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PRIMII CAMPIONI BALCANICI LA SCRIMĂ:
MIHAI ȚIU Șl HARITON BĂDESCU

Ionel Drîmbă și antrenorul emerit Vasile Chelaru, studiind panoul „semifinalelor".

Campionatul balcanic de scrimă a fost inuagurat Joi dimi
neața, Ia „Dinamo", o dată cu probele individuale de sabie 
și floretă băieți. în ambele probe s-au tras cite un tur elimi
natoriu și, în continuare, semifinalele.

Sabia, ca de obicei, s-a în
cheiat prima. Cei 19 trăgă
tori prezenți pe planșe au 
fost grupați în 4 serii pre
liminarii. Bădescu în seria I 
a realizat 4 victorii (neîn
vins), la fel ca și Nilcă, în 
seria a II-a. Vintilă, cu 2 
victorii — într-o serie de 4 
concurențl — s-a calificat și 
el mai departe. Budahaziu 
s-a calificat, de asemenea, cu 
3 victorii. Toți au intrat, așa
dar. în semifinale.

în pi >na semifinală Bâ- 
’descu a evoluat excelent, 
punctând de 3 ori, ca și bul
garul Stavrev. Cel de-al trei
lea finalist a fost iugosla
vul D. Djokici, cu 2 victorii, 

idahaziu, puțin obosit, n-a 
'.□ținut nici o victorie.

a

In semifinala a 2-a, Vin- 
tilă s-a detașat net, cu 4 Vic-

Ora 9 : spadă individual, 
turul I ; ora 10,30 : floretă 
fete individual, turul I ; 
ora 12: spadă și floretă 
fete, semifinale ; ora 17,30: 
spadă — finala; ora 18: 
floretă fete — finala.

Atanasov) și un iugoslav — 
D. Djokici. Comportări bune 
au mai avut iugoslavul Masa 
și Oggîider (Turcia)

Floretiștii, în cifră rotun
dă (20), au fost împărțiți și 
ei în patru serii preliminarii. 
Campionul olimpie, Drîmbă 
a terminat neînvins în grupa 
sa în care doar turcul Ozî- 
șik i-a opus o rezistență mai 
mare (5—4). De asemenea, 
Țiu a totalizat patru victorii 
în seria a IlI-a în care s-a 
mai impus Atesoz (Turcia), 
în seria a Il-a, Blezicko (Iu
goslavia) a terminat pe pri-

CEI MAI BUNI
ZECE SPORTIVI ROMÂNI

Al ANULUI 1968
Se apropie sfîrșitul anului.
Sezonul «portiv competițional este ți el pe încheiate. 

A venit ora bilanțurilor.
Potrivit tradiției, ziarul „SPORTUL" organizează ți de 

data aceasta

Ancheta pentru desemnarea celor mai buni 
10 sportivi români ai anului 1968

Cititorii noțtri au urmărit, fără îndoială, cu atenție și 
fiasiune, marea desfășurare de forțe de pe stadioanele 
urnii în anul olimpic, întreceri la care au luat parte cu 

succes ți reprezentanții României. Le solicităm, așadar, 
părerea. în baza „voturilor" lor, redacția va alcătui 
clasamentul.

Desigur, alegerea nu va fi ușoară. Le sugerăm să 
aibă în vedere nu numai victorii care au înnobilat palma
resul sportului românesc, dar și constanța în rezultate de 
valoare a sportivilor noștri fruntași, comportarea lor 
generală la Jocurile Olimpice de iarnă și de vară, la 
campionatele mondiale și europene, la atîtea alte com
petiții de amploare.

Rezultatul anchetei va fi publicat în numărul 
nostru special de Anul Nou.

CITITORII AL CĂROR PRONOSTIC VA FI EXACT VOR 
PRIMI DIN PARTEA 
SURPRIZA.

Scrisorile trebuie să
pe adresa :

Redacția ziarului
str. Vasile Conta nr. 16, București, sectorul 1 sau Căsuța 
poștală nr. 21

cu mențiunea
„PENTRU ANCHETA CEI MAI 'BUNI 10 SPORTIVI ROMANI

Al ANULUI 1968"

ZIARULUI „SPORTUL" FREMII

ne parvină pînă la 15 DECEMBRIE,

DUBLA VICTORIE ROMÂNEASCĂ
ÎN ÎNTRECERILE DE BASCHET

DE ASEARĂ
® Dinamo s-a calificat In turul următor al „C.C.E." 
® Politehnica a luat o opțiune De numai 3 puncte

Arhiplină, «ala Floreasca a găz
duit aseară primele meciuri sus
ținute de campioanele de baschet 
ale țării noastre In Capitală, in 
cadrul „C.C.E.". Spre bucuria 
entuziastului public, tn ambele 
meciuri au fost Înregistrate vic
torii românești : din partea echi
pei Dinamo succes deplin prin 
calificarea tn turul următor al 
competiției, din partea formației 
Politehnica o diferență de 3 punc
te in fața campioanelor Iugosla
viei, pe care le vor reîntîlni săp- 
tămîna viitoare, în manșa a doua.

★
încă din primele minute, par

tida dintre Dinamo București și 
E.K.E. Viena s-a desfășurat In- 
tr-o mare tensiune nervoasă. Miza 
întrecerii, calificarea în al doilea 
tur al „C.C.E.", și-a pus din plin 
amprenta pe acțiunile jucătorilor, 
dar mai ales pe comportarea lor 
disciplinară care a lăsat de dorit 
în ambele tabere. Dinamoviștii 
au început meciul prin acțiuni 
lente, vrînd parcă să studieze 
jocul adversarilor. Ritmul le-a 
convenit vienezilor care, la rîn- 
dul lor, au atacat cu încetinito
rul, bazîndu-și acțiunile pe pivoți. 
Treptat, însă, superioritatea teh

toril. Bulgarul Atanasov a 
realizat 3 victorii, iar Nilcă 
2. O surpriză — căderea bul
garilor Spiridonov și Nikolov.

Deci, finala la sabie avea 
să aducă pe planșă trei ro
mâni (Bădescu, Nilcă și Vin- 
tilă), doi bulgari (Stavrev și

Sebastian BONIFACIU
Tiberiu STAMA

29 DE ATLEȚI IN LOTUL
PENTRU „EUROPENE»

...dar nu sîntem decît la început
au fost incluse cîteva probe 

noi ; pentru că, pentru că, în 
sfîrșit, și pe stadionul de pe 
litoralul vechiului Faler se va 
concura pe o pistă din acest 
miraculos tartan.

Atleții români se vor nu
măra și ei printre participant 
și sperăm ca numărul lor să 
fie mai mare decît a fos’t la 
ultimele J.O. iar succesul mai 
important decît la 
ta ediție, din 1966, 
penelor", cea de la 
ta.

preceden- 
a „euro- 
Budapes-

nică a echipei Dinamo jl-a spui 
cuvlntul șl; In consecință; tabela 
de scor Indică diferențe din ee 
In ce mal mari; bineînțeles În fa
voarea dlnamovlțtllor. Handicapul 
de 13 puncte este refăcut; totuși; 
de abia In mln. 28 (SS—41), In

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-oJ

Tn continuarea comentari
ilor noastre olimpice, după 
articolele pe marginea în
trecerilor de caiac-canoe, 
redactate de Dan GÂRLEȘ- 
TEANU, citiți în numărul 
de mîine :
MEXICO - OLIMPIADA... 

“|!ȚORUL“—

Primele concluzii, sem
nate de Romeo VILARA, pri
vind disputele atletice de 
pe Stadie Universitario.

ÎN AJUNUL MECIULUI, IN COMPANIA JUCATORILOB ROMÂNI...
• „Vom juca pe cartea

• „Spectatori”
la meciul cu... Anglia
• Lucescu
titular sigur!

indisponibil echipei,In drum spre terenul .aserulcaremingile pede antrenament... Cite din
Tudose, vor intra în poarta elvețienilor

Intre 16 și 21 septembrie 
1969 stadionul atenian Kara- 
iskakis va găzdui întrecerile 
ediției a IX-a a campionate
lor europene de atletism, com
petiție majoră a cărei impor
tanță nu mai necesită o pre
zentare specială.

Totuși, ne-am permite cîte- 
va completări în anticipație 
în legătură cu valoarea teh
nică a campionatelor conti
nentale de la Atena. Ele au 
tn vedere, la modul general, 
desigur, impresionanta creș
tere a nivelului atletismului 
european, oglindită în mare 
măsură șl la recentele Jocuri 
Olimpice, chiar dacă la Me
xico atlețiî europeni n-au cîn- 
tat la toate probele la vioara 
întîi; faptul că vor îl Încer
cați o serie dintre candidații 
viitoarelor teamuri olimpice 
pentru MUnchen '72 ; pentru 
că, Ia unele probe, vor fi re
editate confruntările de la 
Mexico ; pentru că la femei

STANDAKDUKILE
LECȚIE PENTKU C.E.

DE SE-

Luînd în discuție participa
rea la ediția a IX-a a cam
pionatelor continentale, biro
ul Federației române de atle
tism a stabilit pentru început, 
standardurile de selecție în

(Continuare în pag. a 2-a)

DINAMO-SLOVAN BRATISLAVA
3-0, LA VOLEI

Ieri, în sala Floreasca, s-a 
disputat meciul internațional 
amical de volei dintre for
mațiile feminine Dinamo 
București și Slovan Brati
slava care efectuează un 
turneu în țara noastră. Vo
leibalistele dinamoviste au 
obținut o facilă victorie cu 
3—0 (1, 5, 5) în fața unui ad
versar inferior din toate 
punctele de vedere. De alt
fel, Slovan este o echipă de 
valoare medie în campiona- 

\ tul diviziei secunde al Ce
hoslovaciei. După încheierea 
partidei, s-au mai jucat două 
seturi, cîștigate, de aseme
nea, de Dinamo, cu 15—5 
și 15—2. Astăzi, de la ora 17, 
in sala Giulești, oaspetele 
susțin ultimul meci al tur
neului, intîlnind pe Rapid.

(Continuare fn pag. a 4-a)

Argentina Menis, o speranță pe cale de confirmare
Foto ! A. NEAGU

Miercurl după-amia- 
ză, echipa națională a 
efectuat un antrena
ment pe terenul IV, din 
complexul „23 August". 
A fost aliniată forma
ția : Gornea — Sătmă- 
reanu, Boc, Dinu, Mo
canii, Ghergheli, Radu 
Nunweiller, Martinovici, 
Domide, 
Kallo. Au 
formația 
pentru meciul cu Elve
ția Pîrcălab și Lucescu, 
ultimul din ei resitn- 
țindu-se ușor de pe 
urma unei crampe mus
culare, contractată du
minica trecută în me
ciul cu Petrolul.

S-au jucat două re
prize a 30 de minute. 
Adversari : ceilalți se
lecționați în lot (Datcu, 
Pojoni, Deleanu, Anca, 
Dobrin, Dembrovschi) și 
cîțiva jucători din echi
pa de tineret a clubu
lui Progresul. Randa
mentul antrenamentu
lui ni s-a părut dimi
nuat de calitatea tere
nului (denivelat și în
muiat de ploaie). Au 
existat dificultăți în 
ceea ce privește echili
brul jucătorilor, sigu
ranței execuțiilor și 
vitezei acțiunilor.

Dumitrache, 
lipsit din 

preconizată

De aceea, orice încer
care de comentariu pe 
marginea antrenamentu
lui de miercuri ar fi o 
simplă prețiozitate. Sin
gurul aspect de semna
lat este prezența în 
centrul liniei de atac a 
cuplului Domide - Dumi
tra che. Doi înaintași cu 
atribute de realizatori, 
înzestrați pentru stră
pungerea ultimei linii 
de apărare , și pentru 
percuția ' porții, 
cum ne spunea la 
locului antrenorul 
VOGL, un jucător 
cuplul atacanților 
trali este necesar să în
deplinească și funcția 
de constructor. „Sîm- 
bătă, a continuat Vogi, 
noi vom juca pe cartea 
unei ofensive continue 
(partida are 
echipa română semni
ficația „ultimului tren") 
ji vom domina proba
bil în majoritatea tim
pului. Pornind de la a- 
ceste premise, sperăm 
ca jucătorii noștri să 
obțină și o eficacitate 
sporită".

MENTALITATEA

Așa 
fața 
EM.
din 

cen-

pentru

Romulus BALABAN

(Continuare
în pag. a 3-a)
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Toamna aceasta — un ano
timp al plăcutelor surprize ! 
Parcă mai mult ca oricînd, 
vizitele echipelor de peste 
hotare se succed într-un ritm 
care, de fapt, reflectă pozi
ția avansată a sportului ro
mânesc în arena internațio
nală. Consemnăm cu satisfac
ție deplină afluența oaspe
ților noștri, cu atît mai mult 
cu cit, aproape fără excep
ție, este vorba de echipe re
dutabile, excelent cotate pe 
plan continental 
Explicabilă, 
tea pe care 
noramicul".

deci, 
le-o

și mondial, 
și priorita- 

acordă „pa-

★
mondiali, laCampionii

București ! Echipa de hand
bal a Cehoslovaciei, cu un 
„7“ din care — după cum 
se anunță — nu vor lipsi ce
lebrii Beneș, Mareș, Duda,

Skarvan ș.a., întîlnește, du
minică, reprezentativa Româ
niei. Misiune extrem de di
ficilă, examen decisiv al 
.tricolorilor" în fața adver
sarilor și a spectatorilor, încă 
obișnuiți cu pretenții maxi
me ca în vremea „echipei 
de aur” în care, nu de mult, 
străluceau Moser, Ivănescu 
Hnat sau Redl. Din păcate 
gloria foștilor jucători ai na
ționalei îi apasă, mai mult 
decît ar trebui, pe tinerii 
care i-au înlocuit și egaliza
rea valorică întîrzie să se în
făptuiască. Duminică, în com
pania campionilor lumii 
Gațu, Guneș, Goran, Penu 
și ceilalți handbaliștî ro
mâni au prilejul unei mari 
confirmări... O echipă va

Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

ROMÂNIA - BULGARIA LA • HOCHEI
Sezonu! internațional de 

hochei va fi inaugurat 
duminică seara prin întîl- 
nirea dintre primele repre
zentative ale Românie, și 
Bulgariei. Luni va avea loc

revanșa întîlnirii, ambele 
jocuri fiind găzduite de 
stadionul de iarnă din 
parcul „23 August" din Ca
pitală.

