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Hoi victorii
in cqrti&rul Țiglina din Calafi Azi pe stadionul „2^ August“ de la ora 14

românești
in prima ediție a
Campionatului

balcanic?

A ÎNCEPUT CONSTRUCȚIA

UNUI MARE COMPLEX SPORTIV
ta cartierul țiglina din Galați 

a început construcția unul mare 
complex sportiv. El se va com
pune dlntr-o sală de sport, cu 
o capacitate de 215® de locuri, 
destinate întrecerilor do handtțal, 
baschet, volei șl concursurilor de 
gimnastică, un bazin descoperii

de natație șl o poplcărle cu patru 
plate. Complexul va avea, de 
asemenea* un patinoar artificial 
șl plate pentru pilotajul cartin- 
gurilor șl aeromodelelor captive.

(Agerpres)

Ecuterinu Iencic
(floretă)

și Iosif Sepeșiu
(spadă)

Calmă, fără complicații, com
petiția individuală de floreță 
feminină. în lipsa concurentelor 
din Grecia, cele 15 trăgătoare 
înscrise în competiție au fost 
grupate in trei serii pentru pri
mul tur, preliminar eliminato
riu. Aveau să treacă mai de
parte in semifinale, cîte 4 fio- 
retiste din fiecare serie.

In seria A* două sportiva

cu 3 victorii. Au 
urmat-o Drîmbă și 
Jeftimiades (Iugo
slavia) cu cite 
două victorii și 
Belovska (Bulga
ria) cu o victorie. 
Esengin (Turcia) a 
ocupat ultimul loc 
in serie: 8 vic
torii.

Programul aiiel de sîm- 
bătă. Echipe, floretă băieți 
și sabie: ora 3 — turui I; 
ora 10.30 — turul H; ora 
12 — tuiul III; ora 18.30 
— turul IV; ora 18 — tu
rul V.

s-au detașat net cu cite 3 vic
torii : reprezentanta țării noa
stre, Iencic, și una dintre flo- 
vetistele Bulgariei, Brankova. 
S-au mai calificat Krejovici 
(Iugoslavia) cu două victorii și 
Deremendjeva (Bulgaria) cu o 
victorie. A rămas Erdogan, care 
n-a reușit să puncteze.

în seria B, tot o reprezen
tantă a României a obținut cele 
maj multe victorii, Szabo , (4), 
Nedyjkova (Iugoslavia) a reali
zat două victorii, ia fel ca și 
Batuliska (Bulgaria), Cea de a 
4-a clasată în semifinale a fost 
Kukici (Iugoslavia) : o singură 
victorie. A fost eliminată Oz- 
den (Turcia), fără nici o vic
torie.

In fine, In seria C* Arde
leanu s-a calificat fără emoții,

In prima semi
finală, comporta
rea cea mai fru
moasă a avut-o 
Ardeleanu î 3 vic
torii. Pentru fina
lă s-au mai clasat 
Iencic și Kukici, 
cu cite două vic
torii. In cealaltă 
semifinală, tot o 
româncă, Drîmbă, 
a terminat in 
frunte, cu 5 vic
torii. Ea a fost 
urmată de Szabo 
(4) și Branko- 
va (2).

Așadar, în fina
lă 4 românce (Ar
deleanu, Iencic, 
Szabo și Drîmbă) 
și cite o floretistă 
din Iugoslavia 
(Kukici) și Bulga
ria (Brankova).

Finala feminină de floretă 
a consemnat succesul net al 
Ecaterinei Iencic : 5 victorii —

Ecaterina Iencic surîde feri
cită: este campioană balca

nică !

Sebastian BONIFACIU 
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

OLIMPIA SATU MARE
Șl DUNĂREA GALAȚI 

VICTORIOASE ÎN PRIMA 
REUNIUNE A ETAPEI FINALE 

LA LUPTE LIBERE

Gh. Stan (Olimpia Satu Mare) execu
tiva un atac la picior in meciul cu 
I. Radu (Petrolul). IntUnirea a fost dș- 

tlgati de Stan la puncte.
Foto i B. VASILE

PETROLUL
PLOIEȘTI -

I. F. K.
GOTEBORG

In cel de al doilea meci 
al turneului pe care îl în
treprinde în țara noastră, 
echipa suedeză I.F.K. G3- 
teborg va juca miine, la 
Ploiești, cu Petrolul.

ECHIPA DE VOLEI
SLOVAN BRATISLAVA

Voleibalistele ceho
slovace de la Slovan 
Bratislava și-au Încheiat 
aseară turneul întreprins 
în țara noastră. In ul
timul joc, susținut în 
sala Giulești, oaspetele 
au avut ca adversare pe 
Rapid, de care au fost 
învinse cu 3—0 (5, 10, 7).

După meciul propriu- 
zis, echipele au mai ju
cat două seturi, primul 
cîștigat de divizionara B 
cehoslovacă (!) cu 17—15, 
al doilea de Rapid cu 
15—8,

ROMflNin-ELVEȚin
în cadru! preliminariilor C. M. de fotbal

LA SOSIREA OASPEȚILOR:

„Handicapați la București 
pentru că am ciștigat 
prea sever la Zurich"

Caracterul cu totul eterogen al grupului de pasageri 
pe care, după un zbor-charter, avionul elvețian l-a de
pus ieri Ia prînz pe pista aeroportului Băneasa, ne-a 
situat în fața unui amalgam de persoane (mai curînd 
bălaie, dar și smede) cu țintă convergentă, dar cu mi
siuni diferite, jucători, antrenori, oficiali, ziariști, su
porteri, toți cu gîndul Ia meciul de azi,. dar cu optici 
variate. _______ .

Anturațl de ziariști, de 
fotoreporteri și de carica
turistul Neagu Rădulescu. 
fotbaliștii elvețieni păreau 
stînjeniți, descumpăniți, 
mai modești decît le este 
renumele. L-am surprins 
pe unul dintre ei, cerce- 
tînd cu atenție, prin vitri
nele aerogării, starea vre
mii. E bucuros că la noi 
nu întîlnește zăpada pe 
care a lăsat-o în urmă a- 
casă. Sub aparența sfioa
să, tînărul atacant de 22 
de ani, membru al clubu
lui F. G. Ziirich, golge- 
ter al campionatului elve
țian (cu 12 goluri în tot 
atîtea etape), manifestă o 
matură stăpînire de sine. 
Am recunoscut în Fritz 
Kiînzli pe omul care știe 
ce vrea, decis, croindu-și 
un drum în viață cu a- 
ceeași dibăcie cu care își 
face loc spre poarta ad

versă. „Am marcat pînă 
acum trei goluri în parti
dele cu românii, unul la 
București și două la Zii
rich. Știu însă că de' data 
aceasta va fi mult mai 
greu*. Spune toate acestea 
resemnat, deși e un om no
rocos. A descoperit în sub
urbia Windisch a orașului 
Ziirich o fabrică de ghete 
de sport al cărei patron se 
numește cu totul întâmplă
tor (fără nici o rudenie)... 
Kiînzli. De atunci face 
publicitate ghetelor de 
fotbal care-i poartă (invo
luntar,. dar potrivit) nu
mele ! „Trebuie să joc bine 
și ăsta mereu, pentru că 
altfel jucătorii români 
nu-și vor cumpăra nicio
dată ghete. Kiînzli!“

Victor BANCIULESCU

(Continuare 
în pag. a 3-a)

Pe fundalul avionu
lui care i-a trans
portai de la Zurich, 
fotbaliștii „țării can
toanelor" acordă pri
mul „flash" fotore
porterului nostru.

Antrenorul naționalei lieiv ete, ERWIN BALLABIO, asaltat de trei dintre redactorii noștri. 
C. Mantu, G. Nicolaescu și Ov. loanițoala încearcă să „smulgă" selecționerului elvețian 

numele jucătorilor care vor fl opuși, astăzi, reprezentativei române

Fotografii : A. NEAGU
Sala Glulești din Capita

lă a găzduit ieri prima 
reuniune a etapei finale 
a campionatului diviziei 
A. Pe cele două saltele 
s-au întrecut Dunărea 
Galați, Dinamo București 
șl C.S.M. Cluj, respectiv, 
Olimpia Satu Mare, Rapid 
București și Petrolul Plo
iești. Dacă Olimpia Satu 
Mare a ciștigat cu ușu
rință în fața Petrolului 
(scor 29—3), în partida cu 
Rapid rezultatul a fost 
egal pînă la întîlnirea ce
lor doi ,.grei“. Acest meci 
— în care sătmăreanul 
Șuveg l-a întrecut prin 
tuș pe Moșescu — a decis 
soarta întâlnirii (18—14 
pentru Olimpia). In grupa 
cealaltă confruntarea a 
fost mal strînsă, Dunărea 
Galați a obținut cele 
două victorii în urma u- 
nor eforturi considerabile: 
19—13 cu C.S.M. Cluj șl 
17—15 cu Dinamo. Șl in 
partida Dunărea — Dina
mo meciul de la catego
ria grea a fost cel care a 
stabilit pe echipa cîstigă- 
toare. Pînă la această în- 
tilnire Dinamo conducea 
cu 15—13, dar reprezentan
tul clubului bucureștean, 
I. Cumpănașu, a fost 
abandonat — fără nici o 
justificare — de către an
trenorul său (Al. Radu — 
care a făcut acest gest 
nesportiv pentru că ele
vul său a primit un a- 
vertisment din partea ar
bitrilor) .

SUBLINIERI
autn general, partidele 

fost de un bun nivel teh
nic, luptătorii, cu puține 
excepții, și-au apărat cu 
dîrzenle șansele, oferind 

care 
tehnice

multă 
meciuri spectaculoase din 
n-au lipsit procedeele 
specifice luptelor Ubere. O fru
moasă impresia au lăsat 
aurențll 
Olimpia
(cat, 70
kg) — Dunărea Galați* M. Apos-

con-
Șt. Varadl (cat. 52 kg) —
Bătu Mare* P. Poalelungl
kg)* C. Teodoru (cat. 97

MEXICO - OLIMPIADA... VIITORULUI
• Jocurile cele mai intens 
pregătite • Avalanșă 
de recorduri pe Stadio Universitarii

(pag. a 2-a)

toi (cat. 63 kg) — Petrolul Plo
iești. G. Marghidan (cat. 57 kg) 
— dar numai în meciul cu gă- 
lățeanul G. Ignat pe care l-a 
întrecut prin tuș, Gh. Cluntu 
(cat. 63 kg) — Dinamo șl I. Mar
ton (cat. +97 kg) — C.S.M. Cluj, 
care au dat dovadă de o bună 
pregătire tehnică.

CITEVA REZULTATE

Cat. 52 kg — Varadl (Ol.) b. 
tuș Ploscaru (R),- Rusu (Dun.) 
b. tuș Eremla (Din.) ; S' kg - 
Arși (C.S.M.) b. tuș Ignat (Dun.); 
70 kg — Poalelungl (Dun.) egal 
cu Boltaș (Din.) ; 87 kg — Laslo 
(Din.) egal cu Burgaza (Dun.) ; 
97 kg — Chlrcă (R) b. tuș Pascu 
(P), Balogh (Ol.) b. tuș Pascu 
(P) ; +97 kg — Marton (C.S.M.) 
b.p. Enache (Dun.).

întrecerile de libere continuă 
azi, de la ora 8.45, în sala Pro
gresul.

