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NOSTIC VA FI EXACT VOR PRI
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asemenea exemplu va 
mai multe centre ale

clasamentele finale ale 
competifii au descope-

Cei mai buni zece sportivi români

DESEMNA-
BUNI 10 

AI ANULUI

Se apropie sfîrșitul anului.
Sezonul sportiv competițional 

este și el pe încheiate. A venit ora 
bilanțului.

Potrivit tradiției, ziarul „SPOR
TUL" organizează și de data a-

ANCHETA PENTRU 
REA CELOR MAI 
SPORTIVI ROMANI 

1968
Cititorii noștri au urmărit, fără 

îndoială, cu atenție și pasiune ma
rea desfășurare de forțe de pe 
stadioanele lumii în anul olimpic, 
întreceri Ia care au luat parte cu 
succes și reprezentanții României. 
Le solicităm, așadar, părerea. în 
baza „voturilor" lor, redacția va 
alcătui clasamentul.

ai anului 1968
Desigur, alegerea nu va fi ușoa

ră. Le sugerăm să aibă în vedere 
nu numai victorii care au înno
bilat palmaresul sportului româ
nesc, dar și constanța în rezulta
te de valoare a sportivilor noștri 
fruntași, comportarea lor generală 
la Jocurile Olimpice de iarnă și 
de vară, la campionatele mondia
le și europene, la atitea alte com
petiții de amploare.

REZULTATUL ANCHETEI VA 
FI PUBLICAT ÎN NUMĂRUL 
NOSTRU SPECIAL DE ANUL 
NOU.

„SPORTUL" PREMII 
PRIZĂ.

Scrisorile trebuie să ne 
pînă la 15 decembrie pe
Redacția ziarului SPORTUL str. 
Vasile Conta nr. 16 București, sec
torul 1 sau Căsuța poștală nr. 21.

' ♦
cu mențiunea

PENTRU ANCHETA „CEI MAI 
BUNI 10 SPORTIVI ROMANI AI 

ANULUI 1968“

Campionatul balcanic de scrimă
văzut cu ochii oaspeților

pe cel al Dunării, de la 
capitalei noastre Ia cea

Veniți de pe malul Bosforului sau de 
poalele Vitoșei sau ale Acropolei, oaspeții .....____
dinții ediție a Campionatului balcanic de scrimă au găsit în această 
competiție împlinirea unui deziderat care a dat speranțe tuturor într-o 
dezvoltare mai amplă, într-un progres mai lesnicios în sportul lamelor 
încrucișate.

Conducători de delegații, antrenori sau arbitri prezenți Ia com
petiție și-au exprimat opinia că întrecerea este extrem de utilă pentru 
propășirea în țările balcanice a acestui sport olimpic de veche tradiție

VLADIMIR POPOVICI, condu
cătorul delegației iugoslave : „îmi 
amintesc că acum 20 de ani s-a 
organizat o primă competiție de 
scrimă a țărilor din Balcani că
rora li s-a alăturat și Ungaria. 
A urmat o lungă pauză între
ruptă de o competiție care a 
durat foarte puțin. „Cupa Bal
canică", disputată în două edi
ții — la Skoplje și Istanbul — 
cu participarea scrimerilor din 
numai trei țări : Iugoslavia, Gre
cia, Turcia. Și iată, că, acum, 
avem un campionat balcanic de 
scrimă care se alătură celor 11 
competiții similare organizate în 
alte ramuri sportive. Nu pot 
decît să mă bucur că am asis
tat la prima ediție a balcaniadei 
scrimerilor. Am de altfel, mai 
multe motive. în primul rînd, 
pentru că ea s-a desfășurat in- 
ir-o țară care posedă trăgători 
de mare valoare (mai ales la 
■floretă — băieți și fete), de la 
care sportivii noștri au avut 
'multe de învățat. în al doilea 
rînd, am urmărit cu multă aten- 
'ție desfășurarea acestei compe
tiții pentru că următoarea edi
ție a Campionatului balcanic va 
fi organizată în țara noastră. Pot 
spune că federația dv. s-a achi
tat foarte 
nizării și, 
teți să o 
cale.

In ceea 
rea sportivilor noștri, cred că ea 
putea fi mai bună dacă elemen
tele tinere care au format ma
joritatea delegației iugoslave ar 
fi putut face față cu mai mult 
calm momentelor dificile din 
cursul competiției. în plus, la 
spadă am avui neșansa ca tră
gătorul nostru cel mai bun, Sa-
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HOCHEIȘTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI ÎN PARTIDA REVANȘĂ

viei, să se accidenteze la. jumă
tatea turneului, fapt care ne-a 
dat mari emoții în privința lo
cului ocupat de echipa iugoslavă 
in clasamentul acestei probe".

NICOLAE GHENOV, antrenor 
al lotului bulgar : „Mult aștep
tatul Campionat balcanic de 
scrimă șt-a trăit primul episod, 
in ambianța ospitalieră a capi
talei României și intr-o organi
zare care merită ' " '

Am asistat la 
interesante care 
discutabil, foarte 
participanților. Floreta a fost do
minată net de români atît in 
proba masculină cit și cea femi
nină. La sabie s-au impus tră
gătorii noștri și cel români iar 
la spadă am asistat la o întrecere 
destul de echilibrată.

Pentru viitor cred că va tre
bui să se prevadă, echipe de 
cite patru trăgători. Este o for
mulă care s-a impus pretutin
deni și tn toate competițiile, iar, 
acum, după ce am făcut primul 
pas cred 
formăm 
cătuirti 
noanele

DL.

felicitări, 
întreceri foarte 
au folosit, tu

mult tuturor

bine de sarcina orga- 
vă rog să-mi permi- 
feliclt și pe această

ce privește comporta-

că va fi posibil s& 
elementele necesare al- 
unor echipe după ca- 
clasice".

NICHOLAS PAPAROU- 
DOU (Grecia) : „Am salutat din 
inimă inițiativa federației româ
ne de specialitate de a organiza 
acest Campionat balcanic de scri
mă, în ideea de a asigura noi 
dimensiuni acestui sport olimpic, 

țările noastre.In

opinii culese de 
Seb. BONIFACIU 

Tiberiu ST AMA

(Continuare in pag. a 4-a)

ROMANIA-BULGARIA 5-2 (0-1,3-0,2-1)
Dușul rece din partida egală (4—4) de 

duminică cu naționala Bulgariei le-a folosit 
hocheiștilor noștri care, luni seara, au abor
dat iocul revanșă cu mai multă 
Mai combativi, jucătorii români au atacat 
cu mai multă vigoare, au țesut faze mai 
spectaculoase la poarta adversă, în special 
în repriza a IlI-a cînd au ratat însă o serie 
de ocazii favorabile. Diferența de scor din
tre cele două echipe reflectă în mod fidel 
raportul de forțe de pe teren. Au înscris : 
Bașa (min. 25) Calamar (min. 26, și 39), 
Pană (min. 51) și I. Szabo (min. 60) pentru 
echipa României și respectiv, Lazarov (min. 
19) și Ciomakov (min. 55).

încă un urcuș și cicliștii vor trece 
linia de sosire a... anului competi

țional 1968 !
Foto : AUREL NEAGU

Povara anului care pleacă
O dată cu desfășurarea fi

nalei campionatului național de 
ciclocros, sezonul oficial al 
competițiilor cicliste din acest 
an s-a încheiat. „Cupa 13 De
cembrie" — tot la ciclocros — 
va pune duminică punct șl În
trecerilor amicale.

Interesant, desigur, este fap
tul că la 20 noiembrie a avut 
loc o inedită întllnlre a două 
sezoane sportive. Convocarea 

lotului — pentru o temporară 
pregătire In comun, In vederea

FINALA 
ȘAHIȘTILOR

A treia rundă a finalei 
campionatului republican 
de șah a desemnat pe pri
mii lideri al Întrecerii, dis
tanțați pentru moment de 
restul particlpantilor. A- 
ceștia sînt Tr. Stanciu și 
Fm. Reicher, învingători 
asupra Iul M. $uta și res
pectiv A. Urzică. Cei doi 
lideri au cîte 2‘/a p, față de 
O. Troianescu și D, Ghlz- 
davu, cu cîte l*/s p (1). Alte 
rezultate: Mozes-Botez
1—0, Varabiescu-Zara l/r 
>/j, Drimer-Mititelu %- 
>/a, Ghizdavu-Segal 1—0, 
Vaismrn-Teodorescu 1—0. 
întrerupte sînt partidele 
Troianescu-Pavlov, Buza- 
Voiculescu și Ungureanu- 
Szabo.

stabilirii premiselor sezonului 
1969 — încă în perioada cînd 
anul competițional în curs nu 
se Încheiase a creat o punte 
de legătură, o sudură îndelung 
așteptată pentru realizarea a- 
celei continuități pe care ci
clismul o dorea de mulți ani. 
Profitînd de această interfe
rență să discutăm despre ce a 
fost și despre ce va fi. De 
fapt, să Începem discuția, pen
tru că — ținînd seama de, 
multitudinea aspectelor — dez
baterea are nevoie de un spa
țiu foarte mare.

1968 a reprezentat pentni ci
clism un sezon cu satisfacții 
și decepții. In ceea ce priveș
te rezultatul tehnic propriu- 
ids — s-a plătit tribut unor 
greșeli mal vechi. Dar nu des
pre asta vrem să scriem astăzi.

Alt aspect și-a pus ampren-

ta (nedorită) pe activitatea 
sportului nostru cu pedale: 
devierile — devenite o regulă 
- de la conduita normală ce 

se impune unui sportiv. 1968 
se va înscrie in analele ciclis
mului cu trista reputație a 
celor mai multe și mal grave 
sancțiuni dictate împotriva u- 
nor sportivi care au Încălcat 
normele disciplinei. Incepînd cu 
Ștefan Suciu (exclus din viața 
sportivă pentru furt) și con- 
tinuînd cu Gh. Ciumeti, Ion 
Rădăcină, Ion Cosma II, Va- 
sile Tudor, G. Moiceanu (găsiți 
la control cu substanțe dopan- 
te), cu Petre Tudorlcă (fals 
tn acte), C. Gonțea (atitudine 
nesportivă In timpul cursei), N. 
Ciumeti (abateri da ordin dis
ciplinar) — lista celor ce au

Hrittache NAUM 
(Continuare tn pag. a X-a)

Anton Pongraț (stingă) 
sinul

in asaltul din ultimul meci, 
bulgar, T. Dimitrov

cu spada-
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uită vreme, la Tg. Mureș 
s-a cultivat o frumoasă și 
puternică tradiție a jocu
rilor sportive, inaugurată 
cu baschetul si îmbogățită 
apoi cu handbalul și vo

leiul. Rezultate excelente răsplăteau 
eforturile echipelor participante în 
campionatele naționale, un mare nu
măr de jucători erau incluși în dife
rite reprezentative ale tării, onorînd de 
fiecare dată, încrederea prin compor
tări cu totul remarcabile, pe toate le- 
renurile din oraș își disputau galoa
nele măiestriei zeci, sute de formații 
școlare. Se părea că jocurile sportive 
vor înregistra în acest oraș un evi
dent progres și — mai mult — existau 
speranțe că un 
fi urmat de cit 
țării.

Dar, deodată 
unor importante 
rit un trist adevăr. Două echipe de 
baschet și una de handbal din Tg. Mu
reș părăseau, surprinzător, scena divi
ziei A, iar alte două formații de bas
chet pe cea a diviziei secunde.

Nu este un „fapt divers". Nici în 
sportul din Tg. Mureș, nici chiar în mi?; 
carea sportivă, în general. Cu atît mai 
mult cu cît — din păcate — nu sînt 
foarte multe centrele provinciale în 
care jocurile sportive să fi cunoscut o 
asemenea tradiție și popularitate.

Recent, forurile sportive locale și re
prezentanții organelor de specialitate 
din cadrul CNEFS au cnalizat pe larg 
condițiile care au favorizat acest re
gres evident și care au determinat re
trogradarea unui mare număr de echi
pe. Fără îndoială, au existat și acele 
motive obiective care în asemenea si
tuații ocupă, de regulă, un loc prin
cipal în discuții. Ignorarea lor ar fi 
greșită. Dar, mai greșită ai fi supra
evaluarea lor. De aceea, firește, ni
meni nu s-a oprit asupra acestor cauze 
decît atît cît era necesar.