C. Grigore (Dinamo). unul dintre principalii 
de campion național la ciclocros trecînd 

traseul din

titluluipretendenți la cucerirea 
printr-un punct de control pe 

„Pante’imon"

I DISPREȚULUI

Im
— umbrit, de aceostă dată, 

de trei absențe cu toiul regretabile. 
După cum s-a anunțat, lipsesc de pe I tabela de concurs : deținătorul titlului, 
marele maestru FLORIN GHEORGHIU, 
foștii campioni, maeștrii internaționali I VICTOR CîOClLTEA si TEODOR GHÎ- 
ȚESCU, rivalii cei mai redutabili ai lide
rului.

De ce lipsesc ? Din motive „serioa
se" I Florin Gheorghiu a preferat cam
pionatului participarea la un turneu la 
Palma de Majorca, fiindcă toamnele 
bucureștene sini umede și ploioase, iar 
în Mediferană noiembrie este încă o 
lună de plajă ; Victor Ciocîltea pleacă 
la un turneu în Grecia, pentru că 
Acropole trebuie văzut, măcar o dată 
în viață, iar maestrul iubește mito
logia, legendele și premiile facile; în 
sfîrșit, Teodor Ghițescu s-a recuzat din 
motive de oboseală, urmînd să concu
reze în decembrie la un turneu în 
Italia.

Cei trei „mari" au socotit, probabil, 
că — dată fiind absența lor — finala 
se va amîna. Ei bine, finala se joacă I 
Cei trei „mari" erau convinși că fără 
ei finala va fi un simulacru si un 
fiasco. Ei bine, dimpotrivă, finala de
vine foarte interesantă, palpitantă chiar, 
cu cîteva nume noi (care vor căpăta 
renume) și — cine știe — poate că 
nu chiar peste prea multă vreme absen
ții de astăzi vor năduși ca să-și asigure 
un loc printre finaliști !

Este, totuși,_ de neînțeles cum a fost 
posibii ca biroul federal să accepte 
această situație. Data de desfășurare a 
campionatului național (competiție su
premă, din punct de vedere ETIC, pen
tru fiecare sportiv) fusese stabilită 
ABSOLUT PRECIS, cu un an în urmă. 
Așadar, este indiscutabil câ invitațiile

îine începe cea de-a 32-a 
ediție a finalei campionatului 
national de sah. Evenimentul 
cel mai notabil al eșichierului 
românesc este — din păcate

I

I
I/VOMMMI, «IC IIIUlătUlUUH L.U inVITQJIIie 

și confirmările de participare la cele 
trei turnee amintite au survenit ulterior.
Cine le-a aprobat ? Și, mai cu seamă, 
de ce ?

Se pare că secretarul general al 
federației s-a împotrivit, dar la ședința 
biroului în care s-a discutat partici
parea 1 '
peste 
tele a 
ritate.
re rea 
finalei 
deplasările peste hotare, la turnee in
ternaționale, să fie sistate. în biroul 
federal s-a apreciat, însă, ca propu
nerea să £:* J:—*-** **—-■ 1 «
în ajunul

șahiștilor noștri la turneele de 
hotare (și de la care președin- 
lipsit !) el a fost pus in mino- 

Secretarul general a expus pă- 
(foarte justă) ca în perioada 
campionatului națioanal TOATE

fie discutată mai tîrziu. Cinci ? 
finalei de anul viitor I...

i, consumat. Cu atît 
se impun niște măsuri. Ar fiI

I l 1 ! 1 I I M I C I MC

Faptul este, deci 
mai mult se impun

Icu totul drept ca absenții de astăzi 
să-și cîș’ige în 1969 dreptul de parti
cipare la turneul final de abia după ce 

IVui iieue piui fuiciie caudine aie semi
finalelor. Iar ca o probă de fermitate 
morală, echirsa naționalii nentru înlîl-

vor trece prin furcile caudine ale semi-

- morală, echipa naționalii pentru înlîl- 
Inirile anului viitor să fie alcătuită în 

baza rezultatelor ACESTUI TURNEU. 
Disprețul față de un campionat națio
nal trebuie sancționat drastic !

Vcderiu CH1OSE

I
I
I
I
I
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COMENTARIUL NOSTRU

APLAUZE
PENTRU
„NOUL 
VAL"

Cu jocurile de duminică, s-a 
încheiat prima parte a cam
pionatului de volei rezervat 
școlarilor și juniorilor. Șapte 
etape de rapide și îmbucură
toare schimbări in pregătirea 
celor mai tineri voleibaliști, 
progrese evidente — așa cum 
presupuneam în primul nostru 
comentariu — speranțe rein- 
tărite de evoluții in crescendo 
ale echipelor, care ne dau po
sibilitatea întrevederii unui 
progres valoric al voleiului 
românesc.

Toți cei ce au urmărit me
ciurile „noului val” au rămas 
deseori surprinși, de calita
tea tehnică a acestor partide. 
Și nu de puține oră s-au 
auzit astfel de' exclamații în 
rfndul spectatorilor : „De am 
vedea așa jocuri și la divizie”, 
sau „sînt îneîntători puștii". 
Intr-adevăr, constatările aveau 
un temei, reflectau o realitate 
care dă neîndoielnice speranțe 
în ce privește perspectivele a- 
cestui sport.

Desigur, creșterea se dato
rează, în primul rînd, entu
ziasmului cu care profesorii 
de educație fizică și antreno
rii au primit dificila sarcină 
de pregătire a unor echipe șl 
a unor sportivi valoroși, re
zervă bogată și calitativă pen
tru vîrfurlle performanței.

Turul campionatului școlar 
Și de juniori a scos în eviden- 
țlă munca fructuoasă a unor 
profesori care au reușit să-și 
alcătuiască formații cu nimic 
mai prejos decît cele din di
vizia B și egale chiar cu unele 
din prima divizie. Rezultatele 
obținute de ele vin să subli
nieze această afirmație. Dar 
nu numai atît. cine vede, de 
pildă, specfficolul pe care-1 
oferă voleibaliștii liceului „N. 
Băicescu” Cluj (seria a V-a), 
cu greu acceptă pe cel oferit 
de cele mai multe din divizio
narele A : execuții care atestă 
o tehnică cvasi perfectă, com
binații surprinzătoare, deru
tante chiar și pentru spec
tatori, nu numai pentru adver
sar — un adevărat spectacol. 
Și nu-i de mirare că echipa 
clujeană nu a pierdut nici o 
partidă. Dar, aprecierile elo
gioase ar fi prea numeroase 
pentru a le consemna pe toate. 
Așa eă ne rezumăm la cîteva. 
,Tot la băieți, se remarcă 
Școala sportivă Bacău, Școala 
sportivă P. Neamț (în serial), 
Școala sportivă Ploiești (in 
seria a H-a), Steaua și Pro
gresul (în seria a IH-a) Li
ceul 2 Rm. Vilcea și Școala 
sportivă Timișoara (în seria a 
IV-a) Școala sportivă Oradea 
(in seria a VI-a>. La fete, ex
celent au evoluat echipele 
școlilor sportive din Bacău, 
Constanța, Timișoara, Brașov, 
Toplița, Șc. sp. nr. î Bucu
rești, Sibiu. P. Neamț, ale li
ceelor „N. Bălcescu” ' ’ 
Găești, Rm. Vîlcea (nr. 
a Rapidului,

Acum, pe voleibaliștii . 
lari, care au pus capăt — cu 
bine—primelor examene spor
tive, îi așteaptă „testele” di
ficile ale tezelor, la care tre
buie să arate aceeași crescin- 
dă valoare.

Aurelian BREBEANU

Cluj,
2) și

ȘCG-

CATALOGUL ETA
MASCULIN : Dinamo Buc.— 

Liceul 3 Brăila 3—1, C.S.M. 
Iași—Liceul 1 Galați 2—3, Șc. 
sp. P. Neamț—Liceul Cuza Vo
dă Huși 3—1, Șc. sp. Bacău — 
Șc. sp. Buzău 3—2 (Seria I), Li
ceul Tr. Măgurele—Petrolul
Ploiești 3—0, Șc. 
Șc. sp. 2 Buc. 
Constanța—Liceul 
(seria a Il-a), Șc.
sp. șc. 1—3, Progresul—Sănăta
tea 3—1, Viitorul—Steaua 0—3, 
Șc. sp. 1—Rapid 3—2 (seria a 
Ul-a), Gr. șc. cooperație Rm. 
Vîlcea— Șc. sp. Timișoara 0—3, 
Liceul D. Golescu C. Lung— 
Muscel—Liceul 2 Tg. Jiu 3—1,

sp. Ploiești— 
3—0, Șc. sp.

Videle 3—0 
sp. 3—Clubul

Șc. sp. Craiova—Gr. șc. Side
rurgic Hunedoara 3—0 (seria a 
IV-a), Șc. sp. Tg. Mureș—Șc. 
sp. Cluj 3—1, Gr. șc. chimie 
Copșa Mică—Șc. sp. Brașov 0—3 
(seria a V-a), C.F.R. Timișoara — 
Șc. sp. Oradea 0—3, Minerul 
Baia Mare—Liceul Zalău 1—3 
(seria a Vl-a).

FEMININ: Confecția Boto
șani—Penicilina Iași 0—3, Șc. 
sp. Piatra Neamț—Liceul peda
gogie Galați 3—0, Șc. sp. Ba
cău—Șc. sp. Buzău 3—0, (seria 
I), Șc. sp. 2 „M. Basarab” — 
Progresul Buc. 3—0, Dinamo 
Buc. — Liceul Olteni 3—1, 
Șc. sp. Ploiești — Liceul 3

Nr. 373 (5807)

PEI (volei)

Turturea centurare laterală in meciul disputat anul trecut cu Gh. Stoiciu, 
in final obținînd victoria le puncte

Tirgoviște 3—0, Liceul Găești— 
Șc. sp. Constanța 0—3 (seria a 
ll-a), Cutezătorii Buc.—Șc sp. 
3 Buc. 3—0, Constructorul
Buc.—C.P.B. 3-0, Șc. sp. 1— 
Viitorul 3—0, Șc. sp. 2—Rapid 
3—0 (seria a IlI-a). Medicina 
Craiova—Șc. sp. Caransebeș 

3—0, Șc. sp. Craiova—Liceul 2 
Pitești 1—3, Liceul 2 Rm. Vil- 
cea—Șc. sp. Timișoara 0—3
(seria a IV-a), Șc. sp. Sibiu— 
Șc. sp. Tg, Mureș 3—2, Șc. prof, 
agricolă Sibiu—Liceul 2 Făgă
raș 
teul

3—2, Șc. sp. Brașov—Li- 
Blaj 3—0 (seria a V-a).

NOTA 10 !
De Laila Dumbravă auzisem 

înainte de a intra în liceul 
unde învăța. Ghidul care îmi 
descoperise frumusețile Caran
sebeșului îmi -recomandase și 
vedetele orașului. Și Laila 
figura printre protagoniști. 
O impunea, desigur, poli
valența activităților ei: pe 
lingă o elevă eminentă (9,93 la 
finele clasei a Xl-a), Laila este 
și o talentată desenatoare, un 
incisiv critic literar și o apre
ciată gimnastă.

Cunoștința cu ea a fost o 
plăcere. Blonda dintr-a XlI-a 
nu mai este un copil timid, 
derutat la primul contact cu 
un străin; este o tînără cu 
personalitate, care abordează 
cu maturitate oricare proble
mă și vorbește cu competență 
despre profesia viitoare. S-a 
hotărît să urmeze medicina iar 
ca examenul de admitere să 
fie un succes, ea studiază de 
pe acum, după un program ri-

guros întocmit, materia reco
mandată.

Pentru gimnastică a simțit 
atracție de la vîrsta preșcolară.

Se voia o fetiță grațioasă, se 
visa balerină sau o zină a ghe- 
ții. Ulterior, s-a decis pentru 
gimnastică sportivă, visînd ca
tegoria maestre. A progresat

să facă marele salt,fără 
proiect pe care și-l leagă a- 
cum de secția de gimnastică a 
viitorului Institut de medicină 
(din București sau Timișoara) 
unde ar dori să studieze.

„Pentru ceea ce aș vrea s-o 
laud și, totodată, să-i mulțu
mesc — ne-a spus profesorul ei 
de educație fizica, Dumitru 
Zgăvîrdea — nu sînt neapărat 
rezultatele sale obținute în 
sportul ales, ci sprijinul pe ca
re mi-1 dă în munca cu clasa 
și în activitățile sportive ale 
școlii. Solicitărilor, ea le-a răs
puns totdeauna prima și, nu 
de puține ori, tot ea a fost 
aceea care a izbindit prima.”

Ce-i putem recomanda Lailei 
decît fidelitate față de crezul 
său: PERSEVERENȚĂ *= VIC
TORIE, deziderat care a avut 
pină acum cîteva din cele mai 
fericite concretizări.

N. Mș.

Poșta pitică, întrebări ridică• ••

DINAMO
Campionalele diviziei

SAU STEAUA?
deA

lupte 'greco-romane șl libere, pe 
echipe, au ajuns la punctul fi
nal. Astăzi, miine și duminică 
toate formațiile vor da asalturile 
decisive. Reuniunile, fiind pro
gramate numai în Capitală, ne 
dau prilejul să-i urmărim pe toți 
luptătorii fruntași inclusiv pe „o- 
limpici”.

în această etapă este progra
mat și meciul de mare atracție 
șl totodată hotărîtor pentru de
semnarea campioanei ediției 
jubiliare, a XX-a. la „greco-ro
mane” dintre Dinamo și Steaua. 
Timp de 19 ani dinamoviștii bucu- 
reșteni n-au putut fi detronați. 
In ultima vreme însă, luptătorii 
de la Steaua au „bătut” tot mai 
insistent la poarta păzită de di- 
namoviști. Vor reuși de astă dată 
s-o deschidă ? Dificil de răs
puns. Oricum, luptătorii din șos. 
Ștefan cel Mare au de apărat 
o performanță rarisimă, la care 
nu vor renunța cu ușurință. Pre
parativele, în ambele tabere, s-au 
făcut în cel mal strict secret,

iar formațiile vor fi ■ cunoscute 
numai la cîntgrul oficial. Am 
cerut părerea fostului campion 
mondial, Ion Cernea, care anti
cipează următoarele echipe în or
dinea categoriilor ; DINAMO : C. 
Turturea, I. Alionescu, Gh. Gheor- 
glie, I. Enache, I. ȚAranu, Gh. 
Popovici, FI. Ciorcilă și N. Mar- 
tinescu, iar STEAUA : Gh. Stoi
ciu, N. Cristea, M. Baciu, S. Po
pescu, P. Stroie, O. Tache, N. 
Neguț și N. Pavel.

