, impunînd jocului un 
ritm infernal. Gațu, Samungi, 
Paraschiv, Popescu au zburdat 
dintr-un colț în altul, Gruia 
șî-a.intrat în mînă, astfel că în 
min 34, tabela de marcaj indi
ca. scor favorabil echipei noastre 
cu 10—4. Au fost aplauze la 
scenă deschisă pentru atacurile 
debordante ale românilor. Din 
păcate însă, ei s-au preocupat 
prea mult de acțiunile cu efect 
pentru deliciul publicului, și în- 
tr-o măsură mai mică de poar
ta adversă. Altfel, reprezenta
tiva Ungariei ar fi părăsit te
renul cu o severă înfrîngere și 
un sac de goluri... Scor final: 
17—11 (8—4). O diferență de 6 
puncte care exprimă prea pu
țin raportul de forțe din teren.

ZAGMESTAR A FOST CU UN 
CAP PESTE TINERII NOȘTRI 

HANDBALIȘTI !...

După două rezultate notabile, 
obținute de selecționata de ti
neret în primele partide ale 
turneului, ea a cedat aseară, 
în fața reprezentativei iugosla
ve la o diferență de 6 goluri.

Desigur, plusul tehnico-tac- 
tic și experiența de concurs pe 
care le prezenta formația lui 
Zagmestar putea constitui o ex
plicație a acestui succes logic. 
Dar evoluțiile anterioare ale 
jucătorilor noștri îi îndreptă
țeau să spere într-un rezultat 
mai ■ strîns.

Cauza esențială a înfringerii 
trebuie Căutată în carențele sis
temului defensiv, mult prea 
fragil în fața unui atac în for
ță cum a fost cel al adversari
lor noștri în partida de ieri. De 
prea puține ori blocajul hand- 
baliștilor români s-a interpus 
tirului iugoslav. Mai mult, în 
echipa aliniată de antrenorii 
Pintea și Pană (prea des schim
bată în aceste partide pentru 
ca ea să poată avea o coezi
une) nu s-a găsit nici un jucă- 

• tor care să-I poată stînjeni cî- 
tușî de puțin pe dezlănțuitul 
Zagmestar în aruncările sale 
lansate. Vedeta „7“-uIui iugo
slav a făcut ce a vrut pe teren 
și, cu largul concurs al porta
rilor Dincă și Orban (de loc in
spirați aseară), a percutat poar
ta echipei noastre cu o ușurin
ță supărătoare.

Privit în ansamblu, jocul s-a 
deosebit de la o repriză la alta, 
în cea de a doua parte, repre
zentanții noștri au dat o replică 
mai dîrză, realizînd în același 
timp un joc mai lucid în atac

și mai 
pentru 
foarte 
probleme
noastre selecționate.

vivace. Insuficient însă 
a depăși o 

agresivă, care 
serioase

apărare 
va ridica 
și primei

«parai L ?. rts. Bimlana a».
A

Fază palpitantă pe. semice rc din meciul Romania 
tineret-Iugoslavia

In sferturile de finală ale cam
pionatelor internaționale de te
nis ale Angliei, tînărul jucător 
englez. G. Battrick a obținut o 
nouă victorie, învingîndu-1 cu
6— 4, 2—6, 7—5, 6—2 pe ame
ricanul S. Smith. Alte rezul
tate : Hewitt — Cox 6—3, 8—10,
7— 5, 4—6, 6—3 ; Lutz — Osbor
ne 6-2, 3—6, 8—6, 12—10 ; Stil
well — Wooldridge 6—3, 1—6,
8— 6, 6—2.

