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Popescu, în acțiune, la poarta iugoslavă. Va înscrie cel de al 10-lea gol

0 „REMIZĂ" NOROCOASĂ:
20-20 CU IUGOSLAVIA

HANDBAL! ȘT II ROMÂNI PE PRIMUL LOC 

IN „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"
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ȘAHUL NU ARE! '

Nu exagerăm cîtuși de 
puțin dacă vom subli
nia faptul că reprezen
tativa de handbal a țării 
noastre a făcut aseară 
una din cele mai slabe 
partide din cariera sa, 
perspectiva înregistrării 
primei înfringeri în pro
priul ei fief atîrnînd doar 
de un fir de ață.

Adversara din finala 
actualei ediții a „Cupei 
orașului București”, for
mația Iugoslaviei, a do
vedit încă de la primele 
partide că posedă o forță 
de șut superioară în fa
zele de finalizare, pre
cum și o apărare dîrză.

foarte combativă, extrem 
de greu de trecut. Cu a- 
ceste atuuri, „7“-le lui 
Ivan Snoj a abordat în
trecerea cu elan din pri
mele minute, părînd total 
indiferent față de pu
ternica galerie bucureș- 
teană ce-i încuraja frene
tic pe tricolori.

După 7 minute de joc, 
scorul era egal (2—2). 
Din acest moment însă, 
oaspeții, în inferioritate 
numerică, au surprins e- 
chipa română de două 
ori pe contraatac (și a- 
cest lucru avea să se re
pete de mai multe ori pe 
parcursul partidei), luînd 
conducerea cu 4—2. Era

evident că jucătorii noș
tri, supărător de lenți 
în replierea spre liniile 
defensive, ofereau minu
nate culoare de pătrun
dere impetuoșilor hand- 
baliști iugoslavi. Popovici 
și Karalici au fost exce- 
lenți Ia semicerc, sesi- 
zînd cu mare precizie 
gravele erori de apărare 
ale formației noastre. In 
plus, profitînd de ziua 
foarte slabă a celor doi

Adrian VASILIU 
Gh. RANGU

(Continuare 
tn pag. a 4-a)
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ECHIPA ROMÂNIEI - CONFIRMARE VALORICĂ, 3 MEDALII 
Șl ZO DE PUNCTE...

• DE LA HELSINKI LA CIUDAD DE MEXICO • ANI DE MUNCA Șl SUCCESE... • Șl, TOTUȘI, 
CAMPIONATELE EUROPENE Șl MONDIALE OFERĂ ALTE ȘANSE DE AFIRMARE • MULT, 
SAU PUȚIN ? • AU FOST, DESIGUR, SI PUNCTE PIERDUTE • TREBUIE SA ÎNVATAM DIN 

TOATE 9 C1TEVA SUGESTII, CU GÎNDUL LA MUNCHEN
După ce, în comentariile 

anterioare, ne-am oprit mai 
mult la concluziile generale 
prilejuite de desfășurarea 
competiției olimpice de la 
Xochimilco, îngăduindu-ne 
totodată unele aprecieri re
feritoare la valoarea actuală 
a diferitelor echipe sau echi
paje, ne propunem acum să 
analizăm — tocmai în con
textul acestor concluzii — e- 
voluția „flotilei" de caiac- 
canoe a țării noastre la cea 
de a XlX-a ediție a J.O.

Pînă a ajunge, însă, la Ciu
dad de Mexico, să refacem
— ni se pare util acest lucru
— microistoria prezenței ca
iacului și canoei din România 
la competițiile olimpice.

• In 1952, la Helsinki, îrl- 
tr-o perioadă a începuturilor 
de dezvoltare a acestui sport 
în țara noastră, Mircea Anas- 
tasescu nu reușește decît un 
simplu act de prezență, ocu- 
pînd ultimul loc în prima

serie a probei de K 1 — 1 000 
m, cu mai mult de 17 secun
de în urma cîștigătorului, 
finlandezul Stromberg.

• Melbourne, 1956. Succes 
strălucit al canoiștilor. Leon 
Rotman (CI — 1000 m și 
CI—10 000), Simion Ismailciuc 
și Dumitru Alexe (C2 — 1 000 
m) cuceresc trei victorii o- 
limpice. Mai obținem un loc 
4 la K2 — 1 000 m și un loc 
V la C2 — 10 000 m. Total — 
26 puncte.

• Patru ani mai tîrziu, în 
1960, la J.O. de la Roma — 
un surprinzător „naufragiu". 
Bilanțul este sub așteptări : 
un loc III (Leon Rotman, la 
CI — 1 000 m), un loc IV 
(Alexe-Lipalit, la C2 — l'OQO 
m) și două locuri VI (Maria 
Szekeli-Elena Lipalit, la I<2 
— 500 m și ștafeta de K1 — 
4 X 500 m). Total — 9 puncte.

• 1964 — J.O. de la Tokio. 
Canoistul A. Igorov și caia- 
cista Hilde Lauer cuceresc

medalia de argint; A. Ver- 
nescu (K1 — 1 000 m), A. 
Vernescu — M. Turcaș — 
A. Sciotnic — S. Cuciuc (K4 

—1000 m), Hilde Lauer — 
Cornelia Sideri (K2 — 500 
m) medalia de bronz. To
tal puncte — 27.

★
Multe, foarte multe exem

ple concludente atestă faptul 
că, imediat după J.O. de Ia 
Tokio, următoarea partici
pare olimpică a caiaciștilor 
și canoiștilor români a fost 
privită cu seriozitatea și răs
punderea cuvenite de toți 
sportivii și specialiștii noștri.

în Iotul de caiac-canoe a 
fost instaurată o atmosferă 
de muncă deosebită, de pre
gătire mereu îmbunătățită, 
de căutări neîntrerupte pen
tru a înlesni sportivilor ac-

(Continuare în pag. a 2-a)

COMENTARIUL NOSTRU

ÎN ROIURILE PRINCIPALE -Alfl ACTORI...
Așadar, iată-ne cu o etapă 

Înainte de sfîrșitul primei părți 
a campionatului diviziei A la 
fotbal. Privești clasamentul și 
parcă nu-ți vine să crezi : pri
mele Șase locuri — „fotoliile de 
orchestră", cum s-ar spune — 
sînt ocupate de reprezentante 
ale provinciei. Echipele bucu- 
reștene, an de an „abonate" la 
locurile din față, se află undeva 
In pluton, resemnate, neînțele- 
gind, in primul rind ele, ce se 
întîmplă. Este adevărat că lup
ta e departe de a se fi termi
nat. Chiar și ultima etapă a tu
rului poate aduce unele regru

pări dătătoare de speranțe, 
pentru Dinamo în special, aflată 
pe poziția cea mai bună dintre 
echipele bucureștene, atît da
torită numărului de puncte 
acumulate pînă acum (14), cit, 
mai ales, perspectivelor pe care 
le are, oricum, fiind in urmă 
cu un joc față de celelalte pre
tendente la șefie. Dar, aceasta 
este, deocamdată, realitatea : 
campionatul este dominat de 
echipele din provincie. Și nu 
se poate spune că schimbarea 
intervenită nu este în favoa
rea competiției, care încetează, 
în felul acesta, de a despărți

Un nou atac al fotbaliștilor de la Steaua eșuează. Portarul 
Cizic respinge balonul la care au sărit Sătmăreanu, Voinea 

I si Stoicescu
Foto : V. BAGEAC

echipele în' două eșaloane bine 
determinate : unul, compus din 
Steaua, Dinamo și, eventual, 
Rapid, care vizează aproape de 
fiecare dată titlul de campioa
nă, și altul, alcătuit din restul 
echipelor, care n-au alte velei
tăți decît să nu retrogradeze, 
să se mențină, cît mai mult 
timp, în divizia A.

Bineînțeles, o astfel de îm
părțire — fie ea doar pur teo
retică — n-a venit în ajutorul 
campionatului, al fotbalului din 
țara noastră. Dimpotrivă. Și nu 
trebuie exclusă dintre cauzele 
încadrării în anumite limite, 
mai modeste decît le vrem, ale 
fotbalului nostru, concentrarea 
de forțe intr-un singur oraș, 
în două sau trei echipe, lucru 
ce a dus, în mod inevitabil, la 
o viață lipsită de aspirații a ce
lorlalte formații. De aici și sla-

Jock BERARIU

(Continuare tn pag. a 3-a)
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Dan Irimiciuc (în dreapta), într-o frumoasă acțiune de atac, care îi va aduce 
o nouă tușe...

Fotoi A. NANU
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A
 fost exprimată părerea că 

locul 7 ocupat de echipa I 
noastră la recenta Olimpiadă 
șahistă de la Lugano ar fi 
doar onorabil. Printre rîndu- 1 
rile comentariilor s-a putut 

citi rezervă și prudentă. Există încă, 
răspindită larg, teoria nocivității laudei. 
De altfel, părinții care doresc să dea 
o educație solidă copiilor lor ii sărută 
numai cînd dorm...

Și totuși, analizînd obiectiv, acest 
loc 7 (ÎN LUME !), obținut de reprezen
tativa română, constituie — de fapt — 
o performanță absolut excepțională. 
Pentru că, față de condițiile precare 
pe care le are acest joc în țara noas
tră, finind seama de lipsa aproape 
totală de sprijin, de baza materială 
submediocră, a pretinde procticanților 
de frunte ai șahului să se impună în 
arena internațională, apare ca o ipo
crizie.

Nici cel mai iscusit „meșter Manole* 
nu va putea să ridice măcar un crîm- 
pei de zid dacă nu i se vor da cără
midă, var și nisip.

Chiar și cel mai virtuos chirurg va 
privi neputincios sfîrșitul pacientului său 
dacă nu are la îndemînă un bisturiu 
si o pensă.

Fără pînză, penel și culori, arta 
pictorului de geniu va rămîne totdeauna 
mută.

Asemenea exemple se pot da 
nesfîrșit.

Ce are șahul românesc ca să i 
reclame o prezență de autoritate 
marele concern mondial al tablei 
pătrate albe și negre ?

Are secții puternice, viabile, înzes
trate, sprijinite ? NU ARE I

Are, cumva, în marile orașe, cluburi 
centrale, care să-i adune pe iubitorii 

u UL sâ'i initieze< să-i califice ? NU 
ARE ! (Nici măcar în București, unde o 
asemenea instituție și-ar amortiza co
pios cheltuielile prin închirierea table
lor de joc, din organizarea de turnee 
fulger și simultane).

Este șahul răspîndit în școală, fiind 
asimilat obiectelor de studiu, cum se 
tntîmplă în Uniunea Sovietică, Iugo
slavia, S.U.A., Bulgaria ? NU ESTE I 
Tn școlile noastre el este repudiat și 
PRACTIC interzis I

Cu excepția Palatului pionierilor din 
Capitală, nu există nici un alt centru 

de inițiere șahistă pentru copii.
în întreaga țară, cam la o jumătate 

de milion de jucători, sînt înregistrate 
DOUĂ norme întregi de antrenori și 
NOUĂ jumătăți de normă. Asta ar re
prezenta un sfert de antrenor la vreo 
25 000 de oameni I

în sfîrșit, a găsi o sală de concurs 
în București reprezintă pentru federa
ția noastră cel mai teribil coșmar.

Tn asemenea condiții, trebuie strînsă 
cu căldură mîna acelor epigoni care, 
cu nenumărate sacrificii personale, în- 
fruntînd priviri chiorîșe, ironii, critici, 
reușesc — totuși — să mențină aprinsă 
pe mozaicul șahist o mică, dar foarte 
respectată, făclie românească.

Felicitări I

și culori, arta
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se 
în 
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Valeriu CHIOSE

scrimă, „CUPA ROMÂNIEI", ULTIM TEST 
ÎNAINTEA CAMPIONATULUI BALCANIC

Incepînd de joi, scrimerii noștri fruntași vor fi prezenți 
la startul primei ediții a Campionatului balcanic, găzduit 
de capitala României.

Ultimul test înaintea acestei mult așteptate competiții 
internaționale l-au constituit finalele „Cupei României", între
cere la care au fost prezenți cei mai buni 16 trăgători din 
fiecare probă. Pe marginea comportării scrimerilor români 
fruntași la aceste finale, citiți comentariul din pagina a IV-a, 
în care surit prezentați principalii noștri reprezentanți la 
Campionatul balcanic.

JOI SEARĂ, LA FLOREASCA

CAMPIOANELE DE BASCHET ALE ROMÂNIEI
SUSȚIN PARTIDE DIFICILE IN „C.C.E."

După cum am mal anunțat, 
sala Floreasca va găzdui joi 
seară un foarte Interesant pro
gram Internațional baschetbalis- 
tlc. alcătuit din tnttlnlrile pe care 
campioanele României le vor 
susține. In cadrul „C.C.E.", in 
compania campioanelor Austriei 
șl Iugoslaviei.

La ora 18.30, formația feminină 
Politehnica București va juca 
primul său med cu Radnlcki 
Belgrad. Arbitri : G. Szocs (Un
garia) și R. Balaun (Austria). 
Partida retur va avea loc la 23 
noiembrie.

La ora 20.15, baschetbaliștii de 
la Dinamo București vor înfrun-

revanșă, echipa 
Klub Engelmann)

ta, In partida 
E.K.E. (Elssport ------ -------
Vlena, de care au fost tntrecuți. 
în primul joc, cu 88—75. Deci, 
tn perspectivă, o spectaculoasă 
cursă de urmărire din partea dl- 
namovlștilor. care au de recupe
rat o diferență de 13 puncte pen
tru a se califica în turul următor 
al competiției. Arbitri : V. Ka- 
satikov (U.R.S.S.) șl Al. Protici 
(Iugoslavia).

★
Aseară, în joc restanță. Di
namo a dispus de I.C.H.F. cu 

91—73 (45—38)

înainte încă de a comenta mai 
în amănunt comportamentul se- 
lecțlonabilllor tn meciul direct 
dintre cele două loturi — A șl B 
— considerăm necesar să arătăm, 
pe scurt, contextul apropiatelor 
confruntări România A — Fran
ța șl România B — Polonia.

„XV“-le prim poartă, ca de o- 
blcel, răspunderea muncii de un 
an Întreg In rugbyul românesc și 
a situării lui pe o treaptă sau 
alta din scara valorică Interna
țională. Desigur, Insă, doar tn 
măsura tn care un singur meci 
lnterțărl cu grad ridicat de di
ficultate, coroborat cu rezultatele 
adversarului, poate constitui un 
criteriu normal de apreciere. Din 
păcate, pentru moment, calenda
rul nostru internațional se men
ține în sărăcie lucie (subiect de 
care ne vom mal ocupa pe larg) 
și toată munca rugbystică din 
țara noastră trebuie să aibă în 
vedere această crudă realitate.

Țuțuianu (în echipament de culoare deschisă) i-a depășit 
pe Ghiță Dan și Dărăban, atacînd impetuos (fază din 

meciul Lotul A — Lotul B)
Foto : AUREL NEAGU

ABNEGAȚIA-CONDIȚIE INDISPENSABILĂ REZULTATULUI BUN

Jocurile Olimpice în dezbaterea
Comitetului Executiv ai C. N. f. r. s.

șl Biroului C. 0. R.
ședință comună a Comite-Vineri 15 XI. a.c. a avut loc o , 

tului executiv al Consiliului Național pentru Educație Fizică 
și Sport și a Bit oului Comitetului Olimpic Român în care s-a 
luat în discuție informarea cu privire la pregătirea și partici
parea sportivilor români Ia cea de a XlX-a ediție a Jocurilor 
Olimpice din Mexic, precum și directivele de întocmire a pla
nurilor de acțiune pentru Jocurile Olimpice din 1972.