Iată și programul întrecerilor : 
astăzi. în sala Glulești, de la ora 
11 : Rapid București — Olimpia 
Satu Mare — Petrolul Ploiești șl 
Dinamo București — Dunărea Ga
lați — C.S.M. Cluj (libere). Mli- 
ne, în sala Progresul, de la ora 
8.45: Steaua — Steagul roșu 
Brașov — Mureșul Tg. Mureș și 
Progresul București — A.S.M.T. 
Lugoj — A.S.A. Brașov (libere), 
Rapid București — Steagul roșu 
Brașov — Metalul Marghlta 
(greco-romane). De la ora 12 : 
Progresul București — C.F.R. Ti
mișoara — A.S.M.T. Lugoj (gre-

L
co-romane). In acest interval d® 
timp sînt programate șl meciurile 
restante ale echipei A.S.A. Cluj 
cu Metalul Marghlta șl Steagul 
roșu Brașov (greco-romane). Du
minică, tot în sala Progresul, de 
la ora 12 : Metalul București — 
A.S.A. Cluj — Dunărea Galați și 
Steaua — Dinamo București — 
Electroputere Craiova (greco-ro
mane). ★

Joi după-amiază, în sala Steaua 
din Capitală, echipa A.S.A. Cluj 
și-a susținut meciurile restante 
(greco-romane) cu divizionarele 
bucureștene Progresul și Dinamo, 
în ambele partide clujenii au 
pierdut, cu 12—20 (la Progresul) 
și 4—28 (la Dinamo). Cei mai 
buni : E, Tofan (o victorie șl un 
meci egal) — Cluj, N, Manea 
(Prog.) și S. Olteana (Din.).

D. DUMITRESCU—corcsp.

Preludiu la marea întîlnire cu campioana lumii

• COBNEUA IOSIFESCU — 
HUEDIN : Ne-am interesat, dra
gă Cornelia. Echipa de baschet 
care nu se prezintă la meci pier
de partida cil scorul de 2—0. 
Dar formația care se prezintă la 
meci ? întrebi tu, în continuare. 
Depinde. In cazul liceului vostru 
din Huedin, care activează în di
vizia școlară de baschet, forma
ția care se prezintă Ja meci pier
de — cum a fost duminică — CU 
SCORUL DE 14 LA 123 ! Dacă 
e mai bine să nu se prezinte la 
meci 1 Iarăși, depinde : dacă se 
prezintă la meci obține, totuși, un 
punct. Forietînd, însă, are:agero 
puncte. Deci, e mai bine să se 
prezinte la meci ! Mal ales dacă 
antrenorul lucrează în „perspecti
vă” șl șî-a propus ciștigarea seriei 
respective abia peste 10—15 ani !,.,
• DAN LIVIUV— ftUCtrREȘTt: 

După cîte âm înțeles, -voi nu vă 
mai jucați fiindcă sînteți „găli
gani”. Așa v-au spus niște „ne
nea” de la baza sportivă ,,Barbu 
Văcărescu” din Floreasca. De ce ? 
Ați Încercat să jucați handbal 
pe unul din aceste terenuri. Pă
rerea noastră este că sportivii cei 
mai mici al cartierului nu sînt 
„găligani”. Acum, între noi fie 
vorba : mai bine că nu v-au 
lăsat pe aceste terenuri neîngri
jite, nefolosite de ani de zile 1 
Ar fi stricat frumoasa... tradiție 
a nepăsării !

@ OLGA CONSTANTIN — BRA- 
ILA : Ai vrea să participi la o 
competiție de tenis de masă. Nu 
știi, însă, cui să te adresezi. De 
obicei, dragă Olguța, te adresezi 
celui mai apropiat club . sportiv. 
Dacă acesta nu are prevăzut în 
calendar o asemenea competiție, 
te adresezi unui alt club. Dacă 
nici cel de-al doilea club — la 
care spui că te-ai adresat — nu 
are planificată întrecerea respec
tivă, te adresezi unui nou club. 
Și așa mai departe, pînă cînd, 
voinică cum ești, te înscrii la o 
secție de box și participi la cîte 
întreceri vrei!...

I. POȘTAȘU — junior 
p. conf. V. TOFAN

9 SORIN CUTEANU — IAȘI : 
Nu găsiți prin magazine patine 
numere „mici.. Și vine iarna, vine 
vacanța, vine Moș Gerilă. cu saci 
de praline, dar fără patine!... 
Ce e de făcut ? Patinăm la vară, 
cînd s-or găsi iară ?...
• MARIN MINECAN — PLO

IEȘTI : Echipa de fotbal a străzii 
voastre a pierdut ABSOLUT toa
te meciurile jucate, dar e hotă- 
rită să aibă o comportare EX
CEPȚIONALA In viitor. : Foarte 
frumos ! înseamnă că antrenorul 
care vă pregătește va pune cu 
precădere accentul pe perfecțio
narea STEREOTlPlLOR MOTORII, 
dacă, bineînțeles, după această 
dețilărație optimistă, nu va fi 
promovat la o echipă de seniori...

CUPA BUCUREȘTI '-UN ATRACTIV CONCURS 
ARCULDL TIR

P0L0IȘT8I DE LA DINAMO

Una dintre cele mai intere
sante competiții de tir cu arcul 
de la 
își va 
ediție, 
reasca 
minicâ 
în aceeași sală, de la ora 8.

Concursul va cuprinde o se
rie dublă FITA la distanțele 
de 30 m și 50 m.

Vor fi prezente reprezentati-

București“, 
de a doua 
sala Flo- 

13), iar du-

noi, „Cupa 
inaugura cea
sîmbătă, in

II (de la ora
întrecerile vor continua

vele orașelor Tg. Mureș (o echi
pă de băieți și una de fete), 
Cluj (o formație masculină și 
una feminină), Petroșeni (nu
mai echipă masculină) și Bucu
rești (două selecționate de bă
ieți), Fiecare reprezentativă va 
fi alcătuită din cite patru țin- 
tași, iar clasamentele se vor în
tocmi pe baza rezultatelor în
registrate de primii trei tră
gători.

Indiferent pe care dintre se- 
lecționabilii noștri l-ai aborda 
pentru relații asupra jocului cu 
cehoslovacii, discuția va porni 
de la... meciul cu Iugoslavia. 
Nu pentru că acesta a fost cel 
mai recent joc al lor, ci pentru 
că el a oferit cele mai multe 
elemente de meditație. Și, cu 
toate că unele dintre reflecții 
au fost deosebit de amare, fapt 
important este că ele n-au de
moralizat. în acest sens ple
dează opinia antrenorilor și ju
cătorilor noștri, care mărturi
sesc că draw-ul de luni, de la 
Floreasca, ii va determina la o 
comportare

întîlnirea 
a avut loc 
ședințe de
la meciul cu campioana lumii 
mai erau 
relaxate, 
sebit de 
deschise.
ofițerul de bord al zilei, ne dă 
raportul : „in echipaj șint 14 
membri, Coasă fiind plecat cu 
lotul de tineret pentru jocurile 
de la P. Neamț; zece oameni 
valizi, două indisponibilități 
momentane (Nica și Marinescu, 
ușor gripați) și două incertitu
dini (Negovan, nerefăcut și Licu 
traumatizat la un genunchi în 
meciul cu iugoslavii). Antrena
mente zilnice, ședințe teoretice 
de pregătire a partidei, odihnă, 
plimbări și... comentarii”.

Comentarii lungi, pentru că 
materialul epic este masiv. Ri
valitatea sportivă ceho-

și meciul 
caracterul 
in fief-ul 
care pre- 

eveniment

ireproșabilă, 
noastră cu tricolorii 
ieri, înaintea unei 

lucru. Și cum pină

trei zile, spiritele erau 
atmosfera fiind deo- 
propiee unor discuții 

Valentin Samungi,

slovacii a început de prin '61, 
ultimele două campionate mon
diale constituind momente 
cruciale. Cei care le-au trăit 
(Gruia, Goran, Samungi, Penu) 
le povestesc celorlalți, averti- 
zîndu-i, totodată; Ceilalți ascul
tă și întreabă.

Pentru Gruia, căpitanul na
ționalei noastre, meciul de du
minică „constituie, înainte de 
orice, o problemă de prestigiu. 
Este prima oară, după Văste- 
ras, cînd jucăm cu echipa căreia 
i-am cedat coroana, 
va avea, pentru noi, 
unei revanșe. Jucînd 
nostru, avem un atu 
figurează victoria,
atît de mult dorit, care ne va 
reabilita în fața lumii hand
balistice de pc continent.”

Vrînd să-i îmbuneze pe vete
rani, Cristian Gațu amintește 
de Olanda și de acel 13—12 cu 
„tineretul”, dar Goran îl admo
nestează, avertizîndu-1 că echi
pa Cehoslovaciei, în componența 
căreia vor fi prezenți și cițiva 
dintre participanții la „Criteriul 
tineretului", va avea intenția 
să recupereze acum, printr-o 
victorie asupra românilor, și 
„păcatele” tineretului. Popescu 
e mai ponderat și preocupat de 
jocul in sine. După ce enumera 
virtuțile echipei adverse, con
chide că „nu-i de glumă; tre
buie să jucăm al naibii de 
bine!” Mezinul echipei, masi
vul Gabriel Chicid, deși nu știe 
ce înseamnă un duel cu Duda, 
e luat de val și pătruns de 
greutatea partidei • „dacă mi

se dă posibilitatea să joc, voi 
face tot ce e posibil să mă achit 
onorabil de misiune. E cel mai 
important examen al meu". 
Portarul Penu, cunoscător al 
tirului oaspeților, vorbește des
pre... „loialitatea tribunei fată 
de echipa română, spirit de 
care spectatorii nu prea au dat 
dovadă în întîlnirea cu 
slavii".

La cartierul general, 
norii Nicolae Nedef și 
Trofin se consultă și 
mese planuri da 
comparație cu 
a Cehoslovaciei, formația noa
stră este mai fragilă, ea aflîn- 
du-se în curs de omogenizare 
— apreciază antrenorul Trofin. 
Desigur, vom fi criticați că n-am 
solicitat în lot jucători cu ex
periență mai bogată, buni cu
noscători ai jocului adversari
lor noștri de duminică. Pe noi 
insă nu ne interesează rezulta
tul imediat (deși dorim, din lot 
sufletul, victoria, și vom fare 
totul pentru ea), ci urmărim 
formarea unei garnituri care să 
ne dea garanții pentru viitor. 
Și, ca s-o formezi, trebuie s-o 
rodezi in meciuri grele, așa cum 
vor fi cele cu reprezentativa 
Cehoslovaciei, cu selecțion-aiele 
R.D.G. și R.F. a Germaniei (par
tide care urmează la scurt in

terval). Avînd, însă, un adver
sar deosebit de pretențios, cw\Ă 
este cel de duminică, victori, 
noastră (în care sperăm) v-a ft'* 
cu atît mai apreciată”.

iugo-

antre-
Eugen 
intoc- 

bătaie, ,.ln 
■masiva echipă

Nușa MUȘC1ELEANU

SUFIUL „EUROPENELOR"n

de 2a m, la Halle, 
din rezultatele în- 
C. Hilger (Halle)

C.

urmează să se califice 
cele două turnee semi- 
Din echipa care s-a de- 
fac parte, printre alții,

tr-o piscina 
Iată cîteva. 
registrate : 
2:34,6 la 200 m spate (f) ;
Fuchs (Karl Marx Stadt) 2:37,7 
la 200 m delfin (f) ; Wagner 
(Leipzig) 2:39,7, Wendtlandt 
(Rostock) 2:39,8 și E. Hempel

(Urmare din. pag. 1)

Jucătorii de polo de la Di
namo București iau un nou start 
în „Cupa campionilor europeni”. 
Ei au plecat la Budapesta, unde 
se vor întrecere cu formațiile 
campioane din Ungaria, Bulga, 
ria, Polonia și Cehoslovacia. 
Primele două clasate in această 
grupă

. pentru 
finale, 
plasat
.4. Zahan, Șt. Kroner, A. Grin- 
țescu, G. Novac, C. Mărculesch 
și Gh. Zamfirescu.

• Patru tineri înotători, cam
pioni și recordmani ai țării, 
Teodor Nicolae, Rodica Patrul
ea, Gabriel Popovlci și Liliana 
Dan au plecat 
de antrenorul 
se vor alinia 
mare concurs 
categorii de vîrsta, rezervat co
piilor, care se va desfășura 
sîmbătă și duminică în capi
tala R.D. Germane.

• înotătorii de la Școala 
sportivă nr. 2 din București au 
participat la un concurs amical 
alături de tineri reprezentanți 
ai cluburilor din R.D. Germană, 
întrecerile s-au desfășurat în-

la Berlin însoțiți 
Cr. Vlăduță. Ei 
la startul unui 

internațional, pe

N8
(Buc.) 2:43,6 Ja 200 m bras (co
pii) ; B. Schuchardt (Erfurt) 
1:19,6 la 100 m bras ; I. Komar 
(Leipzig) 66,2, .. ,5. E. Schuller 
(Buc.) 68,7 la 100 m liber (f) ; 
Schroter (Halle) 66,7, Movanu 
(Buc.) 67,4 la 100 m spate (b) ; 
Ziegler (Rostock.) 2:25,9, . . .7.
Manolescu (Buc.) 2:33,9 la 200 m 
mixt (b) ; H. Reise (Halle) 
1:11,9, .. .6. R. Diaconescu (Buc) 
1:19,5 la 100 m bras (b) ; Wend- 
landt 1:14,6, Hempel 1:16,0 la 
100 m bras (copii) ; Schuchardt 
2:49,8 la 200 m bras (f); Doering 
(Halle) 59,7, .. .5. Țurcanu. (Buc.) 
61,5 la 100 m liber (b).

loroasă nu poate fi înlocuită, 
de la o zj la alta, cu una 
la fel de bună. Dar, n-a tre
cut, oare, destul timp de la 
debutul actualilor titulari ai 
naționalei noastre în hand
balul internațional pentru a 
spera — cel puțin — în re
zultate, de prestigiu ?