ÎNAINTEA MECIULUI DE UWBll ROMANI A-CEHOSIOVACIA

CAMPIONII LUMII
ȘI-AU ANUNȚAT FORMAȚIA!
Printr-o telegramă sosită Ieri, Federația de handbal 

din Cehoslovacia a anunțat lotul sportivilor care se vor 
deplasa la București în vederea celor două partide cu 
selecționata României. Iată-l pe cel 14 handballști care 
vor apăra culorile țării lor în aceste partide : ARNOST, 
SKARVAN (portari), BENES. CINNER, DOKICAK, DUDA, 
GRENNO, HAVL1K, KAVAN, KLIMCIK, KONECNY, 
KRANAT, MARES, PODRYGLA. Dintre aceștia Arnost, 
Skarvan, Beneș, Cinner, Duda, Havllk, Mareș, Klimcik 
și Kavan au făcut parte din echipa care a cîștigat în 
Suedia titlul de campioană a lumii. Reprezentativa ce
hoslovacă este însoțită și de cunoscutul antrenor Bedrich 
KUnlg. Oaspeții noștri vor sosi în Capitală astăzi* în 
jurul orei 13, cu avionul.

Intr-o vizită pe care ne-a făcut-o la redacție, antre
norul federal Nlcolae Nedef ne-a informat ieri că, îm
preună cu Eugen Trofin, au stabilit și el pe cel 14 hand
ballști ce vor forma lotul pentru întîlnirile cu echipa 
campioană a lumii. Aceștia sînt : PENU, BOGOLEA (por
tari), GRUIA, SAMUNGT, GAȚU, GORAN, LICU, NICA, 
GUNEȘ, POPESCU* MARINESCU, PARASCHIV, MOLDO
VAN, CHICID.

Meciul de mtlne (sala Floreasca, ora 19.00), va fl con
dus de Petar Pupicl (Iugoslavia).

i SE ANUNJĂ
I O LUPTĂ! 
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stâzi după-amiază, cei 11 re
prezentanți ai fotbalului ro
mânesc au o misiune cu totul 
speciala : revanșa asupra El
veției.

Nu-i nevoie să reamintim .
nimănui ce s$p întîmplat acum un an 
și jumătate la Zurich, pentru că ase
menea episoade rămîn, într-un anumit 
sens, de neșters... Timp de 90 de mi
nute am tfăif, în fața televizoarelor, 
chinurile lui Tantal și Sisif, văzînd cum 
strănepoții lui Wilhelm Teii expediază 
săgeată după săgeată în mărul putred 
al buturilor noastre. Din simulacrul de 
echipă care ne-a îmbogățit palmaresul 
cu acel 1—7, n-au mai1 rămas decît 
trei nume. Adversarii prezintă și ei 
modificări substanțiale — așa câ ter
menii particulari ai problemei vor fi, 
propriu-zis, inediți. Ceea ce interesează 
însă, în cazul de fâia', este onoarea 
culorilor respective, obligația de a 
spăla obrazul soccerului ndționat.

Să 
unei 
deși, 
ne-ar 
fi o 
toiul 
de accident, constituie întîmplări feri
cite sau r -r • '1 • •
unghi le privești), 
mai ales la intervale scurte, 
aceasta ar trebui ca sorții să se in
verseze și, parafrazînd spusele lui 
Ballabio, fost golkeeper și actual an
trenor al „crucilor albe", nouă să ne 
reușească totul, iar elvețienilor — 
nimic I Deși nu-i absolut imposibil, ni 
se pare puțin probabil...

Ceea ce vrem, însă, cu îndîrjire, 
ceea ce animă, cred, întreaga noastră 
suflare. sportivă _ și în primul rînd pe 
tricolorii de azi, este un joc de cît 
mai înaltă factură, o evoluție chiar 
peste nivelul aceluia din meciul cu 
englezii, din care să rezulte victoria 
clară, netă, indiscutabilă. Știm, din pă
cate, că unul din marile cusururi ale 
băieților noștri _ stă în emotivitatea 
excesivă, nejustificată, cu care abor
dează partidele „cu miză*. Știm, în 
același timp, că una din calitățile lor 
recunoscute este — paradoxal — pu
terea de luptă de care dau dovadă 
în numeroase împrejurări dificile. Evo- 
luînd acasă, sub ochii milioanelor de 
compatrioți, încurajați — sîntem siguri 
— de o galerie mai inimoasă ca ori- 
cînd, cei 11 au datoria morală să 
înlăture, prin întreaga lor comportare, 
gustul amar al eșecului de la Zurich, 
confirmînd totodată rezultatul "excelent 
din partida cu campionii lumii.

Inimile noastre sînt alături de ei I

ne înțelegem : n-avem „pretenția* 
revanșe de proporții sifnilăre — 
sentimental vorbind, așa ceva 
răcori pe deplin și, evident, ar 

compensație bîhevenită la capi- 
golaveraj. Astfel de rezultate țin

nefericite (depinde din ce 
greu de reeditat, 

Pentru

compensajie

Dan DEȘLIU
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T. RABȘAN

PANORAMIC
SP ORT IV
EXTERN
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Sezonul fotbalistic în F.uropa programează 
întîlnlri între marile echipe de club : 
iatfi-1 pe Kaltenbruhner (Rapid Vlena) 
semnînd golul victoriei în meciul cu 
Seal Madrid.

Sportivi in mijlocul
tineretului

feri după-amlază la Casa de 
cultură a tineretului din secto
rul 1, Florin Popescu, component 
ai lotului republican de automo
bilism, a vorbit tinerilor despre 
frumusețea sporturilor auto. A 
urmat apoi o gală de filme docu
mentare românești. La Casa de 
cultură a tineretului din secto
rul 8, rapidlștiî Ion Motroc șt 
Cristian Po, eseu au înfățișat ti
nerilor grlvlțenl aspecte din acti
vitatea Iot sportivă !
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Cum altfel decît „Olimpiada recordurilor" ar fil ______________________ __________________________
putut să fie supranumite Jocurile anului 1964, în 
oa^ru^ cărora aproape că n-a existat probă din cele 

| desfășurate pe marele Stadion Național, asta ca să ne 
| menținem în cadrul strict al întrecerilor atletice, la 
| care să nu fi fost înregistrate recorduri olimpice, mon- 

ori continentale.

După avizul general al 
specialiștilor, Jocurile 
Olimpice de la Tokio 

au constituit, pentru atletism, 
o treaptă valorică peste care 
nu se sconta căt avea să se 
treacă prea ușor și, în orice 
caz, prea curînd. Era vorba, 
între altele, de performanțe de 
talia unui 10,0 * (de fapt 9,9 
s după cronometrajul . ma
nual) pe 100 m, de 1:45,1 pe 
800 m, 20,33 m la greutate. 
2:01,1 pe 800 m femei, -6,76 
m Ia săritura în lungime, 1,90 
m la înălțime, 18,14 m 1£> 
greutate, de 43,6 s la ștafeta 
feminină de 4x100 m etc.

Și totuși, cjhiar din anul ur
mător Jocurilor din Orientul 
îndepărtat, o seamă de com
petiții de mare amploare dar 
chiar și simple reuniuni atle
tic® Internaționale au pregătit 
terenul, pas cu pas, pentru 
marele asalt al înălțimii ce
lei de-a XlX-a Olimpiade, 
pentru acea sarabandă a re
cordurilor sau a super-recor- 
duriior, pentru a Je denumi 
mai exact, oare au fost înre
gistrate în probele atletice 
ale recentelor Jocuri mexi- . 
cane.

I storia sportului mondial, 
a Jocurilor Olimpice în 
special-, nu mai cunoaș

te un alt exemplu asemănă
tor în ceea ce privește uriașa 
desfășurare de forțe, ca Olim
piada anului 1968. Teama de 
altitudinea de 2 240 m a ca
pitalei Mexicului, de „nocivi
tatea" efectelor acesteia (evi- 
dent, mult exagerate în dis
cuțiile purtate de mulți spe
cialiști) au impus măsuri or- 
ganfeatorice și Coroborate cu 
acestea, măsuri de ordin teh
nic. medical etc. care să con
ducă în final la asigurarea 
unei forme sportive corespun
zătoare, la asigurarea, pentru 
fiecare sportiv, a unui poten
țial biologic la indici supe
riori. * ,

categorii și, bineînțeles, de 
mai multe partide de fotbal. 
Fiecare dintre acestea s-au 
desfășurat în liniște și nu 
ținem minte ca datorită alti- 
tudinei, ce e drept puțin obiș
nuite, să se fi produs acci
dente. Ba mai mult chiar, 
Igor Novikov a evoluat în 
campionatul da pentatlon de

rezultate majore în diferitele 
probe ale atletismului.

Concluzia principală care 
s-a desprins a fost aceea că 
pentru un sportiv cu o sănă
tate bună și cu o pregătire 
corespunzătoare altitudinea și 
acomodarea în general eu 
condițiile specifice platoului 
mexican nu reprezintă, în cele 
din urmă și pentru toți un 
impediment maxim. De aceea, 
din punctul de vedere al pre
gătirilor efectuate în vederea 
Jocurilor Olimpice, credem că 
nici o altă competiție sporti
vă h-a fost pregătită cu o 
asemenea minuțiozitate, cu o 
asemenea răspundere dacă 
vreți, cu o asemenea seriozi
tate ca această ediție a Olim-

cătuirea diferitelor bilanțuri 
mondiale.

Pretutindeni s-a muncit, 
în condiții căutate de

fiziologică și 
văzut încă 
dar îndeo-

dificultate 
rezultatele s-au 
din anii trecut! 
sebi în acest sezon olimpic, 
cînd au fost întrecute nume
roase recorduri mondiale, 
continentale și naționale. A- 
mintim de acel 9,9 « pe 100 
m realizat de trei sprinteri, 
de recordurile la 3 000 m ob
stacole (8:24,2), aruncarea dis
cului (68,40 m), suliței (91,98 
m) și ciocanului (73,76 m), de 
atîtea alte performanțe de va
loare care au ornat bilanțu
rile preolimpice, anunțînd ci
fre și mai ridicate pe tartanul

VOMENTARII OLIMPICE
MEXICO

OLIMPIADA...
VIITORULUI

f

D e-a lungul anilor Ciudad 
de Mexico n-a avut o- 
cazia să găzduiască 

prea multe competiții inter
naționale de amploare. Ne 
amintim totuși de o ediție a 
Jocurilor Păh-Ahierieane, de 
uh campionat mondial la 
pentatlon modern, de mai 
multe meciuri de box, pentru 
titlurile mondiale la diferite

o manieră care a entuzias
mat iar la concursurile Pan
americane au fost înregis
trate cîteva rezultate remar
cabile pentru anul respectiv 
(1955), între care și recorduri 
mondiale, pe 400 m (Lou Jo
nes 45,4 s) și triplu (Adhemăr 
Fereira da Silva 16,56 m). Și 
cu toate acestea campania 
preolimpică a fost pusă sub 
semnul incertitudinii, al 
pronosticurilor de accidente 
grave și foarte grave etc.