Farticipantii la această ședință au analizat comportarea 
sportivilor români la Jocurile Olimpice din Mexic, precum 
și învățămintele ce se desprind Totodată au fost dezbătute 
pe larg directivele orientative pe baza cărora federațiile, 
consiliile județene pentru educație fizică și sport și cluburile 
sportive își vor întocmi planurile de pregătire pentru Jocurile 
Olimpice din 1972.

Este clar — echipa națională a 
țării noastre nu poate fi, ac
tualmente, decît o formație „de 
laborator". Din moment ce asta 
este situația, Iar greutatea, mal 
ales morală, a confruntării cu 
reprezentanții „cocoșului galic" 

constituie examenul anual fără 
drept de... corîgență, orientarea 
în alcătuirea formației și in im
primarea unei anumite linii tac
tice, strict limitate Ia acești ad
versari, se impune.

Iluziile nu-șl au rostul — pre
tențiile oricui la un joc în pri
mul rind spectaculos, demn de 
aplauze, slnt prea puțin justifica
te. Este nevoie de un rezultat 
obținut prin etalarea tuturor cu
noștințelor șl calităților pe care 
le au rugbyștll noștri. Este ne
voie, mal ales, de 15 flăcăi care 
să lupte lucid, dar cu dăruire, 
pînă la ultima picătură de ener
gie, In limitele sportivității, care

să arate o valoare rugbystică a- 
proplată de cea a prestigioșilor 
lor adversari. Este nevoie, cu 
alte cuvinte, de un rezultat bun.

Este inutilă, aici, prezentarea e- 
chipel Franței la modul general. 
Vom aminti doar că In 1968 a 
cîștigat Turneul celor cinci na
țiuni fără a cunoaște înfrîngerea 
(performanță rară în Istoria a- 
cestel competiții), că a întreprins 
un lung șl dur turneu la Antipozi, 
cu care prilej, chiar învinsă, nu 
are motiv să se rușineze ț că, 
de curînd, renumițli Springboks 
au întreprins un turneu în Fran
ța șl lnfrîngerile suferite de fran
cezi nu vor face decît să-l am
biționeze ; în sfîrșit, să nu uităm 
că meciul de la 1 decembrie 
constituie un ultim criteriu de 
selecție pentru „XV”-le francez 
tn vederea Turneului celor cinci 
națiuni din 1969.

Iar dacă am amintit, acum, toa

te acestea, am făcut-o pentru a 
le cere tuturor celor selecționați 
abnegație încă din timpul acestor 
ultime pregătiri. Este o condiție 
sine qua non...

UN ARBITRU

DIN TARA GALILOR

LA NECIUL DE RU6DY

CU FRANȚA
Ca urmare a acordului din

tre federațiile de specialitate 
din cele două țări, precum și 
cu avizul F.I.R.A., meciul de 
rugby România — Franța va 
fi arbitrat de galezul Joseph.
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KHIPflf CAMPIOANE ÎNVINSE ACASĂ

FEMININ
PETROLUL PLOIEȘTI — RA

PID BUCUREȘTI 2317—2347 pd. 
Una din surprizele de proporții 
a’.e etapei s-a produs slrnbătă 
după-amiază ia Ploiești, unde 
echipa Petrolul, campioana țării, 
• fost învinsă de Rapid Bucu
rești. Autoarea principală a in
fringed! a fost primul schimb 
al ploieștencelor, Eleonora Nico- 
leșcu, nesigură și nervoasă tn 
permanentă, tn timp ce adversara 
ei, Alexandrina Navon, lansa bila 
cu o precizie de parcă juca pe 
arena gluleșteană. Bucureșteanca 
a învins-o astfel pe Nlcolescu la 
o diferență netă: 409—336 p.d. Cu 
toate eforturile depuse de local
nice în continuare, handicapul 
n-a maî putut fi refăcut și astfel 
— după două înfrîngeri consecu
tive — feroviarele, care au de 
săptămîna trecută ca antrenor pe 
Tudor Buzea. au cîștigat la o 
diferență de 30 de „bețe". Au 
corespuns așteptărilor Elena Cer» 
nat (424 p d) de Ia învingătoare, 
respectiv Valeria Popeseu (409 
p.d.).

Tr. I.
LAROMET BUCUREȘTI — 

CS.M. REȘIȚA 2227-2127 p d, Pe 
pista „grea" de la Laromet nici 
gazdele n-au reușit să obțină un 
rezultat de valoare. Chiar și eam- 
pioana țării, Elena Trandafir, a 
trebuit să se mulțumească cu o 
cifră modestă : 332 de popice
doborîte. La obținerea acestor 
rezultate modeste au contribuit 
și numeroasele ratări — Laromet 
Ș9 de bile ft»... gol, iar Reșița 56. 
De la țeșițenoe, Marja Stanca a 
obținut cel mai bun punctaj — 
367 p d. iar Aristica Uță cel mai 
slab 3)9 p d.

VOINȚA CLUJ — GAZ METAN 
MEDIAȘ 2335-2231 p d. Pe pri
mele loeuri s-au situat Margareta

Kelemen cu 426 p d (V) șl Vio
rica Fcdor cu 414 pd (G) U. 
PALADE—coresp.

VOINȚA TG. MUREȘ — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 2435-2301 
p d. Arena Voinței fiind suspen
dată, meciul s-a jucat pe pistele 
de la Fabrica de zahăr din Tg 
Mureș. Deși au evoluat în „de
plasare", mureșcncele au obținut 
o victorie concludentă cu un re
zultat valoros. Cele mai bune 
jucătoare : Margareta Szemanyi 
(433), Elisabeta Balogh — 19 ani 
(427) de la gazde, respectiv lise 
Schmidt (407). i. PAUȘ — coresp 
•principal

MASCULIN

OLIMPIA REȘIȚA — PETROLU1 
PLOIEȘTI 5172—5177 p d. întîlni- 
rea celor două echipe fruntașe 
s-a încheiat cu victoria plotește- 
nllor, care au doborît cinci po
pice mai mult. S-au remarcat de 
la cîștigători Vînătoru — 832
pd s| Dumitru — 896 pd. iar de 
la reșițeni (campioni pe 1968) 
Balaș — 911 pd și Mtcoroiu — 
896 p.d. D. PLAVIȚIU — coresp.

VOINȚA TG. MUREȘ — FLA
CĂRA CIMPINA 5180-5005 pd. 
Victorie nesperat de comodă. In
care principalii realizatori au
fost: L. Bartok (893 pd). Șt.
Eordog (891 pd) și L. Martina 
(379 pd). De la cimpineni un
rezultat bun a obținut P. Purje
— 8112 p d. cu trej bile în gol.

C.F.R. TIMIȘOARA — GLORIA 
BUCUREȘTI 4946-4765 p d. Ce
feriștii au cîștigat la scor par
tida. O comportare remarcabilă 
au avut Lupa (845), Blăgăilă (8?.9) 
Szucs (839) de la C.F.R. și Poț- 
gai (826) de la Gloria. P. ARCAN
— coresp. principal

GAZ METAN MEDIAȘ — RA
PID BUCUREȘTI 4S79-.-4963 P d. 
Hapidiștii. în formă, au învins 
pe medjeșeni la o diferență de 
84 de popice. Vrîneeanu (872), 
Taina (853) și Măntoiu (836) au 
fost cei mai eficacî jucători ai 
Rapidului. De la gazde s-a impus 
doar Kiss, cu 875 p d. A. Chirilă 
(Gaz metan) din lotul național, 
a realizat o cifră slabă pe „teren 
propriu" - 823 p d. Z. ItIȘNOVEA- 
NU — coresp.

im IMIEI-CHMARE VALORICĂ, 3 MIDAIR Șl 20 DE PIIKEE

PRINTRE ROȚI Șl PEDALE
FINALA PE CICLOCROS

Sezonul de ciclocros — des
tul de puțin animat — se va în
cheia duminică dimineața. Pe 
traseul de la Pantelimon (apar, 
ținind clubului sportiv Metalul) 
șe va desfășura finala campio
natului național de ciclocros. 
Puținele competiții care au avut 
Ioc în această toamnă ne-au 
relevat, totuși, doi pretendenți 
serioși la titlul de campion de 
seniori : dinamoviștii Constan
tin Grigore și Vasile Selejan. 
Dar, cum surprizele pot, pri
cind, să răstoarne calculele, 
s-ar putea ca un out-sidșr 
să le răpeaseă, în ultimul mo
ment, șansele celor doi favoriți.

TIMISOARA
A PRIMIT TROFEUL

ANALIZA SECȚIEI DE CICLISM 
DE LA DINAMO

Biroul F.R. Ciclism a anali
zat recent activitatea secției de 
la clubul sportiv Dinamo. Sec
ție fruntașă, cu mare pondere 
in sportul cu pedale românesc, 
ea a manifestat, însă, și o serie 
de lipsuri în actualul sezon. 
Dar, gtit despre plusuri, cit și 
despre minusuri, vom discuta 
pe larg într-un articol viitor.

(Urmare din pag. 1)

cesul pe drumul spre marile 
performanțe. Toate acestea 
s-au reflectat — dătătoare de 
speranțe — în participarea e- 
chipei României la cele mai 
mari competiții de caiac-ca- 
noe desfășurate după J.O. de 
Ia Tokio

in 1965, Ia campionatele 
europene de la Snagov, spor
tivii români cuceresc 6 locuri 
I, 4 locuri II și un loc III- 
1966 este anul „mondialelor" 
de la Griinau. Din nou, echi
pa noastră își confirmă va
loarea : 5 locuri I, un loc II, 
un loc III. Un an mai tîrziu, 
la campionatele europene de 
la Duisburg caiaciștii și ca- 
nojștii români stabilesc un 
nou record al medaliilor : 
6 — aur. 4 — argint, 2 — 
bronz.

O comportare excelentă — 
cele cîteva excepții nu dimi
nuează aprecierea — au avut 
reprezentanții noștri și 19 
numeroasele regate interna
ționale din acest an, Ia care 
au obținut zeci de victorii de 
prestigiu, anuntindii-se astfel 
printre protagoniștii întrece
rilor olimpice de la Xochi- 
milco.

Trebuie, însă, făcută preci
zarea că atît la campionatele 
europene, cît și la cele mon
diale, se dispută un număr 
mai mare decit dublu de 
probe, fată de cele cuprinse 
în programul Jocurilor Olim
pice (îțicepînd eu J.O. de la 
Roma) și că bilanțul realizat 
Ia aceste campionate nu re
prezintă obligatoriu și un co
respondent valoric olimpic. 
Cu atît mai mult cu cît unii 
sportivi — printre ei și o se
rie de caiacjști și eanoîști 
români — sînt specializați fie 
în probe de 590 m. fie în 
probe de fond, care nu se 
desfășoară la J.O.

De aceea, desigur, mulți au 
crezut — avînd ca etalon nu
mai rezultatele de la earn- 
pionatele europene și mon
diale — că la Ciudad de Me
xico este posibilă cucerirea 
unui număr foarte mare de 
medalii olimpice de aur. ri
nele pronosticuri indicind 
chiar victorii românești în 
toate întrecerile olimpice. Sla
ba popularitate a acestui 
sport în țara noastră, intere
sul scăzut cu care sînt urmă

rite — în raport cu alte dis
cipline — competițiile interne 
și internaționale de caiac-ca- 
noe, au făcut ca, în ciuda u- 
nor repetate precizări — ex
primate și în coloanele ziaru
lui — opinia despre reala 
valoare a „flotilei" reprezen
tativei să fie, pe alocuri, ar
tificial supradimensionată.

★
La Xocliimilco, caiaciștii și 

canoiștii români și-au con
firmat, indiscutabil, valoarea 
cu care, de mulți ani, sînt 
creditați pe plan internațio
nal. Primul succes care, du
pă cum s-a văzut, nu este la 
îndemîna multor echipe — 
calificarea tuturor echipaje

Este mult, pentru că, adău
gind și „bronzul" cîștigat du
pă o cursă excelentă de Vio
rica Dumitru, echipa Româ
niei și-a păstrat poziția (lo
cul IV) cucerită la Tokio în 
clasamentul (neoficial) pe me
dalii. Și, de asemenea, locul 
trei (acum cu 20 puncte) în 
clasamentul pe puncte, după 
echipele Ungariei și U.R.S.S, 
și înaintea celor ale R. F, a 
Germaniei, Suediei, Norvegiei, 
Cehoslovaciei, R. D. Germa
ne, Danemarcei, Olandei, Au
striei etc.

Este mult, în slîrșit, pentru 
că niciodată, ca la Xochimil- 
co, n-au existat atît de mulți 
candidați ei) îndreptățite as

nînd seama și de evidentele 
defecțiuni sau rămîneri in 
urmă Ia unele probe — să se 
jaloneze realist coordonatele 
activității viitoare.

★
Nimic n-ar fi mai greșit a- 

cum decît adoptarea în pri
pă a unor măsuri extreme, 
determinate de o rigidă in
terpretare a rezultatelor. N-ar 
Sluji nimănui, de asemenea, 
ca, uitînd valoarea medaliilor 
cucerite, să se insiste numai 
asupra „punctelor nevralgi
ce". Trebuie să se învețe din 
tot, din ceea ce a fest foarte 
bun, bun sau mai puțin bun.

De la un asemenea princi
piu pornesc și cele cîteva su

lor în finale. Era, desigur, 
doar o primă treaptă a con
fruntării. Echipa României 
nu s-a mulțumit, însă, doar 
cu atît și, onorîndu-și cartea 
de vizită, a fost prezentă, de 
fiecare dată, în lupta pentru 
medalii, pentru locurile frun
tașe. Statistic, bilanțul parti
cipării caiaciștilor și canoiș- 
t.ilor români Ia această ediție 
a Jocurilor Olimpice se pre
zintă astfel : un loc I, un loc 
II și un loc III (față de două 
loeuri II și 3 locuri III — la 
Tokio) ; 20 de puncte (față de 
27 la Tokio).

E mult, sau puțin ?
Este mult, pentru că de 12 

ani echipa noastră n-a mai 
obținut o medalie de aur- Și 
pentru că acum a cucerit-o 
autoritar, într-o probă grea, 
cu adversari redutabili. Și, 
mai ales, pentru că presti
gioasa victorie olimpică a 
fost realizată de tînărul echi
paj I. Patzaichin — S. Cova- 
liov. Este mult, pentru că — 
am văzut cu toții pe ecranele 
televizoarelor — a lipsit atît 
de puțin ca argintul caiacului 
de 4 să capete strălucirea au
rului și ca junioru] Ivan 
Patzaichin să ocupe, meritat, 
unul din locurile fruntașe ale 
probei de simplu 1 000 m.

pirații la medaliile olimpice, 
în replică, se poate spune 

că este prea puțin. Ne aștep
tam, desigur, la cucerirea mai 
multor puncte și chiar me
dalii în probele de canoe 
simplu-și caiac dublu băieți. 
Prea puțin pentru că, totuși, 
mai ales după ce echipajul 
sovietic a fost silit să aban
doneze în urma unei defec
țiuni tehnice, la K4 — 1000 
m șansele noastre de a ocupa 
primul loc erau foarte mari. 
Si așa maî departe...