Continuă și seria regaluri
lor fotbalistice. Sîmbătă — o 
nouă partidă de mare atrac
ție, dar — de data aceasta — 
și de.., miză : România — 
Elveția, în preliminariile cam
pionatului mondial. (Rubrica 
noastră de fotbal oferă citi
torilor, în continuare 
mâții de ultima oră 
portaje privind acest

Joi 'â început — și 
nuă pină duminică —

infor- 
și re- 
meci). 
conti- 

,___ _____ __ ediția
inaugurală a campionatului 
balcanic de scrimă. Chiar du
pă consumarea primelor asal
turi, întrecerea „mușcheta- 
rilor“ din România, Bulgaria,

29 DE ATLEȚI ÎN LOTUL PENTRU //EUROPENE"
(Urmare din pag. 1)

lotul pentru C.E., cît și cifrele 
care se cer îndeplinite pen
tru oa un atlet să poată fi 
trimis să concureze la Atena. 
Iată-le : bărbați 100 m 10,4— 
10,2 ; 200 m 21,2—20,8 ; 400 
m 47,0—46,4 ; 800 m ls49,0— 
1: 47,0 ; 1 500 m 3: 45,0—3: 40,5; 
5 000 m 13: 58,0—13: 45,0 ; 
10 000 m 29:05,0—28:50,0; 
maraton 2.22:00,0—2.19:00,0 ; 
20 km marș 1.32 :00,0—1.31 t 
00,0 ; 50 km marș 4.30 :00,0— 
4.25 :00,0 ; 3 000 m obst. 8:45,0 
—8:35,0 ; 110 mg 14,2—13,9 ; 
400 mg 51,5—50,7; 4x100 m 
40,5—39,7 ; 4x400 m 3 :09,5— 
3 :08,0 ; înălțime 2,10—2,14 ; 
prăjină 4,90—5,15 ; lungime 
7,70—7,85 ; triplu 16,25—16,50; 
greutate 17,80—18,80; disc 
57,00—60,00 : ciocan 64,00— 
67,00 ; suliță 76,00—80,00 ; de
catlon 7300—7600 ; femei: 100 
in 11,7—11,5 ; 200 m 24,0—23,6; 
40C m 55,0—53,9 ; 8Q0 m 2 i 
07,0—2 :04,5 ; 1500 m 4 :33,0— 
va fi fixată la 1.6.69 ; 100 mg 
14,3—va fi fixată la 1.6.69 ; 
4x100 m 46,0—45,2 ; 4x400 m 
3 concurente sub 56,0 + 1 
sub 57,0 — va fi fixată la 1.6.

69 ; înălțime 1,72—1,78 ; lun
gime 6,25—6,40 ; greutate 
16,20—16,70 ; disc 52,00—55,00; 
suliță 52,00—56,00 ; pentatlon 
4500—4700 p.

Avînd în vedere norme
le de intrare în lotul pen
tru „Europene", în baza 
rezultatelor înregistrate în 
decursul sezonului anului 
competițional 1968 au și 
fost selecționați următorii 
atleți și atlete : Gh. Ungu- 
reanu (800 m), Nicolae 
Mustață (10 000 m și mara
ton), Dan Hidioșanu și Ni
colae Perțea (110 mg), Vir
gil Mihăiescu (400 mg), 
Leonida Caraiosifoglu și 
Vasile Ilie (20 km marș), 
Vasile
marș), Șerban loan (înăl
țime), Petre Astafei și Di
nu Piștalu (prăjină), Vasi
le Sărucan (lungime), Șer
ban Ciochină (triplu), losif 
Naghi (disc), Gheorghe 
Costache și Virgil Tibul- 
schi (ciocan), Curt Socol 
(decatlon), Mariana Goth 
(100 și 200 m), Doina Bă- 
descu (400 m), Ileana Silai 
(400 și 800; m), Valeria Bu- 
fanu (100 mg), Viorica Ga-

Farcaș (50 km

Virginia 
Viorica 

(lungime),

bor (1 500 m),
Bonei (înălțime), 
Viscopoleanu
Lia Manoliu, Olimpia Ca
taramă, Argentina Menis 
(disc), Mifiaela Peneș (su
liță), Elena Vintilă (penta
tlon). Este vorba deci 
17 atleți și 12 atlete, 

îvident, lista rămîne 
continuare deschisă pentru 
nul ce vine. In ceea ce pri
vește normele, să le zicem, 
de trimitere Ia Atena, ele vor 
trebui realizate în mod obli
gatoriu în cadrul unuia din 
următoarele concursuri :
CAMPIONATELE REPUBLI
CANE INDIVIDUALE ALE 
SENIORILOR, CAMPIONA
TELE INTERNATIONALE A- 
T.E ROMÂNIEI si JOCURILE 
BALCANICE.

Mai înainte de a încheia, 
cu urarea ds succes pentru 
ca un număr cît mai mare de 
atleți și atlete să fie realiza
tori ai „perechilor” de stan- 
darduri, reamintim că în ba
za protocolului campionatelor 
europene la Atena au drept 
de participare, la fiecare pro
bă individuală, cîte trei atleți 
și atlete din fiecare țară.

de

în
a-

Iugoslavia, Grecia și Turcia 
s-a impus atenției specialiști
lor și iubitorilor scrimei. 
Poate și pentru că pe planșă 
au intrat sau vor intra în 
zilele următoare — alături 
de concurenții străini — flo- 
retiștii Drîmbă. . Mureșan, 
Iencic, Szabo, spadasinii Pon- 
graț și Moldanschi sau sabre- 
rul Vintilă. Avem speranțe 
la toate armele. Certitudini
— la floretă băieți și fete.

Duminică, meci internațio
nal de hochei pe gheață: 
România — Bulgaria (revan
șa — luni). Avem, după toate 
calculele, prima șansă, dar 
în afara rezultatului intere
sează echilibrul valoric și 
moral al echipei noastre, pre
gătită de 
slovac V. 
în sfîrșit,

Sfîrșitul 
amintește 
trecere din diferite campio
nate naționale.

La volei — o etapă plină 
de promisiuni în competiția 
masculină. Derbiul Dinamo 
București — Politehnica Ga
lați și partida ■ Viitorul Ba
cău — Politehnica Timișoara 
(proaspătă promovată, a făcut 
pînă acum dovada unei va
lori autentice) se înscriu, în 
primul rînd, în programul 
jocurilor de duminică. La 
fete : etapă calmă în care re
zultatele pot produce unele 
schimbări numai în partea 
inferioară a clasamentului.

Echipele de popice se întîl- 
nesc — sîmbătă și duminică
— în cea de-a VI-a etapă a 
primului campionat național. 
O pasionantă cursă a sutelor 
și miilor de puncte care în-

. cepe tot mai mult să fie ur
mărită cu interes în lumea 
sportivă. Este, înainte de 
toate, meritiil acestui cam
pionat care a dat cu totul 
altă stabilitate și valoafe în
trecerilor cu care ne obiș
nuisem. Duminică — din nou 
10 partide. Dintre ele se de
tașează meciul masculin Con
structorul București — Voin
ța Tg. Mureș.

Fotbalul fără... „A“. în 
în schimb, cu multe meciuri 
importante în ultima etapă 
a turului 
Cine vor 
toamnă ? 
cît și în

antrenorul ceho- 
Novacek. Sîntem, 

pe drumul bun ?
săptămînii ne re- 
și pasionanta în-

în diviziile B și 
fi

Atît
cele

campionii 
în divizia

8 serii ale

C. 
de
B, 

di-

viziei C sînt multe 
dini, deci renunțăm 
nosticuri...

Final de stagiune 
clism. Duminică, pe 
— devenit familiar - 
Pantelimon, este 
campionatul național de 
ciclocros, ultima competiție 
oficială după un sezon de 
9 luni ( I ?). Specialiștii apre
ciază că duelul C. Grigore 
(campionul de anul trecut) — 
V. Selejan (performerul sezo
nului de toamnă) va fi 
pentru desemnarea 
torului.

Fără pretenția de 
„concurență” 
naționale și, cu atît mai pu-

■ țin, întîlnirilor 
programate în 
săptămînă, o 
competiții își 
ficat consemnarea în pano
ramicul sportiv intern.

Este vorba despre campio
natul municipiului București 
la hochei pe gheață, rezervat 
juniorilor competiția — în
cepută marți — reunește cinci 
echipe de speranțe (Steaua, 
Dinamo, Constructorul, Șc. 
sp. nr. 2, Olimpia) și despre 
campionatul Capitalei la gim
nastică artistică (de fapt cea 
mai importantă Întrecere 
după campionatul național).

certitu- 
la pro-

la ci-
traseul 

de la 
programat 

național

decisiv 
cîștigă-

a face 
campionatelor

internaționale 
acest final de 
serie de alte 
reclamă Justi-

boxului. Primii

Miercuri seara, .sala Floreas
ca a găzduit din nou, după o 
pauză destul de îndelungată, 
pe iubitorii 
care au urcat treptele ringului
au fost Marin Lumezeanu 
(Steaua) și Ăchim Ursulescu 
(Metalul Bocșa Română) — la 
categoria semimuscă. După două 
reprize foarte echilibrate, în 
ultimul rund Ursulescu trimite 
un croșeu de stingă la carotidă 
în urma căruia Lumezeanu a 
fost numărat, iar antrenorul 
Chiriac, sesizînd starea critică 
a elevului său, l-a abandonat. 
La muscă, s-au întîlnit fostul 
campion C. Gruiescu (Steaua) 
și V. Rădulescu (Metalul Plo- 
peni). A fost un meci de uzură, 
cu multe lovituri dar și obstruc
ții. Gruiescu a boxat sub va
loarea sa. îi așteptăm evoluțiile 
viitoare, deoarece victoria din 
partida cu Rădulescu nu a fost 
convingătoare. Semigreul Patru 
Cojocaru (Steaua) l-a învins 
clar la puncte pe metalurgistul 
din Bocșa Română, Dumitru 
Bucur. A urmat partida greilor: 
lancu Anghel (Muscelul Cîm- 
pulung) — Ion Sănătescu 
(Electroputere Craiova). Musce- 
leanul s-a deplasat în perma
nență, și-a obligat adversarul 
să facă box cu umbra, iar din 
cele 28 de croșee de stînga ex
pediate de Sănătescu, doar trei 
au atins blocajul lui lancu !! 
La semimijlocie, Arpad Majai 
(C.S.M. Cluj) și Gh. Voicu (Me
talul Buc.) au oferit o partidă 
confuză, în care bucureșteanul 
a căutat prea mult lovitura de
cisivă. în general, cei doi bo
xeri au stat mai tot timpul

*

UZINA DE ANVELOPE
„Danubiana"

prelungirea șos. Olteniței nr. 181, autobuz nr. 44, 
angajează personal (bărbați) pentru calificare în meseria 

de operatori chimiști prin cursuri de scurtă durată.
Condiții de angajare :
— absolvenți ai cursului elementar
— vîrsta între 18—40 ani
— domiciliul stabil în București, comunele subordonate 

sau localități aparținînd Județului Ilfov, situata în apro
pierea șoselelor : București—Oltenița, București—Giurgiu și 
București—Alexandria, la distanța de maximum 50 km de 
unde să facă naveta zilnic cu autobuzul, costul fiind suportat 
de uzină.

Pe timpul școlarizării, cursanfii vor fi retribuiți cu salariu 
de 943 lei lunar.

„îmbrățișați”, de box amintin- 
du-și prea rar. Judecătorii l-au 
preferat pe clujean. Părerea 
noastră, insă, a fost : meci nul 
din toate punctele de vedere ! 
Meci excelent la cocoș. Pavel 
Nedelcea (C.S.M. Reșița) și Ga
briel Pometcu (Voința Buc.) au 
oferit o partidă echilibrată, cu 
schimburi multe și frumoase. 
Pînă in min. 8 al întîlnirii, în
vingătorul nu se conturase. în 
continuare, reșițeanul a forțat 
și a obținut o victorie aplauda
tă. La mijlocie, Gheorghe Chi- 
văr (Steaua) și Viorel Tecucea- 
nu (Rapid) nu ș-au menajat. 
Stelistul a arătat multă poftă 
de lupta și, am zice noi, parcă 
mai multă încredere în el. Vic
toria lui Chivăr a fost ind iscu- 
labilă. O întîlnire plină de ne
prevăzut s-a consumat la cate
goria ușoară. Gheorghe Ene (Di
namo Buc.) și Constantin Stan- 
ciu (Constructorul Buc.) au fă
cut tot ce le-a stat în putință 
pentru a-și însuși decizia. în 
minutul 2, o directă de dreapta 
a lui Stanciu îl îngenunchează 
pe Ene, care a fost numărat. 
In repriza a doua, dinamovistul 
a luat meciul în serios și l-a 
pus în vădită inferioritate pe 
Stanciu. în rundul III, tot Ene 
a condus ostilitățile, dar o nouă 
lovitură l-a trimis la podea. 
Cu toate acestea, victoria lui 
Ene a fost meritată. Ion Gyâr- 
fi (I.T.B. Buc.) și Gheorghe Că
lin (Nicolina Iași) au luptat 
pentru un loc in reprezentativa 
de tineret. Bucureșteanul a con
trolat lupta în majoritatea tim
pului și doar lipsa lui de insis
tență a făcut ca meciul să nu 
se termine înainte de limită. 
Penele Vasile Kiss (Steaua) și 
Marin Duznitrașcu (Farul) au 
schimbat lovituri de semigrei, 
învingător meritat, Kiss. în 
partida vedetă, Paul Dobrescu 
(Dinamo Buc.) a fost descalifi
cat în fața lui Gheorghe Drugă 
(Dinamo Brașov). în prima re
priză, o dreaptă a brașoveanu
lui l-a trimis la podea pe Do
brescu. După numărătoare au 
urmat schimburi foarte tari. In 
rundul II. Dobrescu a obținut 
avantajul. In ultima repriză, el 
a forțat victoria, a lovit mult, 
dar a și atacat cu capul înainte, 
fapt ce i-a atras un avertis
ment. Imediat el a repetat gre
șeala și a fost descalificat.

A
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AVANTAJUL
TERENULUI
AVANTAJUL
ARBITRULUI?

intre- 
echi-

Dinu-

abate- 
dg joc, 
și ati-

Duminică, la meciul Dunărea 
Giurgiu — Ceahlăul Piatra 
Neamț, din divizia B, Colegiul 
central de arbitri l-a delegat 
la centru pe Constantin Dinu- 
lescu, fostul internațional, un 
arbitru tinăr, cu deosebite ca
lități, recunoscut în primul rînd 
pentru corectitudinea sa, pen
tru pasiunea sinceră cu care 
a îmbrățișat activitatea de ar
bitraj. In felul acesta, ne 
gîndeam, rezultatul meciului nu 
va fi influențat in nici un fel, 
ambele echipe abordînd 
cerea in condițiile unei 
lăți perfecte.

Și așa a și fost. C.
lescu a condus acest meci cu 
obiectivitate, competență și e- 
nergie, fiind tot timpul pe fază 
și sanctioning prompt 
rile de la regulamentul 
încercările de joc dur 
tudinile nesportive.