Cu sinceritate, cu dorința de a în
drepta lucrurile, de a recîștiga poziți
ile pierdute din cu iotul alte motive, 
activiștii sportivi din Tg. Mureș au re
constituit fidel drumurile întortocheate 
pe care le-au parcurs în ultimii ani 
jocurile sportive. Se constată că prima 
retrogradare a fost aceea a entuzias
mului ! Poate nestimulati, pacte neîn- 
teleși, poate nesprijiniti, cei care — cu 
ani în urmă — munceau cu dezinteres, 
cu o remarcabilă pasiune au devenit 
simpli spectatori la această ' cursă de 
coborîre a valorii jocurilor sportive dîn 
acest oraș. Și pentru că retrogradarea 
entuziasmului n-a fost consemnată în 
nici un clasament, ea a trecut neobser
vată. Nimeni nu s-a sesizat _ nici cînd 
au început să apară urmările : redu
cerea masivă a numărului de echipe, 
descreșteri valorice în rîndul formați- 

„schimbului de 
că măcar acum 
nume.

ilor fruntașe, diluarea 
mîine" ș.a. Este bine 
s-a spus lucrurilor pe

Există la Tg Mureș toate condițiile 
pentru ca lucrurile să se schimbe fun
damental, pentru ca Jocurile sportive 
să-și recapete locul meritat și dorit 
Pentru aceasta, primul pas va trebui 
să fie promovarea entuziasmului în 
muncă și, desigur, în conștiința celor 
chemați să redea jocurilor sportive din 
Tg. Mures strălucirea unor ani nu prea 
îndepărtați.
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hotărîre.

Dan GÂRLEȘTEANU

Atac al echipei române. Dar, Bașa, izolat intre apărătorii bulgari va pierde repede pucul 
Foto i V.

ASTĂZI, In sala floreasca Astăzi, la Cluj

Primele jocuri din cadrul turneului de handbal
feminin „Cupa orașului București”

Perioada de intensă activi
tate internațională la handbal 
se prelungește. Și Încă intr-un 
mod foarte atractiv. Pentru că 
ceea ce atrage mai mult publi
cul spectator nu este numărul

ATLETISMUL INCREDIBIL...
• Tartanul a inaugurat o eră nouă

• Superioritatea sprinterilor negri 

© Medii mai bune decit recordurile

de la Tokio

România—Cehoslovacia
la handbal

ffll___
COMENTARII OLIMPICE
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mare al disputelor internațio
nale de handbal programate in 
aceste zile, cit, mal ales, valoa
rea lor. Punctul culminant al 
acestui atit de încărcat calen
dar 11 va constitui, fără Îndo
ială, turneul echipelor femi
nine, dotat cu „Cupa orașului 
București”.

întrecerea Începe astăzi după 
amiază In sala Floreasca, reu
nind in lupta pentru cucerirea 
trofeului 5 echipe reprezenta
tive de țări. Chiar numai a- 
ceastă cifră In sine este sufi
cient de elocventă in ceea ce 
privește valoarea turneului. Ce 
să mai vorbim de faptul că 
cele S formații sint socotite, 
pe bună dreptate, cele mai 
bune din lume la ora actuală?

Prima formație oaspe care a 
ajuns in Capitală a fost repre
zentativa Ungariei, sosită du-

minică seara. Echipa este al
cătuită din multe elemente ti
nere, dornice de afirmare și ca
pabile de mari surprize, Ră- 
mîne doar de văzut dacă ele 
vor reuși chiar tn această com
petiție să suplinească rolul ma
jor pe care 11 dețineai- In e- 
chipa lor handbaliste ca Jons, 
Hajek, Balogh și altele.

De luni dimineața sînt pre
zente In București și handba
listele sovietice care — fapt 
demn de reținut — nu au pier
dut nici un meci anul acesta. 
Antrenorul Lazăr Gurevici 
ne-a spus că a deplasat pentru 
„Cupa orașului București” cea 
mal bună garnitură, compusă 
din 12 jucătoare (In paranteze, 
numărul de 
Kamîșnikova (24),

selecționări): 
Sokolova (34)

(Continuare In pag. a 4-a)

Sala 
găzdui 
la ora 
tîlnire 
le masculine de handbal ale 
României șl Cehoslovaciei. 
Prima partidă desfășurată du
minică în Capitală s-a la- 
cheiat cu un frumos succes 
(21—13) al sportivior români. 
Este de așteptat însă ca as
tăzi, replica oaspeților să fie 
mult mai consistentă.

Antrenorii celor două echi
pe nu au anunțat modificări 
în formații. Așadar, înaintea 
lui P. Pupici (Iugoslavia) se 
vor alinia t

ROMANIA : Penu (Bogolea) 
— Gruia, Nica, Chieid, Guneș, 
Gațu, Goran, Samungi, Mol
dovan, Lieu, Popescu; CEHO
SLOVACIA i Arnost (Skar- 
van) — Beneș, Cinner, Do- 
ricak, Duda, Greno, Havlik, 
Kavan, Klimcik, Koneeny, 
Kranat, V. Mareș, A. Mareș.

sporturilor din Cluj va 
astăzi după-amiază, de 
18, cea de a doua în- 
dintre reprezentative-
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S-a discutat mult, incredibil 
de mult despre condițiile cu 
totul deosebite pe car® capi
tala Mexicului avea să le ofe
re participanților la cea de a 
XlX-a Olimpiadă și în special 
atleților ale căror strădanii se 
văd imediat concretizate în ci
frele fără apel înregistrate de 
cronometre și de rulete. Dacă 
cineva ar avea nu numai răga
zul de timp necesar dar și po
sibilitatea de a aduna laolaltă 
tot ceea ce s-a scris înaintea și 
în timpul desfășurării Jocurilor 
Olimpice, ca și ceea ce se va 
mai scrie de acum înainte pînă 
la Mtinchen și poate mai de
parte, dacă ar avea la îndemî- 
nă, ceea ce este evident impo
sibil, stenograme după toate 
discuțiile al căror subiect a fost 
această Olimpiadă, cu siguran
ță că ar aduna cu mult mai 
mult material decît cuprinde 
acea impresionantă enciclope
die britanică!

Acum cînd apele s-au liniștit, 
cînd totul a reintrat pe făgașul 
normal, concluziile pe margi
nea Jocurilor sint 
mult departe de 
pate. Sarabanda 
atletice, avalanșa 
țelor de certă valoare înscrise 
în foile de rezultate ale celor 
mai multe dintre cele 36 de 
probe, faptul că n-a murit ni
meni, așa cum se credea și că, 
în cele din urmă, altitudinii 
cu totul neobișnuite I s-a plă
tit doar un tribut normal (e- 
vident tn probele de mai lungă 
durată) duc la aprecierea că 
Mexicul a fost mai mult o 
sperietoare și că, în orice ca?, 
el va rămîne înscris, peste de
cenii. cu litere majuscule prin
tre cele mai izbutite competi
ții atletice ale sportului mon
dial.

departe, cu 
cele antici- 
recordurilor 
performan-

zenta pe scurt cîteva din cau
zele care au determinat sau care 
au contribuit Ia realizarea aces
tui salt valoric uriaș al atletis
mului lumii.

1. Este Indiscutabil că temeini
cia cu care s-au pregătit toți 
competitorii, la altitudine sau 
chiar la nivelul mării, a fost fac
torul hotărîtor al cifrelor pres
tigioase care s-au înregistrat Ia 
Ciudad de Mexico. Așa cum am 
mai spus istoria sportului nu mai 
cunoaște o altă competiție care 
să f| fost atit de bine pregătită, 
sub toate raporturile, ca aceste 
Jocuri.

2. Altitudinea platoului mexi
can, faptul că aerul este mal ra
refiat decît cel al trecutelor gaz
de ale J.Q., că in general forța 
de atracție a pămîntului este mâi 
mică decîf Ia Helsinki, să zicem, 
au avut și ele contribuția lor 
concretă.

3. De data
probe, vîntul 
concurenților, __ , ,
la o limită admisă de regulamen
tul internațional (2 m/s). A fost, 
Intre altele, cazul la triplu salt, 
la lungime bărbați, la sprint.

4. Tartanul cu care au fost a- 
coperlte pistele reprezintă, fără 
discuție, o cucerire de cea mal 
mare Importanță. EI accelerează 
alergarea, uniformizează lungi
mea pașilor șl datorit» faptului 
că se menține la un nivel cons
tant pe frig sau pe căldură Iar 
pe ploaie elimin» riscurile unor 
accidente, posibile, In schimb, pe 
pista de zgură care se rupe și 
cedează ta timpul alergării. Du
ritatea tartanului poate duce insa 
la accidente de tipul tendințe
lor dar la Mexico, după primele 
antrenamente care au produs în
grijorare, procentul atleților su
ferinzi din cauza Tui a fost, in 
cele din urmă, insignifiant. In 
ceea ce privește tartanul, se a- 
preciază că el deschide o eră 
nouă pentru atletism, tot așa cum 
au fost 
ducerea 
a celei

aceasta, la multe 
a fost un aliat al 
suftînd din spate,

cele marcate «le Intpo- 
prăjinii din metal sau 
din fibre șusrraelastlce.

★ ★

I
I.

Cu materialul de față ne-am 
propus să începem o succintă 
analiză a probelor desfășurate pe 
Stadia Universitario. Mai înainte 
Insă șe impune, credem, a pre-

Referindu-Se la condițiile de 
concurs de la Mexico, Heinz 
Fallack, antrenorul șef al at- 
leților din R.F. a Germaniei a

3 PUNCTE
Am așleptat cu un intepes 

țegitim apariția campioanelor 
noastre în primul tur din ac
tuala ediție a „C.C.E,’-’ De la 
început trebuie să spunem că 
evoluția lor în partida cu Rad- 
nicki Belgrad nu a fost pe 
măsura speranțelor. Baschetba
listele românce au început par
tida timorate de parcă ele s-ar 
fi găsit în deplasare. De ce ? 
Dacă așa abordează ele meciul 
Pe teren propriu ce se va în- 
timpla la Belgrad, unde nici 
publicul 
le vor fi 
rești.

Le-am 
rate ori 
lui Gri gore 
baschetul practicat, pentru jo
cul în viteză, cu acțiuni fru
moase, cu coșuri de la semi- 
diștantă și chiar distanță, pen
tru recuperările, chiar cînd 
înălțimea — la fel ca joi sea
ra — nu le-a fost favorabilă 
etc etc.

și nici ambianța nu 
favorabile ca la Bucu-

admirat de nenumă- 
pe elevele antrenoru- 

Costescu pentru

ii:::

ii?

LOTURILE
REPREZENTATIVE

AU ÎNCEPUT
PREGĂTIREA

La ultim» ședință a biroului 
federal au fost fixate loturile 
de seniori și tineret, care intră 
In pregătire In vederea princi
palelor competiții internaționale 
ale sezonului viitor.

în lotul de seniori — al că
rui principal obiectiv este par
ticiparea la competiția de tenis 
Pe echipe „Cupa Davis" — sînt 
cuprinși următorii : maestrul e- 
merit al sportului Ion Țiriac, 
campionul republican llie Năs- 
tn.se, Petre Mărmureanu, Sever 
Dron și Viorel Marcu. Antreno
rul Iotului este Gheorghe Cob
za c.

Lotul de tineret (jucători sus
ceptibil de a reprezenta țara la 
viitoarea ediție a „Cupei Ga
lea”) are următoarea componen
ță : Dumitru Hărădău, Toma 
Oviel, Traian Marcu, Viorel So- 
tiriu. Antrenor: Ion Racovlță.

Toți acești sportivi efectuează 
acum o pregătire la alti
tudine, în Poiana Brașov. Ex
cepție face doar Ion Țiriac, care 
se află actualmente în Italia, 
unde participă la o serie de 
concursuri de iarnă.

De la începutul lunii viitoare, 
îenismanii loturilor reprezenta
tive se ver reuni la București, 
pentru a începe antrenamentele 
în. sală.

declarat : „Tartanul și aerul 
mai ușor i-a ajutat pe sportivi. 
Un record ca cel de 48,1 s pe 
400 m garduri va fi imposibil 
de ameliorat în altă parte de
cît în Mexic sau tot pe o pistă 
de tartan la o altitudine ase
mănătoare gazdei celei de a 
XlX-g Olimpiade".

Tn această ultimă chestiune 
părerile specialiștilor sint oa
recum împărțite, căci, de pildă 
în ceea ce-1 privește pe Dou- 
bell, învingătorul cursei de 
800 m, se apreciază că dacă ar 
fi alergat la nivelul mării re
zultatul său ar fi fost mai bun 
cel puțin cu cîteva zecimi de 
secundă. Și tot la fel Se spune 
despre recordul pe 400 m al a- 
mericanului Lee Evans.