★
Cronica finalelor a elogiat 

sau a mustrat, Ia timpul cu
venit, fiecare din cele șapte 
echipaje românești. Ar fi î- 
nutil să repetăm acum apre
cierile individuale și chiar 
recunoscutele greșeli ale an
trenorilor și sportivilor, gre
șeli care — este limpede — 
au costat cîteva puncte și, 
poate, una sau două medalii. 
Rămîne ca federația de spe
cialitate, forurile superioare, 
să analizeze toate aceste as
pecte și să procedeze în con
secință. Este, insă, ora bilan
țurilor generale și acum ni 
se pare că cel mai important 
lucru este să se aprecieze 
comportarea de ansamblu a 
echipei noastre, valoarea sa 
constantă și — bineînțeles ți-

gestii pe care le facem, cu 
dorința de a sprijini selec
ționarea concluziilor de Ia 
Xochimilco. Aceasta, desigur, 
gîndindu-ne atît la obiective
le mai apropiate, cît șj la vii
toarea ediție a Jocurilor O- 
litnpice :

• Să se studieze eficiența 
pregătirii unificate pe întrea
ga perioadă a anului. împăr
tășim — în aceasta direcție — 
părerea că ar fi preferabil 
ca, după perioada pregătirii 
de iarnă — la munte —, 
sportivii să-și continue antre
namentele, inclusiv cele spe
cifice, în cadrul cluburilor.

• Să se analizeze ' utilita
tea — sub toate aspectele — 
a pregătirii centralizate de 
lungă durată. Numeroase ob
servații, ca și păreri sincere 
exprimate de diferiți spor
tivi, arată că ar fi recoman
dabil ca această durată să 
fie redusă aproape la jumă
tate.

• Să se mențină, mai ales 
în baza referirilor anterioare, 
pistele săptămînale de con
trol ca mijloc eficient, realist, 
de departajare a valorilor in
dividuale și principal criteriu 
de alcătuire a echipajelor 
compuse.

• Să fie întreprinse, cu a- 
celași curaj dovedit în pro-

bele de canoe, acțiuni de pri. 
movare a tinerilor caiacișt 
și să se asigure rodarea aces 
tora în regatele internați» 
nale, în compania celor ma> 
valoroși adversari.

• Să fie căutate soluți 
pentru ca în viitor echipa si 
nu mai pornească în uneh 
probe (ex. K1 — 1 000 ip! 
handicapată, fără posibilita 
tea de a aspira la un io- 
fruntaș. Poate că prin redis 
tribuirea valorilor actuali- 
din echipajele compuse s« 
poate realiza — ca o etapă 
îndeplinirea acestui m: 
vechi deziderat.

• Să se acționeze ferm îi 
direcția creșterii numărulu 
de caiaciste cu autentică va 
ioare internațională sau ci 
reale perspective de progres 
La ora actuală, decalajul ir 
tre primele 2—3 sportive s- 
celelalte este mult, prea man

• Să sg studieze posibilita 
tea ca pregătirea centraliza 
fă să se desfășoare în conți 
nuare sub o conducere uni 
că, dar de fiecare grupă d- 
probe — (caiac — fețe, ca 
iac ■— băieți, canoe; vitezi 
sau fond) să se ocupe și și 
răspundă cîte un anțreno' 
dintre cei mai valoroși și ex
perimentați. ai școlii ron)."' 
nești de caiac-canoe. în a 
ceeași ordine de idei, suge
răm — de asemenea —- însă> 
cinarea unui colectiv de ar, 
trenori cu pregătirea nemij 
tocită a lotului de juniori, cu 
atît mai mult cu cît anul vii 
tor sînt programate întrece 
riie celei de a II-a ediții a 
campionatelor europene.

• Să fie analizată contri 
buția adusă de centrele di» 
București (cn excepția clubu 
rilor Dinamo și Steaua) și din 
alte orașe — Arad, Timișoa 
ra, Hunedoara, Satu Mare 
Reșița, Galați, Brăila. Tulcea 
ș.a. la descoperirea și pregă 
tirea pînă Ia un anumit nivel 
a elementelor talentate, cu 
posibilități de afirmare it)' 
ternațională.

Avem convingerea că ta 
lentul sportivilor și compe
tența antrenorilor și, ,activiș> 
ti lor sportivi care muncesc 
în acest domeniu se vor re
flecta foarte curînd în con
sohdarea succeselor realizate 
la J.O. de la- Ciudad de Me
xico și că sportul caiacului 
și canoei din țara noastră va 
cîștiga noi galoane ale consa
crării mondiale-

Prpț. Nieplae Oțeleanu, mem
bru al Biroului F,R. Ciclism, s-a 
deplasat la Timișoara și a ofe
rit, într-un cadru festiv, tro
feul pentru cea mai bună orga
nizare in „Turul României" 1968 
comisiei din orașul de pe malu
rile Begăi. Este o răsplată bine
meritată, și vom 
teului felicitările 
Sigur, nu trebuie 
turi de Timișoara
au fost la înălțimea evenimen
tului : Cluj, Bacău, Oradea și 
Craiova, departajarea învingă
torului făcîndu-se cu greutate. 
Sperăm că Ia a XVIII-a ediție 
a „Turului României" în pluto
nul fruntașelor Se vor afla toa
te comisiile de organizare !

adăuga tro- 
noastre. De- 
uitat că ală- 
și alte orașe

LA 20 NOIEMBRIE, 
PRIMA ÎNTILNIRE CU LOTUL

Antrenorul coordonator, prof. 
Nicolae Voicu, a convocat lotul 
național de fond la 20 noiem
brie în Capitală. Cei 15 £ii- 
tîeri — Ion Ardeleanu, 
Moldoveanu, Fr, Gera, N. Da
vid. Șt. Cernea, W. Ziegler. Gh. 
Ciumeti. C. Ciocan. Emil Rusu, 
V. Selejan, C. Grigore, Al. So- 
fronie, A. Suciu, D. Nemțeanu 
și Cr. Tudoran — vor fi supuși 
unui atent examen medical, 
urmind ea după primirea avize
lor să li se alcătuiască progra
mele de pregătire. Cu acest pri
lej, prof. Nicolae Voicu le va 
comunica alergătorilor și data 
la care a programat următoare# 
convocare a lotului în plenul 
său.

A rămas, deocamdată, nere- 
zojvată problema medicului 
afectat federației de ciclism. 
Socotim că în această privință, 
atît federația, cit și 
Drăgan — directorul 
d® medicină sportivă 
toria să contribuie la 
rea unei atît de importante 
probleme.

Gh.

dr. Ioan 
Centrului 

au da- 
soluționa.

DUPĂ PRIMA

V. Selejan și C. Grigore, favorita principali ai finalei la ciclocros

REZULTATE DIN DIVIZIA B

»■■■■■■
MASCULIN : Pedagogic Tg. 

Mureș — Voința B. Mare 3—0 
(11, 6, 7), Politehnica Timișoara
— Alumina Oradea 1—3 (8, —13, 
-13, -12), C.F.R. Cluj — Co
operatorul Ș. Silvaniei 3—0 (17, 
10, 8), Industria șîrmei C. Tur
tii - Gloria Arad 3—2 (-13, 
—6, 7, 15. 7), Minerul B. Mare
— Univ. Timișoara 3—0 (6, 14, 
10), Univ. Buc. 
ceava 1—3 (6, 
Medicina Buc. 
șeni 3—0 (8,
Ploiești — Construcții Buc. 3—1 
(—7, 13, 11, 7), Electroputere 
Craiova — Semănătoarea 
3—2 (10, —4, —9, 10, 11), 
tehnica Brașov — I.E.F.S. 
3—2 (8, 12, —7, -12, 12),

— Progresul Șa. 
-7, -14, -15),

— Știința Petro- 
13, 3), Vagonul

Buc 
Poli- 
Bue. 
Poli-

ZI A TURNEULUI DE SELECȚIE

VIRGIL SÎNDEANU ESTE NEÎNVINS
ieri, competiția 
ioturilor repu-

Inaugurată 
de selecție a 
blipane d® tenis de masă a 
oferit încă din prima _zi o 
serie de surprize. Bunăoară, 
doi dintre marii favoriți, Do
rin Giurgiucă și Adalbert 
Rethi au fost nevoiți să plece 
steagul în două partide. Pri
mul în fața arădanuiui Ti- 
beriu Covaci, iar cel de-al 
doilea împotriva lui Virgil 
Sîndeanu (Progresul Bucu
rești). De asemenea, și între
cerile feminine nu au fost 
scutite de rezultate neaștep
tate. De oilclă, succesul Vic
toriei Babiciuc (Progresul 
București) la Viorica Ivan 
(M.C.F.T. București).

în rest, scoruri normale, 
fără evidențieri speciale.

Programul zilei de ari 
sala Floreasca anunță 
ciuri și mai interesante 
la băieți, cît și la fete.

Concursul începe la ora 9 
și. după-amiază la ora 14.

Rezultate mai importante, 
simplu femei : Maria Alexan
dru cu M. Lesai 3—0, 1. Cre- 
jec 3—0, C. Crișan 3—0, V.

Babiciuc 3—0 ; Eleonora Mi- 
halca cu
M. Lesai
V. Ivan

din 
me
at! t

N. Spiridon 3—0, 
3—1, I. Creiec 3—0, 
3—0 ; Viorica lvan 

cu L. Sălăgeanu 3—2, N. Spi
ridon 3—1 ; M. “ 
Sălăgeanu 3—0, 
— N. Spiridon 
ria Babiciuc cu 
3—0, V. Ivan 3— 
Crișan cu I. Crejec 3—0, V. 
Babiciuc 3—0 ; Simplu băr
bați : Sîndeanu cu Antal 
3—1, Doboși 3—2. Rethi 3—1 
(!), Luchian 3—0, Păun 3—2 ; 
Giurgiucă cu Șimandan 3—1, 
Păun 3—1, Doboși 3—2, An
tal 3—1 ; Sentivani cu An
tal 3—1, Păun 3—0 ; Covaci 
cu Macovei 3—0, Giurgiucă 
3—2 (!), Sentivani 3—0, Și- ■ 
tnandan 3—1 ; Rethi cu Co
vaci 3—0, Luchian 3—1, Maco
vei 3—1, Doboși 3—1 ; Lu
chian — Sentivani 3—1 ; Do
boși cu Macovei 3—0. Păun 
3—1 ; Dumitriu cu Macovei 
3—1, Șimandan 3—0, Antal 
3—0. Luchian 3—2, Sentivani 
3—1 ; Șimandan — Luchian

Lesai — L. 
L. Sălăgeanu

3—0, Victo-
L. Sălăgeanu 

■1 (!), Carmen

tehnica Iași — Univ. Craiova 
2-3 (-12, —11, 9, 6, -6).

FEMININ : Pedagogic Ora
dea — Sănătatea Arad 1—3 
(-11, 8, -11. -8), U.T. Arad — 
Tricotajul Brașov 0—3 (—13,
—11, —4), Medicina Cluj — 
Voința M. Ciuc 0—3 (—11, —9, 
—10). Corvinul Deva — Medi
cina Tg. Mureș 2—3 (—12, 12, 
10. —10, —6). Politehnica Bra
șov — Drapelul r. Sibiu 2—3 
(-14, -12, 10. 11, —13), Viito
rul Buc. — Progresul Btic. 0—3 
(-8, —14. —II), A.S.E. Buc, - 
Univ. Buc. 0-3 (—8, -1, -7), 
Constructorul Buc. — Progre
sul R. Sărat 3—0 (9, 2, 2), Poli
tehnica Galați — Flacăra r. Buc. 
1—3 (—4, 9, —2, —10), Univ. 
Iași — Sănătatea Tîrgoviște 3—2 
(-6, 12, 8. -14. 11).

PENICILINA IAȘI — 
SLOVAN BRATISLAVA 3—0

Echipa feminină de volei 
Slovan Bratislava și-a început 
turneul in țara noastră, jucînd 
aseară la Iași, cu Penicilina.

Partida a luat sfîrșit cu sco
rul de 3—0 (6, 3. 11) în favoarea 
gazdelor, care au realizat un 
spectacol voleibalistic mult a- 
plaudat de publicul ieșean. Oas
petele au evoluat modest, fiind 
surprinse de 
Penicilinei, 
spectatorilor, 
au mai jucat
gate tot de ieșence (la 8 și 2). 
Astăzi, Slovan evoluează la P. 
Neamț în fața Ceahlăului.

I. LEIZERUC - coresp.

jocul variat al 
La insistențele 
cele două echipe 
două seturi cîști-

Dr. EDMUND BALOGH

La 17 noiembrie a încetat 
din viață dr. Edmund Balogh, 
directorul dispersarului mu
nicipal al sportivilor, preșe
dintele cabinetului metodico- 
științific al Coirsiiiului jude
țean pentru educație fizică și 
sport Mureș. Dispariția Iui 
constituie o grea pierdere 
pentru voicitil românesc, că
ruia i s-a dăruit eu pasiune 
de-a lungul întregii sale ca
riere, ca arbitru, cercetător 
în domeniul medicinii spor
tului și ca medic al Iotului 
național Cei ce l-au cunoscut 
îi vor păstra o neștearsă a- 
mintire.

MASCULIN
1. Dinamo 11 11 0 910-747 22
2. Steaua 11 10 1 931-724 21
3. Rapid 11 8 3 864-786 19
4. Polit. Buc, 11 7 4 757-715 18
5, „U“ Timișoara 11 6 5 851-821 17
6. Polit. Galați 11 5 6 771-801 16
7. „U“ Cluj 11 4 7 732-749 15
8, I.E.F.S. 11 4 7 689-715 15
9. Polit, Brașov 11 4 7 716-803 15

10. I.C.H.F. 11 3 8 740-816 11
11. Farul C-ța. 11 3 8 667-747 14
12. Polit. Iași 11 1 10 698-932 12

FEMININ
1. Rapid 440 309-185 b
2. Polit, Buc. 440 279-166 8
S. Crișuî Oradea 4 3 1 211-211 7
4. Voința Brașov 422 226-212 6
5. „U“ Cluj 422 188-195 6
6. Constr. Buc. 413 174-184 5
7. Viit. Dorohoî 4 1 3 224-248 5
8. Progresul Buc. 413 167-207 5
9. I.E.F.S. 413 196-258 5

10. A,S.A. Cluj 413 184-283 5
înregistrateIată rezultatele

în etapa de duminică a di
viziei B :

MASCULIN SERIA I : „U" 
Craiova — Constructorul Arad 
68—54 (30—27), Politehnica
Cluj — Olimpia Satu Mare 
95- 
Mureș

•55 (35—20), Comerțul Tg. 
--3 — Știinta Petroseni 

72—50 (32—17), Medicina Ti
mișoara — Cri sul Oradea 
51—76 (26—37) ; ’ SERIA A
II-A : I.E.F.S. II — „U“ Buc.

DUPĂ FINALELE

Speranfe
Congresul Federației Inter

naționale de Lupte, care a 
avut loc la Ciudad de Me
xico, a stabilit, printre altele, 
și organizarea primei ediții a 
campionatelor mondiale pen
tru juniori. Acest debut se 
va produce în 1969, la Colo
rado (S.U.A.).

Recentele finale ale cam
pionatelor naționale indivi
duale de lupte greco-romane 
ne-au dat speranțe că unii 
dintre juniorii l români vor 
putea obține locuri onorabile 
la această competiție mon
dială. Ne bizuim afirmația pe 
faptul că tinerii prezenți la 
întrecerile de la Cluj s-au 
străduit — și au reușit — să 
etaleze multe cunoștințe teh
nice și tactice. Tururile de 
cap și salturile îndrăznețe 
n-au lipsit aproape din nici

REZUlTATf IA „B

59—60 (28—39), Voința Buc. — 
Șe. sp. Cotîstanța 63—41 
(30—23). St. r. Brasov — Pro
gresul Buc. 80—77 (37—34,
69—69), „U“ Iași — Petrolul 
Ploiești 78—50 (35—29), A.S.A. 
Bacău — Constructorul Iași 
88—61 (40—24) ; FEMININ
SERIA I : Șe. sp. Sibiu — 
„U" Timișoara 59—72 (31—36), 
Foresta Arad — Mureșul Tg. 
Mureș 33—72 (22—38), Voința 
Tg. Mures — Sc. sp. Craiova 
57—68 (28—26)' Șc. sp. Bra
șov — Politehnica Brașov 
53—55 (21—20, 48—48), Șc.
sp. Satu Mare — Spartac Sa- 
lonta 67—56^34—27); SERIA 
A II-A : Arhitectura Buc. — 
„U" Iași 36—24 (20—13),
Olimpia Buc. — Rapid II 
Buc. 33—32 (14—15). Peda
gogic Constanța — Voința 
București 58—49 (31—20).