Ideea organizării preala
bile a unor Săptămîni 
sportive internaționale 

chiar în perioada stabilită și 
pentru J.O. a lămurit multe 
din „misterele* altitudinii și 
a infirmat multe supoziții 
chiar și în ceea ce privește 
imposibilitatea obținerii de

piadei. Nicicînd dată,
pentru pregătirea sportivilor 
n-au fost luate asemenea mă
suri, n-a fost solicitată, la un 
asemenea grad, contribuția a 
numeroase ramuri ale științei, 
începînd, să zicem, cu fizio
logia și încheind cu igiena 
alimentației; nicicînd nu s-au 
făcut investiții atît de mari 
pentru asigurarea unor con
diții de antrenament cît mai 
apropiate de cele ale locului 
de 
lor 
nu 
cu 
ab
aveau să dea pe mulți dintre 
cîștigătorii celor 36 de probe 
atletice, ci și la țări mai mici, 
pînă nu de mult, pur și sim
plu neluate în seamă la al-

pistei din Ciudad de Mexico. 
Dar cel mai bine s-au văzut 
roadele acestor strădanii ge
nerale în însăși desfășurarea 
întrecerilor de pe Stadio Uni
versitari©.

desfășurare a competiții- 
olimpice. Aceste afirmații 
se referă doar la țările 
sport avansat, socotite — 
initio — printre Cele care

acă Tokio a fost denu
mită, pe drept cuvînt, 
„Olimpiada 

lor", atunci 
putea spune 
Jocuri din 
la multe probe, au întrecut 
pur și simplu verosimilul 7 
Să-i zicem „Olimpiada super- 
recordurilor“ 7 N-a>r fi de loc 
greșit, deși credem că cel 
mai bine i s-ar potrivi de
numirea de „OLIMPIADĂ A 
VIITORULUI 1“ Ei bine, da, 
a viitorului, pentru că unele 
dintre rezultatele înregistrate 
acum, în acest octombrie o-

recorduri- 
ce s-ar mai 
despre aceste 
Mexic, care,

întreceri

ATRACTIVE

LA JUDO

Să-

Una din nenumăratele faze spectaculoase ale judo-ului

Sfîtșitul acestei săpiaSăml 
h ae&seblt de bogat pentru ama
torii judouiui. La feudjftfcșTi 
și MEDIAȘ vor avea ioc aoua 
mari competiții la care participă 
cei mai buni praeticanți al a- 
cestui sport din țară. Astfel, in 
capitală sportivi din numeroase 
cluburi ți asociații, ca de exem
plu, Olimpia, Agronomia, Rapid, 
i.e.f.S,, Universitatea șl aiteie 
se vor întrece in „Cupa tnuniei- 
piului București'1. Concursul se 
va desfășura in sala Giulești, 
duminică, inecpînd de la orele 16.

La mediaș este programată 
ediția a n-a a „Cupei Tirnava”. 
La competiția organizată de Con
siliul municipal al sindicatelor 
Mediaș și asociația sportivă Gea
mul — care se dispută simbătă 
și duminică — și-au anunțat par
ticiparea praeticanți de judo de 
la Dacia Orăștie, Politehnica 

București, Metalul Roman, pre
cum șl reprezentanții a două a- 
sociații din orașul gazdă, 
nătatea și Geamul.

în fine, o a treia întrecere de 
judo va fi găzduită de orașul 
CLUJ. Aici se vor alinia pe pa
trulaterul de concurs două echi
pe : Agronomia Cluj și Politeh
nica Timișoara.

DIALOG CU CITITORII
• Tov. ing. RADU LAZÂR, antrenorul 

echipei de fotbal Rulmentul Birlad : „Aduc, 
pe această cale, mulțumiri brigăzii de ar
bitri condusă de tov. V. Roșu din Bucu
rești, care a arbitrat in mod exemplar me
ciul susținut de noi la Buzău, cu formația 
Metalul. Deși am pierdut cu 2—0, îmi ex
prim dorința că lă toate întîlnirile pe care 
le vom avea, să fim arbitrați la fel". Feli
citări, tovarășe Lazăr, pentru spititul spor
tiv ce vă caracterizează, pentru fair-play-ul 
de care dâți dovadă.

De cîtva timp, la redacție, prin telegrame 
și scrisori, conducerile unor asociații, mulți 
spectatori, felicită arbitrii pentru modul co
respunzător în care au condus partidele 
respective, deși echipele lor au fost învinse. 
FrumQs Dorim ca acest climat sănătos să 
existe și în timpul desfășurării returului 
competițiilor de fotbal.

Mediaș : „Gd iubitor 
cu un mic articol,

• Tov. B. TRlFAN, 
dl fotbalului, vă ajut 
pentru a-l publica în ziarul „Sportul". Vă 
mulțumim. Intenția e. frumoasă. Ceea ce 
ne-ați trimis dv. nu este, însă, un articol. 
Rînd urile primite de noi conțin cîteva în
trebări ce ar fi trebuit adresate fotbaliștilor 
de la F. C. Argeș și Chimia Rm. Vîlcea, 
echipele pentru care, probabil, vă bate 
inima duminică de duminică. Așa că noi, 
deocamdată, nu vă putem spune ce pă
rere au Barbu, Țurcan, Olteanu, precum 
și cei din Rm. Vîlcea despre „rodnica activi
tate” a formațiilor lor în acest sezon.

• Tov. GH. BADOIVJ, Pitești, calea Bucu
rești, bloc 33: „Sînt un mare iubitor al 
fotbalului ți vă rog să mă primiți și pe 
mine în rîndurile celorlalți corespondenți". 
Cu plăcere Numai că, aprecierile dv. după 
meciul cu Anglia he-au parvenit foarte 
tîrzîu și, în plus, ele se aseamănă mult cu 
părerile cronicarilor. Ca piteștean, dv. ați 
privit evoluția lui Dobrin din unghiul care 
v-a convenit și de aceea nu sînteți de acord 
Cu critlcile ce i-au fost adresate. Dar ce a 
fost, a fost. Mai bine să ne gîndim lă ce 
va fi azi. Echipa noastră națională se află 
în fața unui nou și greu examen. Să uităm

necazurîle, să lăsăm de-o parte micile sim
patii și să (im alături de tricolorii noștri, 
încurajîndu-i permanent, mai ales în situa
țiile dificile. Și dacă echipa noastră 

“ ■................. - - se
va

învinge Elveția (și noi credem că 
Întîmpla acest lucru), toată lumea 
mulțumită

va 
va 
fi

• Tov. M. OPREA, student, Căminul .... ., 
Gluj: „Fiind Un adept convins al necesității 
practicării sportului, și un pasionat cititor 
al ziarului dv., vă scriu cîteva rîndtiri 
despre un grup de oameni entuziaști. învă
țătorii E. Culda, D. Petrea, Tr. Petrea, 

»i. Pleșa și V. Condrea, care —- lucrînd în
tr-o comună îndepărtată din județul Alba — 
au pus bazele unei frumoase activități spor
tive. Sprijiniți de directorul școlii, tov. Du
mitru Resiga, au format 0 echipă de volei 
cu care au cîștigat de două ori campionatul 
fostului raion Cîmpeni, întrecîndu-se apoi 
cu formații orășenești cu posibilități mult 
mai bune de pregătire. Tenacii și ambi
țioșii fii de moți promovați în echipă, în 
Urmă CU cîțiva ani, s-au calificat în faza 
pe țară a .Cupei agriculturii*. Azi, forma
ția lor activează în campionatul județean. 
Rezultate meritorii, dacă ținem seama că 
pînă mai ieri sportul era o necunoscută 
pe aceste meleaguri. Iată, însă, că echipa 
nu mai are posibilități materiale pentru a 
face deplasări, pentru a întîlni pe volei
baliștii din Blaj, Cugir, Aiud. Ar fi, însă, 

scriu aceste 
putea face

nr. 1,

baliștii din Blaj, Cugir, Aiud. 
păcat ca totul să se năruie. Vă 
rînduri cu speranța că se va 
ceva*.

Deocamdată, singura noastră 
tov. Oprea, este aceea să-i felicităm pe 
entuziaștii învățători pentru lucrurile fru
moase realizate. Motivul ? Dv. ați uitat să 
ne spuneți și numele comunei. Comunicați-1 
însă tovarășilor de la C.J.E.F.S. Alba (cu 
sediul în Alba Iulia) și cu siguranță că 
activiștii de aci, sau Inspectoratul de învă- 
țămînt al județului, vor face ceva pentru 
ca activitatea sportivă din comuna respec
tivă Să se dezvolte și nicidecum să dea 
Înapoi.

posibilitate,

G ALEXANDRU

limpic, se înscriu undeva în 
.previziunile făcute de specia
liști pentru deceniile urmă
toare, pentru anul 2 000 I

Celor mai multe dintre a- 
ceste cifre fenomenale, prin 
intermediul televiziunii, le-au 
putut fi martori oculari cî
teva sute de milioane de oa
meni de pe întreg cuprinsul 
globului care, laolaltă cu cei 
din tribunele Stadionului o- 
limpic, au trăit aceleași emo
ții și mai ales aceleași satis
facții. Spunea Ion S6ter, pre
zent 
cinci Olimpiade, că în 
unei asemenea avalanșe 
performanțe, care mai 
care mai stupefiantă, 
sfîrșitul concursurilor, simplii 
spectatori, dar și specialiștii 
și chiar atleții ajunseseră pur 
și simplu să se... blazeze, să 
aplaude oarecum de conve
niență, cu palmele umflate de 
la precedentele

la patru din ultimele 
fața 

de 
de 

spre

recorduri.

in cele 36 
scrise în 
concurs, acum la Me

xico la 14 au fost înregistra
te recorduri mondiale și la 
27 recorduri olimpice. La pre
cedentele ediții, 
parație, situația 
mătoarea : Tokio 
ma 7—27.

în ceea ce ne 
vem bucuria că seria acestor 
recorduri prestigioase a fost 
deschisă de campioana noas
tră VIORICA VISCOPOLEA- 
NU cu acel 6,82 m la Sări
tura în lungime, rezultat care 
se înscrie în rîndul perfor
manțelor majore ale Olimpia
dei a XlX-a. Alături notăm, 
Ia întîmplare, 8,90 m la lun
gime Bob Beamon, 48,1 pe 
400 mg David Hetnery, 17,39 
m la triplu Viktor Sâțieev, 
22,5s pe 200 m Irena Kir- 
szenstein-Szewinska, 19,61 m 
la greutate, Margitta Gum- 
mel etc. Lista aceasta nu se 
încheie însă cu aceste cifre 
căci etc. pus la sfîrșitul fra
zei precedente cuprinde încă 
multe alte recorduri de . o 
mare amplitudine între care 
și cele de 1â ștafete. La 
4x400 m performanța de 2:56,1 
arată o medie de 44,02 s, la 
4x100 m fete 42,8 s are ca 
medie 10,7 S iar la băieți 
38,2 s are... 9,5 si!

D de probe în- 
programul de

spre com- 
a fost ur
li—28, Ro-

privește a-

ceste performanțe, dar 
și încă multe, multe, al
tele, ale învingătorilor 

olimpici, dar și ale următori
lor clasați au situat atletis
mul J.O. din 1968 la o înăl
țime pur și simplu nebănul- 
tâ. Ele vorbesc, mai bine 
daeît orice altceva, despre 
marile posibilități, încă nu 
pe deplin cunoscute, ale a-

C. GRIGORE SAU V. SELEJAN ?

Așadar, final de sezon în 
Sportul Cu pedale 1 După 9 luni 
de alergări pe șoselele din Eu
ropa, Africa și America, rutierii 
își vor încheia activitatea cotn- 
petiționalâ pe micul, dar difici
lul, circuit de la Pantelimon. 
„Deghizați” în... ciclocrosiști 
(de multă vreme nu mai avem 
in acest gen de curse specialiști 
veritabili), ei vor încerca să-și 
adjudece tricourile de campioni 
și sâ mai cumuleze cîteva punc
te pentru tradiționalul clasa
ment al „celui mal bun ciclist 
al anului", întocmit de ziarul 
„Sportul". Paradoxal, finalul se
zonului este programat după 
începerea pregătirilor pentru 
anul competițional... 1969. După 
cum se știe, membrii lotului re
publican și-au dat întîlnire încă 
de la 20 noiembrie, dînd startul 
preparativelor pentru cursele 
înscrise în calendarul anului 
viitor, în fruntea cărora se află 
ediția a XVIII-a a „Turului 
României”. Interferența poate 
fi însă de bun augur. O dorim.

Că și ciclocrosul este un do
meniu al fondiștilor ne-o dove
dește palmaresul competiției,

în care printre învingători se 
află C. Grigore (1967), Gh. Su- 
ciu (1965), Marin Niculescu 
(1951), Martie Ștefănescu. (1950).