In orice caz ni se pare inte
resantă și părerea antrenorului 
român Gheorghe Zîmbreșteanu 
care ne-a spus că, dat fiind 
potențialul fiziologic ridicat eu 
care cei mai mulți dintre atleți 
au abordat întrecerile olim

pice, este mai mult ca sigur 
că ...........................
ar 
că 
la 
la 
parte a lumii, pe o pistă de tar
tan și în condiții meteorologice 
asemănătoare celor din capitala 
Olimpiadei din 1968.

recordurl foarte valoroase 
fi fost înregistrate chiar da- 
Olimpiada n-ar fi avut loc 
Mexico, ci la Los Angeles, 
Mttnchen sau In oricare altă

cedat, cu patru ani ta urmă, șl 
Bob Hayes, asigurtadu-șl victo
ria la Tokio. Ca ț‘ . ‘
său, Hines a fost „handicapat” de 
tehnica modernă a cronometră- 
rll. După cum șe știe, de Ia J.O. 
din 1964 a fost Introdus ca oficial 
cronometrajul electric iar cel ma
nual a rămas doar cu o funcție 
consultativă. La Tokio cronome- 
trorll au Înregistrat pentru Ha
yes 9,9 s dar timpul oficial a 
fost de 19,9 9. De data aceasta 
Hines a obținut „electric” 9,89 • 
(timpul a 
dar dacă 
oficial — 
dul lumii 
său spre 
avut patru etape i 19,9 (1) In 
serii, 19,1 (2) ta sferturile de fi
nal», 10,9 (1) ta semifinal» — re
cord olimpie egalat (vînt din spa
te 1,60 m/s) și 9,9 (1) — ta final» 
— record olimpic (vtat 0,30 m/ș).

Specialiștii prezențl la fața lo
cului au remarcat la Hines un 
fapt cu totul Ieșit din comun. 
Dup» cursa semifinală, tn timp 
ce alțl concurenți se odihneau In 
vestiare, Hines s-a duș direct 
pe stadionul de Încălzire șl timp 
de mai bine de o Jumătate de 
or» n-a oprit deloc „motoarele”: 
A făcut gimnastică, a executat 30 
de starturi (• •) unele op 1/j for
ță, a tăcut zeci de curse pe dis
tanțe scurte șl chiar complete. 
Finala a fost, in cele din ur
mă, o completare a acestora 1 
întrebat de ce a procedat astfel, 
Hlnes a declarat : ;,Am urmărit 
să-mi mențin concentrarea ner- 
vqaș» Ia un nivel constant ridi
cat. Sînt bucuros că am reușit, 
că am putut cîștiga in fața ve
chiului șl puternicului meu ri
val Charlie Greene, că am obținut 
din nou 9,9 s".

Dintre finalele olimpice aceas
ta a sutei de la Mexico a fost 
cea mai rapidă. Media primilor 
6 elasațl (am ales 6 ca să piitem 
face o comparație cu Roma un
de finalele numărau doar *6 

concurenți șl nu 8 ca la Tokio, 
și Mexico) a fost de 10,03 s ! La 
Tokio această medie a reprezen
tat 10,26 ș iar la Roma 10,28 s. 
Să nu uităm inș» c» la acestea 
din urmă s-a alergat pe zgură, 
tartanul oHclallztndu-se olimpie 
abia acum, ta 1968.

In orice caz, apropo de preli
minarii, este de notat faptul c» 
autori a| unor performanțe de 
10,2 s tn semifinale (Flgueroia, 
Ramirez. Kone) n-au putut a- 
Junge intre primii opt fi c» fără 
fotografierea 
bltrllor ar fi 
grat I

cețurile pantofilor, fiind d«- 
VțDpreflecesorui Îndată luat în primire de me- 

a ftcut să bănuim că 
atletul american suferise o în
tindere despre care am crezut 
că avea să-î stopeze pentru ul
tima cursă. Gum s-a comunicat 
ulterior, n-a fost vorba însă 
decît de o „banală* contractară 
musculară șî Smith a fost re
cuperat imediat. în finală el a 
făcut proba remarcabilelor sale 
calități ctștlgînd detașat, ulti
mii 20 de metri parcurgîndu-1 
pur și simplu cu brațela ridi
cate spre cer. Evident o ase
menea poziție de alergare poa
te fi făcută, dar pe seama... 
performanței! Smith a obținut 
19,78 8 (oficial 19,8 s) — nou 
record al lumii, dar este lim
pede pentru oricine că dacă ar 
fi alergat normal plnă la sfîr- 
șit, recordul ar fi putut fi mai 
bun cu cel puțin o zecime- 
două.

Surprinzătoare înfrîr.gerea 
suferită de John Carlos (20,0) 
la australianul Peter Norman 
(20,0) a cărui linie dreaptă a 
fost cu totul remarcabilă. Spu
nem surprinzătoare, deoarece 
Carlos are în acest an 19,7 ș, 
rezultat ncomologabil deoarece 
a folosit pantofi cu 68 de cuie 
(ulterior J.O. și aceștia au 

fost... oficializați !).
Medii comparative : 1968 — 

20,20, 1964 
20,71 s.

fost rotunjit la 9,90 ») 
ar fl fost cronometrat 
manual, astUl racor- 
era de 9,9 ■ l Drumul 
podiumul olimpie a

— 20,61 și I960 —

Hr
400 m • prilejuit cea

«e ll,« secunde! 
aur LEE EVANȘ 

cm, 78 kg) nu este 
Aleargă pe 48» m 
de 14 ani (1961 ~

★

Alergările pe distanțe scurte 
au fost la această ediție a J.O. 
apanajul, aproape exclusiv, al 
atleților negri, al celor americani 
în mod special. La 100 m toți 
cei 8 linaiiști au fost negri (pen
tru prima oară în istoria Jocuri
lor), la 200 m au fost 5 iar la 
4oo m

La flecare din aceste distanțe 
cronometrajul electric a conșem. 
nat recorduri mondiale : 9,9 s — 
egalat, 19,8 s si, respectiv. 43.8 s. 
Ciștigătorul sutei JIM HINES (22 
de ani, IS3 cm, 81 kg, student in 
educație fizică ta ÎTpiv. Texas) 
a impresionat prin veioeitate și 
prin finișul său debordant. Cu 
15 metri înaintea liniei de sosire 
a avut pur și simplu o rupere 
care l-a distanțat deciși» de 
ceilalți concurenți. La fel a pro-

— 6.

conșem.

In meciul cu Radnickl au 
avut, însă, doar cîteva sclipiri 
din toate acestea. Și fiindcă 
au fost sclipiri, scorul le-a adus 
un avantaj de numai trei punc
te, Nu se poate spune că nu au 
avut situații favorabile ! Dar 
studentele nu au profitat de 
ele. Este suficient să amintim 
doar că, în min. 12, cele mai 
bune jucătoare ale oasnetelor 
Kalenici (nr. 5) și Ciurici (nr. 
6), aveau cile patru greșeli 
personale. Ciurici comisese a 
patra infracțiune în min. 5 ! 
în continuare, bucureștencele 
au încercat coșul tot de la 
semidistanță, deși a fost clar 
pentru toată lumea că nu sint 
„în mină". Ar fj trebuit ca ele 
să execute pătrunderi pe lingă 
cei doi pivoți adverși, deoare
ce fiecare, menajîndu-se, se a-

para doar de formă. Nu au fă
cut aceasta, iar cele două ju
cătoare înalte ale iugoslavelor 
au cules majoritatea baloane- 
lor de sub ambele panouri.

Ecgterina Vogel, Sanda Du
mitrescu și Cornelia Taflan ar 
fi putut forța ca cele două bas
chetbaliste vizate să comită a 
cincea greșeală, dar nu au fă
cut-o, iar adversarele lor au 
rămas in teren pînă la sfîrși- 
tul meciului. înscriind 25 și 
respectiv 22 de puncte 1

Pentru meciul retur de la 28 
noiembrie. Politehnica pleacă la 
Belgrad cu o zestre destul de 
sărară. Sperăm că învățămin
tele primei partide să fie în 
mod just considerat® și că s-a 
văzut că Radnicki nu dispune 
decît de 3—4 jucătoare valo
roase. Dacă antrenorul studen
telor va lua măsurile cele mai 
adecvate, 
vor 
sala 
lua 
mic 
sînt

dacă jucătoarele nu 
mai comite greșelile din 
Floreasca, și dacă vor evo- 
la valoarea lor reală, ni- 
nu este exclus. Dar, parcă, 
prea mulți dacă.,.

Pou! IOVAN

Rezultatele
in divizia B

Duminică, țn divizia B, au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
MASCULIN SERIA I : Crișul
Oradea — sU“ Craiova 60—51 
(34—22), Șe. sp. Mediaș — Medici
na Timișoara 84—57 (39—27), Ști
ința Petroșeni — Constructorul 
Hunedoara 2—0 (neprezentare), O- 
llmpia Satu Mare — Comerțul 
Tg. Mureș 59-92 (27—45), Con
structorul Arad — Politehnica 
Cluj 65—97 (22—22); seria a n-a:

„U“ Buc. — St. roșu Brașov 
61—73 (26—36), Progresul Buc.
— Voința Buc. 67-73 (29-34).
Constructorul Iași — TEES It 
Buc. 60-68 (24-35), Petrolul Plo
iești - ASA Bacău 72-66 (29-35);
FEMININ seria I : „U” Timișoa
ra — Șparțae Salonta 57—43 
(23—17), Sc. sp. Craiova 1... 
sp. Satu Mare 61—54 (27—30), Po
litehnica Brașov — Voința Tg. 
Mureș 44-51 (18-20), Mureșul Tg. 
Mureș — Șc. sp. Brașov 72—37 
<32—18), Șc. sp. Sibiu — Forgsta 
Arad 69-64 (28-34); scria a II-a: 
Arhitectura Buc. — Școlarul Buc. 
33-47 (17-19), Rapid II — Peda
gogic Constanța 55-66 (25—33) 4 
Voința Buc. — Șc. sp. Ploiești 
47—33 (19-16), IEFS II — Olim
pia Buc. 46—44 (22—22), „U" Iași
— „U“ Buc. 62-46 (31—25).

SC.

sosirilor rolul ar- 
tost extrem <Je in-

*
a învins TOMMIE

ECONOMICĂ
DE ADMINISTRARE

A BAZELOR
SPORTIVE

din București, bd. Muncii 
nr. 37—39, sectorul 3, tel.

21.39.71, angajează 
de urgența :

— tehnician norme si 
evidentă,

— contabili principali,
— dactilografă princi

pală,
— inspector principal
— electricieni autorizați,
— electrician auto,
— instalator gaze auto

rizat,
— tinichigiu auto,
— tîmplari universali,
— »er depozit.

La 200 m
SMITH (25 de ani, 191 cm, 84 kg, 
din San Jose) într-o manieră 
care a stupefiat sute de mili
oane de telespectatori... Tn 
timpul celei de a doua semi
finale (prima fusese cîștigată de 
Carios cu 20,1 s — record olim
pic), pe care a încheiat-o tot in 
20,1 s Smith a suferit un acci
dent 
diat 
că 
nici

Cursa de
mal rapidă alergare din istoria 
probei, tn care primii doi cla
sați au reușlț incredibilul : să 
parcurgă fiecare șută de metri 
ta mal puțin 
Medaliatul eu 
(Zi de ani, 180 
un atlet nou. 
de 1» vtrsta
«1,7 n). Ulterior rezultatele sale 
au progresat neîntrerupt de ia 
un sezon la altul : is«?—-54.7 1963— 
5S.0, 1964—47,9, 1965—46,S, «««—
45.2. 1967—44,9, 1968—44,6 (record
mondial neoficial din cauza ce
lor «s de cule 1), volumul uriaș 
de muneă depus te vederea O- 
llmpladel l-a asigurat lui B- 
vans un grad ridicat de pregătire 
«1 e rezistență in vitez» de regim 
I» Indici superiori, «are hau/ fa
cilitat succesul, ajutțndu-l «4 «&- 
tlge pe ultimii metri atunci cînd, 
pentru oricare altul, situația era 
iremediabil compromisă căci 
Larry James conducea cu auto
ritate șl James nu este un spor
tiv oarecare (anul acesta. Ia So
uth Lake Tahou obținuse 44,1).