JUNIORILOR LA „GRECO-ROMANE

pentru „mondiale"

o partidă. Combativitatea 
manifestată de ei la acest 
concurs constituie un alt ar
gument deosebit de impor
tant, de care depinde succe
sul în confruntările interna
ționale. La cîteva categorii de 
greutate, campionii s-au de
tașat de ceilalți participanți, 
impunîndu-se de pe acim 
pentru selecția la primele 
campionate mondiale. Ne re
ferim la 1. Gibu (Pitești) — 
categoria 48 kg, I. Burețea 
(Sinaia) — cat, 60 kg, L. Eizîc 
('Rădăuți) — cat. 81 kg și V. 
Dolipschi (Rapid București) 
— cat. +87 kg.

Surprinzător de . bine au 
concurat juniorii din Bacău 
(antrenor M. Croitorul, Țul- 
cea (I. Geambazu), Cîmpulung 
Muscel (Gli. Stan) și Constan
ța (C. Ofițerescu), localități 
în care. sportul luptelor a în
mugurit de puțină vreme. Și 
nu ne-am mira dacă, de pildă, 
P. Husaru și M. Tudorartie 
(Bacău), I. Păun (Cîmpulung 
Muscel), P. Zaharov (Tulcea) 
și C. Salop (Constanța) ar fi 
selecționați în lotul pentru 
„mondiale". Ceea ce reflectă 
și meritele antrenorilor, ti
neri și ei, care, într-un an 
sau cel mult doi., au reușit 
să-și pregătească temeinic 
elevii.

în schimb, așteptam un alt 
plasament în ierarhia valo
rilor din partea concurenți- 
lor aparținînd puternicelor 
cluburi bucureșfene Dinamo, 
Steaua, Progresul, Metalul 
etc. Este adevărat că munici
piul București a ocupat pri
mul loc în clasamentul pe 
localități, dar din cele 10 ti
tluri de campioni doar Al. 
Nae (Steaua) — antrenor I. 
Lefter, și V. Dolipsclii (Ra
pid) — antrenor M. Belușieă, 
au urcat pe prima treaptă a 
podiumului.

Referindu-ne la alte'1 as
pecte ale acestor finale tre-

buie să subliniem apariția 
îmbucurătoare a „greilor* R. 
Codreanu (Arad) 126 Ițg și GJi. 
Nistor (‘Dinamo București) I! 4 
kg, care au perspectiva de ă 
deveni...protagoniștii ediții),->ș
viitoare ale „naționalelor". Și, 
poate, mai mult chiar.

Aflîndu-ne la capitolul „a- 
pariții", ne facem datoria de 
a anunța debutul lui Tiberiu 
Horvat, fiul lugojanului Tosif 
Horvat — medaliat cu bronz 
la campionatele europene dis
putate în 1934 la Borna. Ce-i 
drept, Tiberiu n-a ocupat de
cît locul VI la cat. 48 kg, dar 
putea ajunge pînă în șerni- 
finale (și chiar finale) dacă 
delegatul Biroului F.R.L., to
varășul Gh. Uță. nu s-ar fi 
pripit să-l descalifice în 
rul Iii, cînd nu avea nici 
punct penalizare. Oricum, 
beriu Horvat constituie o 
pariție ce se bucură de 
acum de multe simpatii.

Tn sfîrșit, se cuvine să spu
nem citeva cuvinte și de»p?e 
arbitri. Cu excepția erorii 
subliniate mai «us și a alîeia 
menționată într-una din cro
nicile transmise de la Cluj 
(ambele datorate lui Gh. U',|), 
cavalerii fluierului s-au achi
tat corect de ‘obligații,” M. 
Strulovici (Galați), V. Pătras- 
cil (București), Gh. Martoil 
(Cluj) și I. Cernea, delegat al 
Biroului F.R.L., au condus 
meciurile cu obiectivitate si 
competență. ' - -

tu
rn 

îi- 
a» 
pe

Costin CHIRIAC

„CUPA OLIMPIA"
Aslâ-seară, ele la ora 19, se va 

disputa la Casa de cultură a tine
retului din sectorul 4 (str. Turtu
rele), prima gală de box flotată 
eu „Cupa Olimpia". Vor urca în 
ring 22 de pugiliști Juniori șj. se
niori.

Se vinde 

și cu plata 

in 12—18 rate 

lunare.

Acontul 

este de 689 

și 1.020 lei
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PENULTIMA ETAPĂ A
SERIA I

TURULUI DIVIZIEI C

DIN CARNETUL CRONICARULUI
NU ESTE

O iNTlMPLARE!
Senzațional — prin rezultat — 

Btet-lul la care am fost martori 
flun-inicâ, pe stadionul Republi
cii. Dominată, formația ieșeană 
a1 Juat, totuși, conducerea. Ega
lată în min. 80, masată în ultime
le 10 minute în propriul careu șl 
văzută da toți, din clipă în clipă, 
lțțvlnșă, Politehnica a reușit să 
iasă victorioasă. O victorie pe 
care și-a pus semnătura un ta
lentat jucător : DELEANU. în lo
vitura să magistrală, în acea 
transformare Impecabilă de la 
18 m, s-au înmănuncheat, parcă, 
toate eforturile colegilor săi, 
trnjnc» enormă depusă, alergătu
ra fără momente de respiro șt 
contraatacurile acelea inteli- 
Sente.

Un gol de zile mari. A fost o 
întâmplare ? Nu. Hotărît nu ! 
Acest fundaș talentat ne-a mai 
arătat; de atîtea ori, că stăpi- 
îiește foarte bine procedeul teh
nic al execuției unei lovituri li
bere.) șe* vede treaba că studentu
lui economist Deleanu, caleulele 
îi ies eu precizie. Cum a reușit 
acest lucru ? Prin multe repetări 
lș orele de meditație (antrena
ment). Cînd execută lovitura, nu 

' închide ochii șl nu se gîndeșle 
să „rupă" zidul. Duminică, a pri
vit o clipă' poarta, poziția porta- 
rului ș! r. zidului din fața sa. 
A lovit balonul cu latul. Mingea 
15a „ascultat" și s-a dus, cu efect, 
sub bară,, aproape de colțul por
ții.

Am relatat toate acestea pentru 
arăta unpr jucători că stăpîni- 

rea unui procedeu tehnic poate 
aduce victoria, chiar și în minu
tul 96.

B m) T — a mal a&rit un altul, 
dornic 3ă lămurească enigma. Șl 
discuțiile, purtata pe dinafară, 
oarecum la nivel de diletantism,- 
n-au reușit, pe Ioc, să lămureas
că dilema : a fost, sau nu, 11 m 7 

Iată de ce am considerat nece
sar să răsfoim regulamentul Jo
cului de fotbal (comentat de ar
bitrul George N. Gherghe) la ar
ticolul 12 : „Greșeli și Incorecti
tudini".

Despre „hențul voluntar șl In
voluntar", comentatorul scrie, 
printre altele, următoarele : „In 
toate cazurile cind mingea loveș
te mina unui jucător care nu 
manifestă intenția de a lovi ci 
eu mina și care ține mîinile 
într-o poziție naturală (adică în 
apropierea corpului), arbitrii 
vor considera henț involuntar și 
nu vor penaliza. în situațiile, 
insă, cind la executarea unor lo
vituri libere sau Ia lovirea mingii 
din acțiune (n.r. cazul Iul Grea- 

u), un jucător advers stă în 
fața executantului sau pe direc
ția mingii, acoperindu-i raza de 
acțiune și ținind miinile depăr
tate de corp, mingea îi lovește 
mîna (n.r. cazul lui Mioc), arbi
trii îl vor penaliza cu o lovitură 
liberă directă. In astfel de cazuri 
se consideră că, ținind miinile 
depărtate de corp, intenția jucă
torului infractor a fost de a aco
peri cît mai mult din cimpul de 
acțiune al executantului și că 
poziția aceasta nu este normală".

La acest punct, nici comenta
torul șl nici regulamentul nu po- 
srenese nimic de „distanța de 
joc", aceasta fiind o lege nescri
să rămasă, la latitudinea arbitru
lui. Așa incit, 
răm lămurită : 
Arbitrul sibian 
zilt. bine. . .

dilema o conside- 
a fost 11 metri! 
C. Nițescu a vă-

G. N.

- ★ Despre arbitrul
■Dpug cuvinte pentru 

Ștoieeseti,.. Accidentat pe 
tatea primei reprize (a 
ruină), el n-a vrut să părăsească 
terenul. A string din dinți și a ră
mas pe... „baricade". Și a jucat 
bine. Frumos exemplu de devota- 

pentru pro-

țină r ul 
la jumă- 
căzut pe

ment, de dragoste 
pria-i echipă.

★iii
« Despre Steaua, azi, 
Jffnt. Comportarea 
acestei formații ne 
revenite mai amplă.

Constantin ALEXE

nici un cu* 
șituația 

o
Și
obligă la

A FOST „11 METRI *!
.. .Minutul 4-1 al joeului Rapid 

—• Dinamo Bacău, moment impor
tant care a generat discuții „tn 
replică". Greavu, „urcat" în atac, 
a ajuns la „16"-le advers, de 
Ufld® a șUțat, eu putere ; în dru
mul ți spre poartă, mingea a în
tâlnit brațul, depărtat de corp, al 
fundașului Mioc și, simultan cu 
„peluza", arbitrul c. Nițescu a 
fluierat ii metri.

Just sau injust ? A existat, Ia 
Mioc. intenția de a juca balonul 
CU mina ? — ș-a întrebat cineva ; 
• fost „distanță de joc" (sub

Rittcr și... altele
După acordarea, spre șfîr- 

șitul meciului de la Craiova, 
a loviturii de la 11 m în fa
voarea gazdelor (decizie care 
ni s-a părut discutabilă) am 
rămas oarecum descumpăniți 
în aprecierea arbitrajului 
prestat de timișoreanul Ioșif 
Ritter. Să-l notăm cu cinci 
stele, pe care le merita cu 
prisosință pînă în acel minut 
86, sau să-i scădem din ele ? 
în cele din urmă, judecind 
bine 
tuși 
Din 
am 
rită 
zibilitate, din cauza ceții) că 
faultul s-a produs cu adevă
rat sau a fost simulat; 2) de
cizia arbitrului n-a schimbat 
soarta partidei (craiovenii 
erau deja în avantaj și, după 
cum se desfășura jocul, a- 
proape într-un singur sens, 
ei nu mai puteau, în mod 
normal, scăpa victoria) ; '3) 
Iosif Ritter (bine ajutat de 
colegii săi de la linie) con-

• •

situația, am rămas to
la calificativul maxim, 
mai multe motive: 1) nu 
avut certitudinea (dato- 
și condițiilor grele de vi-

PENTRU MECIUL DE SÎMBĂTĂ, CU ELVEȚIA

LOTUL NATIONAL A FOST REUNIT

dusese, timp de 85 minute, a- 
proape fără greșeală un meci 
care s-a dovedit foarte greu, 
îndeosebi din 
renului și a 
mosferice.

într-adevăr, 
ultim punct, 
nem că si

cauza stării te- 
condițiilor at-

acest 
spu-

După încheierea etapei a 
XIV-a, ... comporienții iotu
lui, național au fost convocat! 
ieri la București.

Antrenorii federali Angelo 
Njculescu și Emerich Vogi 
s-au oprit asupra următori
lor 19 jucători,, din care vor 
alcătyi echipa ce va fi opusă 
sîmbătă reprezentativei hei- 
vete: Gornea, Datcu, Sătmă- 
reanu, Barbu, Dinu, Boc, Mo
canii, Deleanu, Ghergheli, 
Nunweiller VI, Anca, Axente, 
Fircălab, Dobrin, Domide,

Marținoviei, 
Dumitrache, Lucescu.

Fină ieri seara nu sosiseră 
încă la lot Barbu și Anca. 
Ei sînt așteptați pentru as
tăzi. Vom reveni cu amănunte 
din tabăra echipei noastre.

Dembrovscbi,

, reluînd 
trebuie să 
în acest dificil 

meci de la Craiova arbitrul 
timișorean s-a făcut remarcat 
prin acele calități care i-au 
adus o meritată consacrare: 
competență, corectitudine și 
autoritate. în plus, duminică, 
din cauza ceții și a terenului 
foarte greu, Ritter a fost ne
voit să depună mari eforturi, 
să alerge mai mult decît de 
obicei pentru a fi cît mai a- 
proape de faze și a putea a- 
precia just situațiile de joc. 
De aceea, considerăm că in
diferent de dubiile care ău 
existat asupra penaltyului dic
tat în minutul 86 el merită 
cele cinci stele. Cu atît mai 
deplasată ni s-a părut, însă, 
atitudinea unei anumite părți 
din public, . care a fluierat 
unele -din deciziile, acestuia, 
bineînțeles cele împotriva 
echipei gazdă. Cum la fel de 
nemeritate sînt și reproșurile 
Pe care, după cum am auzit, i 
le-a adresat antrenorul Cor
nel Drăgușin la sfîrșilul me
ciului.

în altă ordine de idei, du
minică, arbitrul Ritter, la ce
rerea jucătorilor bucureșteni, 
a fost 
pentru 
pentru 
ce se 
porții 
După .......... ......
este pentru prima oară cînd 
pe terenul din Craiova pă
trund la meciurile oficiale fel 
de fel de persoane, care nu 
au nici o .calitate și al căror 
scop, în principal, este acela 
de a-i șicana și enerva pe 
jucătorii oaspeți. întrucît a- 
ssrnenea situații se petrec și 
pe alte stadioane, este cazul 
ea federația să intervină, re
amintind cluburilor organiza
toare îndatoririle pe care le 
au în această privință și lu- 
înd măsuri severe de sancțio
nare împotriva celor ce nu 
le respectă.

Meciul de Ia Craiova ne-a 
mai relevat, desigur, și alte 
aspecte. De pildă, ni s-a con
firmat din nou că Oblemenco 
poate foarte mult atunci cînd 
vrea să joace serios, fără aere, 
și că în echipa antrenorilor 
Coidum și Frînculescu sînt și 
alți jucători care ar merita o 
atenție mai mare în vederea 
cooptării lor în diferitele io
turi naționale (Niță, Stănescu). 
Totodată, ne-am dat seama 
mai binp că în privința lui 
Strîmbeanu ne-am cam gră
bit cu laudele.

în privința echipei bucu- 
reștene, este de apreciat poli
tica de întinerire, de promo
vare a elementelor talentate 
și de perspectivă depistate în 
formațiile de categorii infe
rioare, dusă de antrenorii 
Drăgușin și Știrbei. Este ca
lea cea mai sigură pentru a 
asigura echipei din str. Dr. 
Staicovici... progresul.