Finala probei de simplu fe
mei se va disputa între austra- 
lianca Margaret Court și en
glezoaica Virginia Wade.
H
Cu prilejul unei gale pugilis- 
tice desfășurate la Copenhaga, 
campionul european la cate-

echipieril Albion-ului sînt cri
ticați pentru cele cîteva mos
tre de „unfair-play" (n.r. ne- 
sportlvitate) de care s-au făcut 
vinovați în fața publicului ro
mân. Alan Williams în „DAILY 
EXPRESS" atrage atenția asu
pra faptului că din cele 33 de 
faulturi sancționate de arbitru, 
2.4 au căzut în sarcina engle
zilor. Iar Mervyn Thomas, tri
misul special la București al 
lui „DAILY MAIL”, consideră 
că „...managerul Alan Ashman 
trebuie să aibă o discuție se
rioasă cu jucătorii săi, care s-au 
făcut vinovați de durități și în 
meciul din turul precedent al 
competiției, cu F. C. Bruges". 
Ziarul notează că Ronnie Rees, 
eliminat în meciul cu Dinamo, 
nu va putea juca în returul’ 
de Ia 27 noiembrie și — pro
babil — va primi o sancțiune 
și din partea clubului.

Necazuri continuă să aibă și 
Sir Alf Ramsey. După draw-ul 
de la București, iată un nou 
motiv de îngrijorare pentru 
marele prelat al naționalei en
gleze. Echipa de tineret a An
gliei, în care Ramsey își pune 
speranța că ar putea constitui 
safe-ul de rezerve al primei 
garnituri, a fost ținută cu 2—2 
de selecționata similară a O- 
landeî, pe teren propriu, la 
Birmingham. Problemele con
tinuă...

Și acum, tenis. Mijloacele, 
financiare puse în mișcare de 
organizatorii campionatelor In
ternaționale pe teren acoperit 
ale Angliei au ’atras pe aproa
pe toți fruntașii sportului alb. 
Precizăm că aceste 
fac parte diiitr-un 
cuit de turnee în 
pentru prima oară
nea amploare în sezonul bri
tanic de iarnă.

Cu deosebit Interes « fost 
așteptată apariția echipei 
S.U.A. în pregătire pentru fi
nala „Cupei Davis", cu Aus
tralia. Dar, de la Început, două 
decepții. Clark Graebner s-a 
accidentat în meciul cu engle
zul Wooldrodge și va fi indis
ponibil pentru cel puțin trei 
săptămîni. Se speră Insă că el 
va putea fi prezent în challenge, 
round-ul de la Adelaida, 
cind americanii țintesc recu
cerirea „salatierei de argint") 
după un interval de cinci ani.’

A doua lovitură dc teatru, 
Arthur Ashe, eliminat de gale- 
zul Gerald Battrick, în vîrstă 
de 21 de ani... Ashe ne declara 
după meci: „Mi se pare că am 
o întindere, dar nu mă prevalez 
de aceasta. Să spunem mai bine 
că Battrick a jucat prea 
tare!...“

Este cea 
pentru un

mai corectă optică, 
sportiv adevărat.
Mike AMBROSE

15 noiembrie (prin telex)

DOPINGUL
COSTĂ

SCUMP...

campionate 
întreg cir- 
sală, luînd 
o aseme-

Din Bruxelles se anunță că 
tribunalul din Bruges l-a con
damnat pe cunoscutul ciclist 
belgian Guido Reybroeck !a 
plata unei amenzi de 4900 
franci belgieni pentru folo
sirea
Flandrei.

„dopingului" în Turul

Programul cicliștilor profesioniști in 1969
PARIS, 15 (Agerpres). — A- 

sociația internațională a orga
nizatorilor de curse cicliste, 
întrunită la Paris, a stabilit în 
principiu programul competiți
ilor pe anul 1869 ce va fi supus 
spre aprobare in cadrul reuniu
nii de calendar a UCI, care va 
avea loc Ia Geneva între 27—29 
noiembrie. S-a hotărît ca Turul 
Italiei să se desfășoare între 
18 mai și 8 iunie, iar startul

în Turul Franței să se dea la 
25 iunie.

Părticipanții la ședința- de Ta 
Paris au readus ih discuție pro
punerea ca în viitor campio
natele mondiale de ciclism — 
pistă și Șosea — să se desfă
șoare separat. Potrivit unei 
propuneri belgiene, campiona
tele de pistă ale profesioniști
lor s-ar putea disputa chiar în 
sezonul de iarnă, într-un oraș., 
care dispune de velodrom aco-f 
perit.