★

muscular. Faptul că ime- 
după cursă șchiopăta, 

nu se arăta capabil 
să-și mai dezlege și-

de 45,9 și «,1 », considerate ca 
excelente, nu mal pot asigura 
calificarea în... semifinalele 
competiției, asta ca să nu mal 
vorbim de accesul In finală 
barat unor alergători de 45,7 și 
45,9 s I

Medii: 1968—44,63, 1964—45,60 
1960-45,45.

Această apreciere vizează în
să nu numai cursa de 400 m, 
cl șl multe alte probe Intre 
care, de pildă, cea de 100 m 
femei. Campioana olimpică a 
anului 1968, WYOMIA TYUS 
(23 de ani, 170 cm, 61 kg) și-a 
reeditat succesul de la Tokio 
reușind, încă din serii, să-și 
egaleze recordul olimpic (11,2 s). 
în sferturile de finală ea a ob
ținut 11,0 s, performanță supe
rioară cu 0,1 s recordului mon
dial, dar 
2,70 m/s), 
în finală, 
condiții
1,20 m/s). Cursa a fost foarte 
rapidă și iată că 11,1 (egale ve
chiului record al lumii) nu i-au 
fost suficiente australiencei Rae- 
lene Boyle să cucerească mă
car medalia de bronz! Media 
rezultatelor primelor 6 clașate 
(11,16 s) este superioară recor
dului olimpic de la Tokio ! !

Mai mult decît oricare alt 
concurs. Olimpiada mexicană 
impune o revizuire a aprecie
rii generale asupra valorii re
zultatelor din moment ce eifre

m

Divizionarele 
la cea de a Vl-a 

confruntare
MASCULIN

vîntul a suflat cu 
pe care a repetat-o 
de data aceasta în 

regulamentare (vînt

★

feminina de 
specialiștilor 

de aur Ia

In cealaltă probă 
sprint pronosticurile 
indicau că medalia 
200 m va fi disputată de ameri
cancele Barbara Ferrell și Wyo- 
nția Tyus. Prima reușise tn serii 
22,9 s — record olimpic, cea de a 
doua, fără să forțeze, 23,0 s. 
Lor li s-a adăugat, pe lista de 
pronosticuri, australianca Boyle 
care in semifinale a egalat re
cordul olimpic pentru ca insă, 
imediat, Ferrell să fie cronome
trată In 22,8 ». In finală lucrurile 
nu s-au petrecut, conform pre
viziunilor, decît pin» pe Ia Ju
mătatea liniei drepte deoarece 
poloneza irena Kirszensteln-Sze- 
wlnska (22 de ani, 176 cm, 60 kg) 
a avut un finiș irezistibil — In 
maniera iții Smith, dar fftră bra
țele ridicate ! — ciștigfnd net In- 
tr-un timp excepțional : 22,s s 
Și iarăși, lată c» o alergătoare 
eu 22,9 s n-a putut ciștiga nici 
o medalie. Ca si la 100 m 
primelor 6 (22,81 s) ește 
rioar» recordului olimpic 
Tokio — 23,0 ș !

Șt încă o constatare de
general, ațlețli vin pregătiți, la 
astfel de concursuri, nu numai 
pentru finală, ci pentru mal 
multe... finale pentru că chiar 
din serii, unde se presupune 
valorile sint oricum eșalonate 
mal multe trepte, ei aleargă 
un plafon superior. lata, la
timplare, rezultatele din scria a 
111-a a cursei feminine de 200 m :
22.9,
23.9, 
astfel

Constructorul București — 
Voința Tg. Mureș 4984—5101 
p.d. Mureșenii s-au prezentat 
ca o echipă omogenă, cîștî- 
gînd partida la o diferență 
apreciabilă, de 117 „bețe , 
Meciul s-a jucat pe arena 
Voința din Capitală.

Rapid București — Olimpia 
Reșița 5174—5321 p.d. Oaspe
ții au obținut o frumoasă șî 
meritată victorie pe arena 
din Giulesti. Meritul revine 
întregii echipe, dar îndeosebi 
lui I Micoroiu, care a înre
gistrat un rezultat bun s 
950 p.d. (A, PĂPĂDIE — 
coresp.)

Flacăra Gîmpina — Gaa 
metan Mediaș 5317—4916 p.d 
Imbatabili pe teren propriu, 
cîmpinenii au învins ușor. 
Omul nr. 1 al gazdelor a fost 
N Blănării, notat cu 924 p.d. 
(C. VIRJOGHIE — coresp.)

Petrolul Ploiești — Gloria 
București 5202—4974 P-d. A- 
ceastă partidă contează pen
tru returul campionatului Un 
punctaj valoros a fost obți
nut de ploieșteanul D. Du
mitru : 952 p.d. (M. BEDRțJ- 
SIAN — coresp.)

C.F.R. Timișoara 
Cluj 4846—4810 p.d.

feminin

Voința

media 
supe- 
de la

ordin

ca 
P« 
la 

In-

442 p.d., Crista
p.d. (Voința 
ileana Qysr- 
și Margareta 
R-d.

23.1 23,3, 23,5, 23,5, 23,7,
24.2 ! Comentariile devin 
de prisos ■

—■ 402
Reșița 

235'1—2315 p.d.
acestei prime vic-

Petro hi I
La

Romeo VILARA

Povara anului care pleacă'III

(Urmare clin pag. 1)

compărut in fața Biroului F.R. 
Ciclism pentru diferite abateri 
este lungă. Puțini sînt cei care 
nu au avut... măcar o mustra
re în această perioadă și con
statarea reliefează faptul că 
principala carență a ciclismului 
nostru se află în greșeala de 
a fi exclus sau de a fi 
în pregătire problemele 
din educativ.

La începutul carierei 
lergătorii sint (sau par a fi) 
cuminți ca niște fetițe. Preten
țiile lor cresc 
vertiginos, cu 
deeîț valoare^ 
țiază imediat 
li șe par ingenioase, dar care, 
în fapt, sînt niște manevre pu
erile și primul gînd este acela 
de a-i trage pe sfoară pe ofici
ali, de a obține pe căile cele 
mai ușoare (ne gîndim la efort) 
profiturile cele mai mari. în
găduința unora, dezinteresul al
tora le favorizează ascensiunea 
pe acest drum al ipocriziei si 
cînd lucrurile încep să bată ia 
ochi sînt deja foarte grave. 
Talente autentice se pierd an 
de an în mlaștina neașanată 
de forul de specialitate, de clu
buri și asociații, de antrenori.

1969 poate suferi consecin
țele lui 1968. Mulți dintre cei 
care ar fi avut dreptul să facă 
parte din lotul național sint în 
afara lui ca urmare a sancțiu
nilor ce le-au fost aplicate. Un 
ultim exemplu este cel al Iul 
Cristian Tudoran. Ciclist talen
tat, brălleanul vrea cu tot din
adinsul să se rateze ca om. 
Refuză să Se angajeze tn ser
viciu, și-a lăsat o coamă „a 
Ia beatles" și bate bulevardele 
în speranța că pingelele îi vor fi

CavrjuEiiaiixa.

ignorat 
de or-

lor, a-

insă într-un ritm 
mult mai rapid 
sportivă. Se ini- 
în trucurile ce

plătite de federație ! Deci, încă 
un rutier șters de pe lista, U- 
nul cîte unul, toți seniorii ci
clismului se îndreaptă spre 
banca penalizaților și nu este 
greu de prevăzut că în acest 
ritm vom rămîne gțj siguran
ță doaț- cu echipe de juniori. 
Din cei sancționați, șe poate 
alcătui P echipă 4e valoare 
(tehnică), dar neavenită, nulă 
în ceea ce privește esența mo
rală...

Se începe pregătirea pentru 
un nou sezon în condiții pre
care, Cu gtît mai de neînțeles 
este faptul că în planuri — al
cătuite, de altfel, cu grijă — 
nu se prevede nimic pentru e- 
lîminarea acestui agent eorp- 
ziv, care este greșit^ înțelegere 
a menirii sportului și a locului 
pe care tînărul ce vizează per-

formanța îl are asigurat în ma
rea sa familie.

Mai mulți kilometri, politeh- 
nizarea antrenamentului, o mai 
judicioasă planificare a pregă
tirii și evoluției în competiții 
pot aduce o creștere a mediei 
orare, a valorii unora dintre 
cicliști. Dar toate acestea nu 
vor însemna nimic dacă nu se 
adaugă întăritorul moral care 
să curme maladia ce anemiază 
de ani de zile ciclismul nostru,

Voința București — Voin
ța Cluj 2363—2233 p d. în- 
tîlnirea desfășurată ne arena 
Voința din Capitală a de
monstrat încă o dată că jocul 
de popice e prin excelenta 
un sport individual. Prin ur
mare orice cădere apusa Ș,v‘! 
pe umerii echipei, iar atunci 
cînd acestea se repetă, așa 
cum s-a întîmplat eu Mana 
Kuthi (336 p.d.), Alexand-ina 
Ratz (345 p.d.) și Ana Navy 
(354 p.d.) de la oaspete, ele 
devin „fatale". Mult mai o- 
mogene, bucureștencele au 
Obținut o victorie comodă. 
S-au remarcat Cprnelia Moi- 
doveaiiu
Szocs — 415 
Buc.), respectiv, 
faș, — 404 p.d. 
Kelemgn

C.S.M.
Ploiești 
obținerea
torii a reșițencelor au con
tribuit, în mod special Jijia 
și Stanca cu 407, respectiv, 
401 p.d. (D. PLAVIȚU — 
coresp.)

Hidromecanica Brașov — 
Rapid București 2387— 
p.d. Cel mai bun rezultat a 
fost notat în dreptul numelui 
EJenei Ceriiat (Rapid) — 
436 p.d. (C. GRUIA — coresp, 
principal).

Voința Tg. Mureș —- l). Ț. 
Arad 2489—2377 p.d. Marga
reta Szemanyi a reușit o cifră 
ridicată — 497 p,d. (I. pAUȘ 
— coresp. principal).

Gaz metan Mediaș =■ L3- 
roniet București 2168—2-69 
p.d. Ș-a jucat pe arena „Gea
muri", cu care bucureștencele 
s-au acomodat mai bine decît 
gazdele. Elena Trandafir 409 
p.d. (L). Valeria Fodor 398 
p.d. (Gm)(R. ZAMFIR — 
coresp.)

I culinar©!
Și în această lună restaurantele 
și cofetăriile vă oferă variate 
specialități de artă culinară, 
pregătite de maiștri bucătari și 
cofetari.

ANUNȚ
Convenabile, operative și eficiente

sint

limbilor

în

cursurile pentru învățarea

străine, organizate la cerere,

întreprinderi și instituții

cu

Informații și
13.54.69, zilnic

ajutorul cooperativei

„DESERVIREA"
înscrieri tn str. Filitti nr. 10, telefon 

între orele 13—17.
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p

ViZITATI EXPOZIȚIILE CU VÎN- 
ZARE ORGANIZATE DE RES
TAURANTE SI COFETĂRII ÎN 
LUNA NOIEMBRIE!

Ă
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ÎN FAȚA FILEULUI
© Comisia centrală de dis

ciplină a hotărît ridicarea 
dreptului de organizare, pe 
timp de ' " ___
de volei a asociației Voința 
33. Mare, 
Voința - 
mișoara din 20 octombrie 
1968 nu s-au asigurat condiții 
normale de desfășurare a jo
cului, în sensul că arbitrii 
N. Manole și S. Szendrei 
(ambii din Tg. Mureș) au fost 
jigniți, amenințați și bruscați. 
In plus, a fost lovit unul din 

‘jucătorii echipei timișorene 
Arbitrii asistenți (la ace

lași joc) I. Nemeth și T. Var
da, au fost suspendați pe 
timp de 6 luni, începînd cu 

*1 decembrie, pentru Incorec
titudine în semnalizări prin 
care au căutat să favorizeze 
echipa gazdă.

• Pentru Reprezentare la 
pregătirile lotului național

două etape, echipei

deoarece la meciul
■ Universitatea Ti- 
din 20 LA JUMATATEA CURSEI IN „C

SERIA I

— Soda 
(3-0) 
Turzii — 
(2—0)

după înfrîngerea 
de la București

„CENTURA
MOLDOVEI"

de senioare, jucătoarea Gar
men Marinescu (I.E.F.S.) a 
fost exclusă <Bn lot, Iar 
Adriana Albi?, Dana Zaha- 
reanu (Ceahlăul P. Neamț) ți 
Ana Iambric (U.T.A.) au pri
mit aceeași sancțiune pentru 
părăsirea lobului de pregă
tire a lotului de tineret.