Minerul Gura Humorului — 
Rarăul Cîmpulung Moldove
nesc 1—1 (0—0)

Nicolina Iași — Victoria 
Roman 1—0 (0—0)

Viitorul Botoșani — Foresta 
Fălticeni 0—0

Foresta Ciurea — Textila 
Buhuși 1—1 (1—1)

Fulgerul Dorohoi — Știința 
Bacău 0—3 (0—1)

Unirea Negrești — Penicili
na Iași 2—3 (2—1)

Letea Bacău —Cimentul Bi
caz 1—1 (1—0)

Minobrad Vatra Dornei — 
Petrolul Moinești 5—1 (3—1)

(Corespondenți: D. Bolohan, 
V. Diaconescu, T. Ungureanu, 
L. Negru, I. Mandache, I. Pău- 
leț, I. Iancu și P. Spac)

Olimpia Giurgiu — T.U.G. 
București 0—1 (0-—I)

I.T.C. Constanța — Celulo
za Călărași 1—1 (0—0)

Autobuzul ~
Electrica 
(2-0)

Sirena București — Petro
lul Videle 2—0 (2—0)

S. N. Oltenița — Flacăra 
roșie București 3—0 (0—0)

Marina Mangalia — I.M.U. 
Medgidia 1—1 (0—1)

(Corespondenți: Al. Mavlea, 
V. Gafiuc, Tr. Barbălată, M. 
Șeuleanu, A. Păpădie, D. Du
mitrescu, M. Voiau. ' 
boală}.

București —
Constanța 3—0

Victoria Caransebeș — E- 
nergetica Tr. Severin 2—0 
(0-0)

Voința Lugoj — U. M. Ti
mișoara 2—0 (2—0)

Minerul Anina — Progre
sul Strehaia 3—0 (2—0)

(Corespondenți :
roiu, I. Julea, Al. Jiroveanu, 
R. Plăieșu, Șt. Zvîgnea, M. 
Mutașcu, C. Olaru și Gh.Cră- 
ciunel)

Bradul Vișeu — Dinamo O- 
radea b—0 (0—0)

(Corespondenți: A. Verba, 
V. Godja, E. Suranyi, Tr: Si- 
laghi, L. Chira, D. Vațocu, 
Toma și A. Ghilezan)

I.

CLASAMENT

1. Sanfi-

MINI-STATISHCĂ

ÎN „A“

golgeteri- 
află Oble, 
cu 10 go-

• în meciurile disputate 
Ăfe-a lungul celor 14 etape ale 
campionatului diviziei naționa
le A s-au marcat 306 goluri. 
Duminică s-au înscris 21 de 
goluri, lată numărul de goluri 
realtzate in celelalte 13 etape : 
«8 — etapa. îs 21 — a II-a, 11 —

22 a IV-a„ 16 — a 
V-a, 29 — a Vl-a, 30 — a 
VlHa, 31 —" a VlII-a, 15-a 
JX*a, 27 — a X-a, 19 — a Xl-a, 

a XH*a și 22 — a Xlli-a.
• Cele mai eficace înaintări: 

„U" Craiova — 30 de goluri, 
Steaua — 25 de goluri, U.T.A. 
și ,,U’’ Cluj — cite 24 de go
luri, Vagonul — 23 de goluri.

• Cele mai slabe apărări : 
Vagonul 34 de goluri primi
te, „U“ Cluj — 25 de goluri, 
F.C. Argeș — 23 de goluri, Fa
rul — 21 de goluri.

• în clasamentul 
îor, pe primul loc șe 
menco (,,U“ Craiova)
luri, urmat de Oprea („U“ Cluj) 
și Tufan (Farul) cu cite 9 go
luri, Voinea (Steaua) și Grozea 
(Petrolul) cu cite 8 goluri, 
Oaidă (Progresul) și Dumitra
che (Dinamo București) cu cite 
7 goluri.

• în actualul campionat au 
fost dictate 9 eliminări. Iată 
numele celor care au fost tri
miși pe tușă ; Moldoveanu (Pe
trolul) în meciul cu Rapid (eta
pa 1), Mustățea („U“ Cluj)
eu F.C. Argeș (etapa a VII-a), 
Marinescu (Progresul) — cu 
Steaua (etapa a VIII-a), Dără- 
bnn (Crișul) — cu Petrolul (eta
pa a Xl-a), S. Avram (Steaua)
— cu Rapid (etapa a XlI-a), 
Mustățea („U” Cluj) — cu Di
nam'' București (etapa a XIII-a), 
Pîrcălab (Dinamo București) — 
cu „U" Cluj (etapa a XIII-a), 
Dinu (Rapid) — cu Crișul (eta
pa a XIII-a) și Oprea („U" Cluj)
— cu Jiul (etapa a XlV-a).

• în ultima etapă s-au acor
dat cinci penaltiuri, dintre care 
trei au fost transformate și 
două ratate. Au transformat : 
Oblemenco („U“ Craiova), Oprea 
(„U" Cluj) și Adam (Vagonul). 
Au reiat: Dinu (Rapid) Și Oprea 
(„U” Cluj).

1.
2.
3.

4.

Știința Bacău 
Foresta Fălt. 
Minerul Gura 
Humorului 
Minobrad Vatra 
Dornei

5. Viii. Botoșani
6. Text. Buhuși

. 7. Penicilina Iași
8. Nicolina Iași
9. Vict. Roman

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Foresta Ciurea 
Letea Bacău 
Petr. Moinești 
Rarăul C-Iunj 
Cimentul 
Fulgerul 
Dorohoi 

16. Unirea
Negrești

Bicaz

ETAPA VIITOARE : Textila Btl- 
huși — Minobrad Vatra Dornei, 
Știința Bacău — Foresta Ciurea, 
Cimentul Bicaz — Nicolina Jași, 
Petrolul Moinești — Unirea Ne
grești, Foresta Fălțjceni .— Letea 
Bacău, Rarăul Cîmpulung Mol
dovenesc — Fulgerul Dorohoi, pe
nicilina Iași — Viitorul Botoșani, 
Victoria Roman — Minerul Gura 
Humorului.

nevoit să întrerupă 
cîteva momente meciul 
a îndepărta persoanele 
Strînșeșeră în spatele 
apărate de Manta, 

cum. ni s-a spus, nu

CLASAMENT
1. Olimpia 

Satu Mare 14 10 4 0 25- 6 24
2. Vîct. Cărei 14 9 2 3 40- 9 20
3. Unirea Dej 14 9 2 3 41-12 20
4, C.I.L, Gherla 14 8 0 6 22-18 16
5. Unirea Oradea 14 7 2 5 19-16 16
6. Constructorul

Baia Mare 14 6 2 6 22-24 14
7. Topitoru!

Baia Mare 14 6 2 6 18-25 14
8. GI. Bistrița 14 5 3 6 21-16 13
9. C.I.L. Sighet 14 5 3 6 12-18 13

10. Din. Oradea 14 5 2 7 16-16 12
11. St. r. Salonta 14 5 2 7 15-20 12
12. Dacia Oradea 14 4 2 8 15-22 10
13. Someșul

Satu Mare 14 4 2 8 18-30 10
14, Bihor Marghita 14 4 2 8 8-23 10
15. Minerul

Baia Sprie 14 4 2 8 16-34 10
1G. Bradul Vișeu 14 5 0 9 11-30 10

CL AS AMENT

7 3 4 22-1514

6 5 3 21-17

0
3
3

2
2

22
20

14 9 5
14 9 2
14 7 4

24- 6
26-12

14 10 2
14 8 4

1. I.M.U.
Medgidia

2. S.N. Oltenița
3. T.U.G. Buc.

31- 5 23
36-10 20
33- 8 18

I Cio-

CLASAMENT

14 0 1 13

fundașul oaspe.

cores p.
Ploiești I
Foto : V. ZBARCEA —

O fază critică Ploiești, rezolvată însă
Bușteni-Prahova

poarta echipei Prahova 
Fază din meciul Caraiman

1. Min, Anina 14 8 3 3 25- 5 19
< 2. Voința Lugoj 14 8 2 4 16-13 18

3. Min. Lupeni 14 7 3 4 15-12 17
4. Victoria 

Caransebeș 14 7 3 4 1602 17
5. U. M. Tini. 14 5 5 4 31-18 15
6. Met. Topleț 

St. r. Plenița
14 7 1 6 26-24 15

7. 14 6 2 6 20-17 14
8. Dun. Calafat 14 6 2 6 21-20 14
9. Vict. Tg. Jiu 14 5 3 6 24-16 13

10. Furnirul Deta 14 6 1 7 17-21 13
11. Prog. Strehaia 14 5 3 6 18-29 13

SERIA A IUA

Tecuci UnireaGloria
Focșani 1—1 (1—1)

Stuful
C.F.R. Galați 1—0 (0—0)

Metalul Buzău — Rulmen
tul Bîrlad 2—0 (0—0)

Petrolistul Boldești — Me
talul Brăila 2—1 (1—1)

Ș.U.T. Galati — Rapid Plo- 
peni 1—1 (0—1)

Petrolul Berea —
Buzău 3—1 (1—0)

Chimia Orașul Gh, 
ghiu-Dej — Flamura 
Tecuci 7—0 (1—0)

Chimia Mărășeșți — 
ra Galați 4—2 (2—0)

Tul cea Gloria

Șoimii

Gheor- 
roșie

Anco-

(Corespondenți: C.
1. Turșie, D. Marin, N.
că, V. Ștefănescti, M, Pl.ope- 
șanu, Gh. Grurizu, Ș.

. Din-

Sandu}.
CLASAMENT

1. Rapid Plopeni 14 8 5 1 23- 9 21
2. Unirea Focsani 14 8 3 3 29-13 19
3, Pet. Boldești 14 8 2 4 21-16 18
4. Ancora GI, 14 6 3 5 22-16 15
5. Pet. Berea 14 6 3 5 21-22 15
6. Metalui Buzău 14 5 4 5 24-19 14
7. Stuful Tulcea 14 5 4 5 11-11 14
8. Chimia Orașul Gh

Georghiu-Dej
9. Rulmentul

14 4 6 4 17-17 14

Bîrlad 14 4 5 5 13-15 13
10. Gloria C.F.R.

Galați 14 6 1 7 19-22 13
11. Șoimii Buzău
12. Chimia

14 5 3 6 13-17 13

Mărășești 14 6 0 8 24-25 12
13. Met. Brăila 14 2 7 5 15-19 11
14. S.U.T, Galați 14 2 7 5 15-22 ‘1
15. FI. r. Tecuci 14 4 3 7 19-29 11
16. Gloria Tecuci 14 4 2 8 13-27 10

ghiu-Dej,
— S.U.T.
— Stuful
— Chimia
Bîrlad — 
Iul Brăila 
ria C.FR. ___ ț.
zău. Șoimii Buzău 
Boldești.

ETAPA VIITOARE : Ancora Ga
lați — Chimia. Orașul Gh. Gheor- 

Flamura roșie Tecuci 
Galați, Unirea Focșani 
Tulcea, Rapid pibpppi 
Mârășești, Rulmeniul 

Petrolul Berea, Meta. 
— Gloria Tecuci, Glo- 
Galați^ =- Metalul Bu

ll E—ăa — Petrolistul

MITROFAN

Nanu, portarul echipei Poiana Cîmpina, respinge unul dintre 
atacurile bucure stenilor. Fază din meciul de divizia B, 

Electronica Obor — Poiana Cîmpina
Foto : N. TOKACEK

(Urmare din pag. 1)

- o

de 
în- 
loc

bul interes^ pentru creșterea 
noi cadre, care, așa cum s-a 
timplat ani de-a rîndul, în 
să devină elementele de bază
ale echipei care le-a depistat și 
le-a crescut, au întărit rindu
rile altor formații, acțiunea pu
țind fi socotită, pe 
liștie, ca un fel de 
milial.

întrebarea care 
acum, privind clasamentul, este 
clacă a crescut valoarea forma
țiilor din provincie, sau dacă 
apropierea și chiar inversarea 
de situații este urmarea faptu
lui că a scăzut forța de joc a 
marilor echipe bucureștene. Ar 
fi bine să găsim cît mai multe 
argumente in sprijinul primei 
ipoteze. Unul din începuturile 
de drum pentru redresarea fot
balului nostru se află și aici, în 
capacitatea echipelor din pro
vincie. Progresul, firește, îl do
rim general. Dar trebuie*să .dis
pară mentalitatea că fotbalul 
începe și se sfirșește cu Bucu- 
reștiul. Anglia a cucerit cam
pionatul mondial, deși a curs 
multă apă pe Tamisa, de cînd 
o echipă din Londra n-a mai 
ciștigat campionatul țării. Ca 
să nu mai vorbim de faptul că

plan fotba- 
abandon fa-

se pune

Parisul n-are decit o singură 
echipă în prima divizie.

Spunind acestea, nu înseam
nă, totuși, că evoluția Ste
lei în actualul campionat re
prezintă un fapt divers. Este 
vorba doar de echipa campioa
nă, în rindurile căreia activea
ză o serie de jucători de prima 
mină, o echipă adesea invidiată 
pentru acest motiv. După un 
start excelent — victoria asu
pra lui F.C. Argeș, principala 
rivală din campionatul trecut, 
dublată de succesul din săptă- 
mîna următoare, la Ploiești, in 
fața Petrolului — o bruscă și 
prelungită cădere în anonimat, 
exceptind victoria obținută în 
deplasare asupra Vagonului. 
Dar se poate uita că Steaua a 
pierdut TREI meciuri pe teren 
propriu, dintre care două în 
fața unor echipe abia sosite din 
divizia B — Crișul și, duminică, 
Politehnica Iași ?

Să căutăm cauzele într-o slă
bire a procesului de instruire ? 
Și nu ne referim la aspectele 
lui de ordin tehnic, cit la cele

4. Cimentul
Medgidia

5. Autobuzul
6. Marina 

Mangalia 
Flacăra r. 
Electrica C-ța 
Celuloza 
Călărași 
Ideal 
Cernavodă 
Olimpia 
Giurgiu 
I.T.C. C-ța

Buc.
14 7 4 3 27-17

614 6 2 23-13
18
18

7.
8.
9.

10.

11.

Bue.
14
14
14

14

14

5
6
5

6
3
4

2

3 6

3
5
5

6

5

19-17
21-21
21-18

16-26

16
15
14

14

12

12, Min. Bocșa
IZ. Șoimii Tiiu.
14. Minerul Motru
15. Energetica

Tr. Severin
16. Autorapid Cv.

14 6
14 4
14 4

20-32
13-16
18-21

13
12
12

Minerul

14
14

5
2 4 6

1 8 20-23
7-28

11
8

12.
13. Sirena Buc.
14. Pet. Videle
15. Cooperatorul

Urziceni
16. Unirea 

Mănăstirea

SERIA A Ili-A

MIERCURI PE STADIONUL
„REPUBLICII"

PROGRESUL
I. F. GOTEBORG

I.F. Goteborg, ne 
țara la invitația 
bucureștean Pro- 

Fotbalișlii suedezi

O echipă suedeză, din pri
ma ligă, 
vizitează 
clubului 
greșul.
vor întilni, în primul joc, 
formația Frogresul. Meciul 
se va disputa miercuri 
Stadionul „Republicii", 
începere de la ora 14. 
continuarea turneului,
cătorii suedezi vor mai sus
ține încă două partide în 
provincie.

Pe 
cu 
în 

ju-

de ordin psihic. Echipa NU 
LUPTA, ci așteaptă victoria, în 
virtutea unei presupuse supe
riorități, pe care adversarul 
trebuie s-o accepte, fără a spe
ra, și el, la victorie. Și-apoi, 
nu se fac prea multe schimbări 
în formație, unele nici măcar 
determinate de condiții specia
le ? Duminică, Steaua a fost 
învinsă, acasă, de Politehnica, 
lucru ce a constituit marea sur
priză a etapei. Dacă analizăm, 
însă, formația pe care a ali
niat-o echipa campioană, roca
dele Și contrarocadele care au 
intervenit (neexperimentatul Tă- 
taru a ajuns și vîrf de atac!), nu 
trebuie să ne mai mire într-ati- 
ta nici insuccesul de duminică 
și nici faptul că Steaua s-a 
oprit la aceste neașteptat d(* 
puține 13 puncte, de care nu 
vrea să se despartă nici mă
car din superstiție. ..