Dar... Căci există și un „dar”: 
jucînd pe teren propriu, Du
nărea a pierdut cu 1—0. Și, 
cum există—parcă— o lege ne
scrisă in lumea suporterilor, po
trivit căreia echipa favorită 
N-ARE VOIE să piardă pe te
ren propriu, la sfîrșitul jocului 
cițiva scandalagii au făcut o 
manifestație ostilă arbitrului, 
căruia nu-i puteau, reproșa de
cît faptul că n-a avantajat e- 
chipa gazdă, așa cum e, din ne
fericire, obiceiul.

O astfel de concepție, de 
care se lasă stăpîniți mulți 
conducători de 
tori, antrenori și 
bute să dispară, 
renului înseamnă
blicului, factor moral deosebit 
de important, dar nu este e- 
chivalent și cu arbitraje păr
tinitoare, contrare eticii spor
tive. S-a ajuns la situația 
radoxală că arbitrii corecți 
nedoriți ! Echipele gazdă 
văd în arbitru un personaj 
utru, un judecător care
parte dreptatea, ci un aliat al 
lor, dispus să-i ajute, la ne
voie, și cu un „11 metri" scos 
din pălărie.

Cit privește meciul de la 
Giurgiu, opinia observatorului 
trimis de Colegiul central de 
arbitri este clară: C. Dinules- 
cu a arbitrat excelent.

echipe, jucă- 
suporteri, tre- 
Avantajul te- 
avantajiil pu-

pa- 
sînt 
nu
ne- 
im-

I. CEAUREANU
președintele Colegiului central

de arbitri

Au sosit 201 suporteri
elvețieni!

Aseară, în jurul orei 19, două 
aeronave TAROM au adus di- 

Me la Zfirich un grup de 
2fe: Susținători ai reprezentati
vei-elvețiene. în cursul zilei de 
astăzi, o dată cu fotbaliștii el
vețieni, va sosi un nou grup de 
suporteri. Așadar, mîine pe „23 
August”, atît pe gazon, cit și 
în tribune, o întrecere pasio
nantă.

Pelicula meciului România — Anglia le-a scos in evidență tricolorilor unele deficiențe, mai ales în șocul înaintării... 
Emerich Vogi trage concluziile de rigoare Foto : B. VASILE

• ••,

ISTORIC C. M.

(Urmare din pag. 1)
Vogi e logic, ca de obicei. 

Ipoteza sa poate deveni faptă, 
în măsura în care Domide nu 
se va lăsa stăpînit de emo
ție și va găsi în Dumitrache 
un colaborator și un prieten 
desăvirșit. (R. B.).★

Joi ora 10,00 ... în com
plexul sportiv de la „23 Au
gust", îi caut pe membrii lo
tului național de fotbal... N’u-s 
nicăieri 1 Evident, de data a- 
ceasta, reporterul este urmă
rit de ghinion... Abia după o 
jumătate de oră de „goană" 
pe terenurile și în sălile com
plexului, reușesc să-i găsesc : 
în sala de festivități, unde 
urmăresc filmul, ,,âu ralenti", 
al partidei România — An
glia. Antrenorul Angelo Ni- 
culescu comentează cu voce 
părintească : „Vezi, Dinule, 
dacă dădeai imediat drumul 
la balon, Labone și Moore ar 
fi fost surprinși în poziții a- 
vansate...".

Ora 11,00... Proiectarea fil
mului a luat .sfîrșit... Se dis
cută cu aprindere fazele ur
mărite. „Dacă încercam pasa 
„peste" — recunoaște Mocanii 
— Ball n-ar fi interceptat 
mingea..."

— Și nu ți-a zis nici mă
car . mulțumesc! — contrează 
Sătmăreanu. Dar discuția re
dată nu-i decît un intermezzo 
dintr-o atmosferă sobră, de 
analiză lucidă a deficiențelor 
manifestate în evoluția cu 
campionii lumii...

Ora 11,30... Pe terenul II, 
sub conducerea (intransigentă) 
a „arbitrilor" A. Niculescu și 
V. Mărdărăscu, tricolorii pro
cedează la un joc-școală. Se 
înfruntă, pe un teren dificil, 
care ie creează probleme spe
ciale de stabilitate și control 
al balonului, două echipe :

„probabilii" (în galben) și 
„posibilii" (în albastru).

Notăm prezența în teren a 
lui Lucescu, care, aflat la pri
mul antrenament din momen
tul reunirii lotului, demons
trează multă poftă de gol. 
(Martor — Datcu). Ne declară 
că piciorul nu-1 mai „supără" 
de loc, în urma întinderii fă
cute la Ploiești. Deci... titular 
sigur !

. Din păcate, pentru postul 
de extremă dreaptă antrenorii 
români au încă dificultăți: 
Pîrcălab (căruia i s-a inter
zis participarea la antrena
ment) va fi, după toate pro
babilitățile, INDISPONIBIL, 
fiind suspectat de o stare 
congestivă la baza pulmonu- 
lui stîng. în ciuda radiogra
fiei care nu prezintă motive 
de îngrijorare, o stare gri
pală și o ușoară temperatură 
ne fac să credem că selec
ționerii vor opta sîmbătă pen
tru Marținovici. Oricum, ca 
măsură de prevedere a fost 
chemat și constănțeanul Kallo, 
prezent la antrenament.

Ora 12,45... Jocul a luat 
sfîrșit. Cu fețele înroșite de 
efort și cu tricourile ude de 
transpirație, selecționabilii se 
pregătesc pentru masă. „Mi-e 
o foame..." — mărturisește 
Ghergheli. După efortul de
pus, nici nu-i de mirare...

Ovidiu IOANIȚOAIA

■IF

Cu cîteia minute înaintea antrenamentului, fotoreporterul 
nostru i-a surprins ve Dinu, Datcu, Sătmăreanu și Dumitrache 
in timp ce se echipau... Foto : V. BAGEAC

CORESPONDENȚE SPECIALE PENTRU „SPORTUL"
BALLABIO
ARE CUVÎNTUL

INCONSECVENȚĂ?

NU! REALISM
Echipa „U“ Cluj 

zentat în meciul cu 
București în fața înaintării 
echipei naționale (Pîrcălab — 
Dumitrache — Lucescu) cu o 
concepție a apărării evident 
schimbată față de trecut. 
Probabil că teama de a ajun
ge într-o postură neplăcută în 
fața unei linii de atac valo
roase i-a inspirat antrenoru
lui C. Teașcă revizuirea unor 
idei mai vechi, despre rolul 
apărării în concepția de joc 
„ofensiv — colectiv — con
structivă". Intr-adevăr, apă
rarea clujeană a 
urmărit de astă- 
clată un marcaj 
destul de strict 
al vîrfurilor de 
atac adverse, me
todă care ni se 
pare potrivită, dar care a fost 
totuși renegată vehement prin 
tot ce a spus și a scris în' 
trecut antrenorul Universi
tății.

Ceea ce îi reproșam pînă 
acum antrenorului C. Teașcă 
era consecvența în apărarea 
unor idei tactice aplicate me
reu, indiferent de situația 
concretă de joc. Socotim că, 
In materie de tactică, consec
vența nu are ce căuta. De 
altfel, o tactică folosită în 
toate ocaziile în mod stereo
tip nici nu mai poate fi nu
mită tactjcă. Prin definiție, 
tactica trebuie să se schim
be mereu, în funcție de va
riația condițiilor de joc. Nu
mai în acest context o tacti
că devine cu adevărat o armă 
utilă. în realitate, tactica este 
elementul cel mai labil, cel 
mai plastic, cel mai schim
bător în joc, irepetabil și su
pus înnoirii permanente.

Renunțînd, în cazul amintit, 
la ideile sale preconcepute, 
antrenorul C. Teașcă dove
dește capacitate de adaptare, 
dar și o bună doză de cu
rai, știind că vor fi destui, 
dintre cei mulți, care îi ur
măresc atent activitatea, care 
să bată moneda pe schimba
rea de poziție din concepțiile 
sale despre joc.

Pentru această „superbă in
consecvență", Constantin Teaș
că merită felicitări. Dar ceea 
ce a făcut în meciul cu Di
namo București nu este cțgcît 
un prim pas. căci marcajul

s-a pre- 
Dinamo

sale pro- 
care tre
ia
se

capăt 
trage 
Pasul 
nece-

meci de la București, din 1966, 
cind de la 0—4 am remontat la 
2—4. Și dacă n-ar fi fost prima 
repriză (de-a dreptul catastro
fală pentru noi), ar fi fost posi
bil și un meci egal. Așa că, in- 
vățind din experiența trecutu
lui, putem fi chiar optimiști. ..

In fotbal, uneori, și imposi
bilul devine posibil...

Kurt ALLGOEWER
redactor la „Sport”-Zurich

Se va repeta trista
experiență

nerii Ramseier și Stierli, care 
ezită, în general, să ia ini
țiativa în ajutorul atacanți- 
lor. Salutară mi se pare in
troducerea lui Signorelli, ju
cător solid, inteligent, a că
rui prezență întărește axul 
central al echipei. Cel mai 
în formă om al elvețienilor 
este atacantul 
mîne, însă, ca 
servit de Di'irr, 
să se plaseze 
inte ca de obicei, 
caz, i se va asigura 
tin o utilizare perfect 
nală.

Quentin. Ra
el să fie bine 
care 
ceva

ar trebui 
mai îna- 
In 

lui
aeest

Quen- 
rațio-

se apropie 
înmulțesc, 

nerestabilit,
de la Cagliari?

P. DUCRET
șeful rubricii de fotbal 

de Ia „Semaine Sportive" ■ 
Geneva

Echipa de fotbal a României 
a participat la 6 din cele 8 edi
ții ale campionatului mondial, 
desfășurate pină acum. Să re
capitulăm :

Luind parte la prima ediție 
a acestei competiții, desfășura
tă in 1930 tn Uruguay, repre
zentativa noastră a avut ca ad
versari echipele Peru și Uru
guay, alături de care a fost re
partizată în grupa a III-a. Re
zultatele : 3—1 cu Peru și 0—4 
cu Uruguay (care avea să cîști- 
ge campionatul).

La cea de-a doua ediție (Ita
lia, 1934) reprezentativa noastră 
a trebuit să facă față califică
rilor pentru a ajunge în tur
neul final, Jucînd in grupă cu 
Iugoslavia și Elveția (mereu... 
Elveția !), echipa României s-a 
clasat pe primul loc, învingînd 
Iugoslavia cu 2—1 (la Bucu
rești) și făclnd meci egal, 2—2, 
cu Elveția (la Berna). Interesant 
este că cea de a doua echipă 
calificată din această grupă n-a 
fost Iugoslavia, ci Elveția. Sor
ții au decis ca adversara noa
stră din optimile de finală să 
fie puternica echipă a Ceho
slovaciei. La Triest 11-le ro
mân a pierdut la mare luptă cu 
2—1, după ce la pauză condu
cea cu 1—0. De notat că, la 
această ediție, Cehoslovacia a 
ajuns in finală.

Circumstanțe din cele mai fa
vorabile pentru noi au existat 
la ediția următoare (Franța, 
1938) : 1. Am făcut parte din- 
tr-o grupă preliminară compu
să doar din două echipe : Româ
nia și Egipt. 2. Echipa Egiptu
lui s-a retras din competiție, 
astfel că ne-am calificat din 
oficiu. 3. La Toulouse, în optimi 
de finală, sorții nu ne-au mai 
opus o echipă din primul eșa
lon mondial, ci unsprezecele 
fără o carte de vizită deosebită 
al Cubei. Și totuși... După ce 
obținem, in ultima clipă, un 
rezultat de 
ratki și...
pierdem cu I 
aliniasem 1 
ger, Chiroiu 
ru, Rafinski — Bindea, Covaci, 
Baratki, Bodola, Dobay, în pri
mul meci, și: Sadovschi

egalitate (gol Ba- 
3—3), la rejucare 

2—1. Și ce formație 
Pavlovaci — Bfir- 

i — Vintilă, Rășina-

■ Eliminat de pe teren o 
dată cu Pîrcălab, în meciul 
Dinamo București — Universi
tatea Cluj, Mustețea a fost 
absolvit de altă pedeapsă. 
Apărătorul lui, în fața forului 
de judecată al Federației ro
mâne de iotbal, a fost... Ion 
Pîrcălab, care a declarat că e 
singurul vinovat de cele în- 
timplate. Mustețea neavînd in
tenția de a-1 lovi. Enervat 
însă, Pîrcălab a avut un gest 
nesportiv. Pîrcălab a dat do
vadă de fair-play In fața co
misiei de disciplină. Prefe
ram, tuțuși, pe teren...

■ Doctorul Alexandru Nea- 
gotă, portarul de rezervă al 
echipei C.F.R. Arad, la meciul 
cu Olimpia Oradea, l-a insul
tat pe arbitrul totllnirii, Cor
nel Popa.

Ca medic, Alexandru Nea- 
gotă știe ce... tratament se a- 
pllcă în asemenea cazuri« 
una sau mai multe etape de 
suspendare !

■ In timpul meciului de di
vizia B dintre Metrom Bra
șov și Chimia Suceava, au 
fost necesare mai multe inter
venții ale arbitrului întilnirli, 
A. MUNICH, pentru a „potoli" 
pe unul dintre spectatori care, 
din incinta terenului, se adre
sa arbitrului de tușă în ter
meni certați cu... buna cuviin
ță !

„Spectatorul" în 
fost altul decît... 
Metromului, VL. 
Cu un asemenea 
nici nu-i de mirare că bra
șovenii au pierdut întîlnirea...

Burger, Felecan — Bărbulescu, 
Rășinaru, Rafinski — Bogdan, 
Moldoveanu, Baratki, Prassler, 
Dobay — in cel de al doilea 
joc !

La cea de a 4-a ediție a 
C.M., desfășurată în 1950 în 
Brazilia, România n-a partici
pat. Patru ani mai tîrziu, re
partizați într-o grupă prelimi
nară alături de Cehoslovacia 
și Bulgaria, în vederea turneu
lui final din Elveția, am fost 
învinși de... șutul lui Safra- 
nek, de la 35 de metri, care l-a 
surprins pe Birtașu. Pe bulgari 
i-am învins atît la București, 
cit și la Sofia. Ce folos însă...

O mare șansă de calificare 
în turneul final din Suedia, 
din 1958, aveam s-o ratăm. Nu 
Insă din cauza noastră, ci a ar
bitrului primului meci cu Iugo
slavia, de la București, care 
ne-a anulat un gol. Al treilea 
adversar din grupă — Grecia — 
a fost învins atît 
cit și Ia Atena.

Am absentat de
1962, disputată in 
cîndu-ne din nou șansa in 1966. 
Evenimentele sint proaspete în 
amintire: am fost în grupă cu 
Portugalia, Cehoslovacia și Tur
cia. Echipa lui Eusebio, pe 
atunci in mare formă, avea să 
obțină, pe drept, calificarea.