Programul competiției începe 
la ora 10, după ce, în prealabil, 
la ora 9,30, se va face recunoaș
terea traseului. După probele 
rezervate juniorilor mici și mari 
va avea loc finala mare, a se
niorilor. Riscînd să ne repetăm, 
vom reaminti, totuși, pronosti
cul nostru : Constantin Grigore 
sau Vasile Selejan.

Vict
u m b

CLASAMENTE,
A

1.
2.
3.
4.
5.

DIVIZIA
MASCULIN

6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
5

Steaua 
Dinatno 
Rapid 
„Poli” Tim. 
„Poli” Galați

6. Tractorul
7. petrolul Pl.
8. progresul
9. Farul

10. Viitorul Bacău
11. Celuloza Brăila
12. „Poli” ClUj

Meciul Politehnica 
Politehnica Cluj nu s-a

FEMININ
1. Rapid
2. Penicilina
3. Dinamo
4. Farul

5. C.S.M. Sibiu
6. „U” Timișoara
7. ceahlăul
8. „U” Cluj
9. C.P. București

10. Medicina
11. „U“ Craiova
12. I.E.F.S.

12
11
11
10

9
9
8
8
8
7
7
5

0 18
1 17
1 15
2 14
1 12
3 11
4 10
4 8
4 8
5 7
5 7
5 5

Galați 
disputat.

o
1 
î
2
3

12
11
11
10

9
9
9
8
8
7
7
7

în mod cert, nu a existat 
iubitor al baschetului care să 
nu fi aplaudat victoria cate
gorică a echipei Dinamo 
București asupra campioanei 
Austriei, E.K.E, Viena. Joi 
seară, intr-o ț,Florească“ ne
încăpătoare față de numărul 
mare al doritorilor de a încu
raja din toată inima repre
zentantă României în „C.C.E.", 
mii de pasionați ai basche
tului au urmărit, cu sufle
tul la gură, secundă de se
cundă, evoluția pe teren a 
campionilor români și tabela 
de scor. Toți doreau din a- 
dîncul sufletului o victorie ro
mânească.

Aceasta S-a realizat și încă 
Ia o diferență care face inu
til orice comentariu: 28 de 
puncte! Un succes net, meri
toriu pentru echipa antrenată 
de inimosul Dan Niculescu 
(el însuși un fost valoros in
ternațional), calificînd for
mația Dinamo în al doilea tur 
al competiției, în care va a- 
vea parteneră de întrecere 
prestigioasa echipă Spartak 
Brno.

Cum spuneam, însă, cei 
prezenți la „Floreasca" (ca și 
telespectatorii, de altfel) au 
urmărit nu numai tabela de 
scor, ci și comportarea dina- 
moviștilor : excelentă din
punct de vedere tehnic șl tac
tic, cu totul reprobabilă ca 
disciplină. Nu mai este ne-

ceste! atît de complicate dar 
minunate mașinării a corpu
lui omenesc, arătînd cît se 
poate de clar că atunci cînd 
pregătirea sportivă are loO în 
cadrul unor coordonate noi, 
limitele fiziologice — conside
rate multă vreme, bariere 
intangibile — pot fi depăși
te,. așa cum s-a și întîmplat 
la Ciudad de Mexico. Din a- 
cest punct de vedere, opinăm 
că realitatea mexicană s-a 
înscris undeva în viitor, că 
multe din aceste performanțe 
pe care acum le considerăm, 
pe bună dreptate, uluitoare 
vor fi întrecute și ele, și că 
pentru aceasta, după părerea 
noastră, nu va fi nevoie să 
se aștepte chiar prea multă 
vreme. Căci, trebuie să ad
mitem, nu a existat încă nici 
un record, oricît de valoros 
ar fi fost el, care să nu fi 
fost întrecut. Pîrghia ambi
ției personale acționată de 
reușitele olimpice ale anului 
1968, experiența acumulată de 
un mare număr de specialiști 
în anii pregătitori ai Jocuri
lor din Mexic, vor fi folosite 
pentru acest asalt continuu 
de îmbunătățire a tot ceea 
ce astăzi ni se pare a fi de 
domeniul senzaționalului. Și 
nu trebuie uitat că marele 
progres în care se înscrie a- 
tletismul ultimelor decenii nu 
se dațorește doar excepțiilor, 
fenomenelor sportive, ci este 
consecința creșterii valorice 
a unui număr mare de spor
tivi la fiecare
Schmidt, atunc-f 
peste 17 metri 
fost desigur, o
astăzi, într-un singur concurs, 
șase atleți au realizat o ase
menea performanță. Unicate
le, încep să dispară, încetul 
cu încetul.

ergem
AZI

LUPTE. Sala Progresul, 
de la ora 8,45: Steaua — 
St. roșu Brașov — Mure
șul Tg. Mureș și Progresii 
— A.S.M.T. Lugoj — A.S.A 
Brașov (libere), Rapid. — 
St. roșu Brașov — Metalu 
Marghita (greco-romane) ; 
de la ora 12 : Progresul — 
C.F.R. Timișoara—A-S.M.T 
Lugoj (greco-romane) și 
restanța A.S.A. Gluj cu Me
talul Marghita și St. roșu 
Brașov (greco-romane), me
ciuri în cadrul diviziei A.

POPICE. Arena Voința, 
de la ora 16 : Voința Bucu
rești — Voința Cluj (f) : 
arena Giulești, ora 16: Ra
pid — Olimpia Reșița (m) 
meciuri în cadrul etapei a 
Vl-a a diviziei A.

probă. Josef 
cînd a sărit 
la triplu, a 

excepție, dar

BASGHET. Sala Progre
sul, de la ora 17 
sul — Voința 
(m. B), Progresul 
Cluj (f. A) j sala 
torul, de la ora 
limpia — IEFS 
Constructorul — 
nica Buc.
tura — Școlarul (f. B), me
ciuri în cadrul campionate
lor divizionare.

VOLEI. Sala Giulești, de 
la ora 16: FI. roșie — ASE 
Buc. (f. B), Steaua — Pe
trolul Ploiești (m. A), Con
strucții — „U“ Buc. (m. B). 
meciuri în cadrul campio
natelor divizionare.

: Progre- 
București 
— A.S.A.
ConstrUt-
16,30: O-
II (f. B), 

Politeh- 
(f. A), Arhitec-

exicul, este un vîrf, dar 
că la 

alte 
tabela 
și că

Mexicul, este un v 
smtem convinși 
Milnchen alte și 

cifre vor fi înscrise pe 
recordurilor olimpice 
pînă atunci, în răgazul olim
pic de patru ani, alte și alte 
performanțe vor fi notate ca 
recorduri ale lumii. Le aștep- 

"tăm, chiar în 
dominat de a 
campionatelor 
nU uităm însă 
atleții din Australia, din Noua 
Zeelandă și din alte țări se 

■pregătesc chiar acum pentru 
foarte apropiatul sezon esti
val de concursuri... ,

GIMNASTICĂ ARTISTI
CĂ. Sala Tineretului, de la 
ora 17 : Campionatul mu
nicipiului București (exer
ciții impuse).

ȘAH. Sala Institutului 
de petrol, gaze și geolo
gie, de la ora 16.30: Fi
nala campionatului națio
nal masculin (runda I).

anul ce vine, 
IX-a ediție a 

europene. Și să 
că la Antipozi

Romeo VILARA

AZI LA TV
Ora 14 — transmisie de la 

stadionul „23 AUGUST11, me
ciul internațional de fotbal 
din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial dintre 
reprezentativele României și 
Elveției.

Ora 18 — transmisie de la 
sala Dinamo, proba de sabie 
din cadrul campionatului bal
canic de scrimă.

o 1

rit a
voie
de gesturi străine de noți
unea de sport, de brutalită
țile comise de-a lungul în
tregului meci. Ce e drept, din 
partea ambelor echipe. Dar 
poate fi aceasta o scuză pen
tru campionii României ? Pe 
iubitorii baschetului româ
nesc îi interesează cum se 
comportă jucătorii noștri din 
toate punctele de vedere. Or, 
joi, dinamoviștii âu făcut o 
proastă propagandă basche
tului, în ciuda succesului ob
ținut. Și, cum nu este pentru 
prima dată cînd se petrece 
așa ceva, ne întrebăm: cît 
timp vor mai fi tolerate a- 
semenea acte ? De ce trebuie 
ca 0 echipa de valoarea a- 
celeia a clubului Dinamo să 
se coboare sub cerințele etice, 
cînd poate cuceri victorii și 
stima publicului printr-o ți
nută demnă, de adevărată 
campioană ? De ce trebuie ca 
la orice med decisiv susți
nătorii dinamoviștilor să aibă 
teamă că echipa va rămîne 
descompletată prin elimina
rea unui jucător (așa cum s-a 
petrecut cu doi ani în urmă 
la Zadar, cînd un gest ne
sportiv, sancționat cu elimi
narea lui Novac, a văduvit 
formația de cel mal* in formă 
jucător și a dus la elimina
rea dinamoviștilor din compe
tiție) ?

Nu-i păcat ca bufcuria vic
toriei să fie umbrită 7

MIINE

HOCHEI. Patinoarul „23 
August", ora 18 : România 
— Bulgaria.

HANDBAL. Sala Floreas- 
ca, ora 19 : România — 
Cehoslovacia (m).

POPICE. Arena Giulești, 
de la ora 8 : Rapid — O- 
limpia Reșița (tn), meci în 
cadrul campionatului divi
zionar.

LUPTE. Sala Progresul, 
de la ora 12: Metalul — 
A.S.A. Cluj — Dunărea Ga
lați și Steaua — Dinamo 
București — Eledtroputeft' 
CraiOva, meciuri în Cadru! 
diviziei A la gi’eco-romam-

FOTBAL. Stadionul Poli
tehnica CAM, ora li : Po
litehnica — Oțelul Galați 
(div. B) ; stadionul Metalul 
Pantelimon, ora 11: Meta
lul — Progresul Brăila 
(div. B) ; stadionul TUG, 
(șoseaua Giurgiului) ora 11 : 
TUG — Cooperatorul Urzi- 
ceni (diV. C) ; teren Tim
puri noi (Dudești), ora 11 : 
FL roșie Buc. — Olimpia 
Giurgiu (div. C)teren Glo
ria, ora 11: Mașini Unelte 
Buc. — Comerțul Alexan
dria (div. C) ; teren Voința, 
orali: Voința Buc — Mus
celul Cîmpulung (div. G).

Sala de festivități 
de cultură a tine- 
a sectorului IV 

Turturele), de la 
„Gupa Olimpia".

să amintim sumedeniile

O. STĂNCULESCU

BOX. 
a Casei 
rutului 
(strada 
ora 10:

VOLEI. Sala Giulești, de 
la ora 8 : „U“ —■ Construc
torul Buc. (f. B), Rapid — 
Celuloza Brăila (m. a), 
IEFSPolitehnica lași (m, 
B), Semănătoarea — Poli
tehnica' Brașov (m. 15); 
sala Progresul, de la ora 8: 
Medicina — GSM Sibiu (f. 
A), Progresul — Politeh
nica Galați (f. B), IEFS — 
Ceahlăul Piatra Neamț (f. 
A); sala Dinamo, de la 
Ora 12 : Dinamo —- Poll” 
tehnica Galați (m. A), me
ciuri în cadrul campiona
telor divizionare.

BASCHET. Saia Floreas
ca, de la ora St Rapid II 
— Pedagogic Constanța 
(f. B), Voința — Șc. sp 
Ploiești (f. B), IEFS — Gri- 
șui Oradea (f, A), ,.U“ 
St. roșu Brașov (m. B), me- 
ciuri în Cadrul cămpiânate- 
lor divizionare.

GIMNAST1GA ARTIȘTI 
OÂ. Sala Tineretului, de la 
ora 9: Gâmpionatul muni
cipiului București (exerciții 
liber alese).