Dintre celelalte rezultate, o 
greutate deosebită îl poate avea 
cel de la Constanța, unde lide
rul, U.T.A., a plecat steagul. 
Desigur, pe teren propriu, Fa-

14
14
14
14

14

14

2

3

3
5
3
3

4

2 9

25-27
10-20
19-26
15-32

15-30

7-27

11 
îl

9
9

8

T.U.G.ETAPA VIITOARE :
București — Cooperatorul Urzi
ceni. Electrica Constanța — Sire
na București, Unirea Mănăstirea 
— Marina Mangalia, Petrolul Vi
dele — Autobuzul București. 
I.M.U. Medgidia - S. N. Olteni
ța, Ideal Cernavodă — I.T.C. 
Constanța, Celuloza Călărași — 
Cimentul Medgidia, Flacăra roșie 
București — Olimpia Giurgiu.

SERIA A IV-A

I.R A. Cîmpina — Voința 
București 1—1 (1—0)

Metalul Tîrgoviște — Car
pați Sinaia 5—2 (3—0).

Comerțul Alexandria — 
Minerul Cîmpulung Muscel 
3—0 (0—0)

C.l.D? Rm. Vîlcea — Chi
mia Tr Măgurele 3—1 (1—1)

Tehnometal București — 
nirea Drăgășam 1—1 (1 — 1) 
Progresul Balș — Progresul 

Corabia 4—2 (3—0)
Muscelul Cîmpulung — Ma- 

șini-u:țelte București 1—0 
(0-0)

Caraiman Bușteni 
hova Ploiești I—

(Corespondenți: 
ghie, M. Aranu, 
D. Rpșianu, Gh. 
Măgureanu. D. Hădulescu 
V

Pra-
-t) (1-0)

c
M.
Papuc,

Zbarcea).

Cimentul Medgidia — Uni
rea Mănăstirea 5—0 (0—0)

Cooperatorul Urziceni — 
Ideal Cernavodă 1—1 (0—0)

CLASAMENT

1. Metalul
Tîrgoviște 14 8 5 1 34-17 21

2. Carpați Sinaia 14 8 2 4 23-19 18
3. Comerțul

Alexandria 14 7 3 4 26-18 17
4. Prog. Corabia 14 7 3 4 17-12 17
5. Voința Buc. 14 7 2 5 39-19 16
6. Prahova PI. 14 7 2 5 26-18 16
7. I.R.A. Cîmpina 14 6 3 5 22-11 15
8. Caraiman

Bușteni 14 6 3 5 19-15 15
9. Tehnometal

București 14 5 4 5 22-21 14
10. Mașini unelte 

București 14 4 5 5 21-18 13
11. Chim. Tr. Măg. 14 5 3 6 18-21 13
12. Progresul Balș 14 5 2 7 16-28 12
13. Muscelul

Câmpulung 14 4 4 6 11-24 12
14. C.I.L. Rm. 

Vîlcea 14 4 2 8 13-29 10
15. Minerul C-îung 

Muscel 14 2 4 8 12-25 8
16. Unirea

Drăgășani 14 3 1 10 8-32 7

ETAPA VIITOARE : Chimia Tr 
Măgurele ~~ Metalul Tîrgpvjște, 
Mașini unelte București Co
merțul Alexandria, Voința Bucu
rești — Muscelul Cîmpulung. 
Prahova Ploiești —• C.I.L. Rni. 
Vîlcea. Carpați Sinaia TehnO’ 
metal București, Progresul Cora
bia — Caraiman Bușteni, Minerul 
Cîmpulung Muscel — i.R.A. Cim- 
pina, Unirea Drăgășani — Pro
gresul Balș.

SERIA A V-A

Minerul Bocșa — Minerul 
Lupeni 2—0 (1—0)

Steagul roșu Plenița — Me
talul Topleț 4—1 (2—1)

Minerul Motru — Furnirul 
Deta 1—0 (1—0)

Șoimii Timișoara — Victo
ria Tg. Jiu 1—0 (0—0)

Dunărea Galafat — Autora
pid Graiova 4—0 (3—0)

rul avea șanse mai mari, vic
toria constănțenilor fiind, în 
general, scontată. Dar faptul că 
U.T.A. n-a avut forța de a răs
turna pronosticurile și de a în
registra un nou rezultat favo
rabil, pe lingă că a micșorat Ia 
un singur punct distanța dintre 
arădeni și principalii lor ur
măritori, fotbaliștii de la Craio
va, a arătat câ tot meciurile în 
deplasare sînt cele care con
sacră sau nu 
a făcut destul 
nie, ajungînd 
clasamentului,
nu o pun pe deplin la adăpost 
în retur.

Remarcabilă este comporta
rea Universității Craiova. Și, 
ceea ce s-a pus; la un moment 
dat, pe seama întîmplării, a 
unui concurs de Împrejurări, 
se pare că începe să reflecte 
just potențialul echipei craio- 
vene, spiritul ei de luptă, am
biția ei sănătoasă. Pentru a se 
feri, parcă, de ironii, oltenii au 
avut grijă, de data aceasta, de 
a-și asigura și un golaveraj po-

o echipă. U.T.A. 
și pe această li- 
astfel în fruntea 
dar resursele ei

ETAPA VIITOARE : Progresul 
Strehaia — Șoimii Timisoara, Au
torapid Craiova — Victoria Ca
ransebeș, Energetica Tr. Severin
— Voința Lugoj. U. M. Tim-șoara
— Dunărea Calafat, victoria Tg. 
Jiu — Minerul Anina. Furnirul 
Deta — Minerul Bocșa, Metalul 
Topleț — Minerul Motru. Mine
rul Lupeni — steagul roșu Ple- 
nița.

BTAPA VIITOARE :
Baia Sprie — Bradul Vișeu, Da- 
cia Oradea Gloria Bistrița. Sp- 
meșu’ Șatu Mare — C.I.L. Sighe- 
tul Marmației, Di na mp Oradea — 
Victoria Cărei, Topitoru] Baia 
Mare C.I.L. Gherla,. Steaua 
roșie Salonta — Olimpia Saiu 
Mare, Bihoreana Marghita “ Con
structorul Baia Mare, Unirea Dej 
- Unirea I.A.S. Oradea.

SERIA A VIII-A

SERIA A VI-A

VictoriaMureșul Luduș — 
Călan 1—3 (0—j)

Aurul Zlaina — 
Deva 3—0 (1—0)

Progresul Sibiu — 
Baia de Arieș 0—0

Metalul Kopșa Mică 
nofrig Cluj 3—2 (2—1)

Minerul Ghelar — A.S.A. 
Sibiu 3—0 (1—0)

Știința Petroșeni 
Brad 3—1 (2—0)

Metalul Ai ud 
Turda 3—0 (2—0)

Soția Ocna Mureș — Arieșul 
Cirnpia Turzii 6—1 (2—0)

(Corespondenți : I. (Iorgo
van, N. Păițan, 1. lonescu, M. 
kaliciu, PI. Oprită, B. Staicu, 
Al. Crișan și Gh. Tăutan)

Mureșul

Minerul

— Teh-

Aurul

Arieșul

CLASAMENT

1, Aurul Zlatna 14 8 3 3 23-12 19
2. Metalul

Copșa Mică 14 7 4 3 £847 18
3, Șt. Petroșeni 14 7 4 3 21-U 18
4. Vict. Călan 14 8 1 5 30-20 17
5. A.S.A. Sibiu 14 7 3 4 2344 17

5.

6.
1.

3 5 15
6. Soția Ocna 

MureșVir)o- 
Hizon,

L. 
ți

25-23
7. Min. Ghelar 14 7 1 6 19-19 15
8. Mureșul Deva 14 6 3 5 13-18 15
9. Met. Aiutl 14 6 2 6 26-25 14

10 Amu! Bta<J 14 6 2 6 17-25 14 11.

14
14
14
14
14
14

5
2
3
2
4
2

9. 
io.

11. Arieșul
C, Turzii

12. Min. B. Arieș
13. Arieșul Turda
14. Tehnofrig Cluj
15. Mureșul Luduș
16. Prog. Sibiu

ETAPA VIITOARE
Baia de Arieș
Aurul Brad — Frogresul Sibiu, 
Tehnofrig Cluj ~ Minerul Ghelar, 
Victoria Călan — Știința .Petro- 
șeni. Arieșul Turda — Soda Ocna 
Mureș, Arieșul Cirnpia Turzii — 
Aurul Zlatna, Mureșul Deva — 
Mureșul Luduș. A.S.A. Sibiu — 
Metalul Copșa Mică.

SERIA A VII-A
Olimpia Satu Mare 

rea Dej 3—2 (3—0)
G.I.L. Sighetul Ma.rmației — 

Dacia Oradea 2—1 (0—1) 
Unirea IA.S. Oradea — 

Someșul Satu Mare 2—2 (0—1) 
Victoria @arei — Topitoru] 

Baia Mare 5—0 (3—0)
Constructorul Baia Mare- — 

Minerul Baia Sprie 0—1 (3—0)
C.I.L. Gherla — Bihoreana 

Marghita 4—1 (2—0)
Gloria Bistrița — Steaua ro- 

Salonta 4—1 (3—1)

Minerul
- Metalu) Aiuri, 
Progresul

Uni-

șie

FARUL
ÎN BULGARIA
In perioada de întrerupere a 

campionatului, echipa constăn- 
țeană Farul va întreprinde un 
turneu de două jocuri în Bul
garia. Fotbaliștii români urmea
ză să joace la Varna (în ziua 
de 21 noiembrie) și la Tolbuhin 
(la 26 noiembrie).

zitiv, pe măsura locului ocu
pat : 30—20. . .

Și Jiul face o figură fru
moasă, cu toate că nu este în 
grațiile arbitrilor, ci, dimpotri
vă. In ultimele două etape, ad
versarii ei de temut au fost 
„cavalerii fluierului" — (merți 
de asemenea „cavaleri" 1), care 
i-au făcut zile negre. Și, dacă 
la Ploiești, cum spun copiii, 
„s-a arătat pricina”, la Cluj, 
lovitura de la 11 metri refu
zată fotbaliștilor din Petroșeni, 
la scorul de 1—1 (deși fusese 
vorba de un fault clar, așa cum 
ne-a relatat, cu obiectivitatea 
care îl caracterizează, cores
pondentul nostru principal V. 
Morea), a întors soarta partidei.

Pe ultimul Ioc — F.C. Argeș. 
Anul trecut, pe vremea aceasta, 
se afla pe locul al doilea, la 
egalitate de puncte cu Steaua. 
A dispărut Steaua, a dispărut 
și F.C. Argeș. Din spirit de so
lidaritate ?

Ar trebui încheiat, fiindcă ne 
aflăm în preajma meciului cu 
Elveția, cu o privire asupra 
evoluției selecționabililor. Mulți 
dintre ei s-au comportat mo
dest. Dar, fiindcă vorbim me
reu de inconstanță, de diferențe 
mari de la un meci la altui, 
sîmbătă ar vhni rîndul unui joc 
bun. Să sperăm...

Oltul Sf. Gheorglie — Chi
mica Tîrnăveni 3—1 (1—0)

C.FR Sighișoara — Trac
torul Brașov 1 — 1 (0—0)

Vitrometan Mediaș — Mi
nerul Bălan 4 — 0 (3—0)

Carpați Brașov — Chimia 
Făgăraș 2—3 (0-2)

Avțntnj 
Zărnești

Voința 
cina Tg.

Lemnarul
cuiese 
toria 0—0 (2—0)

Unirea Crișturțil Secuiesc — 
Colorom Codlea 4 — I (2—0)

(Corespondenți : Gh, Briotă, 
I. Turjan, Z. Ilîșvuveahu. V'. 
Secăreanu, b. Maior, Al. Go
nea, A, Pialoga și 
rint zi).

Reghin — Torpedo 
4—0 (2—0)
Tîrnăveni — Medi-
Mureș .1—0 (1 — 0)

Odorheiul Se-
Chiinia Orașul Vic-ț.

CLASAMENT

Chimia Fâg. 
Oltul st. Gh, 
Chim. Tîrnăveni 
Alintul 
Reghin 
Lemnarul 
'Odorhei 
Med. Tg. 
Totpedo 
Zărneșp

8. Colotom
Codlea 
Tractorul 
C.F.R 
Sighișoara 
Chimia 
Or. Victoria

12. Carpați Bv.
13. Vitrometan 

Mediaș
14. Unirea Cristur 

13. Voința
Tîrnăveni 

16. Min. Bălan

1. 
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13

13
12
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ETAPA VIITOARE : Minerul
Bălan — Unirea Cristurul Secu
iesc, Medicina Tg. Mureș — 
Carpați Brașov, Colorom Codlea 
— Lemnarul Odorheiul Secuiesc, 
Chimica Tîrnăveni — C.F.R. Si
ghișoara. Chimia Făgăraș - Ol
tul Sf. Gheorglie, Tractorul Bi a 
șov — Voința Tîrnăveni. Torpedo 
SZărnești — Vltiometan Mediaș, 
Chimia Orașul Victoria — Avîn- 
tui Reghin.

Loto-Pronosport
Programul concursului Pro

nosport nr. .47 din 24 noiem
brie 1968 : I : Bologna — Mi
lan ; lit Cagliari — Torino; 
111 : Internazionale —1 Fio
rentina ; IV i (Juventus — Pi
sa ; V ! Lanerossi — Napoli ;
VI : Palermo — Varese ;
VII t Sampdoria — Atalanta ;
VIII t Verona — Roma; IX t 
Chimia Suceava — Ceahlăul 
Piatra Neamț; X. Portul Con
stanța—Metrom Brașov 
Gaz metan Mediaș — 
Timișoaia; XII t A.S.
— Olimpia Oradea; 
Metalul Hunedoara - 
Reșița.

: XI : 
G.F.R. 
6ugir 
XIII :

- e.s.

• Tragerea excepțională 
LOTO de astăzi va avea loc 
la București în sala din stra
da Doamnei nr. 2, cu înce
pere de la ora 18.30. Trage
rea va fi radiodifuzată.

• Tragerile la sorți ale au
toturismelor și excursiilor de 
la concursul excepțional Pro- 
noexpres din 10 noiembrie 
a.c. vor avea loc mîine 
miercuri 20 noiembrie 1968 
la București în sala oin stra
da Doamnei nr. 2, cu înce
pere de la ora 18.30 după care 
va urma tragerea concursu
lui Pronoexpres. Ea va fi te
levizată.

Depunerea biletelor cîștigă- 
toare de la tragerea excepțio
nală Loto din 19 noiembrie 
a.c. se va face pînă sîmbătă 
23 noiembrie, ora 13.00 în o- 
rașele de reședință județeană 
și piriă vineri 22 noiembrie, 
la ora 13.00 în celelalte lo
calități.
PREMIILE CONCURSULUI PRO-
NOEXPRES NR. 46 DIN 13 NO

IEMBRIE 1968

Extragerea I :
Categoria I : 1,5 variante a

98 718 Iei: categoria a II-a: 125 
variante a 1101 lei ; categoria a 
IlI-a : 3103,5 variante a 44 tel.

Extragerea a II-a :
Categoria A : 4 variante a 27 189 

lei ; categoria B : 173 variante a 
628 lei : categoria C : 3 960 varian
te a 27 Iei.

Premiul de categoria I. extrage
rea 1 a fost obținut de partici
pam ut FLORESCU EUGEN MIR
CEA din București.

C.FR
C.FR


„CUPA ROMÂNIEI ULTIM TEST A
ÎNAINTEA CAMPIONATULUI BALCANIC

tualitatea
Plasate în ajunul primei 

ediții 8 Campionatului bal
canic, finalele „Cupei Româ
niei" la scrimă au constituit 
un ultim test în vederea aces
tei importante competiții in
ternaționale. Ce aspecte esen
țiale au relevat ele ?