Și acum, batem la ușa unui 
nou turneu final al C.M,

Ni se va deschide ?...

la București,

la ediția din 
Chile, încer-

Jack BERARIU

DUMINICĂ.
IN CIULEȘTI

„Potcoava" din Giulești 
găzduiește, duminică di
mineață, un interesant cu
plaj fotbalistic, cu partici
parea a trei formații divi
zionare A. Jocurile se vor 
desfășura după următorul 
program: ora 8,45: Ra
pid (tineret) — „U“ Cra
iova, ora 10,30: Rapid — 
Farul.

cauză nu a 
antrenorul 

GROSAHU.
„pedagog"

Ml I. STOICESCU (Rapid) a 
revenit pe terenul de ,joc. 
după o lungă absență cauzată 
de o operație complicată de 
menise. El a jucat duminică 
în echipa de tine ret-rezerve a 
feroviarilor. Primul pas a fQ*$ 
făcut cu dreptul, „nouarul0 
Rapidului reușind să înscrie 
două goluri...

Q Unirea Negrești (div. C. 
seria I) vădește o totală lipsă 
de respect față de colegele 
de întrecere, duminică forfai» 
tind pentru a treia partidă !

Ne serie ALEXANDRU STO- 
•IANOVICI din Moinești, Baz 
cău : MDupă cite știu, nepre- 
zentarea la trei meciuri ofi
ciale într-un campionat atrage 
de Ia sine eliminarea echipei 
respective din competiție. A- 
tunci ?«

Nu ne rămîne decît să re
petăm : ATUNCI ?

din

„Pentru a obține un rezultat 
onorabil, va trebui să jucăm 
foarte bine la București"

De duminică, de cind lotul 
fotbaliștilor elvețieni se află 
cantonat la Zfirich, antreno
rul Erwin Ballabio este foarte 
îngîndurat. Motivul îl puteți de
duce, căci echipa Elveției se 
află în fața unui meci dificil. 
O recunoaște chiar Ballabio, în 
primele sale cuvinte pe cpre 
ni le adresează :

— Pe măsură ce 
meciul, grijile se 
Fundașul Michaud,
este mai mult decît sigur ma
rele absent al meciului. Alături 
ele el, lipsește un alt as al echi
pei : Odermatt, care a suferii 
duminică o întindere de liga
mente.

— In aceste condiții, care 
silit suplinitorii celor doi 
valoroși titulari ?

— In locul lui Michaud va 
juca tinărul Ramseier sau ma
sivul Signorelli, iar locul lui 
Odermatt va fi luat de Messerli. 
Sint, firește, îngrijorat, pentru 
că apărarea în meciul de la 
București are un rol primordial 
Să înlocuiești doi titulari, cu 
doi debutanți. într-un asemenea 
meci, este, desigur, foarte ris
cant. .

Pe înălțimile înzăpezite 
apropierea Zurichului, echipa 
de fotbal a Elveției a făcut, 
zilele acestea, ultimele pre
parative în vederea meciu
lui cu formația României. A- 
ceastă ambianță de calm este 
potrivită pentru odihnă și 
meditație, în schimb nu per
mite fotbaliștilor să prac
tice sportul lor favorit în 
plus, acest peisaj amintește, 
în mod supărător, de aeela 
de la Birsfelden, din decem
brie anul trecut, unde, pe 
uri frig polar, fotbaliștii el
vețieni încercau să-și desă
vârșească pregătirea fizică 
pentru întîlnirea eu echipa 
Italiei.
a avut 
soarele 
rea de climat a fost prea bru
tală și italienii au cîștigat 
fără să se întrebuințeze.

De data aceasta, tranziția 
va fi, desigur, mai puțin 
brutală, dar, oricum, prea 
bruscă. A face deplasarea 
abia în ajunul meciului și 
la o distanță destul de mare, 
nu mi se pare indicat. în 
anotimpul acesta, călătoriile 
cu avionul produc, adesea, 
surprize neplăcute i aeropor
turile se închid în momentul 
cel mai puțin dorit, iar lun
gile așteptări în sălile 
tranzit uzează nervii. 
București, fotbaliștii

MOMENT IMPORTANT ÎN ORIENTAREA

om lâ om are legile 
prii, o logică' a sa, 
buie gîndită pînă 
dacă se dorește a 
.maximum de foloase,
următor ar fi dublarea 
sară a apărătorului care ata
că adversarul aflat în pose
sia mingii, pentru cazul în 
care acesta va fi depășit. Una 
clin acește metode fiind fo
losirea 
testată 
sității. 
pas ar
al vîrfurilor de atac adverse, 

ci și al celorlalți 
____  adversari aflați 

în poziție de a- 
tacanți. Dacă și 
Ghergheli ar fi a- 
vut un adversar 
din echipa clu

jeană însărcinat să-1 supra
vegheze în fazele de atac, el 
nu ar fi putut opera atît de 
nestingherit pe aripa dreaptă 
îneît să poată centra cu mul
tă precizie, țintind lovitura 
de cap a lui Dumitrache, din 
care s-a și 
al jocului.

In fond, 
om, gîndit 
un marcaj 
sărilor, adică la un presing 
care, aplicat rațional, însem
nează „toți în atac — toți în 
apărare", adică jocul pe care 
doresc să-l realizeze mai 
toate echipele bune din lu
me, la ora actuală, și pe care 
tehnicienii îl numesc astăzi 
tendință modernă 
de joc.

Desigur, jocul 
sau „tăvălug" se 
ca și după alte legi, dar prin
cipiul organizator cel mai 
simplu, al acestui fel de joc, 
ni se pare, totuși, marcajul 
om la om aplicat cu consec
vență.

Faptul că, după alți antre
nori divizionari, și Constan
tin Teașcă, acest apreciat 
tehnician, a pășit pe un drum 
mai 
este un fenomen care nu tre
buie 
căci
înnoirilor care apar, cu timi
ditate. dar totuși apar, în 
mișcarea noastră fotbalistică.

liberoului, atît de de- 
de antrenorul Univer- 
Și, în fine, al treilea 
fi marcajul nu numai

^OPINII

născut primul gol

marcajul om la 
logic, conduce la 
al tuturor adver-

în tactica

„acordeon" 
poate apli-

nou, mai constructiv,

să treacă neobservat, 
el se înscrie în rîndul

N. BRAȘOVEANU

— Ce credeți despre forța 
de joc și șansele românilor ?

— Fără îndoială, că mi-e fri
că de spiritul de revanșă. Este 
și explicabil ca după acel 1—7, 
românii să dorească, oricum, 
o reabilitare. Acel meci memo
rabil pentru noi, se explică, pe 
scurt, cam în felul următor: 
nouă ne-a reușit 
totul, in timp ce 
nimic 1 O asemenea 
pectiv un asemenea 
tntîmplă foarte rar. 
mâniei este aproape complet 
nouă față de cea care a jucat 
anul trecut la Zfirich. După pă
rerea mea, ea este acum mai 
bună, mai mobilă, mai tinără. 
Am urmărit-o la Lisabona și, 
tn ciuda rezultatului, nu am 
putut constata nici o diferență 
intre invinși și învingători. 
Apărarea formației României 
este mai solidă decît cea pre
zentată anul trecut, mijlocașii 
mai tehnici, iar înaintașii mai 
rapizi, dar lipsiți de eficacitate. 
Desigur, pe teren propriu, orice 
înaintare joacă mai bine, așa că 
despre eficiența atacanților ro
mâni ne vom putea convinge 
sîmbătă. .. Trebuie să vă spun 
că pentru a obține un rezultat 
onorabil, va trebui să jucăm 
foarte bine.

— Credeți că echipa noa
stră (n.r. a Elveției) nu are 
nici o șansă în meciul de 
sîmbătă ?

— N-am spus asta. Dimpo
trivă, le-am spus jucătorilor 
să-și amintească de ultimul

— atunci — 
românilor 

șansă, res- 
ghinion, se 
Echipa Ro-

Dar întîlnirea aceea 
loc la Cagliari, sub 
Sardiniei. Schimba-

de 
La 

noștri 
vor sosi vineri, imediat după 
prînz, dar, acum, noaptea se 
lasă mai repede, așa că, după 
toate ..........
face 
abia 
lui.

In
care 
nici 
cunoaște, încă, 
definitivă. Este cert, însă, 
românii nu-i vor revedea 
acești fundași-șuteri care 
fost Perroud și Pfirter 
timpul faimosului meci cîș- 
tigat de fotbaliștii noștri cu 
7—1. în poartă, cred că Grob 
va fi preferat lui Prosperi, 
în timp ce în apărare, dacă 
Michaud nu va putea juca, 
Ballabio va apela, probabil, 
la Tachella, care va fi „li
bero". In același comparti
ment, au fost promovați ti-

probabilitățile, ei 
cunoștință 
sîmbătă, în ziua

cu
vor 

terenul 
meciu-

„11 “-leceea ce privește 
va evolua la București, 
antrenorul Ballabio nu-i 

înfățișarea 
că 
pe 
au 
în

REPREZENTATIVELOR DE TINERET
Din ce în ce mal insistent,- în ultimul timp, cu 

diferite prilejuri, s-a cerut Federației române de 
fotbal să precizeze pe ce direcții va continua ac
tivitatea loturilor de tineret în vederea îmbunătă
țirii substanțiale a muncii de perspectivă.

Grija deosebită șl frămîntările continui sint 
perfect justificate, dacă avem în vedere că proble
ma afirmării fotbalului nostru este indisolubil le
gată de modul in care Se vor îndeplini sarcinile 
de pregătire a noii generații de jucători.

Problența stabilirii unei politici eficiente la ni
velul loturilor de tineret (acțiune care este foarte 
mult îngreuiată de faptul că, în acest sens, nu 
„am beneficiat" pe parcursul anilor decît de tria
turi de idei, ezitări și foarte multe... iluzii) cons
tituie, în momentul de față, obiectivul principal 
al strădaniilor și căutărilor noastre.

Anchetele Șl controalele efectuate de noi, la clu
burile șl asociațiile cu secții de' fotbal de perfor
manță, au scos tn evidență. în continuare, o acută 
lipsă de jucători maturi de valoare, criză ce s-a 
accentuat mult tn ultimii ani, generînd în același 
timp o eroare aproape generală privind metodica 
Instruirii celor msi tineri jucători promovați In 
categoriile superioare, eroare care pentru a fi re
mediată și pentru a 1 se șterge urmările nefaste 
va necesita încă mult timp.

Nevoile competițtonale șl slaba valoare ■ lotu
rilor echipelor divizionare determină pe antrenori 
să elimine din pregătirea tlnârulul jucător pro
movat etapele, anii de instruire Intensă cu acumu
lări continui, pe linia ultimelor cuceriri ale antre
namentului modern. Această renunțare ae face, 
evident, în favoarea recuperării efortului com- 
petlțlonal și a antrenamentelor de „menținere" 
specifice jucătorilor maturi. In covîrșîtoarea ma
joritate a cazurilor, jucătorii astfel promovați au 
evoluții meteorice, după care se pierd tn medio
critate, fenomen prezent — cu toate urmările ne
faste — șl în cadrul echipei naționale de tineret.

Adăugind la acest aspect atit de cunoscutele In
suficiențe ale fotbalului nostru, privind activitatea 
de masă in rlndul copiilor, instruirea corespunză
toare a juniorilor, dotarea tehnlco-materialâ a 
cluburilor și asociațiilor, organizarea activității 
de performanță etc., probleme care numai de 
curind au intrat în centru! atenției factorilor răs
punzători de bunul mers al fotbalului la noi în 
țară, se desprinde clar de ce reprezentativele de 
tineret au constituit doar simple treceri în re
vistă ale talentelor pe care le avem și nu o ma
nifestare dinamică a pregătirii din ce în ce mai 
înalte, în care să fie prezente trăsăturile de bază 
ale fotbalului modern. Unilateralitatea punctului 
de vedere a creat, de asemenea, și o falsă impre
sie în sensul că am dispune de un fond de ele
mente tinere, bine pregătite (de fapt, este vorba 
de jucători talentați, ' '
gătire solidă).

Din această cauză .și la echipele naționale 
tineret s-a căzut în 
că singurul element, hotărltor pentru îndeplinirea 
obiectivelor de performanță internațională ale 
echipelor reprezentative, îl constituie selecția ju
cătorilor. Analiza realistă a problemei arată că, de 
fapt, este vorba în primul rînd de pregătirea com
plexă a. celor chemați să ne reprezinte.

Concluzia generală privind activitatea lotului de 
tineret este că, pe parcursul ultimilor ani, acesta 
nu a reușit să aducă, conform scopului avut, îm
bunătățiri substanțiale fotbalului nostru la nive
lul reprezentării sale in competițiile internaționale 
oficiale.

dar care nu au și o pre

da 
greșeala de a se considera

Pornind de la analiza amănunțită a realității în 
activitatea noastră, reconslderind unele rezultate 
practice înregistrate la noi și peste hotare în ceea 
ce privește clădirea unei politici eficiente a echi
pelor reprezentative de tineret, am conturat cîteva 
concluzii ce vor trebui avute în vedere în apli
carea noii orientări și anume :

— Paralel cu continuarea preocupărilor Intense 
și de durată pentru dezvoltarea activității fotba
listice în toate verigile ei, se impune adoptarea 
unor măsuri tranzitorii pentru o perioadă mai 
lungă, in vederea obținerii unei reprezentări de 
prestigiu la următoarele mari confruntări interna
ționale, turneul Olimpic din anul 1972 și C.M. 
din 1974.

— Pentru îndeplinirea acestui obiectiv este ne
cesară valorificarea la maximum a posibilităților 
generației actuale de jucători în virstă de 19—20 am, 
treaptă încă suficient receptivă acumulărilor cer
te, Aplicarea cu răspundere, conștiinciozitate și 
competentă a celor mai noi modalități metodice 
de. pregătire, to antrenamentul jucătorilor tineri, 
oferă certitudinea reușitei ca in foarte scurt timp 
(1—2 ani) să atingem nivelul de pregătire al ce
lor mal buni jucători de virstă similară din lume.

— Necesitatea absolută, pentru această perioadă, 
a cuprinderii efectivului de 23—30 elemente ta
lentate de 19—20 ani de certă perspectivă (ciți 
s-au impus to momentul de față) într-o formă 
specială de pregătire, în cadrul unui centru de 
pregătire superioară, dotat cu condiții apropiate 
de centrele similare din R.F.G., Italia, R.D.G. șl 
din alte țâri.