0ICI,1S.M. Traseul clubu
lui sportiv Metalul (șos. 
Panțellmon), de la ora 
finalele campionatului 
țional de ciclocros.

$AH. Sala I.P.G.C., 
la ora 16,30: Finala cam
pionatului național mascu
lin. (runda a Il-a).

16:
na-

de

6
5
5
4
3
3 3
3 3
2 4
2 4
1 5
1 5
1 5 UZINA DE ANVELOPE

întreprinderea de prefabricate de beton

ARMAT „PROGRESUL" București

Șos. Giurgiului nr. 5, Jilava

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
*— electricieni de înaltă calificare, categ. 7—8
— instalatori sanitariști, categ. 5—6

Informații suplimentare se pot cere la telefon 23.40.40, 
interior 14, serviciul organizarea muncii.

>
■.'***”

„Danubiana"
prelungirea șo». Olteniței nr. 181, autobuz rir. 44, 

angajează personal (bărbați) pentru calificare în meseria 
de operatori chimicii prin cursuri da scurtă durată.

Condiții de angajare :
“* absolvenți ai cursului elementar
•“ vîrsta între 18—40 ani
“ domiciliul stabil în București, comunele subordonate 

său localități aparținînd .Județului Ilfov, situate în apro
pierea șoselelor s 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, cursanții vor fi refribuiți cu salariu 
de 948 lei lunar.
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ROMANIA-ELVEȚIA Membrii lotului român, 
surprinși la ultimul antre
nament efectuat vineri, pe 
terenul „23 August II“. 
'Domide, Boc, Dobrin, 
Nunweiller Vi fi Mocanii 
(în prim plan) urmăresc 
cu atenție explicațiile an

trenorului federal, 
V. Mărdărescu

la sosirea oaspeților
Rtndurile acestea sînt 

pentru cei unsprezece 
jucători români din re
prezentativa țării care 
peste cîteva ore va în- 
tîlni, pe stadionul „23 
Aug u st“, selecționata 
Elveției.

Rîndurile acestea slftt 
pentru cei unsprezece 
fotbaliști' români care, 
trebuie s-o spunem, sus
țin o partidă dificilă in 
cadrul prelitninariilot 
campionatului mondial.

Rindurile acestea sini 
pentru Gornea, Dumitra
che, Domide, Lucescu, 
Sătmăreanu și toți cei
lalți, care trebuie Si fo
losească acest prilej pen
tru a da spectatorilor, 
susținătorii lor fervenți, 
satisfacția pe care o me
rită cu prisosință după 
multe deziluzii.

fundurile acestea sînt 
pentru jucătorii români 
care, in meciul cu An
glia, campioană mon
dială, aii dovedit că pot 
atinge ;i alte valori de
cît cele obișnuite.

Mndurile acestea sînt 
pentru întreaga noastră 
echipă, angajată într-un 
meci oficial in care ad
versarul, cum e »i fiOf- 
mal, tși apără șansa cu 
maximum de energie. 
Spiritul de luptă al e- 
chipei române trebuie să 
fie și mai mare, să des
chidă poartă victoriei, 
făeind astfel să renased 
perspectivele calificării 
in turneul final al cam
pionatului mondial ditt 
Mexic.

Rîndurile aeesua tint 
?l pentru pubiicut nb- 
stru, pentru cel ce cre
ează în tribune și trans
mit tn teren acea însufle
țire ce dă aripi unei e- 
chipe, purtînd-o spre 
victorie : „HAIDE RO
MÂNIA f

Gr. M.

BALM REGRETA LIPSA LUI ODERMATT
Lume multă, iert la amiază 

tn holul hotelului Lido : repre
zentanți ai F.R. Fotbal, ziariști 
și iubitori ai sportului rege, 
dornici «d-i vadă pe fotbaliștii 
el ețieni cu 24 de ore înainte 
de marea dispută. 11 aștept pe 
Ballabio. După ce stabilește, 
rapid, împreună cu organizato
rii, programul întregii după-a- 
mieze, antrenorul primește a- 
saltul s

— Mai întli, dacă sînteți a- 
mabil, lotul care a efectuat de
plasarea. ..

— Sînt, aici, 16 jucători, prin
tre care: Grob, Prosperi, Mi
chaud, Ramseier, Tacchella, 
Stierli, Winiger, Messerli, Durr. 
Signorelli, Vuillaumier, Kilnzli, 
Quentin,

— V-ațl stabilit asupra echi
pei 7

— Abia mîine înainte de joc, 
după un Consult serios cu me
dicul nostru. Ce vreți ? Am nu 
mai puțin de S jucători cu 
semn de întrebare: Prosperi, 
Michaud, Stierli, KUnzli, Signo
relli. — g. nic. —

Primul drum bucureștean al fotbaliștilor elvețieni a fost spre — ați ghicit ? —
stadionul „23 August". Deși n-au efectuat vreun antrenament, oaspeții noștri au ținut neapărat 
să facă cunoștință cu gazonul pe care vor juca astăzi, lată-i, imbarcindu-se in autocar, 

pentru a reveni la hotel

MÎINE, ULIIMA ETAPĂ 
A nw ÎN
Deci, mîine, se va desfășura 

ultima etapă în turul campio
natului diviziilor B și C, care 
va hotăi-î campioanele de 
toamnă ăle Seriilor respective.

fii seria t ă diviziei B, te- 
Ztlltatele meeWilor. Ghîttiia 
Suceavă — Ceahlăul P. Neartiț. 
Steagul roșu — Electronica 
Obor și Politehnica Galați — 
Flacăra Moreni vor stabili 
ordinea primelor locuri în 
clasament. Desigur că cea

(Urmare din pag. 1)

După această butadă, ne-am 
luat inutil mina serioasă in- 
terpelînd un oficial, întriicît 
avocatul Sergio Zorzi, vice
președintele Asociației elve
țiene de fotbal, este un me
ridional pe care-1 trădează nu 
numai numele, ci și conver

KtlNZLi

ÎN TABĂRA N0ACTBâ

sația plină de spirit. „Siniem 
handicapați la București, pen
tru că am cîștigat prea sever 
la Ziirich și asta nu se iartă. 
Ceea ce tie consolează este 
doar fair-plațj-ul demonstrat 
da cele două echipe pînă acum, 
I» cele mai grele momente. Vă

TACGHELLA

— In caz că nu veți avea ne- 
plăceri ?

— Formula ideală, în mo
mentul de față, ar fi: GROB 
(F.C. Zurich) — MICHAUD 
(F.C. Basel), RAMSEIER (F.C. 
Basel), TACCHELLA (Lau
sanne), STIERLI (F.C. Zurich), 
SIGNORELLI (Lugano), DURR 
(Lausanne), KUHN (F.C. Zu
rich), VUILLAUMIER (Lau
sanne), KUNZLI (F.C. Zurich), 
QUENTIN (F.C. Zurich).

— Oricum, un mare absent : 
Odermatt I

— O, desigur l Conducătorul 
de joc al echipei. Regret că 
n-am putut să-l recuperăm in 
urma accidentului suferit.

— Cine va interpreta rolul 
lui 7

— N-am hotărît, să vedem...
— Mîine (n.r. azi) veți pune 

accentul pe defensivă 7
— Să așteptăm pînă mîine. 

Depinde de adversar, de repli
ca lui.

— După meciul cu Grecia 
(n.r. 1—0 pentru Elveția, la 12 
octombrie a.c.) confrații noștri 
elvețieni au caracterizat drept

„B“ Șl „C“
mai mare șansă o au echi
pele gazdă, însă surprizele 
nu sînt excluse.

Da București se vor dis
puta două partide s Metalul 
București —. Progresul Brăila 
șt Politehnica. București —- 
Oțelul Galăți. în primul meci 
pornesc favoriți metalurgiștii, 
care au nevoie de ambele 
puncte pentru a se menține 
în plutonul fruntaș. în ceea 
ce-i privește pe studenți, ei 

rog să nu-mi cereți un pronos
tic, pentru că nu-mi place să 
ocolesc adevărul. Acum nu sînt 
la bară, sînt într-o călătorie 

. extraprofesională!" De altfel, 
vicepreședintele este însoțit de 
secretarul general al federa
ției, dr. Fritz Leuch, și de doi 
membri, A. Rolandi și J, 
Schmidt.

Suprasolicitat, puțin obosit 
și tracasat, poate mai curînd 
îngrijorat, încercînd să nu pa
ră, este fostul portar cu cele
britate europeană, acum an
trenorul oaspeților, Erwin Bal- 
labio. Cu o carură impresio
nantă — în contrast cu apa
rent firavii săi elevi — antre
norul își face loc cu bustul 
prin lume și fuge politicos (și 
tactic) de întrebări. Declară 
cinci jucători răniți, nu este 
decis asupra formației, evită 
preciziunile. Ni s-a părut că 
suportă greu febra meciului, 
l-am înțeles și l-am iertat.

„Dificultatea meciului e de 
vină — ne-a consolat colegul 
Ilans Estermanh, de la Radio

difuziunea din Berna, unul din 
cei 30 de ziariști elvețieni pre- 
zenți la București. Poți să por
nești încrezător la un meci cu 
Izraetul sail Ciprul și încă in
succesul poâte interveni, cum 
s-a și întîmplat. Dar spre Bucu
rești nu poți porni decît îngîn- 
durat, luînd in considerare 
psihoza jocului. Oricît ne-ar 
conveni temperatura — simila
ră cu cea de acasă — prea sin- 
tem convinși că gazdele vor 
face tot posibilul să Ș6 revan
șeze pentru acei 1—7 cu toiul 
accidental,

Prima zi la București a fot
baliștilor elvețieni s-a consu
mat într-o forfotă destinsă în
tre odihnă la hotelul Lido, o 
vizită la stadionul „23 Au
gust" și recepția de la amba
sada Elveției, 

aberantă tactica folosită de e- 
chipa Pe care o pregătiți...

— Mă rog, e o părere, ori
cum e mai ușor în tribună de
cît pe teren.

— La un an după campiona
tul european, echipele noastre 
se află din nou împreună în
tr-o serie preliminară. Din 
punctul dv de vedere, care 
întrecere vi se pare mai difi
cilă: aceasta de acum, cu Por
tugalia și cu Grecia, sau aceea 
din trecut, cu Italia și cu Ci
pru 7

— Aceea din trecut. Firește, 
datorită Italiei.

— Vi se pare că Portugalia 
nu mai reprezintă o forță 7

— Parcă nu mai evoluează 
la valoarea echipei urcată pe 
podium la Londra. Și-apoi, nici 
Eusebio nu mai e... Eusebio. 
Cel puțin deocamdată.

— Un pronostic, în seria 
noastră : cine credeți că va 
merge în Mexic ?

— Vi-l spun după meciul de 
slmbătă.

vor încerca să obțină cele 2 
puncte pentru a-și îmbunătăți 
poziția în clasament, deocam
dată destul de precară. La 
Giurgiu se vor găsi față-n 
față deținătoarele locurilor 
16 și 14 i Dunărea și Gloria 
Bîrlad. Giurgiuvenii, a căror 
evoluție a lăsat mult de do
rit în sezonul de toamnă, se 
vor strădui să cîștige și, în 
acest fel, să recapete încre
derea spectatorilor din orașul 
dunărean.