Un Ford-Escort clștigă „Turul automobilistic

BRUXELLES, 15. - 
iat la Liege, „Turul 
bilistic al Belgiei" a 
tigat în acest an de 
Sțapelaere-Aerts, care 
rat pe o mașină
Pe locurile următoare s-au cla
sat echipajele ’: Jacquemin— 
Stalpaert, pe „Renault Alpine",

al Belgiei”
- înche- 

automo- 
fost cîș- 
echipajul 
a concu- 

,Ford-Escort".

Van Dijck-Symens, pe „BMiy* 
și Moortgat-Andy, pe „Ford 
Lotus".

Competiția a fost deosebit 
de dificilă, dintre cele 41 de 
echipaje care au luat startul 
numai 13 reușind să treacă li
nia de sosire.

tBlexrailia'telBfo
goria semigrea, 
Bogs, l-a. învins 
zece reprize pe 
(Porto Rîco).

danezul Tom. 
la puncte în 
Joe Gonzales

Meciul de box 
Fulmer, contînd 
mondial la categoria mijlocie 
deținut de pugilîstul italian, 
va avea loc la 14 decembrie la 
San Remo la teatrul „Ariston", 
a cărui sală are o capacitate 
de 2 500 de locuri.

Ld concursul international at
letic de sală ce se va desfășura 
duminică 
vor lua
mericani
Seagren

Benvenuti — 
pentru titlul

în Berlinul Occidental 
parte și sportivii a- 

Bill Toomey, Bob 
(campioni olimpici),

Tommy Farrell, Charles Greene 
și Erv Hall.
H
In meci pentru eliminatoriile 
Campionatului mondial de fot
bal, echipa Sudanului a învins 
(la Khartum) cu scorul de 4-2 
(1—0) formația Zambiei,

In orașul Gori a început un 
turneu internațional de șah la 
care, alături de cunoscut! mari 
maeștri și maeștri sovietici 
participă și. campioana mondi
ală Nona Gaprindașvilî. în pri
ma rundă, Nona Gaprindașvilî 
l-a învins pe G. Muknașvili, în 
timp ce fostul campion mondial 
Mihail Tal a fost învins de 
tînărul maestru Aleksandr B°- 
kuceava.

„Mondialele” de hochei—la Stockholm
In ultima reuniune a comisiei de compe

tiții a L.I.H.G., care a avut loc la Geneva, 
s-a stabilit ca jocurile primei grupe din ca
drul campionatului mondial de hochei 
gheață (ediția 
15—-30 martie, 
cele 6 echipe

pe
1969) să se desfășoare între 
Ia Stockholm. Vor participa 
calificate: U.R.S.S., Cehoslo-

Gimondi
Din Barcelona se anunță că 

asul ciclismului italian, Fe
lice Gîinondi, aflat în voiaj 
de nuntă în Spania, a făcut 
declarații privitoare la pro-

va ataca

vacla, Canada, Suedia, Finlanda și S.U.A. 
Turneul se va desfășura în două tururi.

Grupele B și C ale campionatului mon
dial sînt programate în Iugoslavia. La tur
neul grupei B (Ljubljana. 28 februarie-9 
martie) participă: R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Polonia, România, Austria, Iugos- 7 
lavia, Norvegia și Italia.

recordul orei
gramul său pentru anul 
1969. Gimondi va participa la 
Turul Italiei și la Turul 
Franței, iar apoi va pleca la

Ciudad de Mexico pentru a 
ataca recordul mondial al 
orei, deținut actualmente de 
danezul Ole Hiller.

Întîîniri din primul tur al
s-a

„C.C.E.”
„Cupei campionilor europeni" 
la baschet. Victoria a reve
nit oaspeților cu scorul de 
75—70 (36—33). La Edim-

la baschet
La Haarlem (Olanda), 

disputat primul meci dintre 
Flamengo Haarlem și Vor- 
wârts Leipzig, din primul tur al

Aseară, la închiderea ediției, ne-a parvenit știrea că Selecționata feminină de ha 
României, a dispus, în meciul disputat la Uherska Hradiste, de Selecționata Cehoslovaciei 
rul de 10-9 (3-6),

Hornets (Scoția)—
1 76—81

burgh :
Villeurbane (Franța) 
(26—44).

larvenit știrea că Selecționata feminină de handbal a
- . --------------- - ———I, CU SCCS—
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