A mai fost sancționată eu 
avertisment Florentina De- 
metriu (Penicilina Iași) pen 
tru nerespectarea indicațiilor 
medicului. Junioarele Ileana 
Ștefan (Șc. sp. Oradea), Anca 
Neamțu (Șc. sp. P. Neamț), 
Doina Constantinescu (Șc. sp. 
Ploiești), Maria Raevschi și 
Eva Solomon (U.T.A.), Aurora 
Rincea, Irmgard Brezer și 
Eva Beker (Șc. sp. Timișoara), 
precum și antrenorii lor, Le
vente, Marton, Maria Săvi- 
neșcu, Gheorghe Ivan și De- 
zideriu Bleyer au primit cîte 
un avertisment pentru nepre- 
zentarea sportivelor amintite 
în tabăra de junioare de la 
Sibiu.

Penicilina Iași — Viitorul 
Botoșani 0—1 (0—1)

Textila Buhuși — Mino- 
brad Vatra Dornei 1—0(1—0)

Victoria Roman — Minerul 
Gura Humorului 2—0 (2—0)

Știința Bacău — Foresta 
Ciurea 5—1 (3—1)

Cimentul Bicaz — Nicolina 
Iași 0—1 (0—0)

Foresta Fălticeni — Letea 
Bacău 4—0 (1—0)

Rarăul Cîmpulung — Ful
gerul Dorohoi 1—0 (1—0)

Petrolul Moinești — Unirea 
Negrești 3—0 (neprezentare)

(Corespondenți: I. Deac, I.

Al.
Vieru, G. Groapă, I. Ianeu, 
Șt. Ghimpe, D. Crăciun, 
Stoianovici, A. Rotaru)

CLASAMENT

1. Știința Bac. 15 11 2
2. Foresta Fălt. 15 9 4
3. Viit. Botoșani 15 8 2
4. Textila Buhuși

15 7 3

2
2
5

Un interesant turneu de box, 
rezervat juniorilor, dotat cu 
„Centura Moldovei", va începe 
în ziua de 27 noiembrie, la Iași. 
Antrenorul Dumitru Gheorghiu, 
tare ne-a vizitat recent la re
dacție, ne-a relatat că clubul 
sportiv Nicolina și ziarul local, 
Flacăra lașului, depun eforturi 
susținute pentru a organiza 
această competiție în cele mai 
bune condiții. Au fost invitați 
44 de boxeri, juniori mari și 
mici, din rîndul cărora vor face 
parte campionii și finaliștii din 
1968, precum și alți puglliști 
din Capitală și din provincie. 
Juniorii mari își vor disputa 
șansele la categoriile pană, 
ușoară, semimijlocie, mijlocie 
ușoară și mijlocie, iar juniorii 
mici la minimă, semimuscă, 

cocoș, semiușoară, ușoară, mij
loci® ușoară.

„Intenționăm, ne-a spus an
trenorul Gheorghiu, să organi
zăm în fiecare an această com
petiție, deoarece boxul este pe 
cale să-și recapete popularita
tea în orașul nostru. Tinerii T. 
Ciubotaru și FI. Cos — (cam
pioni pe 1967 și, respectiv, pe 
1938), V. Ciuraru (finalist 1968), 
precum și numeroșii pugiliști 
care s-au calificat în turneul 
final de juniori, ne stimulează 
în activitatea pe care o depunem 
pentru redresarea boxului ie
șean”.

Așadar, la 27 noiembrie, iu- 
bitorii sportului cu mănuși din 
Iași vor viziona prima gală din 
cadrul trofeului dotat cu „Cen
tura Moldovei". Să sperăm că 
această întrecere va fi de bun 
augur...

Arcașii din Tg. Mureș 
au cîștigat „Cupa 

municipiului București1'
Sîmbătă și duminică s-a 

desfășurat în sala Floreasca 
II din Capitală „Cupa mu
nicipiului București", la care 
s-au întrecut arcași din Tg. 
Mureș, Cluj, Petroșeni și 
București. Mai bine pregă
tiți, țintașii din Tg. Mureș 
și-au adjudecat victoria, atît 
la băieți dt și la fete. Con
cursul a constat din două 
probe : la 50 și 30 m distan
ță — cîte două manșe — 
fiecare concurent lansînd cîte 
72 de săgeți. Cu această 0- 
cazie sau stabilit șl primele 
recorduri naționale de sală.

REZULTATE: băieți — 1 
A. Gyorfi (Tg. Mureș) 971 p 
(406 p la 50 m+565 p la 30 m), 
2. I. Matyas (Tg. Mureș) 
895 p (347+548), 3. I. Mol
dovan (Cluj) 884 p (327+557), 
4. I. Heitmann (Tg. Mures) 
882 p (321+561), 5. I. Pop 
(București) 785 p (33J+454). 
Pe echipe: 1.
2748 p, 2. Cluj 2400. p, 
București 2297 p, 4. Petroșeni 
1869 p. Fețe: 1. Magdalena 
Kosa (Tg. Mureș) 810 p (282 
la 50 m + 528 la 30 m), 2 
Victoria Szabo (Tg. Mureș) 720 
p (288+432), 3. Margareta La- 
zăr (Cluj) 694 (220+474), 4. 
Ileana Pali (Tg. Mureș) 594 p 
(129+465), 5. Imola Ipo (Tg 
Mureș) 569 p (207+362). Pe 
echipe: 1. Tg, Mureș 2124 p, 
2. Cluj 1404.

P. GORETÎ, coresp.

„ . _ 5 27-18
5. Minerul Gura Humorului

15 7 * - ~
6. -7. Nleollna Iași
6.-7. Mlnobrad
8. Penie. lași
9. Viet. Boman _ .

Petrolul Momești
15 i

Rarăul Cîmpulung
15

Fores. Ciurea 15
Letea Bacău 15

14. Ciment. Blcaz 15
15. Fulgerul Dorohoi

15
lS.Unlrea Negr. 15

10.
11.
12.
13.

Tg. Mureș
3.

întreceri spectaculoase la judo
BUCUREȘTI
Sala Giuleșți ș-a dovedit 

neîncăpătoare pentru numă
rul mare de spectatori care 
au ținut să asiste duminică 
după-amiază la întrecerile 
„Cupei municipiului Bucu
rești". Cei peste 120 de judo- 
eani, reprezentînd cluburile 
Olimpia, Agronomia, Rapid, 
I E.F.S. ș.a., au oferit celor 
prezenți. numeroase meciuri 
atractive. Revelația reuniunii 
a fost tînărul Dorin Lepă
data (Rapid), primul clasat 
la categoria grea, care în fi
nală i-a întrecut prin supe
rioritate tehnică pe unul din 
favoriți, C. Băiculescu, S-au 
mai remarcat în mod deo
sebit, prin buna lor com
portare tehnică L. Ghiță 
(I.E.F.S.), învingător asupra 
luj N. Georgescu (Rapid), S. 
Marinescu (Agronomia) și 
M, Petrescu (Olimpia) câști
gători în meciurile cu S.Stă- 
neșcu (Olimpia), respectiv, C. 
Ciupercă (Agronomia).

Iată cîștigătorii competiției! 
cat 56 kg — L. Ghiță

SAPTAMINA
PE MICUL

(I.E.F.S,), cat. 63 kg — E. 
Georgescu (Olimpia), cat. 70 
kg —■ M. Petrescu (Olimpia), 
cat. 80 kg — S. Marirjescu 
(Agronomia), cat. 93 kg — I. 
Herman (I.E.F.Ș,) și cat. +93 
kg — D. Lepădata (Rapid). 
D. DUMITRESCU, coresp.

MEDIAȘ
Sîmbătă și 

desfășurat în 
ragiale" din 
a II-a a „< 
competiție organizată (în 
t>une condițiuni) de Consiliul 
local al sindicatelor din Me
diaș și asociația sportivă 
Geamul. La întreceri au par
ticipat 130 de sportivi din 
București, Roman, Orăștie și 
din două asociații medieșene, 
Sănătatea și Geamul. Trofeul 
a revenit reprezentanților 
A, S, Sănătatea Mediaș care 
s-au dovedit a fi cei mai 
tehnici concurenți, eîștigînd 
cele mai multe locuri I pe 
categorii de greutate.

Primii clasați (în ordinea 
categoriilor): T. Popescu (Po
litehnica București), I. Vic
tor (Sănătatea Mediaș), Gh. 
Mereu (Metalul Roman), A. 
Barbu (Sănătatea Mediaș), 
Fr. Keszeg (Sănătatea Me
diaș) și M, Breșbeanu (Poli
tehnica București).

Z. K1ȘNOVEANU, coresp.

duminică s-a 
sala „I. L. Ca- 
loealitate ediția 

.Cupei Tîrnava“, 
organizată

ECRAN
MIERCURI
Ora 19,55 — transmisie 

la Sala Floreasca, repriza a 
II-a a meciului de handbal 
feminin România — U.R.S.S. 
(„Cupa București").

de

JOI

Ora 19,55 — transmisie de 
la sala Floreasca. repriza a 
II-a a meciului de handbal 
feminin România — Ungaria 
(„Cupa București").

SIMBAtA
Ora 19 — transmisie de la 

patinoarul „23 August", repri
zele a II-a și a III-a ale me
ciului internațional de ho
chei pe gheață dintre echipe
le României și Poloniei.

duminica

Ora 12 — transmisia cupla
jului : Dinamo București — 
Universitatea Craiova (fotbal, 
divizia A) și România — 
Franța (rugby).

Ora 19,35 — transmisie de 
la sala Floreasca, repriza a 
II-a a meciului de handbal 
feminin România — Iugos
lavia („Gupa București").

15 
.i
15 

V.
15
15
15

7 3 5 22-17
6 5 4 23-20 
Dornei
6 5
6 3
6 3

4 21-18

7 0
5 4
6 1
5 3
4 4
4 3
0 1

SERIA A

17
17
17

6 20-18 15
6 23-22 15

II-A

Șoimii Buzău •— Petrolis
tul Boldești 4—1 (3—1)

Metalul Brăila — Gloria 
Tecuci 6—0 (2—0)

Rapid Plopeni — Chimia 
Mărășești 5—1 (1—0)

Rulmentul Bîrlad — Petro
lul Berea 1—0 (0—0)

Unirea Focșani — Stuful 
Tulcea 1—0 (1—0)

Ancora Galați — Chimia 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 1—1 
(0-0)

Flamura roșie Tecuci
Ș.U.T. Galați 1—1 (0—0)

Gloria C.F.R. Galați 
Metalul Buzău 3—0 (nepre- 
zentare)

(Corespondenți: M. Dumi
tru, C. Baltag, N. Sima, N. 
Cernătescu, A. Axente, 
Ștefănescu, V. Doruș, 
Arsenie)

CL AS AMENT
1. Rapid Plopenl 15 9 5 1 28-10 23
2. Unirea Foc. 15 9 3 3 30-13 21
3. Petrol. Boldești 15 8 2 5 22-20 18
4. Ancora Galați 15 6 4 5 23-17 16
5. Chimia Or. —

Dej
6. Gloria C.F.R.

Gh. Gheorghiu-
15 4 7 4 18-18 15 

Galați
15 7 1 7 21-22 15

15 6 3 6 17-18 15
15 5 5 5 14-15 15
15 6 3 6 21-23 15
15 5 4 6 24-22 14
15 5 4 6 

........... 15 3 7 5
13, Chim. Mărășeșțț 15 6 0 9
ț' 7.7". 2-U;i 15 2 8 5
15. Flamura roșie Tecuci

15 4 4 7
16. Gloria Tecuci 15 4 2 9

7. Șoimii Buzău
8. Rulm. Bîrlad
9. Petrolul Berea

10. Metalul Buzău
11. Stuful Tulcea
12. Met. Brăila 
1“ '
14. Ș.U.T. Galați'

SERIA A III-A

Ideal Cernavodă —
Conștanța 1—1 (0—0)

Unirea Mănăstirea — Mari
na Mangalia 2—1 (0—0)

T,UG, București — Coope
ratorul Urziceni 4—0 (2—0)

Flacăra roșie București •— 
Olimpia Giurgiu 0—0

I.M U.. Medgidia — Ș. 
Oltenița 2—0 (1—0)

Electrica Constanța — Si
rena București 3—1 (2—1)

Petrolul Videle — Autobu
zul București 1—1 (1—0)

Celuloza Călărași — Ci* 
mental Medgidia 1—1 (0—0)

SERIA A IV-A
Progresul Corabia — Ca- 

raiman Bușteni 1—1 (0—1)
Minerul Cîmpulung Mus

cel — I.R.A. Cîmpina 1—1 
(0—0)

Chimia Tr. Măgurele —
Metalul Tîrgoviște 0—4 (0—1)

Unirea Drăgășani — Pro
gresul Balș 2—1 (1—1)

Voința București — Mus
celul Cîmpulung 4—0 (0—0)

Mașini unelte București — 
Comerțul Alexandria 0—0

Carpați Sinaia — Tehno- 
metal București 2—0 (1—0) .