în seria secundă, se pare 
că C.F.R. Gluj este de pe acum 
campioană de toamnă, deoa
rece joacă acasă, în compania 
formației G.S.M. Sibiu> și fe
roviarii știu să valorifice a- 
vantajul terenului. O altă pre
tendentă la locul I, Olimpia 
Oradea .(locul doi, la două 
puncte diferență), se va de

Ajunul meciului cu Elveția 
tricolorii l-au petrecilt cu ja
rul speranței în suflete. Di
mineața au discutat pe mar
ginea peliculei de celuloid, ru
lată miercuri în fața lor, care 
conține Vreo 20 de minute din 
meciul cu Ahgiia. Și-au revă
zut ambiția, pasele, fentele, 
precipitările, întîrzierile, au 
respirat suflul unor recente 
episoade dramatice, au înțeles 
cînd și cum, ei, sau presti
gioșii lor adversari ar fi putut 
obține golul după care au a- 
Jergat un ceas și jumătate. 
S-au apreciat critic, fixîndu-și 
îri memorie satisfacții și re
grete.

Au ieșit apoi pe aleile par
cului „23 August", unde lama 
getului le-a înroșit obrajii, 
s-aii zbenguit într-un ocean 
de frig ca hiUșChiul să riti le- 
neVdâăeă; Că f’dspifățiă Sa se 
«coraod»-ze cu tăria înghețata 
a aerului, amintind de sanie' 
și de butuci trosnind îh sobă. 
Acolo, Dumitrache, cu silueta 
lui Subțire de balerin, dar în
zestrat cd niște arcuri ascunse 
parcă înăuntrul gafiibei spu
nea ’ „Nil se poate ca apără
torii elvețieni șa sară măi bine 
la cap decît Hobby Moore. Și 
doar pe el l-ah» depășit de 
vreo dOuă ori, greșind numai 
cu cîțiva milimetri poarta liii 
Banks. Mîine, (n.r. azi), cred 
că voi înscrie un gol Ști capul. 
Vteaii nu numai să joc bine, 
dar ani de gînd să-l ajut mult 
și pd Domide, fiindcă ii-ăm 
liitat ce adversar are iiri de
butant în propriul său trac."

După-amiază au fost Ia ci
nematograf, seară au consa
crat-o unui caleidoscop de ni
micuri, dintre cele care to
cesc ghimpele emoției și au 
darul să accelereze subiectiv 
scurgerea de o monotonie 
exactă a timpului. Au ador
mit, visînd probabil, la ispră
vile pe care vor să le făptu- 

FATĂ ÎN FATĂ •
ROMÂNIA

GORNEA
SĂTMĂREANU BOC DINU MOCANU

GHERGHELI NUNWEILLER VI
MARTINOVICI DOMIDE DUMITRACHE LUCESCU

• (KALLO)

Arbitrii partidei: NEJAT SENER (la centru) — Mu-
zafer Sarvan și 
Turcia.

Dogan Babacan (La linie) — toți din

QUENTIN KUNZLI VUILLEUMIER
KUHN DURR SIGNORELLI
STIERLI TACCHELLA RAMSEIER1

MICHAUD
GROB

ELVEȚIA

plasa lâ @ugir, unde va în- 
tîliii un adversar care nu a 
cunoscut înfrîngerea de pa
tru etape I Dar, în cazul unui 
eventual eșec al clujenilor și 
unui succes al orădenilor, a- 
tunci departajarea primelor 
două locuri va fi stabilită de 
golaveraj.

Formațiile din zona lanter
nei roșii vor juca în fața su
porterilor lor i Minerul Baia 
Mare cu Electtoputere Cra
iova și Chimia Rm. Vîlcea 
cu Metalul Tr. Severin. Jucă
torii din Rm. Vîlcea au reu
șit duminica trecută să țină 
în șah pe feroviarii timișo
reni și mîine vor lupta pen
tru victorie, care să le aducă 
2 puncte foarte necesare în 
primăvară, cînd speră ca for
mația lor să urce cîteva trep
te Sn clasament.

® DUMITRACHE: r,L-am depășit pe Bobby 

Moore, trebuie sâ trec și de apărătorii 
elvețiehiJJ ® DOMIDE: ^De doi 
ani mă gihdesc la acest meci" DOMIDL

O nouă „secvetiță" de la. aiittenamehtiil tricolorilor, poate cea măi dificilă: spriritul

iască azi, tonifiați de bucuria 
Ogalîtâții amicale cu Anglia, 
prin care speră să se despartă 
definitiv de amintirea partidei 
de la Ziirich. Poate numai 
Domide să fi urcat mai greu 
pe aripa somnului. Deoarece 
ne mărturisea că la acest meci 
se gîndește de vreo doi ani. 
Nu la o partidă cu Elveția, 
propriu-zis, ci la debutul său 
oficial în echipa națională, 
care coincide eu întîlnirea Ro

In campionatul diviziei 
în unele serii, liderii au a- 
cumulat punctele care îi scu
tesc de emoții. O asemenea 
situație favorabilă o au Me
talul Tîrgoviște (seria a IV-a, 
are 3 puncte avantaj), Olim
pia Satu Mare (seria a Vil-a, 
4 puncte) și Chimia Făgăraș 
(seria a VIII-a, 3 puncte). în 
schimb, unele dintre dețină
toarele locului I joacă acasă i 
Știința Bacău — Foresta ®iu- 
rea (seria I), Rapid Plopeni 
— Chimia Mărășești (seria a 
II-a), I.M.U. Medgidia — 
S.N. Oltenița (seria a III-a) 
și Chimia Făgăraș — Oltul 
Sf. Gheorghe (seria a VIII-a) 
Deci au și ele posibilitatea 
să-și mențină poziția.

t V. 

mânia — ElVeția. După ce a 
jucat împotriva Angliei, doar 
atît timp cit ai fuma o țigară, 
iată-l acum de la începui în 
centrul libiei de atac, acolo 
unde îi dorim să rămînă nu 
numai azi, ci încă mulți ani 
de acum înainte.

Antrenorii ne-au comunicat 
formația echipei'române (pu
blicată în caseta alăturată). Nu 
va juca Pîrcălab (nu are a- 
probarea medicilor), și, deci, 
pe extrema dreaptă va apare 
craioveanul Martinovici. în 
schimb, Lucescu pare restabi
lit și numai în alternativa u- 
nei surprize, de ultimă oră, 
sau în cazul unei evoluții a- 
fectate de urmele accidentării 
de acum o săptămînă, se va 
apela la Kallo. heămintifn nu
mele jucătorilor de rezervă : 
DATCU, DEL.EANU, PO.IONI, 
ANCA, DOBRIN Și DEM- 
BROVSCHi.

Urăm echipei române ÎN
CREDERE, AMBIȚIE, LUCI
DITATE, VICTORIE !

Romului BALABAN

LOTO •PRONOSPORT
. Cîștigătorii autoturismelor 

și ai excursiilor atribuite Ia 
concursul excepțional Prono- 

expres din 10 noiembrie 
(prin tragere la sorți)

Categoria a V-a (5 autoturis
me) 1 „WARSZAWA" : Vlad 
Gheorghe din Tecuci ; 1 „RE
NAULT 10 MAJOR” : Begu 
Dan — Craiova ; 2 „MOSKVICI 
408“ cu 4 faruri și radio : Vin- 
cze Alexandru — Huedin, Radu 
C. Ioan — Tr. Severin; 1 „SKO
DA 1000 M.B." : Mircescu Ște
fan — Tecuci.

Categoria a Vl-a (5 autoturis
me) 1 „WARSZAWA” : Ozias 
Naftuli — Panciu ; 1 „RE
NAULT 10 MAJOR" Mîn- 
droiu Gheorghe — București ; 
2 „MOSKVICI 408“ cu 4 faruri 
și radio: Caraboian Ilie — 
Reșița, Nițu Lina — Bacău ; 
1 „SKODA 1000 M.B.” : Ungu- 
reanu Dumitru — Iași.

Iată lista celor 50 de cîști- 
gători de excursii duble cu 
petrecerea Revelionului la Bra
șov ; 1. Mirică Mihail — Baia 
Mare: 2. Volcsuk Iosif — Si- 
ghet; 3. Lupi Ștefan — Bucu
rești ; 4. Gîrbaciu Maria — 
București ; 5. Mihai Ioan — 
București ; 6. Donos Anatolie 
— L ,cure.ști; 7. Mincu Anghel

BOC

— București ; 8. Rădulescu Ro- 
mus — București ; 9. Cantor 
Barbara — București ; 10. Vă
duva Gheorghe Ionel — com. 
Prundeni-Vîlcea ; 11. Maruneac 
Anton — București ; 12. Cris- 
tea Florica — Birlad ; 13. Stan
ca Letițla — București ; 14. Mi- 
hancea Gheorghe — Timișoara ; 
15. Tapaloagă Nicolae — ■ Timi
șoara ; 16. Condrea Grigorg — 
com. Ostra-Suceava; 17. Tran
dafir Dumitru — Mediaș ; 18. 
Mihăilă Ioana — Ploiești ; 19. 
Chițan E. — Cîmpina; 20. O-, 
prea Gheorghe — București ;
21. Stoică Elena — Slatina
22. Dina Anton — București;
23. Szombati Ștefan — Hune
doara ; 24. Olariu Virgil — com. 
Grădlște-Orăștie; 25. Zbîrnea 
P. Boris — Galați (continuarea 
în numărul de marți).

LOTO

Numerele extrase la trage
rea din 22.XI.1968 :

35 6 5 73 23 7 26 27 63 22 53 67

FOND DE PREMII : 837.671 
lei.



CAMPIONATUL BALCANIC DE SCRIMA

Destindere în tabăra flore listelor țării noastre: ele se vor 
clasa pe primele locuri...

(Urmare din pag. 1)

performanță maximă — la sco
ruri în general concludente. 
Mai- întîi, un 4—2 cu Ileana 
Drîmbă, apoi — singura excep
ție — 4—3 cu Olga Szabo, după 
aceea 4—2 cu Suzana Ardelea
nu și, în fine, 4—1 cu Aneta 
Brankova și 4—2 cu Svetlana 
Kukici. Așadar, confirmare de
plină a frumoasei comportări 
avute în „Cupa României".

Ileana Drîmbă 
cui 2. Inițial ea

a ocupat lo- 
a înregistrat

două înfrângeri (la Iencic, cu 
4—2 și la Ardeleanu, cu 4—3) 
dar, in continuare, trei victorii 
consecutive, una mai frumoasă 
decît alta : 4—0 la Aneta Bran- 
kova, 4—3 la Olga Szabo și 
4—1 la Svetlana Kukici.

Pe locul 3 — Olga Szabo: 
4—2 cu Suzana Ardeleanu (în 
asaltul care a inaugurat turneul 
final), 4—1 cu Aneta Brankova 
și 4—2 cu Svetlana Kukici. Tot 
cu 3 victorii, Suzana Ardelea
nu, cu un tușaveraj inferior, 
s-a clasat pe locul 4 (4—2 la

Kukici, 4—3 la Drîmbă și 4—1 
Ia Brankova).

în general, floretistele țării 
noastre au dominat net finala, 
reducind întrecerea la o dis
pută în... familie. Clasament : 
1. Ecaterina Iencic 5 v.; 2. 
Ileana Drîmbă 3 v. (11); 3. Olga 
Szabo 3 v. (13); 4. 'Suzana Ar
deleanu 3 v. (14); 5. Aneta 
Brankova (Bulgaria) 1 v. (4—1 
la Kukici); 6. Svetlana Kukici 
(Iugoslavia) 0 v.

Competiția individuală de 
spadă din cadrul campio
natului balcanic a debu
tat sub semnul rezultate
lor scontate. Astfel, în pri
mul tur am Întîlnit pe ^primele 
locuri ale fiecăreia din cele 
patru grupe eliminatorii pe toți 
reprezentanții noștri (Pongraț, 
Popescu, Sepeșiu și Istrate). Cu 
excepția lui Popescu, ceilalți 
trei s-au calificat în semifinale 
fără să fi cunoscut înfrângerea. 
O bună comportare a mai avut 
în primul tur, spadasinul turc 
Argun, clasat pe primul loc în 
grupa a Il-a întrecîndu-1 la tuș
averaj pe Popescu. S-au mai 
impus campionii Iugoslaviei 
(Anastasov) și Bulgariei (Dimi
trov), precum și alți trăgători, 
ca frații Marcos și Demetrios 
Hagisarantos (Grecia), Ozîșik 
(Turcia), Nicolici și Savici (Iu
goslavia).