— Fixarea acestui lot de tineret to centrul preo
cupărilor de perspectivă ale F.B.F., prin stabilirea 
unor obiective finale (4 ani) și a celor interme
diare (anuale), urmărindu-se dobîndirea In joc a 
unor trăsături superioare chiar celor prezentate 
azi de echipele valoroase din lume.

— Pentru întreaga perioadă, tranzitorie, să se 
repete, la interval de doi ani, acțiunea de selec
ție șl includere to pregătire a noilor contigente, 
pentru a se putea asigura, In final, cea. 150—180 
jucători între 20—23 de ani cu o pregătire unitară 
superioară.

— O asemenea acțiune nu lezează interesele 
competițlonale ale cluburilor și asociațiilor, jucă
torii selecționați fiind la vîrsta începerii afirmă
rii și neconstituind elemente de bază în forma
țiile respective.

— Aplicarea formelor de pregătire specială, în 
comun, a celor mal bune valori ale tinerei gene
rații creează posibilitatea ca pe parcurs să se poa
tă aplica și la noi principiu) promovării în echipa 
națională A a unor nuclee de jucători (S—9) ca
pabile să imprime diferite orientări tactice, ca
racteristici tehnico-fizice superioare etc. Această 
orientare, folosită mai de mult timp în R.D G, 
Iugoslavia, Cehoslovacia etc. se pare că astăzi 
ciștigă noi adepți (a se vedea ultimul turneu o- 
limpic).

Orice nerecunoașterș a necesității măsurilor ime
diate privind îmbunătățirea formelor de pregătire 
specială a jucătorilor tineri înseamnă de fapt o 
amînare a performanțelor de valoare, 
frîna afirmarea certă a.................
arena internațională.

..— care va 
fotbalului românesc in

D.
D.

antrenori

5CHILERU
TEODORE5CU
ai lotului de tineret
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Șl CU VIENEÎl
Vogel înscrie un nou coș pentru Politehnica Foto: A. NEAGU
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Corespondență specială de la Paris

Dublă victorie românească in întrecerile de baschet de aseară
(Urmare din pag. 1)

urma a două aruncări de la semi- 
distantă executate de Albu. De 
aici, a urmat o scurtă perioadă 
de menținere a diferenței, după 
care bucureștenil și-au depășit 
net adversarii și au învins la un 
scor concludent : 85—57 (39—29),
deci o diferență de 28 de puncte 
care le-a asigurat calificarea în 
al doilea tur în care vor întîlnl 
campioana cehoslovaciei, Spartak 
Brno. Cel mai buni jucători : 
Albu (excelent în atac), Novac 
(depășit rareori sub panou), Tecka 
și Illitschev. Au înscris : Albu 32, 
Diaconescu 19, Novac 12, Cernea 
8, Visner 9, Dragomirescu 5 pen
tru Dinamo, respectiv Leskova 2, 
Holerl 5, Jelenko 2, Illitschev 12; 
Baumgartner 13, Hoffman 11,- 
Kirler 1, Tecka 11. Au arbitrat 
bine, un meci dificil; V. Kasati- 
kov (U.R.S.S.) și Al. Protici (Iu
goslavia). (D. St.).

★
Campioanele noastre au fost 

primite cu ovații de numeroșii 
spectatori, care au umplut a- 
seară pînă la refuz sala Flo- 
reasca din Capitală. Baschet
balistele din ambele echipe 
s-au încălzit destul de greu 
și după 5 minute de joc sco
rul arăta doar 4-4. Român
cele au aplicat o apărare a- 
gresivă pe tot terenul, însă

oaspetele s-au descurcat bine 
și au luat conducerea: în 
min. 11 scorul era 13-11 pen
tru Radnicki. Tot în acest 
minut jucătoarele lor de bază, 
Kalenici și Ciurici, comise- 
seră cîte 4 greșeli personale. 
Am sperat că 'studentele vor 
profita de aceasta, dar ele 
au continuat să joace static, 
fapt ce a convenit adversa
relor lor.

Prima repriză s-a încheiat 
cu scorul de 37-35 pentru ju
cătoarele iugoslave. La re
luare bucureștencele par ho
tărâte să obțină victoria și, 
preiau conducerea. în min. 23 
Ciocan a fost eliminată pen
tru 5 greșeli personale. Cu 
10 minute înainte de sfîrșitul 
meciului, elevele lui Grigore 
Costescu aveau un avantaj 
de 9 puncte și ne dădeau 
speranța într-o victorie ca
tegorică în măsură să le scu
tească de emoții pentru par
tida retur. Dar media de înăl
țime a oaspetelor — 1,84 m 
față 
spus 
nile 
iugoslavele au recuperat a- 
proape totul. Spre final, ju
cătoarele noastre au greșit 
nepermis de mult dînd posi-

bilitate lui Kalenici, Ciurici 
și Miloevici să puncteze de
cisiv astfel ca la sfîrșitul par
tidei diferența de pe tabela 
de marcaj să fie de numai 
3 puncte, (71—68), ceea ce 
face ca în meciul de la Bel
grad (28 noiembrie) jucătoa
rele de la Radnicki să aibă 
prima șansă la calificare pen
tru turul următor al „C.C.E.".

Au marcat : Bogdana Dia- 
conescu (10), Sanda Dumi
trescu (14), Ileana Ghiță (4), 
Anca Demetrescu (8), Ecate- 
rina Vogel (18), Cornelia Ta- 
flan (9) și Gabriela Ciocan 
(8) pentru Politehnica, res
pectiv, Elena Kalenici (25), 
Slavenka Ciurici (22), 
menka Miloevici (6), Liliana 
Manovici (7) și Zeravica (8).

Au arbitrat foarte bine G. 
Szocs (Ungaria) și K. Balaun 
(Austria).

Spo-

Paul IOVAN

de 1,76 m — și-a 
cuvîntul în acțiu- 

de sub panou, unde

FORDUL LUI TIMO MAKKINEN N-A MAI AJUNS LA FINIȘ Șl...

LAMPINEN-DAVENPORT AU CÎȘTIGAT
RALIUL MARII BRITANII

LONDRA, 21. — Cea de-a 
16-a ediție a „Raliului automo
bilistic al Marii Britanii”, care 
a însumat 
eheiat la 
echipajului 
(Finlanda)
(Anglia). învingătorii au concu
rat pe o mașină „Saab V 4". Pe 
locurile următoare s-au clasat 
echipajele conduse de Orrenius

4 000 km, s-a în- 
Londra cu victoria

Simo Lampinen 
— John Davenport

(Suedia), pe „Saab V 4“, Bul- 
lough (Anglia), pe „Ford Es
cort”, Cooper (Anglia), pe 
„B.M.C. Cooper" și Wilkinson 
(Anglia) pe „Ford Escort".

De remarcat că echipajul 
finlandezului Timo Makkinen 
(pe „Ford Escort”), care 
dus majoritatea cursei, 
nevoit să abandoneze pe 
porțiune a traseului.

a con- 
a fost 
ultima

l

• Cu prilejul unei re
uniuni pugilistice desfășu
rate la Paris, boxerul bra
zilian de cat. mijlocie, Jua
rez de Lima, a repurtat o 
surprinzătoare victorie la 
puncte in fața francezului 
Marty. La cat. semimijlocie, 
Rolland a cîștigat prin des
calificarea, în repriza a 8-a, 
a lui Diallo.

® La Londra a sosit bo
xerul Johnny Famechon, 
campion al Marii Britanii la 
categoria pană. Famechon, 
care locuiește la Melbourne, 
se va intilni, la 3 decembrie, 
la Londra, cu Jose Legra, in 
joc fiind titlul de campion 
mondial deținut de spaniol.

• Campionul mondial de 
box la cat. mijlocie, italia
nul Nino Benvenuti, se va 
intilni, la 14 decembrie, cu 
americanul Don Fullmer In
tr-un meci in care iși va pune 
centura in joc. întilnlrea se 
va desfășura In orașul San 
Remo.

• Campionul european de 
box la cat. semimijlocie, 
olandezul Fighting Mack, iși 
va pune titlul in joc la 28 
decembrie. El se va intilni, 
la Bologna, cu italianul Ber-

ȘI-AU ÎMPÂRIlf

VICTOBIIIE

Echipele bucureștene de 
popice Voința (f) și Con
structorul (m) au întîlnit, la 
Viena, în cadrul unor jocuri 
amicale, formațiile cunos
cutului club austriac Rapid. 
Sportivii din cele două ca
pitale și-au împărțit victo
riile : jucătoarele bucu- 
reștence au cîștigat cu 
2315—2003 p.d., iar popi
carii vienezi și-au întrecut 
adversarii cu 4718——4691 
p.d.

Pistele de joc au fost 
dure, cerînd din partea 
concurenților mari eforturi. 
Cele mai bune rezultate in
dividuale ale bucureșteni- 
lor au fost înregistrate de 
Constanta Marincia (401) și 
Mircea Manole (813).

«o

3^* ' \

Fază din al doilea test-meci dintre echipele de rugby ale Franței și Republicii Sud-Africane 
(11—16), disputat la Paris: francezii Dutin (în stingă) și Spanghero încearcă să blocheze un 
tipic atac în forță al înaintașilor Springboks (în echipament 
s-a distins „colosul bălai", Myburgh (în spatele purtătorului

negru), din rindurile cărora 
de balon) Foto : A.F.P.

Echipa Franței, întrecută 
simbăta trecută pe stadionul 
Colombes de Springboks, a fă
cut dovada unei bune 
tactice, dar și a lipsei 
periență

Este adevărat 
echipă absentau 
rele șef" al înaintării 
Christian Carrere, și cei 
mai buni jucători ai lini
ilor dinapoi : Gachassin, 
Campaes, Maso, Trillo, 
Villepreux și Lacaze.

Francezii au fost, deci, do
minați în lupta pe înaintare, 
pierzind 6 mingi pe introdu
cere proprie și arătîndu-se in
capabili să construiască un joc 
coerent sau să țeasă o apărare 
convenabilă în liniile dinapoi.

Acest turneu al sudafricani
lor, e drept, picase prost — la 
începutul sezonului — și e a- 
proape sigur că in prima zi 
a lui decembrie, contra Româ
niei, reprezentanții cocoșului 
galic se vor arăta într-o cu to
tul altă lumină, cu resurse mult 
superioare.

Primul eveniment, din acest 
punct de vedere, îl constituie 
reintrarea lui Christian Car
rere în compartimentul înain
tașilor. Tlnărul căpitan al 
„XV”-lui Franței este capabil

gîndiri 
de ex-

Tur de orizont în Cupele europene de fotbal
® SCORURI MARI ÎN PRIMELE

în principalele competiții eu
ropene de fotbal intercluburi — 
„C.C.E.“ și „Cupa cupelor" — 
etapa optimilor de finală se află 
la jumătate de drum. S-au des
fășurat primele întîlniri și prin 
prisma lor se conturează echi
pele care își vor disputa întîie- 
tatea în sferturi de finală. Care 
sînt aceste formații, ce valoare 
reprezintă ?

în „CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI" situația este cît se 
poate de clară. Spartak Trnava, 
învingătoare cu 9—1 în primul 
meci cu modesta campioană fin
landeză, Reipas Lahti, este vir
tual calificată în etapa următoare, 
deoarece revanșa meciului de la 
Trnava nu va constitui, firește, 
decît o formalitate. Avantaje 
substanțiale au și Celtic Glasgow 
(5—1 cu Steaua roșie), Manchester 
United (3—0 cu Ânderlecht) și 
chiar A'jax Amsterdam, care plea
că la Istanbul (pentru revanșh 
cu Fenerbahce) cu o zestre de 
două goluri. A. B. Copenhaga a 
realizat un scor alb la Atena cu

TNTTLNIRI DIN OPTIMI • REAL MADRID A FOST 
LA VIENA • ALTE REZULTATE
A.E.K. și în cazul un^i victorii 
minime pe teren propriu, se 
poate considera printre ultimele 
8 echipe rămase în cursă.

Real Madrid, deși învinsă 
miercuri seara la Viena de Rapid 
cu un scor minim (1—0), păs
trează totuși mari șanse de ca
lificare. După cum a declarat 
Munoz, antrenorul madrilenilor, 
rezultatul este cit se poate dc 
onorabil. Vienezii au dominat de 
la un capăt la celălalt, dar n-au 
marcat decît un gol prin Kalten- 
brunner (min. 54), avantaj cu 
care — probabil — nu vor rezista 
în meciul revanșă. Fără îndoială 
că timpul nefavorabil (zăpadă, 
terenul desfundat), a influențat 
valoarea jocului de la Viena. 
nemulțumindu-i pe cei aproape 
65 000 de spectatori.

Acestea ar fi virtualele califi
cate pentru turul următor al 
„C.C.E." la care se mai adaugă 
alte două formații celebre, pro
movate direct în sferturi : Milan 
și Benfica. ■

In „CUPA CUPELOR" situația

ÎNVINSA

să refacă marea unitate a 
„pack“-ului și să aducă, în 
pluș, valoarea sa personală, 
ceea ce, alături de reintrarea 
lui Noble pe postul de stîlp 
stingă, va ameliora considera
bil randamentul grămezii fran
ceze.

în liniile dinapoi, tînărului 
mijlocaș la deschidere Paries i 
s-a mai acordat o șansă, cu 
toate că n-a fost prea strălucit 
pe „Colombes" în fața sudafri- 
canilor. El nu are decît 21 de 
ani și poate, fără îndoială, să 
joace mai bine, în așteptarea 
reintrării lui Gachassin. AI do
ilea mare progres va fi rein
trarea lui Maso, ca centru. Cel 
pe care „AII Blacks’’ l-au de
semnat drept cel mai bun a- 
tacant din lume ar trebui să 
aducă cu sine o stabilitate care 
Ie-a lipsit mult treisferturilor 
franceze în fața sudafricanilor. 
Această linie este, într-adevăr, 
foarte tînără în ansamblu. 
Magois a debutat în acest se
zon ca fundaș ; Iluiz a fost ales 
ca centru pentru testul cu Re
publica Sud-Africană și confir
mat pentru București ; în sfîr- 
șit, Silleres va debuta contra 
României.

Publicul român va găsi nu
meroase schimbări, o dată cu 
promovarea „noului val", dar 
există, în același timp, și foar
te mari șanse de a se putea 
vedea un „XV" al Franței re- 
găsindu-și un stil mai cuce
ritor decît în meciul cu Spring
boks, partidă in care nume
roase răniri i-au făcut să „ca
dă” pe francezi.