Prahova Ploiești — C.I.L.
Hm. Vîlcea 3—0 (2—0)

(Corespondenți:
D. Rădulescu, ~ 
Denghei, A. 
Sandu, P. Popescu, 
nescu)

CLASAMENT
1. Met. Ttrg. 15 9 5
2. Carpați Sinaia 15 9 2
3. Voința Buc. 15 8 2
4. Prahova PI. 15 8 2
5. Comerțul Alexandria

15 7 4
6. Progr. Corabia 15 7 4
7. I.R.A. Cîmpina 15 6 4
8. Caraiman Bușteni

15 6 4
9. Mașini unelte București

15 4 5 5 21-18 14
10. Tehnom. Buc. 15 5 4
11. Chimia Tr. Măgurele

15 5 3
12. Progr. Balș 15 5 2
13. Muscelul Cîmpulung

15 4 4
14. C.I.L. Rm. Vîlcea

15 4 2

Aurul Brad — Progresul 
Sibiu 3—0 (3—0)

Tehnofrig Cluj — Minerul 
Ghelar 3—1 (0—0)

Victoria Călan — Știința 
Petroșeni 0—0

Arieșul Turda
Ocna Mureș 32

Arieșul Cîmpia 
Aurul Zlatna 4—0 ,

Mureșul Deva — Mureșul 
Luduș 5—0 (4-r-O)

A.S.A. Sibiu — Metalul 
Copșa Mică 0—0

(Corespondenți: 
dean, N. Todoran, 
ther, P. 
Simion,

C. Filip, 
D. Gruia, D. 
Păpădie 

Șt.
Gh.
lo-

1 38-17 23
4 25-19 20
5 43-19 18
5 29-18 18

4 26-18 18
4 18-13 18
5 23-12 16
5 20-16 16

18-25 13

Ziarele elvețiene care au 
apărut duminică ți luni co
mentează pe larg meciul din 
Capitala României.

„LA TRIBUNE DE LAU
SANNE" scrie printre alte
le : „Elvețienii au fost în
vinși, așa cum de altfel era 
și de așteptat. Cauza prin
cipală ? Tactica defensivă 
Pe care au adoptat-o nu le 
permitea mai mult decît un 
0—2. Și cum această apă
rare exagerată a fost men
ținută aproape tot timpul 
jocului, noi nu am reușit să 
înscriem nici măcar un gol. 
Acest 0—2 obținut ta ase
menea condiții este indis
cutabil : el reflectă realita
tea de pe teren".

Ziarul „LA SUISSE" din 
Geneva publică sub titlul 
„Un gol neregulamentar, dar 
ți erori tactice" următoarele: 
„Apărarea noastră a rezistat 
aproape o oră, după care 
gazdele au luat conducerea, 
drept urmare a unui gol în
scris în condiții neregula
mentare. Chiar dacă scorul 
ar fi rămas alb ptnă la sfîr- 
șlt, nu aveam nici un motiv 
de bucurie, pentru că tacti
ca noastră a fost deficitară. 
Dacă s-ar fi 
puteam spera 
victorie. Este 
mai amintim 
marca goluri, 
taci. Românit 
cui, au dominat în majori
tatea timpului și au părăsit 
terenul cu un 2—0 meritat".

„NATIONAL ZEITUNG" 
din Basel arată1 că victoria 
românilor era așteptată din 
mai multe motive: „avan
tajul terenului, dorința de a 
ge revanșa după înfrîngerea 
de anul trecut, obținerea pri
melor puncte în actualele 
preliminarii. Așa s-au și pe
trecut lucrurile. ?O înfrîn- 
gere scontată, la un scor o- 
norabil. Este inutil să dis
cutăm condițiile în care a în
scris Dumitrache primul gol. 
Cert este faptul că acest gol 
a fost perfect meritat ca ur
mare a unei presiuni care a 
durat o oră. Dacă nu venea 
acest punct, este mai mult 
ca sigur că ar fi urmat altul, 
cum de altfel s-a și 
plat".

„DER BUND" din 
consemnează că nici 
din jucătorii elvețieni 
ridicat la forma sa obișnuită. 
„Să fi fost un complex ? 
Poate că da, însă era de aș
teptat că echipa României 
nu va scăpa prilejul unei 
revanșe, In al doilea rînd, 
scorul egal realizat de ro-

I. Abru- 
A. Ghiin- 
Donciu, I. 

I. Boțocan)
CLASAMENT 
ziatna

Lazăr, L.

1. Aurul
2. Șt. Petroșeni
3. Metalul Copșa
4. Vlct. Că lan
5. A.S.A. Sibiu
6 Mureșul Deva
7. Aurul Brad

4 23-16 19
3 23-11 19
3 28-17 19
5 30-2# 18
4 23-14 "
5 18-18
6 20-25

8. Ărieșul Cimpia Turzii
15 5 5 5 18-16

9. Soda Ocna Mureș
15 6 3 6 27-26
15 7 1 7 20-22
15 6 2 7 26-26 

Arieș
15 6 2 7 19-27
15 5 3 7 22-21
15 5 2 8 22-22
15 3 2 10 9-28
15 2 4 9 13-32

10. 
u.
12.
13.
14.
15
16.

18
17
16

15
15
15
14
14
13
12

BALLABIO
văzut de Neagu Rădulescu

mâni în compania campioa
nei mondiale, a creat o stare 
de teamă în rîndul jucăto
rilor elvețieni. Adăugați la 
acestea atacul inexistent al 
elvețienilor în care Quentin 
a fost o mare deziluzie si 
veți înțelege că un 0—2 nu 
trebuie să constituie o sur
priză. Quentin, autorul golu
rilor în partidele cu Austria 
și Grecia, este în eclipsă de 
formă șl poate nu trebuia 
selecționat, ținînd seama de 
comportările mediocre din 
ultimele meciuri de campio
nat".

„VOLKSRECHT" din Zu
rich arată că „formația Ro
mâniei putea să și piardă a- 
ceșt meci. în prima oră de 
jac s-a văzut că echipa gaz
dă este țtăpînită de o ner
vozitate caracteristică acelor 
formații care doresc să in- 
scrie cit mai repede ți cit 
mgi multe goluri. Așa se ex
plică marile ratări ale gaz
delor și unele șuturi lipsite 
de adresă. Ei bine, dacă el
vețienii ar fi realizat măcar 
un gol tn prima repriză din 
ocaziile avute, scorul final 
ar fi fost altul".

„SPORTING’’ din Ztirich 
comentează în felul următor 
meciul : „Un joc slab, in 
special in prima repriză, cî?- 
tlgat pe merit de o echipă 
ceva mal bund decît parte
nera ei. Apărarea masivă a 
elvețienilor a făcut ca timp 
de o ord scorul să fie alb. 
Apoi ea a cedat, datorită in
versării unor chestiuni de 
natură psihologică. La în
ceput românii au acționat 
nervos, pripit și apoi, după 
golul lui Dumitrache, rolu
rile s-au inversat. Dacă nu 
ar fi existat această nervozi
tate a gazdelor, scorul putea 
să fie și mai mare".

jucat deschis, 
chiar ți la o 
însă inutil să 
ci pentru a 
trebuie să a- 
au dirijat jo-

Mln. Ghelar 
Met. Aiud 
Minerul Bala

Arleșul Turda 
Tehnolog Cluj 
Progr. Sibiu 
Mureș. Ludijș

(Clasamentul a fost modifi
cat în urma omologării re
zultatului meciului Mureșul 
Luduș — Știința Petroșeni 
(din etapa a Xll-a) cu 3—0 
în favoarea Științei Petroșeni 
(pe teren 0—1) deoarece Mu
reșul Luduș a folosit mai11

1

Berna 
unul 

nu s-a

13
13
12

întîm-

I.T.C.

SERIA A V-A

9 13-32
15. Minerul Ctmpulung Muscel

15 2 5 8 13-26
16. Unirea Drăgășani

15 4 1 10 10-33

N.

(Corespondenți: N. Pană, 
Gh. Tufcea, D. Diucenescu, 
Gh. Papuc, I. Mavlea, C. For 

pescu, V. Pancu, I, Ăchim)

CLASAMENT
15 10 5 0 33- 5 25
15 9 2 4 36-12 20
15 8 4 3 27- 8 20
15 7 5 3 28-18 19
15 6 7 2 24-14 19 

a
6 4 5 24-19 16

ÎS
16

1. I.M.U. Med.
2. Ș.N. Oltenița
3. T.U.G. Buc.
4. Ciment. Med.
5. Autob. Buc.
6. Electrica Constanța

15 c : ; ::
7. Marina Mang. 15 5 6 4 20-19
8. Flacăra r. Buc. 15
9. Celuloza Călărași

10. Ideal

Progresul Strehaia 
mii Timișoara 1 — 1 (0—0)

Autorapid Craiova — Vic
toria Caransebeș 1—1 (0—0)

Energetica Tr, Șeverin — 
Voința Lugoj 1—1 (0—1)

U, M. Timișoara — Dună
rea Calafat 4—1 (1—1)

Victoria Țg. Jiu — Mine- 
rpl Anina 1—1 (0—1) ,

Furnirul Deta — Minerul 
Bocșa 2—0 (0—0)

Metalul Topleț — Minerul 
Motru 4—2 (1—0)

Minerul LupȘțli 
roșu Plenița 4—0

(Corespondenți: 
M, Popescu, 
ipiăiașu, “ 
Șprinca, 
tcscu)

N. 
C.

— Steagul 
(3-0)
C. Bărboi, 

Manafu. R. 
Chi vulescu. 
Avram,

Gh.

1,
N. 

Co-

6 4 5 21-21
15 6 3 6 16-27

3 7 5 17-27
4 4 7 25-27
3 6 6 11-21 12
3 4 8 16-33 10

.......i
15 4 2 9 9-28 10

15. Sirena Buc. 15 3 3 9 20-29 9
16. Coop. Urzlcenl 15 2 4 9 15-34 8

Cernavodă
15

Giurgiu 15 
C-ța 15

11. Ollm.
12. I.T.C.
13. Petrol. Videle 15
14. Unirea Mănăstirea

15
ls
12

Concursul suplimentar Pronosport nr. 2,

Azi ultima zi!
Mîine are loc al doilea con

curs suplimentar Pronosport 
organizat cu prilejul celor 
trei mari competiții europene 
ale echipelor de club : „Cupa 
campionilor europeni", „Cupa 
cupelor" și 
tîrguri".

„Cupa orașelor

Au mai rămas 
ore pentru de

Nu uitați; 
numai cîteva 
punerea buletinelor la con
cursul suplimentar Pronosport 
nr. 2 de mîine miercuri 27 
noiembrie 1968.

® Publicăm în continuare 
cîștigătorii excursiilor de la 
concursul excepțional Prono- 
expres din 10 noiembrie 1968 ( 
26. Roșu Dumitru din Buau- 
rești; 27. Bărbat Aurel — 
Sighișoara; 28 Igraț Cornel 
com. Lazuri — Gurahonț jud. 
Arad; 29. Javăr A. Arthur 
oraș minier jud. Prahova; 30. 
Constantinidl Spiru — Bucu
rești ; 31. Sandu Valeriu — 
București; 32. Țupran Ni- 
colae — București; 33. Len
gyel Edith — Cluj ; 34. Cos- 
tache Alexandru — Cluj ; 35 
Muscata Mihai — Constanța; 
36. Nestor Nicolae — Con
stanța ; 37. Szerkeli Olimpia
da — Constanța; 38. Barbu

CLASAMENT

1. Minerul Anina 15 8 4
2. Minerul Lupeni 15 8 3
3. Voința Lugoj 15 8 3
4. Victoria Caransebeș

T* * ‘
5. U.M. Timiș.
6. Met Topleț :
7. Furnirul Deta
8. Victoria Tg. Jiu

9. St. r.

18
17
17
15

Miercuri și sîmbătă
Negoescu înscrie primul 
gol în poarta echipei 
bucureștene. Fază din 
meciul Carpați Sinaia 
Țehnometal București 

(?~0)
Foto : V Zbarcea 

coresp.