.Semifinalele
trăsături diferite, 
a doua semifinală 
luau Popescu și 
pus foarte curînd 
trei finaliști (Popescu, 
Ozîșik), cealaltă ne-a oferit o 
desfășurare cu „suspense" în- 
trucît ocupantul celui de-al trei
lea loc nu a fost cunoscut de
ck după consemnarea ultimei 
tușe. Șl acest ultim loc a re
venit lui Sepeșiu, astfel că fi
nala probei a reunit următorul 
sextet 
peșiu 
Savici 
Ozîșik i

Cele 
finalei 
ficiente 
campionului balcanic, 
secință, a fost necesar — ca șl 
la floretă băieți — un baraj 
între cei doi trăgători aflați la 
egalitate de victorii (4), Iosif 
Sepeșiu și Anton Pongraț. In
teresant este faptul că singura 
Înfrângere a lui Sepeșiu a fost 
consemnată în asaltul cu Pon
graț (5—2), în timp ce acesta 
din urmă, neizbutind să se aco
modeze cu stîngaciul Ozișîk 
(Turcia), a pierdut net asaltul 
respectiv (5—1).

De fapt, Sepeșiu a înaintat 
ceva mai ușor spre titlul bal-

canic, el avînd, înaintea bara
jului, un tuș-averaj mai bun 
decît cel al lui Pongraț. Rezul
tatul barajului, care a dat loa 
la o luptă strînsă, dar dispu
tată cu> o remarcabilă acurate
ța, a fost decis de puterea de 
concentrare a lui Sepeșiu. La 
2—2, el obține două tușe succe
sive și, cu tot efortul lăudabil 
al adversarului său, o dublă lo
vitură îl pune în fericita pos
tură de cîștigător al titlului de 
campion balcanic.
final: 1. Sepeșiu 4
Pongraț 4 v. d.b.;
(Iugoslavia) 3 v.;
pescu 2 v.; 5. Ozișîk (Turcia) 
2 v.; 6. Nicolici (Iugoslavia) 
9 V.

Clasament
v. d.b. ; 2.

3. Savlcl
4. D. Po-

DUMINICĂ ȘI LUNI ÎN CAPITALĂ

ROMÂNIA-BULGARIA LA HOCHEI
Reprezentativa de hochei pe 

gheață a țării noastre va sus
ține duminică șl luni, pe pa
tinoarul „23 August1’ din Ca
pitală, o dublă Intîlnire cu na
ționala Bulgariei, jocurile res
pective constituind un prim 
test în vederea campionatelor 
mondiale.

După cum se știe, hocheiștii 
din țara vecină' au progresat 
mult in ultimii ani, ceea ce ne 
îndreptățește să sperăm că vom 
asista la Întreceri viu dispu
tate. Anticipăm întîlniri atrac
tive și pentru faptul că jucăto
rii bulgari n-au reușit pină 
în prezent să treacă de ho- 
cheiștii noștri și, în consecință, 
el vor face totul pentru a avea

o comportare cît mal onora
bilă în cele două partide. în 
afară de rezultatul de pe te
ren, este Interesantă de urmă
rit evoluția echipei noastre (sub
stanțial întinerită în actualul 
sezon) In formula pregătită de 
antrenorul cehoslovac V. Nova- 
cek, ajutat de fostul hocheist 
Ștefan lonescu. Aceștia au sta
bilit aseară, în urma unor mi
nuțioase verificări, lotul pentru 
meciurile cu reprezentativa 
Bulgariei. Iată-1: Crișan, Stoi- 
culescu, Iordan (portari), Var
ga, Făgăraș, Ioniți, F. Sgîncă, 
G. Szabo, Kalamar, I. Szabo, 
Pană, Biro, Ștefanov, Gheor
ghiu, Bașa, Bolăescu, Huțan și

P. Sgîncă. După cum se poata 
vedea, alături de hocheiștii con- 
sacrați apar o serie de nume 
noi, tineri jucători care au pri
lejul să se afirme în acest se
zon deosebit de bogat în con
fruntări internaționale.

Oaspeții sosesc cu avionul 
astăzi după-amiază, cînd sînt 
așteptați și cei doi arbitri 
străini, Bartik șl Zvoboda (Ce
hoslovacia), care vor conduce 
întrecerile hocheiștilor români 
și bulgari, programate dumini
că și luni de la ora 18, pa pa
tinoarul „23 August9. în deschi
dere, de la ora 16, vor avea loc 
meciuri în cadrul campionatu
lui de juniori al Capitalei,

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA

Conflictul
Ramscu Grcavcs r &

Fondări
Mișcări înainte-înapoi, cu talpa bine pocnită de planșă, 

cu brațul întins drept, în spirit tactic. Un talaz în 
flux-rejlux, de mii de ori exersat, cu prețul sudorii, 
pe lingă lama inofensivă a maestrului, in pieptul lui

f bombat și dublu plastronat, ca un țărm stîncos. 
£ Un genunchi îndoit doar o clipă, apoi revenirea. O 

mișcare înainte, alta înapoi. Fandări...
Nu știu de ce, dar articulația de bielă-manivelă a 

fondărilor se asociază în mintea mea cu mutația per
manentă a valorilor (acolo unde există valori!): Schim
bul de locuri n-ar fi expresia potrivită (și nu numai 
pentru că a fost tocită în lumea fotbalului). Cînd ne-am 
obișnuit cu nimbul din jurul favoriților lui Ionel 
Drîmbă, iată că apare în frunte, ' superb și bătăios, 
colegul său Mihai Țiu. Fundare... Cînd îl credeam favorit 
logic pe tînărut nostru coleg Octavian Vintilă, 
se avîntă spre lauri, asemenea fleșelor sale în 
Hariton Bădescu. In vîrf, două 
lor asonanță.

Fandări, posibile doar acolo 
nentă creează mișcări de maree, 
poimâine alții. Mutația perenă

nume noi, în

iată că 
plonjon, 
ciudata

perma- 
Drîmbă,

unde emulația 
Mîine din nou 
a valorilor... (vib)

au prezentat 
în timp ce 
în care evo- 
Istrate ne-a 
în fața celor 

l, Savici,

sc ascute! %

de lame: Pongraț, Se- 
și Popescu (România), 
și Nicolici (Iugoslavia), 
(Turcia).
15 asalturi obișnuite ale 
de spadă nu au fost su- 

: pentru desemnarea
în con-

Ai

® Frămîntările din fotbalul englez continuă ® Jimmy Greaves 

marchează 4 goluri intr-un singur meci, dar nu are loc 

in națională...

La două săptămînî după 
draw-ul naționalei engleze de 
fotbal la București, discu
țiile continuă cu aprindere în 

' jurul acestui subiect. Faptul 
este explicabil, fiindcă în an
turajul campionilor mondiali 
îngrijorarea cauzată de acel 
0—0 menținut cu greutate în 
fața echipei României nu se 
va risipi atit de ușor. Acum, 
„tirul" comentariilor începe să 
ia o singură direcție, țintind 
structura însăși a echipei An
gliei, Mai exact, se exercită a- 
devărate presiuni asupra ma
nagerului reprezentativei, Sir 
Alf Ramsey, pentru a include 
în formație pe cel care — la 
ora actuală — este cu certitu
dine primul fotbalist insular, 
excelentul Jimmy Greaves.

Fiecare, specialist sau ne-

: x'. X ĂțL- JB.

- ■ 'i'-V'’’A o».

specialist, se întreabă cum este 
posibil ca un jucător cu talen
tul și forța de șoc a interului 
de la Tottenham Hotspur să 
nu figureze pe lista selecționa- 
bililor. La puțin timp după ce 
naționala se arătase atît de ste
rilă în goluri, Greaves stabilea 
un record de sezon în meciuri
le de ligă mareînd — el singur 
— 4 goluri în poarta lui Sun
derland și aducînd cadou co
echipierilor săi de la Spurs o 
victorie cu 4—0 ! Contrastul 
este izbitor, aproape supărător.

Și, totuși, Alt Ramsey rezis
tă. Dînd cu piciorul la plusul 
de popularitate pe care 1 l-ar 
aduce includerea Iui Greaves 
în națională, el declară sus 
și tare că va face „ll”-le pen
tru Mexic fără certificate de 
mari vedete. Jimmy Greaves 
nu este apt pentru jocul co
lectiv al echipei lui Ramsey — 
acesta este punctul pe i, expri
mat în presă și în comentariile 
de culise. Mai mult chiar, există 
o posibilă „aversiune" între cei 
doi, fondată pe punctele de ve
dere total diferite asupra jo
cului, Jimmy Greaves est® un

si

■

; ■

Jimmy Greaves (Tottenham Hotspur), idolul tribunelor în 
meciurile de ligă, este „indezirabil" în rîndurile echipei 

Angliei Foto : KEYSTONE
jucător puțin maleabil, „re
zistent" la inoculările de tacti
că pe care le suportă ceilalți 
fotbaliști din națională. „Grea
ves joacă, nu face teorie,.
— iată argumentul fanaticilor 
săi suporteri. Iar Ramsey, dim
potrivă, este teoreticianul prin 
excelență, omul care judecă 
dinainte totul, sau aproape to
tul, ce va face echipa sa pe 
teren.

Realitatea, tristă pentru unii,

este aceea că și in fdtbalul bri
tanic rămine din ce în mai pu
țin loc pentru fotbaliștii cu ade
vărat mari. Le sînt preferați 
echipierii modești, „oamenii ce
nușii", acei 
indicațiilor 
Rezultatele 
pot fi mai 
mine

ale poioiștilor dinamoviști

JUVENTUS TORINO

IN MINUTUL 120!losif Sepeșiu (stingă), campion balcanic la spadă, Intr-unui

22 (prin tele- 
început în ca- 
întrecerile se- 
cadrul primu

la polo. In

asalturile susținute în finală

Două victorii

executori corecti ai 
primite de pe tușe, 
pe tabela de scor 
bune,

mai slab.. .
fotbalul ră-

Mike
22 noiembrie

AMBROSE
(prin. te/§x)

ECHiPÂ S. U. Â.

ÎNVINGĂTOARE

PANORAMIC
Iarna, sosită mai de vreme 

decît credeam, își reclamă e- 
ner'gic drepturile, dar... prio
ritatea fotbalului rămîne în 
vigoare, ba chiar am putea 
spune că sezonul este într-un 
moment de vîrf: calificările 
pentru Campionatul mondial 
(în aceeași zi. cu partida ro- 
mânb-elvețiană de la Bucu
rești se dispută și meciul Ci
pru — R.F. a Ger,maniei), ca 
și .competițiile europene inter- 
cluburi devenite clasice, vor 
menține treaz, de-a lungul în
tregii săptămâni, interesul pa- 
sionaților.

Prioritate nu înseamnă însă 
exclusivitate. De aceea, în aș
teptarea începerii oficiale a 
sezonului de iarnă vom acorda 
un spațiu mai mare „sportu
lui alb", chiar dacă la prima 
vedere vă va părea ciudat: 
acum, pe frigul ăsta ?!? Da, 
pentru că se află în plină des
fășurare competiția europeană 
pe ■ teren acoperit, dotată cu 
„Cupa Regelui Gustav V“. 
Este vorba de fostul suveran 
al Suediei, cel care fusese pre
zent pînă la respectabila vîrstă 
de 82 de ani (!) pe terenurile 
de tenis sub numele de „Mis
ter G“. Numele său rămâne 
înscris pe un trofeu care se 
dispută iarna, pe teren aco
perit și... dur: parchet, ci
ment etc. Originea acestei în
treceri e europeană — spre 
deosebire de Cupa Davis, in
ventată peste Ocean — și pe 
care tinde să o completeze, 
pentru a mai reduce din han
dicapul iernilor relativ lungi 
ale bătrînului continent, în 
comparație cu posibilitățile 
nordamericahilor și ale aus
tralienilor.