în principal, faptul că — cu 
puține excepții — marile va
lori 
și-au 
tașe. 
cazul 
sabie 
referim la spadă, unde 
înregistrat . cîteva seisme 
așteptate.

, IA
In ierarhia valorică a 

retiștilor noștri, Ionel Drimbă 
s-a impus și de data aceasta, 
confirmînd strălucitul succes 
de la J.O. Duelul său cu Tă- 
nase Mureșanu, desfășurat ca 
de obicei sub semnul echili
brului, a făcut și mai pasio
nantă competiția. Plusul de 
vitalitate al lui Drîmbă a fost 
determinant în obținerea aces
tui nou și meritat succes. 
Mihai Țiu a ocupat locul JII, 
înaintea lui Ștefan Haukler. 
Ambii floretiști au făcut, insă, 
progrese evidente: Țiu, 
firul maturizării, Haukler, 
acela al mobilității, astfel 
ei sînt realmente cei mai 
dicați trăgători să completeze 
cvartetul floretiștilor noștri 
fruntași. în regres (motivat 
de accidentarea sa la J.O.) — 
Iuliu Falb. în schimb, s-a evi
dențiat Șteîan Ardeleanu, 
care a tras cu mai multă a- 
curateță.

ale scrimei autohtone 
menținut pozițiile frun- 
Observația rezistă în 
probelor de floretă și 
și mai puțin dacă ne

Revelația la această probă a 
fost Suzana Ardeleanu. Invă- 
țînd, evident, dintr-o tristă 
experiență a competițiilor 
precedente, ea a renunțat la 
stilul defensiv, care a pus-o 
de atîtea ori în dificultate 
față de adversare teoretic in
ferioare. Cu un loc IV, Ileana 
Drimbă rămîne atenția

floretistă
poate

Ecaterina Iencic: moment de 
răgaz, înaintea unui nou 

asalt...

specialiștilor ca o 
de clasă, pe care se 
conta.

detitlul de campion mondial 
tineret I). Un salt valoric s-a 
înregistrat și în cazul lui Io
sif Budahazi, acum pe locul 
IV (VI la naționale), mult 
mai lucid și mai aproape de 
cerințele unei competiții de 
amploare. Alexandru Pilcă 
(V) și C. Nicolae (VI) sînt și 
ei la granița cu fruntașii, des- 
părțiți doar prin ... jocul ar
bitrajelor. In schimb, unul 
dintre finaliștii de la națio
nale, Gheorghe Culcea, a pier
dut oarecum din teren (VII— 
VIII). Pentru experiența a- 
cestui trăgător, fost campion 
al țării în 1966, actuala pozi
ție, desigur, nu-1 poate satis
face.

grinternariona
AL DOILEA MECI AL HANDBALISTELOR NOASTRE :

CEHOSLOVACIA-ROMANIA1212

★
feminină are ca li- 
pe Ecaterina Iencic.

a stat 
țării, 

trecut

Corespondență specială din Belgrad \ >>
z

Floreta 
der cert 
Campioana țării, totodată cea 
mai eficace dintre sportivele 
României la J.O., Iencic a 
realizat un adevărat tur de 
forță, refăcînd vertiginos te
renul după accidentul suferit 
la patrulaterul Internațional 
de la Brașov și indisponibi
litatea în care s-a aflat pînă 
aproape de plecarea în Me
xic. Olga Szabo — con
stantă pe locul II — rămîne o 
mare valoare în floretă, în 
ciuda unor fluctuații mai 
mult sau mai puțin motivate.

★
După doi ani în care 

în umbra campionilor 
Octavian Vintilă a 
anul acesta în fruntea sabre-
rilor noștri. Inițial, în cam
pionatul național, acum și în 
„Cupa României". în continua
re însă, s-au ivit unele schim
bări. Cea mai vizibilă — sal
tul lui Harilon Bădescu pe 
locul II. Salt valoric firesc. 
Este sabrerul care la ora ac
tuală se apropie cel mai mult 
de Vintilă. Deși accidentat, 
Dan Irimiciuc a concurat și 
a reușit să-și mențină locul 
III de la naționale, demon- 
strînd că rămîne cel mai bun 
produs din rîndul tinerei ge
nerații. (Să nu uităm că Iri
miciuc este la vîrsta cînd mai 
are încă o șansă de a viza

★
La spadă, cum am amintit, 

s-au înregistrat cîteva seisme. 
Anton Pongraț a ocupat lo
cul I, urmat de Dumitru Po
pescu, Iosif Sepeșiu și Nicolae 
Istrate. Toți acești trăgători 
nu reușiseră în iulie să a- 
jungă în finala naționalelor! 
Evident, nu-i vorba de spa
dasini necunoscuți, ci de ele
mente care s-au situat întot
deauna în prim-planul aces
tei probe. Dar s-a petrecut, 
într-un fel, o răsturnare a va
lorilor, aproape de neexpli- 
cat : campionul țării, Alexan
dru Istrate, a terminat tur
neul pe locul V, Ștefan Mol- 
danschi și Nicolae Marinescu, 
titulari ai IV-lui reprezenta
tiv — tocmai pe locurile VIL— 
VIII. Pentru spadasini, mai 
puțin solicitați anul acesta în 
confruntări sportive interna
ționale (ei n-au fost prezenți 
la J.O.), o asemenea, bulver
sare ne poate duce ușor la 
concluzia unei instabilități 
valorice alarmante, ea petre- 
cîndu-se într-un interval de 
timp 
patru

relativ scurt : numai 
luni.

★
în principiu, primii patru 

clasați la fiecare probă vor 
face parte din loturile repre 
zentative ale României. A- 
ceasta întrucît, conform con
venției, la prima ediție a 
C.B., echipele vor fi alcătuite 
din cîte 3 trăgători și nu din 
4, ca în formula clasică.

T. STAMA

0 „REMIZĂ** NOROCOASĂ: 20-20j» CU IUGOSLAVIA
(Urmare din pag. I)

Lavr- 
de la 
mult), 
lor să

portari (Penu și Bogolea), care 
nu știm dacă au „scos" 5 
mingi (împreună) în tot me
ciul, Zagmestar și
nici au șutat necruțător 
9 metri (și chiar mai
dînd posibilitate echipei
păstreze inițiativa în majorita
tea timpului : 8—4, 11—6, 12—7 
la pauză, și apoi 14—9, 15—10 și 
16—11. La acest scor, ei au co
mis însă marea greșeală de a 
socoti partida încheiată. Și ju-

Cațn, în fața semicercului 
advers

cătorii români nu s-au lăsat 
prea mult invitați la atac.

Moldovan (poate singurul 
nostru reprezentant care a co
respuns în meciul de ieri) a 
tras echipa pur și simplu după 
el, creînd in același timp o se
rie de situații ce aveau să per
mită coechipierilor săi reduce
rea handicapului și chiar ega- 
larea (18—18 în min. 52). Emo
țiile însă nu se risipiseră. De 
fiecare dată, selecționata iugo
slavă a găsit din nou resurse 
pentru a-și apropia victoria (a 
condus cu 19—18 și 20—19), dar 
in final, românii — profitînd 
că în fața lor nu se mai aflau 
decît 4 jucători de cîmp (Fai- 
frici și Pokrajac fuseseră eli
minați pentru atitudine nespor
tivă) — au forțat, obțlnînd o 
nesperată și norocoasă „remi
ză", cu ajutorul căreia au reu
șit să se claseze pe primul loc. 
Rezultatul de 20—20 (12—7) ne-

La sfîrșitul acestei săpță- 
mîni, agenda competițiilor in
ternaționale pe care le găz
duiește Capitala va cuprinde 
și un interesant și atractiv 
joc de handbal, în care se 
vor întîlni selecționatele de 
seniori ale ROMÂNIEI și CE
HOSLOVACIEI.

Un astfel de meci, aproape 
că nu mai are nevoie de pre
zentare. Este suficient să a- 
mintim doar că în finala C.M. 
din 1961, cînd aceste două for
mații s-au înfruntat pentru 
prima oară într-un joc ou o

Turneul final
al „Cupei F.R. Box“

Ieri a avut loc tragerea la sorți 
a meciurilor din cadrul turneului 
final al „Cupei F. R. Box". TUR 
<20 noiembrie — 1 decembrie) : 
Â.S.A. Tg. Mureș — Farul Cons
tanța ; Metalul Buc. — Electropu- 
tere Craiova. RETUR (7—3 de
cembrie) : Farul Constanța — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Electroputere 
Craiova — Metalul Buc. Primele 
echipe stnt gazde. Finala va a- 
vea loc la 21 decembrie, la Bucu
rești.

iugo-
in

dreptățește însă echipa 
slavă, care a fost superioară 
această partidă.
O NOUA PERFORMANȚĂ 

TINERILOR NOȘTRI 
HANDBALIST I

In compania unor adversari 
de o bună valoare, care au a- 
runcat în luptă toate resursele 
de care mai dispuneau in fi
nalul acestui turneu, tinerii 
noștri handbaliști s-au des
curcat foarte bine, realizînd o 
mult aplaudată victorie cu sco
rul de 26—22 (13—12).

Partida s-a desfășurat sub 
seninul echilibrului de forțe în

A

UNGARIA — R.S.S. GRUZINA 
26—18 (15—10). Arbitru : V. Pe- 
lenghian (România). Au marcat: 
Klein 2. Kalo 3, Fenyo 8, Simo 
5, Adorian 2, Takacs 6 de la În
vingători și Zardâlișvili 1, Ekseu- 
lidze 2, Phakadze 3, Bunadze 1, 
Gazdeliani 1, Terțvadze 5, Ned- 
bailo 3, Schiereli 1, Kikabidze 1 
de la învinși.

ROMANIA tineret — SPANIA 
26—22 (13—12). Arbitru: K. Schof 
(R.D.G.). Au jucat : ROMÂNIA 
tineret : Orban (Dincă) — Stef
4, Răduțoiu 4, Birtalam 4, Bota 2, 
Oprescu, Sobel 1, Lascăr 3, Speck
5, Voinea, Cosma 3: SPANIA : 
Acosta (Pena) — Morera 5, Arme 
5, Belcellus, Cortes 1, Morales 2, 
De Miguel 4, Antonio, Andres 3, 
Alcade, Valenciano 2.

ROMÂNIA — IUGOSLAVIA 
20—20 (7—12). Arbitru : P. Ovdahl 
(Danemarca). Au jucat : Penu
(Bogolea) — Gruia 7, Gațu 2, 
Samungi 2, Guneș 2, Licu 2, Nica, 
Chicid, Popescu 3, Moldovan 2, 
Goran ; IUGOSLAVIA : Jivkovici 
(Kostici) — Faifrici 2. Popovici 

8, Zagmestar 5, Lavrnici 4, Dra- 
gicevici, Pezlci, Pokrajac 3, Mis- 
kovici, Karalici 3, Pezici.

CLASAMENTUL FINAL î
0 
0

1. România
2. Iugoslavia 

România
tineret

R.S.S. Gruzină 
Ungaria 
Spania

3.

5
5

4
3

1
2

121— 80
103— 86

9
8

și, pe rind, Birtalam, 
și Răauțoiu au străpuns 

asi-

trombă
Cosma 
sistemul defensiv advers, 
gurînd echipei lor un avantaj 
sigur pentru obținerea celei de 
a doua victorii în acest turneu.

PRAGA, 18 (Agerpres). La 
Ostrava s-a disputat cea de-a 
doua întîlnire dintre repre
zentativele feminine de hand
bal ale Cehoslovaciei și Ro
mâniei. Jocul a fost echili
brat și s-a încheiat la egali
tate : 12—12 (5—7).

Formația română s-a im
pus în prima repriză, cînd a 
luat un avantaj de două go
luri. In partea a doua a me-

ciului, gazdele au accelerat 
ritmul și, ca urmare a unor 
greșeli comise de sportivele 
române în apărare, au egalat.

Cele mai bune jucătoare ale 
echipei române au fost Starck 
și Ilie, care au marcat patru 
și, respectiv, trei goluri. Din 
rîndul jucătoarelor cehoslovace 
s-au impus Czervenkova și 
Galbova, autoarele a cîte trei 
goluri.

anul acesta în „C.C.E." 
Belgrad. Baschetbalistele 

de șase ori titlul de cam-

TREI ECHIPE S-AU DISTANȚAT
CAMPIONATUL DE HOCHEI AL U. R.S.S.

Iugoslavia este reprezentată 
la fete de echipa Radnicki din 
belgrădene au cucerit pînă acum 
pioane naționale, în anii 1961, 1962, 1964, 1965, 1966 și 1968. 
Concurind în competiția europeană inter-cluburi, Radnicki 
a ajuns de două ori pînă îți semifinale

MOSCOVA, 18. — Din pri
ma parte a campionatului unio
nal de hochei pe gheață s-au 
jucat 107 meciuri. Pînă la con
sumarea celor 25 de jocuri care 
au mai rămas de disputat, nu 
se cunosc decît trei dintre cele 
șase echipe care vor lua parte 
la turneul final. Acestea sînt 
Ț.S.K.A. Moscova — 31 puncte, 
Spartak Moscova — 29 puncte (un 
meci mai puțin jucat) și Himik 
Voskresensk — 27 puncte. Pen
tru celelalte trei locuri candi
dează, cu șanse egale, forma

țiile Lokomotiv Moscova, Di
namo Moscova, Aytomobilist 
Sverdlovsk, S.K.A. Leningrad, 
Aripile Sovietelor Moscova și 
Dinamo Kiev. Pînă in prezent, 
ccl mai eficace jucător al cam
pionatului s-a dovedit a fi tînă- 
rul Alexandr Iakușev (Spartak 
Moscova) care a înscris 23 de 
goluri.

în foto : In fața porții lui 
Dinamo Moscova, spartachiștii 
Boris Maiorov și Viaceslav 
Starșinov se felicită pentru un 
gol marcat.

fotbal pegiob
__ .-------------- . ------ ----------------------—:___________ _ - -•‘Ulii

CEI 15 JUCĂTORI Al ELVEȚIEI

PENTRU MECIUL DE SÎMBĂTĂ

măr de puncte și Rouen cu 
15 puncte. Cîteva rezultate 
mai importante : Valenciennes 
— Strasbourg 1—>j ; St. Eti
enne — Nimes 1—0; Sochaux 
;— Metz 5—2 Marseille — 
Nice 3—1.

(Agerpres). 
desfășurate

Pe parcursul ultimei edi
ții a campionatului național, 
baschetbalistele de la Rad
nicki s-au aflat un timp pe 
locul 7, fapt- care le acorda 
puține la cucerirea 

cea mai bună 
Dar, 

finiș exce- 
în ultima

șanse 
titlului de .. ....
echipă din Iugoslavia, 
mulțumită unui 
lent și victoriei 
etapă asupra formației Steaua 
roșie Belgrad (cu care pînă 
atunci erau la egalitate de 
puncte), ele au cucerit pri
mul loc.

în ultimele șase meciuri, 
campioana Iugoslaviei a în
ceput jocul de obicei cu ur
mătoarea echipă: Kalenici, 
Ciurici, Miloevici, Simici, Ma- 

,novici. Rezervele cel mai des 
utilizate au fost : Roghici, 
V.lainiei și Z, Ciurici. Cele 
mai cunoscute baschetbaliste 
din echipă sint Jana Kale
nici și Spomenka Miloevici, 
două jucătoare excelente, pri
ma fiind și membră a echi
pei naționale iugoslave, deți
nătoarea medaliei de argint 
la ultimele campionate euro
pene. în afara acestora, se 
remarcă Zagorka Simici, care 
a fost folosită și în echipa 
națională, o excelentă arun
cătoare de la distanță. Elena 
Kalenici a terminat nu de 
mult Facultatea de medicină, 
iar Zagorka Simici a absol
vit Facultatea de drept.