Dubla întîliiirc
de juniori

România - Turcia

mulți jucători fără 
nuală).

SERIA A VII-A
Minerul Baia Sprie — Bra

dul Vișeu 3—0 (0—0)
Dacia C)radea — Gloria

Bistrița 2--.1 (2-1)
Somcșul Șatti Mare--C.I.L.

Sighetiil Marmației io—o
(5-0) ’

Dmarno Oradea —’ Vicțo-
ria Cărei 0—1 (0—1)

Topitoru] Baia Mare —
C.I.L. Gherla 4—2 (1—2)

Steaua roșie Salonta — 
Olimpia Satu Mare 1—0 
(0-0)

Bihoreana Marghita — 
Constructorul Baia Mare 
0—0

Unirea Dej — Unirea 
I.A.S. Oradea 4—0 (0—0)

Coloram Codlea — Lem
narul Odorheiul Secuiesc 
1—4 (0—3)

Chimica Tîrnăveni — 
C.F.R Sighișoara 4—0 (2—0)

Chimia Făgăraș — Oltul 
Sf. Gheorghe 3—1 (?—0)

Tractorul Brașov — Voin
ța Tîrnăveni 5—0 (3—0)

Toipedo Zătnești — Vitro- 
metan Mediaș 2—0 (0—0)

Chimia Orașul Victoria — 
Avîntul Reghin 2—2 (1—1)

Ultima reprezentativă națio
nală de fotbal român care nu 
a încheiat încă sezonul com- 
petițional este cea de juniori: 
selecționata noastră va susține 
săptămîna aceasta o dublă în- 
tîlnire amicală, de tradiție, cu 
echipa similară a Turciei. Cele 
două partide se vor desfășura 
miercuri, 27 noiembrie, la MO
RENI și sîmbătă, 30 noiembrie, 
la GIURGIU.

Steaua
invitată

(Corespondenți; R. Borloș, 
I Păuș, S, Bucur, I. Ducan, 

G.B, Stoiciu. E. Bogdan, 
Chiriaș, E. Asian)

în Anglia

Ion corn. Rimnic de Jos — 
Constanța; 39. Petre Gh. Ni- 
colae corn. Teiș — Dîmbovița;
40. Bițu
41. Nițu Gheorghina 
tești; 42 Ghenu Gh. Ion corn. 
C.’ Lung

Ilie Tîrgoviște ;
Pi-

C. Lung Muscel — Argeș; 
43. Berede Ion com. Pocola 
jud. Bihor; 44. Petruș Gheor
ghe corn. Aleșd jud. Bihor; 
45. Ionescu George Emil — 
Bistrița; 46. Stroișteanu Mi
hai — Tărlugeni — Brașov ; 
47. Guibuș Nicolae com. ®o- 
vasna jud. Prahova ; 48. Dedu 
A. Ion satul Negoiaș — Bu
zău ; 49. Rădulescu Dumitru 
corn. Șirlău — Brăila; 50. 
Țig loan — Caransebeș.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 47 

DIN 20 NOIEMBRIE
Extragerea I s Categoria I : 

variante a 61.438 lei; categoria 
H-a 110 a 1.117 lei ; categoria 
ni-a : 2.650,5 a 46 lei.

Extragerea a II-a : Categoi 
A : 3,5 variante a 27.860 lei ; c 
tegoria B : 287,5 a 339 lei; cate
goria C : 4.487,5 a 21 lei.

Un premiu de 61.438 lei a re
venit participantului Stănclulescu 
Ion din Tigreni jud. Argeș pe un 
buletin 100%.

2

a

15 7 4 4 17-13 
15 6 5 4 35-19 
15 8 I 6 30-26 
15 7 1 7 21-21 

|
15 5 4 6 25-17 

Plenlța 15 6 2 7 20-21
10. Dunărea Calafat

15 6 3 7 22-26
11. Progr. Strehala 15 6 4 6 19-30
12. Șoimii Tim. 15 4 5 6 14-17 13
13. Minerul Bocșa 15 6 1 8 20-34 13
14. Energia Tr. Severin

15 5 2 8 21-24 12
15. Minerul Motru 15 4 4 7 20-25 12
16. Auto. Craiova 15 2 6 8 8-29 9

(Clasamentul a fost modi
ficat în urma omologării re
zultatului meciului Furnirul 
Deta — Dunărea Calafat (din 
etapa a X-a) cu 3—0 (pe te
ren 1—0) deoarece Dunărea 
n-a prezentat pe teren, con
form regulamentului, doi ju
cători sub Î8 ani).

14
14
14
14

SERIA A VI-A
Minerul Baia de Arieș — 

Metalul Aiud 1—0 (0—0)

• La meaiul de fotbal Ro
mânia — Elveția s-a înregis
trat cel mai mare număr de 
turiști străini venifi la Bucu
rești In vederea unei, partide 
de fotbal. După primele două 
avjoane care au adus 201 tu
riști, alte trei avioane au tran
sportat la București încă 300 
de susținători ai echipei elve
țiene. Și nu se poate spune eă 
galeria lor nu s-a făcut sim
țită...

• Politehnica Timișoara are 
un nou antrenor pe ȘTEFAN 
CfRJAN. Este oare Începutul 
oiensivet timișorenilor pe ca
re intenționează s-o dezlănțu
ie, tn retur, pentru a cuceri 
pozițiile pierdute In clasament?

• Fotbaliștii DAN COE șl 
CONSTANTIN JAMAISCH1 au

(Corespondenți: Al. Domu- 
ța, G. Ilie, A. Verba, S. Va- 
sile, L, Chira, Gh. Cotrăii, 
A. Pașcalău, T. Prodan)

CLASAMENT
1. Olimpiei Satu
2. Unirea Dej
3. Vlct. Cărei
4. CIL Gherla 

Unirea IAS

CLASAMENT

5-
6.
7.

Mare
15 10 4 1 25- 1
15 10 2 3 45-12

15 10 2 3 41 9 
15 8 0 7 24-22 16 

Or.
15 7 2 6 19-20 

Topitoru! Baia Mare
15 7 2 6 22-27

Constructorul Baia Mare
6 22-24
7 16-20

15
8. St. r. Salonta 15
9. Gloria Bistrița

10. CIL Sighet :
11. Din. Oradea
12. Someșul Satu
13. Dacia Oradea :
14. Minerul Baia
15. Bihor. Marghlta

15 4 3

15 5 S
15 5 3
15 5 2 
Mare
15 5 2
15 5 2
Sprle

15 6 S

24
22
22

16
16
15
14
13
13

1. Chimia Făg. 15 12 1
2. Chimlea TîrnSvenl

15 9 2
3. Oltul St- Gheorghe

15 7 6
4. Avln. Reghin 15 a 2
5. Lemnarul Odorhei

15 7 3
6. Torpedo Zărneștl

15 6 4
7. Medicina Tg, Mureș

15 ' "
8. Tractorul Bv. iș
9. Colorom Codlea

15
19. Chim. Vlct. 15

11. Carpați BV. 15
12. CFR Slghjș. 15 

. 13, Unirea Cristur
14, Vitro. Mediaș 15
15, Voința Tîrnăveni
18. Mln. Bălan 15

4 8
5 6

2 35-11 25

4 36-14 20
2 27-17 20
5 30-25 18

5 30-19 17
5 21-18 16

6 18-27 14
6 16-29 14
6 15-19 13
7 13-25 13
7 20-20 12
8 15-24 12

5 4
5 4
4 5
5 3
4 4
62
3 2 10 12-32 8
2 3 10 17-38 7

★

8 8-23 11
16. Bradul Vișeu 15 5 0 10 11-33 10

SERIA A VIII-A

Minerul Bălan — Unirea
Cristurul Secuiesc 1—1 (0—1)

Medicina Tg. Mureș — 
Carpați Brașov 1—1 (1—1)

Mulțumim pe această cale 
corespondenților noștri vo
luntari, care de-a lungul tu
rului campionatului diviziei 
C, duminică de duminică, 
ne-au comunicat rezultatele 
meciurilor.

revenit pe gazon și vor putea 
ii văzufi in echipa de tineret- 
rezerve a Rapidului, care joa
să duminică la Petroșeni, tn 
compania Jiului. De ei depin
de reîntoarcerea 
nitură.

In prime gar-

• Zi grea, 
pentru comisia 
a F.R.F., eore se va ocupa de 
o serie de aspecte negative

astăzi, mărfi, 
de sompetifii.

privind organizarea unor me
aturi de fotbal. Pe rol organi
zatorii și terenurile din Bra
șov, Moreni, Satu Mare eta.

• Deși activează In divizia 
B, Steagul roșu n-a fost uitată 
de impresarii și organizatorii 
străini.

Dovada: echipa brașoveană 
a primit zilele trecute o ofer
tă pentru un turneu In R.F. « 
Germaniei.

Pe adresa F. R. Fotbal a so
sit, săptămîna trecută, o Invita
ție adresată de echipa Sheffield 
Wednesday (Anglia) campioanei 
noastre, Steaua. Fotbaliștilor 
noștri le-a fost propus un tur
neu de trei Jocuri în Anglia, 
pentru a doua Jumătate a lunii 
februarie.

Meci international 
pe stsdioniil Ginlești

în ultimul meci al turneului 
pe care îl efectuează in țara 
noastră, formația suedeză I.F.K. 
Gdteborg întîlnește azi, pe sta
dionul Ciulești, de la ora 14, 
echipa Rapid.

După cum Se Știe, în primul 
meci al turneului, fotbaliștii 
suedezi au învins, săptămîna 
trecută, pe stadionul Republi
cii, pe Progresul cu 2—1.

0 sdectimtă
studențească română
invitată în Franța

Asociația Națională Fran
ceză a Sportului ȘcĂlar și U- 
niversitar (A.S.S.U.) organi
zează în Iulie 1969 un mare 
turneu internațional de fot
bal destinat echipelor studen
țești. întrecerea, care se va 
desfășura pe Riviera franceză, 
la Monaco și Nisa, va aduna la 
start, ta calitate de invitate, 
reprezentativele studențești ale 
Angliei, Portugaliei, R.F, a 
Germaniei etc. Forul organiza
tor a lansat o invitație similară 
și unei selecționate studențești 
din România.



împreună cu jucătorii dinamoviști, In așteptarea 
meciului de miercuri

LONDRA, 
Aeroportul

Speackerul anunță :
cursa

25 (prin telefon). 
Băneasa. Ora 8,30. 

„Călătorii 
pentru cursa internațională 
București-Viena-Franckfurt sînt 
invitați la avion”. Printre cei 
care se îndreaptă spre pistă 
sint și fotbaliștii de la Dinamo 
București, care pleacă în An
glia, pentru a susține al doi
lea meci cu West Bromwich 
Albion, în cadrul „Cupei cu
pelor". De la Franckfurt, cu 
un alt avion, se va călători 
mai departe spre Londra și de 
aici, cu trenul, spre Birming
ham. Voi avea plăcerea să călă
toresc împreună cu jucătorii 
dinamoviști și să-i urmăresc 
apoi in partida pe care o vor 
susține în Anglia. Și sper 
ca veștile pe care le voi trans
mite să
— poate 
ranțele 
din țara 
nicarului ar fi, în aceste con- 
dițiuni, dintre cele mai plă
cute...

Înainte de a ne îmbarca dis
cutăm din nou despre meciul 
de miercuri.

— A fost greu la București
— ne-a spus Bazil Marian — 
deci cu atit mai dificil va fi, 
firește, la Birmingham. Dar, 
la fotbal, nu poți să dai pro
nosticuri. Pierzi, sau, dimpo
trivă, cîștigi, cînd te aștepți 
mai puțin. Cit privește lotul 
pe care îl deplasăm, el cu
prinde pe : Datcu, Coman, Po
pa, Boc, Dinu, Ștefan, Gherghe- 
li. Radu Nunweiller, Stoenescu, 
Sălceanu, Pircălab, Dumitrache, 
Frățilă, Naghi, Haidu, Varga.

O surpriză plăcută: Pîrcălab 
joacă! Se pare că 
medicilor în legătură 
lui fizică n-au prea 
temeiate.

— Mă simt perfect, 
rău că n-am jucat în meciul 
cu Elveția. Tot am avut însă o 
compensație: m-am odihnit. 
Sper ca această acumulare da 
forțe să-mi folosească în în 
tîlnirea cu englezii.