întrecerea merită să intrăm 
în amănunt. Prima ei particu
laritate o constituie viteza. Vi
teza mingii, desigur, pentru că 
din podelele dure ricoșează 
spre jucătorul-primitor adevă
rate gloanțe albe de calibru 
neobișnuit. Evident, se schimbă 
foarte puține mingi pentru un 
punct, iar deținătorii unui ser
viciu „tare" fac rareori mai 
puțin de 3—4 ghemuri „direct"

selectă: Danemarca, Suedia, 
Anglia, R.F. a Germaniei, Fin
landa, Cehoslovacia (care va 
găzdui, la Bratislava, sau la 
Praga, runda finală)', Polonia, 
Belgia, Olanda, Franța, Italia, 
Norvegia, Austria, Elveția. Iu
goslavia (eliminată de Elve
ția...). Iar pentru 1969 e foarte 
posibilă o participare româ
nească pe care o dorim încă 
din debut prestigioasă, cu atît 
mai mult cu cît formula de 
disputare nu ne dezavanta
jează. Poate cel mult neobiș- 
nuința terenurilor tari...

Pentru automobiliștii ama
tori vremea începe să fie un 
îndemn lă... iernatul vehicu
lelor, dar pentru concurența

SPORTIV
pe set. Regulamentul prevede 
meciuri interțări, cu două sim- 
pluri în primai zi și alte două, 
urmate de un dublu, în cea 
de a doua; partidele de sim
plu se joacă „cel mai bun din 
3 seturi", cele de dublu (afară 
de cazul unei înțelegeri la fața 
locului între cei doi căpitani 
de echipă) „cel mai bun din 
5 seturi". Incepînd din sfertu
rile de finală se joacă doar 
două simpluri și un dublu, iar 
turneul final reunește patru 
echipe (semifinalistele deci), 
care-și dispută primele patru 
locuri (spre deosebire de Cupa 
Davis) în meciuri de numai 
două simpluri și un dublu. 
Este, de obicei, o întrecere 
care contrazice ierarhia „de 
vară", surprizele abundind. In’ 
ediția precedentă victoria i-a 
revenit Angliei, dar anul a- 
cesta britanicii au fost elimi
nați de danezi — se pare mart 
specialiști în jocul de sală ! 
Participarea „1968“ s-a arătat

in diferite întreceri interna
ționale cavalcada hergheliilor 
SAE sau DIN continuă. In 
campionatul european de coas
tă se dispută Criteriul Ceve- 
nilor. Dar și pentru profesio
niștii comerțului automobilis
tic, se anunță apariția la ori
zont a unui adversar deose
bit de puternic în permanenta 
lor competiție l la Salonul 
automobilistic de la Tokio a 
fost prezentată Honda 1300. 
Cea mai nou născută dintre 
„japoneze" 
piața 
arbore 
țiunea
96 de

amenință serios 
europeană ; 4 cilindri, 
cu came in cap, trac- 
pe roțile din față, 

cai putere la 7 200 de

ture, patru viteze sincronizate, 
frîne-disc în față, 175 km/oră 
viteză maximă, la un preț 
(loco) aproximativ egal cu al 
unui Renault 10 Major...

Jocurile sportive de sală sînt 
și ele în plin sezon. La Basel, 
meciul de handbal Elveția — 
R.F. a Germaniei; în cupele 
europene intercluburi baschet- 
baliștii și baschetbalistele al
ternează meciurile duminicale 
din campionatele naționale cu 
mijlocul de săptămînă-șoc ; de 
asemenea și voleiul intră în 
perioada de „febră".

Profesioniștii pedalei, o dată 
încheiată disputa pe șoselele 
care i-au consacrat ca „gi- 
ganți", s-au mutat sub acope
rișurile velodromurilor. Ren
dezvous de marcă în această 
săptămână — la Zilrich, într-o 
cursă de 6 zile cu selectă 
participare. Nu tot atît de se
lect va fi afișul într-o com
petiție de șosea, recte Turul 
Mexicului, care — în pofida 
temperamentului vulcanic al 
cicliștilor din America Latină, 
majoritari ca participare — 
poate avea o notă de agre
ment postolimpic.

Iar in încheiere, o informa
ție de ultimă oră legată de a- 
propiatul. meci de schi (probe 
alpine) S.U.A. — Franța i lo
tul gazdelor cuprinde, printre 
alții, pe R. Chaffee, B. Kidd, 
V. Sabich în probele mascu
line, K. Cutter, surorile 
Cochran și V. Jones în cele fe
minine. Toți aceștia, se pregă
tesc, de pe acum, rhiar pe pis
tele viitoruhii concurs — la 
Aspen (Colorado). Francezii, 
in schimb, mențin încă o tă
cere... tactică 1

G. RUSSU-ȘSR1AMU

BUDAPESTA, 
fon). — Ieri au 
pitala Ungariei 
riei a III-a din 
lui tur al „C.C.E.1 
cursul dimineții, dinamoviștii 
bucureșteni au întîlnit forma
ția Arkonia Sczeczin, de care 
au dispus cu scorul de 15—3 
(2-0, 5-1, 4-1, 4-1). Partida — 
arbitrată de Ceglasi din Ceho
slovacia — a fost la discreția 
campionilor României, cele trei 
puncte realizate de polonezi 
datorîndu-se unor aruncări de 
la 4 metri.

La acest turneu, la care mat 
participă Ruda Hvezda Kosice, 
Akademik Sofia și Ferencvaros 
Budapesta, primele două cla
sate se vor califica în grupele 
semifinale de la Moscova și 
Belgrad.

în cel de-al doilea meci, Di
namo București a învins pe A- 
kademic Sofia cu 9—6 (2—1,

3—2, 3—0, 1—3) prin golurile 
înscrise de Kroner 3, Blajec, 
Novac, Grințescu, Zahan, Popa 
și Gyorgy.

Alte rezultate: Ferencvaros
— Arkonia 12—i ; Akademik
— Ruda Hvezda 8—6.

IN C H. I. 0.

DE LA TORONTO

Tiparul I. LJ. „iiiloimația'*, sir. Brezvianu nr. 23—25, București

LA WEMBLEY

ROSEWALL ÎNVINGE
PE NEWCOMBE

LONDRA, 22. — Proba de 
simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis 
(rezervat jucătorilor profesio
niști) de la Wembley a fost 
ciștigată de cunoscutul jucător 
australian Ken Rosewall. în 
finală, Rosewall a dispus cu 
6—4, 4—6, 7—5, 6—4 de com
patriotul său John Newcombe.

în partida pentru locurile 
3—4, spaniolul Andres Gime- 
no l-a întrecut cu 9—7, 4—6, 
6—1 pe australianul Fred Stolle.

CUPLUL ALTIG-BUGDAHL
PE PRIMUL LOC

ELIMINATĂ

La Frankfurt s-a disputat re
turul meciului dintre forma
țiile Eintracht Frankfurt și Ju
ventus Torino, contînd pentru 
„Cupa orașelor tîrguri” la fot
bal. La sfîrșitul celor 90 de 
minute regulamentare de joc, , 
scorul era de 0—0. în prelun
giri, partida a căpătat o des
fășurare dramatică, fotbaliștii 
vest-germani obținînd victoria 
cu scorul de 1—0, prin golul 
marcat de Bechthold, în minu
tul 120.

Primul meci se terminase la 
egalitate : 0—0, astfel că echi
pa Eintracht Frankfurt s-a ca
lificat pentru turul următor.

Proba „Marele premiu al na
țiunilor", desfășurată în cadrul 
concursului internațional de că
lărie de la Toronto, a revenit 
echipei S.U.A. (Neal Shapiro, 
Carol Hofmann, Mary Chapot 
și Frank Chapot), care a par
curs traseul cu 16,5 puncte pe
nalizare. Pe locul secund s-a 
clasat formația Canadei, cam
pioană olimpică la Ciudad de 
Mexico, cu 27 de puncte, iar 
locul trei a fost ocupat de 
echipa Angliei cu 44 de. puncte.

Din rîndurile echipei învin
gătoare o impresie deosebii 1 
a lăsat Neal Shapiro (pe „Tric- 
Trac”), care a parcurs traseul 
fără nici un punct penalizare. 
Aceeași performanță au mai 
realizat-o și canadianul Jim El
der (pe „Pieces of Eight"), au
stralianul Kevin Bacon (pe 
„Chiester") și brazilianul Rey
noso Fernandez (pe „Canta”),

/

^tetex-radia telefon
Keprezentativa masculină de 
handbal a R.F. a Germaniei a 
jucat la Reykjavik cu selec
ționata Islandei. 
vest-germani au 
toria cu scorul 
(16-8).

HandBâliștii 
obținut -vic- 

de 24—19

dintre for-

EXTERN

LA MONSTER
Cursa ciclistă de 6 zile, 

fășurată pe velodromul 
Mflnster (R.F.G.), s-a încheiat 
eu victoria cuplului vest-ger- 
man Altig - Bugdahl, clasat pe 
primul loc cu 412 puncte. Locu
rile următoare în clasamentul 
final au fost ocupate de pe
rechile Kemper - Oldenburg 
(R.F. a Germaniei) — 259 punc
te ; Lykke - Eugen (Danemarca) 
— 157 puncte ; Boelke - Peffgen 
(R.F. a Germaniei) — 133 punc
te.

Returul meciului 
mațiile Wisia Cracovia și Uni
versitatea Tehnică din Istan
bul, contînd pentru „@.0.E.“ 
la baschet masculin, desfășu
rat la Cracovia, a revenit gaz
delor cu scorul de 69—56 
(31—22). învingători în primul 
joc cu 91—70, baschetbaliștii 
turci s-au calificat pentru tu
rul următor al competiției.

14 martie în Brazilia, Chile, 
Columbia, Uruguay și Vene
zuela.
H
Se duc tratative pentru orga
nizarea unui meci pentru ti
tlul mondial de box la cat. 
grea între deținătorul centurii 
Jimmy Ellis (versiunea statu
lui New York) și Billy Walker 
(Anglia). Meciul ar urma să 
aibă loc la 25 martie la Miami 
Beach sau Londra. Walker a 
repurtat recent o victorie prin 
KO în fața americanului ele 
culoare Thad Spencer.

des-
din

In turneul internațional de fot
bal de Ia Kinshasa (Congo), 
echipa locală „Leopards" a în
vins cu scorul de 3—1 (2—1) 
echipa braziliană Bonsucceso 
Rio de Janeiro. F.<3. Tunis a 
întrecut cu 3—0 (1—0) echipa 
Ismaeli (R.A.U.).

Selecționata de fotbal a URSS 
va întreprinde un turneu de 
cîteva meciuri în America de 
Sud, Fotbaliștii sovietici vor 
evolua între 15 februarie șl

în „C.C.E." la baschet feminin 
(primul meci), echipa Maccabi

■ Tel Aviv a învins cu scoriil 
de 55—50 (24—17) formația ita
liană Recoaro Vicenza. Returul 
acestei întîlniri se va desfă
șura la 28 noiembrie, la Vi
cenza.

întîlnirea internațională ami
cală de handbal dintre selec
ționatele feminine ale Dane
marcei și Norvegiei, desfășu
rată la Copenhaga, a revenit 
oaspetelor cu , scorul de 10—9 
(6-6).
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