Baschetbalistele de Ia Rad
nicki nu dispun de sală pro
prie, dar. o vor primi spre 
sfîrșitul anului, în Novi Beo-

grad. Ca atare, revanșa cu 
campioana României se va 
desfășura în sala sporturilor 
de la Expoziția de tîrguri 
din capitala Iugoslaviei.

Iată lotul echipei Radnicki, 
cu scurte date personale: 
Elena Kalenici (1,85 m — 
25 ani), Slavenka Ciurici 
(1,84 — 19), Zorită Ciurici
(1,81 — 20), Spomenka Mi
loevici (1,72 — 23), Zagorka 
Simici (1,67 — 28). Liliana 
Manoviei (1,62 — 22), Liliana 
Roghici (1,72 — 19), Gordana 
Vlainici (1,72 — 20), Svetlana 
Favlov (1,70 — 22), Milena 
Baici (1,69 — 15), lasna Ota? 
șevici (1,82 — 16), Bileana 
Ghiochici (1,71 — 16). Mireanâ 
Jivanovici (1,68 — 19);’

în legătură cu meciul de 
la 21 noiembrie din Bucu
rești, Borivoje Teniei, an
trenorul echipei naționale 
de junioare a Iugoslas ieî, 
a spus : „Vvioarea noas
tră adversară ne este prac
tic necunosci.it,:. Nu-i cu
noaștem valoarea și de aceea 
privim cu deosebită seriozi
tate rezultatul acestei prime 
întîlniri. Un handicap pen
tru noi îl constituie și fap
tul că nu ne-am putut pre
găti un timp mai îndelungat 
în sală".

Sub aceste auspicii, bas
chetbalistele ele la Radnicki 
Belgrad pleacă 
spre București 
cu campioana 
primul tur al

Vlaslimi!

(n.r. miercuri) 
pentru, nieciul 
României, din
C C E ' 

IGNATOVICI

Cunoscutul atlet cubanez Ja
net Aurelio, singurul sulița? 
sud-ameriean calificat Ia J.O. 
pentru finala probei, a dece
dat în urma unui accident de 
circulație. Janet Aurelio era 
în vîrstă de 22 de ani. în 
cadrul J.O. de la Ciudad de 
Mexico el a aruncat sulița 
la 80,10 m, stabilind un nou 
record al tării sale.

de simplu bărbați din 
campionatelor inter-

în cursa ciclistă de șase 
zile, care se desfășoară în 
prezent pe velodromul din 
MiinSter (R. F. a Germa
niei), continuă să conducă 
cuplul vest-german Altig— 
Bugdahl cu 119 puncte, ur
mat de perechea Wolfs- 
bohl—Junkermann (R. F, a 
Germaniei) — 66 de puncte.

Proba 
cadrul 
naționale de tenis ale statu
lui Chile, care se desfășoară 
în prezent la Santiago de 
Chile, a fost cîștigată de 
Patricio Cornejo (Chile). în
vingător în finală cu 8—10, 
6—1, 6—4, 6—1 în fața ceho
slovacului Jan Kodes. In se
mifinale, Cornejo l-a între
cut cu 6—2, 2—6, 6—2, 3—6, 
8—6 pe americanul Fitzgib
bon, într-o partidă care a 
durat peste trei ore■
Turneul internațional femi
nin de handbal, desfășurat la 
Greven (R. F. a Germaniei), 
a fost, cîștigat de formația 
maghiară Vasas Budapesta, 
în meciul decisiv, handbalis
tele maghiare au dispus cu 
scorul de 6—4 (după pre
lungiri) de echipa vest-ger- 
mană F. C. Nurnberg. ca 
s-a clasat pe locul secund.

H
Campionul european de box 
la categoria ușoară, spaniolul 
Pedro Carrasco, a susținut 
Ia Vigo un meci amical în 
compania nigerianului C. 
Rainbow. Carrasco a obținut 
victoria prin k.o. în rundul 3.

TN PRELIMINARIILE C. M.ZURICH, 18
După meciurile 
duminică în campionatul el
vețian de fotbal, antrenorul 
selecționatei Elveției, Erwin 
Ballabio, a anunțat cîteva in
disponibilități în formaț’a 
care va întîlni, sîmbătă la 
București, echipa României, 
în cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial. Astfel, 
Bruno Michaud, care are un 
început de infecție la un pi
cior, nu se știe dacă va de
veni apt de joc pînă sîmbătă. 
în locul său, ar urma să 
joace Georges Perroud sau 
Roland Leitherlet. De aseme
nea, Karl Odermatt, căpitanul 
echipei F.C. Basel, suferă de 
un clacaj la piciorul drept. 
Antrenorul elvețian Ballabio 
a comunicat duminică seara 
lista celor 15 selecționabili 
care vor face deplasarea la 
București : Karl Grob (’F.C 
Zurich). Mario Prosperi (Lu
gano), Bruno Michaud (F.C. 
Basel), Ely Tacchella (Lau
sanne), Peter Ramseier (F.C.

Basel), Piermin Stierli (F.C. 
Zurich), Richard Durr (Lau
sanne), Kobi Kuhn (F.C. Zu
rich), Christian Winiger (F.C. 
Zurich), Rene Quentin (FC. 
Zurich), Fritz Ku'nzli 
Zurich), Georges Vuilleumier 
(Lausanne), Vincenzo Brenna 
(Lugano), Flavio 
(Lugano) și Otto 
(Young Boys).

★

lata și rezultatele
1.1.-a a campionatului 
Liderul clasamentului, 
sanne, a obținut o nouă vic
torie, învingînd cu scorul de 
5—1 formația Lucerna. Alte 
rezultate : Basel — Winterthur 
1—1 ; Bellinzona — Zurich 
0—3 ; Bienne — Chaux de 
Fonds 3—2 ; Grasshoppers — 
Lugano 1—2 ; St. Gall — Ser- 
vette 2—0 ; Sion — Young 
Boys 3—0. în clasament con
tinuă să conducă Lausanne cu 
17 puncte, urmată de Zurich, 
Lugano, Basel cu 14 puncte, 
Young Boys 13 puncte etc.

(F.C.

Signorelli 
Messerli

etapei a 
elvețian.

Lau-

® La Alger s-a disputat 
meciul dintre reprezentativele 
Algeriei și Tunisiei, contînd 
pentru preliminariile campio
natului mondial de fotbal. La 
capătul unui joc echilibrat, 
echipa Tunisiei a obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (0—1). 
Cele două goluri ale învingă
torilor au fost marcate 
Chekroun, Pentru gazde 
marc-at Amirouche dintr-o 
vitură de la 11 m.

de
a

lo-

• La Ciudad de Guate
mala, în cadrul preliminarii
lor campionatului mondial de 
fotbal, echipa Guatemalei a 
învins cu scorul de 4—0 (1—1) 
selecționata Trinidad-Tobago.

Echipa masculină de baschet 
„Sirio de San Pablo" (Brazi
lia) a cucerit în acest an 
titlul de campioană a Ame- 
ricii de Sud. în meciul fi
nal. baschetbalișții brazilieni 
au învins cu scorul de 69—51 
echipa „Welcome" din Uru
guay.
Si
Intr-un meci internațional 
de rugby, disputat l-a Mar
burg (R. F. a Germaniei), se
lecționata de juniori a R F. 
a Germaniei a învins cu sco
rul de 14—8 (6—8) echipa 
similară a Cehoslovaciei.

SPANIA : Real Madrid
neînvinsă

mată de Sarajevo 18 puncte, 
Steaua Roșie 17 puncte etc.

1 ■■■

Mantia albă a iernii s-a așternut și pe terenurile de fotbal din alte țări europene La 
Vtena de pildă, meciul Rapid—Sturm Graz (5—2) s-a desfășurat pe un teren acoperit 
de zăpada Telefotoi AGERPRES
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cea mai mare parte a timpului, 
conducerea alternînd în perma
nență. Cu 14 minute înainte de 
fluierul final, conduceam cu 
22—19, avantaj pe care repre
zentanții noștri l-au mărit în 
continuare. Pînă atunci, însă, 
cei doi portari spanioli au avut 
intervenții salutare, iar Morera 
și Ame punctaseră de mai mul
te ori. Cind însă resursele fi
zice ale selecționatei iberice au 
ajuns la capăt, echipa română 
a sesizat momentul, a atacat în

4.
5.
6.

BULGARIA : Derbyul etapei

miză deosebită, victoria a re
venit handbaliștilor români — 
la limită și în prelungiri —, 
că la următoarea ediție a 
C.M. (1964), organizată chiar 
în Cehoslovacia, echipa noas
tră a învins din nou în semi
finale și că în 1967 (Suedia), 
tot în semifinala C.M., victo
ria a revenit selecționatei ce
hoslovace, care a și cucerit a- 
tunci titlul de ’ campioană 
mondială. Firește că, în afară 
de aceste partide, care prin 
întreaga lor desfășurare au 
rămas vii în memoria tutu
ror celor care iubesc și cu
nosc handbalul, cele două for
mații s-au mai întîlnit și de 
alte ori, cu ocazia unor tur
nee sau a unor partide ami
cale. Semnificativ în acest 
sens ni se pare faptul că în 
palmaresul jocurilor România 
— Cehoslovacia, avantajul 
se menține de partea reprezen
tanților noștri, deoarece din 
cele 10 jocuri de pînă acum, 
handbaliștii români au cîști- 
gat 5, cei cehoslovaci 4, unul 
din meciuri încheindu-se la 
egalitate.

Deci, în perspectivă, un joc 
care va suscita un loarte mare 
interes.

In etapa a XII-a a fost 
programată întîlnirea dinți e 
campioana țării, Levski So
fia, și T.S.K.A. Cerveno Zna- 
me, considerată derbyul eta
pei și chiar al turului. Vic
toria a revenit formației Lev
ski cu un scor neașteptat: 
7—2 (4—1). Este cea mai grea 
înfrîngere suferită de echipa 
militară în ultimii 20 de ani ! 
Asparuhov a făcut o partidă 
excepțională, fiind autorul a 
trei goluri. Celelalte puncte 
ale învingătorilor au fost 
marcate de Kirilov (2), Kos
tov și Bogdanov. Alte rezul
tate ale etapei: Slavia — 
Spartak Pleven 2—0, Beroe — 
Cernomoreț 1—2, Botev Vrața 
— Trakia Plovdiv 5—1, Do- 
brudjea — Marek 2—0, Lo
komotiv Plovdiv — Cerno 
More Varna 2—2, Minior — 
Dunav 1—1.

In clasament, cu toată în- 
frîngerea suferită, conduce 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname cu 
21 p ((golaveraj 38—16), ur
mată de Levski 19 p (26— 
11). I mkomotiv Plovdiv 18 p, 
Slavia 17 p.

După nouă etape, echipa 
Real Madrid continuă să fie 
neînvinsă în campionatul spa
niol de fotbal. In etapa a 
9-a, Real Madrid a dispus cu 
2—1 de Barcelona. Alte rezul
tate : Saragossa — Las Pal
mas 2—3 ; Atletico Bilbao — 
Sabadell 2—1; Malaga — 
Pontevedra 2—1 ; Deportivo 
La Coruna — Real Sociedad 
1—1 ; Espanol Barcelona — 
Atletico Madrid 3—2; Cor
doba — Valencia 2—0 ; Elche 
— Granada 0—1. Primul loc 
în clasament este deținut în 
continuare de Real Madrid 
cu 18 puncte, urmată de Las 
Palmas 14 puncte, Barcelona 
12 puncte etc.

Toma HRISTOV

IUGOSLAVIA: Steaua Roșie — 
Partizan 6—1 !

Echipa Dynamo Zagreb se 
distanțează în campionatul 
iugoslav de fotbal. în etapa 
a 14-a, Dynamo a întrecut cu 
scorul de 1—0 pe Zelesniciar. 
Alte rezultate: Radnicki — 
O.F.K. Beograd 2—0 ; Vojvo- 
dina — Velez 4—1; Olym
pia — Hajduk 2—1; Vardar 
— Maribor 2—1 ; Sarajevo — 
Zagreb 4—0 ; Steaua Roșie — 
Partizan 6—1; Proletar — 
Bor 0—1; Celik — Rijeka 
2—1. în clasament conduce 
Dynamo cu 22 dc puncte, ur-

a
PORTUGALIA: Benfica 

pierdut un punct pe teren 
propriu

Etapa a 9-a a campionatu
lui portughez de fotbal s-a 
soldat 
tate : 
0—0 ; 
0—0 ;

cu următoarele rezul- 
Belenenses — Sporting 
Benfica — Guimaraes 
F.C. Porto— Cuf 3—0 ; 

Tomar — Academica 2—1 ; 
San Joanenses — Leixoes 0—1; 
Setubal — Varzim 2—1 ; Bra
ga — Atletico 2—1. Pe primul 
loc în clasament se află for
mația Benfica cu 15 puncte, 
urmată de F.C. Porto 13 
puncte, Guimaraes 12 puncte 
etc.

FRANȚA : Două echipe 
egalitate tn fruntea 

clasamentului

la

St. Etienne conduce în cam
pionatul de fotbal al Fran
ței, avînd 18 puncte din 11 
meciuri. Urmează în clasa
ment Bordeaux cu același nu-
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IA .ÎNCHIDEREA EDltlEI
Atleții americani concurează in Europa
In cadrul unui concurs internațional de atletism 

pe teren acoperit desfășurat în Berlinul occidental, 
sportivul american Erwin Hali a stabilit cea mai 
bună performanță mondială de sală în proba de 
50 m garduri, cu timpul de 7,7.

Proba de săritură cu prăjina a revenit vest-ger- 
manului Claus Schiprowski, cu performanța de 
5,00 m. De remarcat că americanul Bob Seagren, 
medaliat cu aur la J.O. de la Ciudad de Mexico, 
nu a reușit să treacă înălțimea de 4,60 m. In 
schimb, campioana olimpică în proba de 400 m 
feminin, Colette Besson (Franța), șl-a confirmat 
valoarea, termlnînd pe primul loc cu timpul de 
54,2.

Alte rezultate : 400 m — Mailer (R.F.G.) 47,0; 
800 m — Larsen (Danemarca) 1:53,4; 3000 m — 
Valheln (Norvegia) 8:02,0; 00 m— Greene (S.U.A.)

6,6; înălțime — Spielvogel (R.F.G.) 2,13 m; 60 m 
feminin — Renate Meyer (R.F.G.) 7,4.

PATRICIA MOSS S-A ACCIDENTAT 
ÎN „RALIUL MARII BRITANII" 

lor?"?, dat startul în cea de a 6-a ediție a „Raliului 
meJuninr*3?11" >:PUPă doUă zile’ în frur>tea clasa- 

u >ai1Iă cunoscutul automobilist finlan- 
Makknen, care concurează pe o mașină 

,,Ford Escort . îl urmează compatriotul său Sitiion 
Lampmen, pe „Saab“, suedezul Cari Orreim.is 
(„Saab ), englezul Vic Elford („Porshe 911“) a a- 
bandonat, în urma unui accident fără urmări 
grave sportiva Patricia Moss-Carlson, una dintre 
principalele favorite în întrecerea feminină.
• La Istanbul, In primul tur al „C.C E “ la 

baschet masculin, echipa turcă Universitatea Teh
nică a învins cu 31—70 pe Wisla Cracovia.

In „Liga europeană"
INTIIHIREA DE TENIS DE MASA ROMÂHIA-U.R.S.S. SE VA DESFĂȘURA DUMINICA, LA MOSCOVA

Cor:orm unei înțelegeri intervenite între forul de resort sovietic si cel român, întîlnirea 
internaționala de tenis de masă România-U.R.S.S. va avea loc la Moscova duminică si nu sîm- 
bata, cum se stabilise anterior.
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