IN CONCURSUL DE LA BERLIN

AU STABILIT
AUI RECOIWI

NAȚIOmf

PRIMII CAMPIONI BALCANICI LA SCRIMĂ:
MIRAI TIU (FLORETĂ) ȘI BARITON BĂDESCU (SABIE)

este tot atît de clară, 
mele rezultate se pot 
cel puțin după calculul 
formațiile calificate în 
F. c. Koln (l—o ‘ 
A.D.O.), Dunfermline 
Olympiakos Pireu), 
ders (6—0 cu Sliema Wanderers). 
Rămîne de văzut ce rezultat va 
obține Dinamo București la Bir
mingham (1—1 la București, eu 
West Bromwich Albion), unde 
sarcina dinamoviștilor este 
trem de dificilă. Dintre Slovan 
Bratislava sau Porto (0—1, la 
Porto) se va desemna încă o e- 
chipă calificată. Iar Lyn Oslo, 
feliminind pe Norkopping (2—0 
și 2—3). s-a și alăturat formații
lor calificate direct în sferturi: 
A. C. ~ _

La Newcastle, în 
(tutui II) al 
tîrguri”, formația 
nited a întrecut 
1—0 (1—0) echipa 
bona. Unicul gol 
fost marcat de Robson, 
meci se încheiase
1—1, astfel că echipa engleză s-a 
calificat pentru turul următor al 
competiției.

IN MECI AMICAL ! 
DANEMARCA — LUXEMBURG 

5—1

După prl- 
cunoaște, 

hîrtiei, 
sferturi: 

la Haga
(4—0

Frej a Ran-

cu
cu

ex-

Torino și F. C. Barcelona, 
meci retur 

.Cupei orașelor 
Newcastle li

eu scorul de 
Sporting Lisa- 
al partidei a 

Primul 
la egalitate

Henri GARCIA
șeful rubricii de rugby de Ia 

,l’Equipe"-Paris

ROSEWALL-NEWCOMBE 
ÎN FINALA LA LONDRA

international 
de la wem- 
între austra-

(Urmare din pag. 1)

mul loc, avînd doar o înfrîn- 
gere la Mureșanu care a 
ocupat locul secund (tot cu 
3 victorii, dar cu tuș-averaj 
mai slab). In fine, seria a 
IV-a a avut ca protagoniști 
pe Haukler și Grencenliev 
(Bulgaria).

cu o singură înfrângere, la 
Mureșanu). Pe locul III s-a 
clasat Țiu (3 victorii).

Deci, floreta a reunit, în 
finală, patru români (Drîm- 
bă, Mureșanu, Haukler și 
Țiu) și doi bulgari (Dimi
trov și Grencenliev).

Finala de sabie a dat un câș
tigător oarecum neașteptat:

Plastron
De ieri dimineață, de cînd a început caruselul balcanic 

al viguroaselor ți în același timp elegantelor asalturi pe 
planșă, mă torturează unele gînduri vestimentare.

Haina albă presupune curățenie exemplară. Haina albă 
nu .ngăduie pete. Haina albă impune distincție, grație, so
brietate intr-o ambianță de bun gust. Armonia plină de 
tact este atributul hainei albe.

De ieri dimineață, în vitrina deschisă a sălii Dinamo sint 
etalate plastroane albe, pantaloni bufanți albi, ciorapi și 
pantofi albi, intr-un sport alb cu arme albe. Dar, vai, vi
trina e pătată de muște și lucrurile stau claie peste gră
madă, ca intr-un magazin sătesc. Scoaterea din garderobă 
a hainelor de gală numai după-amiază, de dragul televi
ziunii, nu schimbă impresia dinții.

Intimitatea anturajului, mica familie a scrimei nu conduc 
implicit la hala cu vechituri. La urma urmei, scrima poartă 
plastron, iar pieptarul întărit cere să fii bățos, ța.rțoș cu 
cuviință. Plastronul pretinde ținută! (vib)

„Veteranul" floretiștilor bul
gari, Grencenliev, avea să 
fie cel mai dificil adversar 
al lui Drîmbă în prima se
mifinală pe care reprezentan
tul nostru a terminat-o neîn
vins. Grencenliev a ocupat 
locul secund cu 3 victorii, 
iar Haukler locul III cu 2 
victorii.

In cea de-a H-a semifina
lă, Mureșanu a terminat pe 
primul loc (avînd numai o 
înfrângere, la Țiu), fiind se
condat de campionul Bulga
riei, Dimitrov (de asemenea,

Hariton Bădescu. Secundul lui 
Octavian Vintilă în „Cupa Ro
mâniei" a tras superb, reușind 
să termine neînvins turneul : 
5—1 cu Vintilă și 5—2 cu Nilcă, 
apoi 5—3 cu Djokici și, în cele 
mai spectaculoase asalturi, 5—1 
cu Atanasov și 5—4 cu Stavrev. 
Ultimele tușe la Stavrev au fost 
obținute prin tot atîtea fleșe 
prin plonjon, cum rar se pot 
vedea în scrimă. Așadar, Hari
ton Bădescu este primul sabrer 
care cucerește titlul de campion 
balcanic.

Boris Stavrev, omul căruia 
1 se acordau cele mai mari 
șanse de a termina în frunte, 
a evoluat inegal : slab la înce
put, cînd a pierdut la compa
triotul său Atanasov — și încă 
la 0 ! — apoi și-a revenit, a ob
ținut trei victorii, 5—2 la Vin
tilă, 5—1 la Nilcă și 5—2 la 
Djokici. Ultimul asalt, cu Bă
descu, a fost mal mult la dis
creția trăgătorului român, sa- 
brerul bulgar aplicînd — așa 
cum nu îi este obiceiul — o 
tactică de așteptare, contrain
dicată la un adversar ofensiv ca 
Bădescu... Celălalt trăgător bul
gar, Atanasov, a ocupat locul 3. 
Surprinzător de slab a mers 
Octavian Vintilă, unul dintre 
favoriți,

CLASAMENT: 1. H. Bădescu 
(România) 5 v.; 2. B. Stavrev 
(Bulgaria) 3 v. (13); 3. D. Atana
sov (Bulgaria) 3 v. (16); 4. AI. 
Nilcă (România) 2 v. ; 5. Djokici 
(Iugoslavia) 1 v; 6. O. Vintilă 
(România) 1 v.

Festivitatea de premiere Ia 
floretă a adus pe podium — 
lucru la care ne așteptam după 
ce văzusem asalturile de dimi
neață — trei trăgători români 
dar — lucru la care ne-am aș
teptat mai puțin — pe treapta 
cea mai înaltă nu a urcat Ionel 
Drîmbă, ci colegul său de club, 
Mihai Țiu. Campionul balcanic 
al probei a fost decis, însă, 
după un baraj între acești doi 
floretiști care au terminat fi
nala cu un număr egal de vic
torii (4) avîn-’ numai cîte o în- 
frîngere : Țiu la Drîmbă (5—2), 
iar Drîmbă la eternul său rival 
Mureșanu (5—2).

In baraj, lupta a fost foarte 
echilibrată în prima parte, dar 
Tiu a reușit, apoi, să se apro
pie mai mult de victorie con

ducted cu 4—2. Drîmbă a acțio
nat mai prudent în continuare 
și a echilibrat situația (4—4). 
Tușul decisiv a fost dat de Țiu 
care înscrie, astfel, în palmare
sul său o frumoasă și meritată 
victorie. Mureșanu s-a clasat al

Vintilă și Bădescu se îmbră
țișează ; amîndoi au intrat în 

finala probei de sabie...
III-Iea precedindu-1 pe cam
pionul bulgar Dimitrov care a 
avut o evoluție meritorie.

CLASAMENT: 1. M. Țiu
(România) 4 v. d.b. ; 2. I. Drim- 
bă (România) 4 v. d.b. ; 3. T. 
Mureșanu (România) 3 v. ; 4. Ț. 
Dimitrov (Bulgaria) 2 v. ; 5. 
I. Grencenliev (Bulgaria) 1 v. ; 
6. S. Haukler (România) 1 v.
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Finala turneului 
de tenis profesionist 
bley se va disputa 
lienii Ken Rosewall și John New
combe. în semifinale, 
l-a învins cu 7—5, 6—1 pe Andres 
Gimeno (Spania), iar 
a dispus cu 3—6, 6—2, 
compatriotul său Fred Stolle.

în finala probei de dublu mas
culin, perechea 
combe — Roche 
gătoare cu 6—3, 
plului Gonzales 
meno (Spania).

Rosewall

Newcombe
6—3 de

australiană New- 
a terminat învin-
9—7 în fața cu- 
(S.U.A.)

După cum s-a mai 
cîțiva patinatori de 
aparținînd clubului 
București, au fost invitați de 
clubul omonim din Berlin pen
tru efectuarea unor pregătiri 
comune, pe pistă. artificiala. 
La numai o săptămînă de la 
Sosirea lor in capitala R.D. Ger
mane, viteziștii noștri au parti
cipat la un concurs, alături de 
sportivi din U.R.S.S., Polonia 
(aflați aici de 45 de zile) și ai 
țării gazdă.

Evoluția dinamovișt'ilor bucu- 
reșteni, in compania valoroși
lor lor adversari, a fost mai 
mult decit promițătoare la acest 
început de sezon, trei dintre ei 
reușind să realizeze noi recor
duri naționale. Astfel, Maria 
Tasnadi a alergat 3 000 m în 
5:50,2 (v.r. 5:57,7), Sanda Băr- 
bulescu — cat. 15—16 ani — 
a totalizat 183,050 p la triatlon 
(v.r. 186,950 p), iar patinatorul j•„ 
Victor Sotirescu a cîștigat , : 
mul loc la poliatlonul de 
niori, cu 201,133 p, cifră câte 
reprezintă cea mai bună perfor
manță românească (v.r. 205,263 
puncte).

în cadrul întrecerilor pe pro
be, reprezentanții clubului bucu- 
reștean au înregistrat cîteva 
rezultate care merită a fi con
semnate. Astfel, la 1 500 m 
Victor Sotirescu s-a clasat al 
șaselea (din 26 de concurenți), 
fiind cronometrat cu 2:21,9, la 
numai 1,6 de recordul țării sta
bilit în, 1955 la Alma Ata, 
Maria Tasnadi a parcurs 1 000 m 
în 1:46,7 iar 
ocupat locul 
eu 8:54,8.

ÎN FOTO; 
asistat de 
Lăzărescu,
pista berlineză.

anunțat, 
viteză, 

Dinamo

Dan Lăzărescu a 
patru la 5 000 m

Victor, 
antrenorul 
în plină

Sotirescu, 
său. Dan 
cursă pe

In 'prezența a peste 10 ooo 
spectatori, la Copenhaga, 
desfășurat tntîlnirea internaționa
lă amicală dintre reprezentative
le Danemarcei și Luxemburgului. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 5—1 (4—1). Trei dintre 
golurile învingătorilor au fost 
marcate de Wiberg (dintre care 
2 din lovituri de la 11 m) șl două 
de Jensen. Pentru oaspeți 
înscris Klein, din lovitură de 
11 m.

SEMIFINALELE „CUPEI LIGII 
ENGLEZE*

In semifinalele „Cupei ligU en
gleze" (meciul tur) a fost înre
gistrată o mare surpriză : echipa 
Swindon Town, din liga a Hl-a, 
* învins cu 1—1 cunoscuta for
mați» Burnley. In cealaltă semi
finală, disputată la Londra tn 
prezența a peste 85 ooc d» spec
tatori, Arsenal a întrecut cu 
1—0 pe Tottenham. l^telex- radioteîeforii
TINERII GIMNAȘTI ROMÂNI

CONCUREAZĂ
ÎN fl. f. A GERMANIEI

Echipa de gimnastică (ju
niori) a țării noastre a pără
sit ieri Capitala plecînd în 
R, F. a Germaniei, unde va 
înțîlni sîmbătă selecționata 
similară a țării gazdă. Dele
gația. condusă de maestrul 
emerit al sportului Albin Mo- 
rariu, este formată din spor
tivii : Dan Grecu, Nicolae O- 
prescu, Constantin Petrescu, 
Radu Branea, Gheorghe Ni- 
coară și Adrian Stoica, ar
bitrii Titus Isar și Ștefan Hăr- 
gălaș, precum și antrenorul 
Mircea Rădulescu.

Ieri, la Atena, intr-un meci 
amical fotbal, echipa Greciei 
a dispus cu 4—1 (2—0) de repre- 
zentativa R.A.U.■
După ce stațiunea de sporturi de 
iarnă Saint Moritz (Elveția) și-a 
depus candidatura de a organiza 
în anul 1976 Jocurile Olimpice 
de iarnă, organizațiile sportive 
din localitate au anunțat oficial 
că intenționează să candideze și 
la organizarea campionatelor 
mondiale de schi alpin din 1974. 
El
Primul meci dintre formațiile 
Riri Mendrisio (Elveția) și U. C. 
Clermont Ferrand (Franța), con- 
tînd pentru primul tur al „Cu
pei campionilor europeni" la 
baschet feminin, a revenit bas
chetbalistelor franceze cu scorul 
de 72—51 138—18).■
Etapa a 18-a a campionatului ce
hoslovac de hochei pe gheață s-a 
soldat cu următoarele rezultate : 
V. S. Z. Kosice — Tesla Pardu
bice 5—1 ; Sonp Kladno — T. J. 
Gotwaldow #—1 ; C.H.Z. Litvinov 
— Z.K.L. Brno 3—4 ; Sparta Fra
ga — Motor Ceske Budejovice 
11—4.

în turul ciclist al regiunii Sao 
Paulo, după cinci etape, pe pri
mul loc se află rutierul portughez 
Lionel Miranda, urmat de Ro
berto Rolini (italia), la 22 sec. E- 
tapa a 5-a, desfășurată pe dis
tanța Sao Paulo — Campinas 
(88 km), a fost ciștigată de Mi
randa în lh 52:32 (media orară 
46,500 km).

Etapa a 7-a a campionatului 
masculin francez de baschet : 
Villeurbanne — Antibes 94—63 ; 
Le Mans — St. Franțais 98—63 ; 
Nantes — Toulouse 68—67 ; De- 
nain — Graffenstaden 85—53 ; 
Bagnolet — s. A. Lyon 85—82 ; 
Vichy — Caen 68—55.

Tenismanll americani din echipa 
pentru „Cupa Davis", au jucat in 
Franța, la Roubaix. Charles Pa- v
sarell l-a învins cu 10—8, 6—1 pe 
Pierre Darmon, în timp ce tenis- 
manul francez Jean Pierre Cour- 
col a obținut o surprinzătoare 
victorie cu 6—1, 8—6 în fața lui 
Osborne. In partida de dublu, 
cuplul francez Darmon — Courco] 

dispus cu 6—4, 6—4 de perechea 
americană Osborne — Pasarell.
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