Fără să manifeste un opti
mism exagerat, nepotrivit la 
urma urmei. Cornel Popa, am
bițiosul fundaș al echipei di- 
namoviste, ne prezintă o „teo
rie" nu chiar atît de fantezistă'.

— Cred că dacă am fi cîs- 
tigat la București cu 1—0, să 
Zicem, am fi intrat mai... spe- 
riați pe terenul din Birming
ham, întrebîndu-ne cum vom 
putea apăra în fața unei echipe 
atît de puternice ca West 
Bromwich Albion, pe terenul 
ei, un avantaj 
Pe cînd așa, va 
gîndirn nu numai 
și la atac, adică 
normal...

Ora 9.
continuăm 
interviuri, 
cluzia că 
jucătorilor 
Rețin, de pildă, 
Datcu :

— In meciuri 
multe speranțe 
portar. Sper să 
întregime (ceea 
cu neprimirea nici 
mai ales că am în 
tori în formă, care mă 
scuti, cred, de jumătate dintre 
emoțiile pe care mi le pregătesc 
înaintașii englezi. Mai trebuie, 
oricum, în postul de portar, și 
un pic de noroc...

Ora 14. Avionul nostru ate
rizează la Londra. Coborîm. 
Primul lucru pe care îl facem 
este să ne potrivim ceasurile. 
(In zilele în care vom sta aici 
ele vor marca un minus de 
două ore față de ora Bucureș- 
tiului). Mîine dimineață vom 
porni mai departe, spre Bir
mingham,

Ce ne rezervă dinamoviștii ? 
O surpriză plăcută ? Poate că 
da. Nu este oare timpul să 
se spargă gheața, in favoarea

MOSCOVA, 25 (prin telefon). 
Dacă scorul cu care echipa de 
tenis de masă a României a 
pierdut duminică în fața primei 
reprezentative a Uniunii Sovie
tice în întilnirea oficială din 
„Liga europeană" a putut apare 
pentru unii ca surprinzător, 
ce s-ar mai putea spune des
pre următoarele două înfrîn- 
gerl — suferite de 
noștri luni după-amiază - 
compania selecționatelor 
(2-5) și C (3-4) ale 
dă, Chiar dacă este 
partide amicale ?

în primul rînd că

sportivii 
în 
B 

țării gaz- 
vorba de

tenisul de

de In
și, de 
cu co-

tehni-acum rezultatele
celor două meciuri sus- 

luni după-amiază în sala

nu dezică prea mult 
chiar de loc ! — spe- 
iubitorilor de fotbal 
noastră. Misiunea cro-

rezervele 
cu starea 
fost in-

Îmi pare

atit de mic. 
trebui să ne 

apărare, ci 
un

fa 
la

In

fotbal

avion, 
mini-

DE LA TRIMIȘII 
NOȘTRI SPECIALI

noastră, și atunci cînd e vorba 
de un meci in deplasare ?

Mîine, vă voi transmite ul
timele vești...

In cercurile suporterilor echi
pei din Birmingham multe co
mentarii sînt dedicate jocului 
slab prestat de West Brom în 
etapa de sîmbătă a campiona
tului primei ligi. Circumstan
țele atenuante ale învinșilor 
pledează, în principal, prin no
tabila absență din buturi a por
tarului John Osborne, ușor ră
nit, care — se precizează aici — 
ar putea reintra în meciul cu 
Dinamo. Opinia generală este, 
totuși, că impulsul unei compe
tiții europene va readuce echi
pa engleză la nivelul ei obiș
nuit.

C. FIRANESCU

Plecăm I
seria acestor 

care îmi oferă con
starea de spirit a 
români este bună, 

cele spuse de

grele, cele mai 
sînt legate de 
le

ce
confirm în 
ar echivala 
unui gol!), 
față apări- 

vor

BRUXELLES, 25 (Agerpres). 
— în cadrul lucrărilor comi
tetului european al fedetați- 
ei internaționale de atletism, 
care au luat sfîrșit duminică 
la Bruxelles, au fost omolo
gate noi recorduri mondiale. 
Pe lista noilor recorduri ofi
ciale mondiale figurează și 
performanta de 6,82 m rea
lizată la J.O. de la Ciudad 
de Mexico în proba de sări
tură în lungime de către 
atleta româncă Viorica Visco- 
poleanu, campioană olimpică

Tot cu acest prilej a fost 
stabilit calendarul internațio
nal pe anul viitor. După cum 
se știe, campionatele europene 
de atletism se vor disputa 
în 1969 (16—21 septembrie) la 
Atena. Concursurile se vor 
desfășura pe o pistă de tar
tan care va fi amenajată la 
începutul lunii iunie. O co
misie specială va verifica din 
punct de vedere tehnic insta
lațiile stadionului. în calen
darul internațional — 1969 fi-

x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

masă sovietic dispune Și de re
zerve valoroase și tinere în as
censiune : triplul campion al 
U.R.S.S., Sarchis Sarkojan, Rita 
Pogosova, Taimuraz Ramazaș- 
vili, Constantin Dimitrov. Mai 
ales Sarkojan s-a dovedit un 
fin tehnician și tactician. El lo
vește cu multă siguranță 
gea și are un atac din 
necruțător. Și nu trebuie 
că el este, deocamdată, 
rezervă — 
experiență 
mație.

In al doilea rînd, și aici ne 
referim la lotul român, din pă
cate dintre cei care au evoluat 
la Moscova doar Maria Alexan
dru a corespuns parțial. Ceilalți 
au avut comportări mediocre. 
E drept că Giurgiucă l-a învins

min- 
rever 
uitat 
doar 

din cauza lipsei de 
— în prima for-

pe campionul unional Sarkojan, 
în schimb el a suferit înfrin- 
geri jenante. Sîndeanu a părut 
derutat și parcă țintuit locului, 
Iar Rethi a făcut o adevărată 
figurație. Dar mai sînt încă 
multe de spus asupra unor ca
rențe manifestate de sportivii 
noștri In cele două zile 
trecere de la Moscova 
aceea, vom mai reveni 
mentarii.

lată 
ce ale 
ținute
„Aripile Sovietelor" :

U.R.S.S. B — ROMÂNIA 
5—2: Vardanian — Giurgiucă 
2—0 (18, 12), Sarkojan — Sîn
deanu 2—0 (10, 19), Rita Pogo
sova — Maria Alexandru 0—2 
(—8, —6), Sarkojan, Vardanian
— Giurgiucă, Rethi 2—1 (15,
—18, 7), Pogosova, Sarkojan — 
Maria Alexandru, Giurgiucă 
2—0 (11, 17), Sarkojan — Giur
giucă 1—2 (—19, 18, —14), Var
danian — Sîndeanu 2—0 (10, 14).

U.R.S.S. C — ROMÂNIA 
4—3 : Ramazașvili — Rethi 2—0 
(16, 12), Dimitrov — Giurgiucă 
2—0 (16, 20), Svetlana Grimberg
— Maria Alexandru 0—2 (—19, 
—14), Ramazașvili, Dimitrov — 
Giurgiucă, Rethi 2—0 (18. 16), 
Grimberg, Dimitrov — Maria 
Alexandru, Giurgiucă 1—2 
(—17, 16, —19). Ramazașvili — 
Giurgiucă 1—2 (16, —18, —15), 
Dimitrov — Rethi 2—0 (19, 12).

C. COMARNISCHI

gurează mai multe intîlniri 
decît în anii trecuți. în cursul 
lunii februarie vor avea loe 
cîteva concursuri internațio
nale de sală la Sofia, Bucu
rești, Riga, Dortmund, Le
ningrad, Berlin. întilnirea 
Franța — Italia — România 
se va desfășura în zilele de

Europei care va întilni se
lecționata Americii, la 30 și 
31 iulie 1969, la Stuttgart să 
fie Takacs (Iugoslavia). Con
ducerea tehnică a echipei fe
minine a fost încredințată 
cunoscutei sportive olandeze 
Fanny Biankers-Koen.

Comitetul european a fixat,

european al I.A.A.F,® Lucrările comitetului
• Bogat program în perspectivă pentru 1969
21 și 22 iunie la Paris. în zi
lele de 7 și 8 iunie va avea 
loc la Sofia „triunghiularul" 
Bulgaria — R. D. Germană 
— România, iar la 16 iulie 
a fost programată, la Atena 
întilnirea România — Gre- 
cia. Orașul Stockholm va găz
dui, la 21 iulie, meciul, atle
tic România — Italia 
Suedia.

S-a stabilit ca directorul 
tehnic al echipei masculine a

in cadrul acestor lucrări, stan- 
dardurile care trebuiesc rea
lizate între 1 ianuarie și 1 
septembrie 1969 pentru cam
pionatele europene de la 
Atena. Iată lista acestor stan- 
darduri ; masculin ; 100 m
plat 10.3 ; 200 m plat 21 ; 400 
m plat 46,8 ; 800 m plat 1:47,6; 
1500 m plat 3:42; 5000 m 
plat 13:50; 10.000 m plat
29:00 ; 110 m garduri 14,2 ; 
400 tn garduri 51,2 ; 3000 m

bucureșfeni
au trecut
de primul tur

LA POLO

Dinamoviștii

Ilcanai Drîmbă (stingă): asalt de...
leanu, înaintea meciului România — Iugoslavia...

încălzire cu Suzana Ardc-

Campionatul balcanic de scrimă

văzut cu ochii oaspeților
(Urmare din pag.

Din păcate, despre noi 
tem spune mare lucru. Prezența 
lotului grec a fost oarecum sim
bolică. Asta fiindcă am luat to ■ 
tul de la început. Avem ele
mente cu certe posibilități, pro-

1)
nu pu-

7400 
lun- 
salt 
m ;

obstacole 8:42 ; decatlon 
puncte ; înălțime 2,11 ; 
gime 7,60 iii ; triplu 
16,10 ni ; prăjină 4,90 
greutate 18,60 ni ; disc 57,50
m ; suliță 79 m; ciocan 
65,00 m ; feminin : 100 ni plat 
11,6 ; 200 m plat 24 ; 400 m 
plat 54,5 ; 800 m plat 2:05 ; 
1500 m (probă nouă fără stan
dard), 100 m garduri (probă 
nouă fără standard) ; pen
tatlon 4700 puncte ; înălțime 
1,71 ; lungime 6,30 ; greutate 
15,80 m ; disc 54 m ; suliță 
53,00. In program figurează de 
asemenea și proba de ștafetă 
4X400 m. în cadrul ediției 
„europenelor" de la Atena va 
funcționa o comisie „anti
doping".

Pentru organizarea campio
natelor europene de atletism 
din 1974 candidează orașele 
București, Madrid și Lausanne. 
Ședința de calendar a comi
tetului european, va avea loc 
în 1969 la București sau Ma
maia.

■ CAMPIONATELE IN ȚĂ
RILE EUROPENE ■ ALTE 
DOUA MECIURI INTERNA
ȚIONALE ÎN COMPETIȚII OFI

CIALE

PE GLOB

Telefoto : AGERPRES

Overath (stingă) în luptă cu fundașul cipriot Kautzilleris. 
Fază din meciul Cipru — R.F.G. (0—1) desfășurat sîmbătă la 
Nicosia, în preliminariile C. M.

babil 
toate 
ani, dar ne trebuie tehnică, multă 
tehnică.

In această privință prima edi
ție a Campionatului balcanic a 
însemnat un foarte bun prilej 
de învățăminte. Profesorii ro
mâni ne-au arătat, la floretă mai 
ales, care este calea viitorului 
Grecia, care a avut un campion 
olimpic la sabie, pe lanis Geor
giadis, încă de la ediția' inaugurală a ... - - 
promite 
primul plan al 
tive“.

DL. 
cia) : 
prezintă foarte 
școală tînără ca a 
ne-am făcut însă iluzii :■ am ve
nit la București să acumulăm 
experiență, îndeosebi la floretă. 

. Consider că, în parte, am reușit.
îmi manifest nădejdea că acest 

campionat balcanic va, însemna 
o competiție europeană de mare 
succes, că ea își va statornici o 
puternică tradiție.

Mulțumesc gazdelor pentru cal
da lor ospitalitate".

Ultimul interlocutor a fost dr. 
ANDRAS FELKAY, arbitrul prin
cipal,, care l-a înlocuit, în ulti
mul moment, pe colegul său, cir. 
Lajos Baltazar : ,,Excelentă ini
țiativă, acest Campionat balca
nic 'de scrimă, programat la 
București. Românii s-au impus 
nu numai ca valori apreciabile 
in acest sport, ci și că foarte 
buni organizatori. Felicitări.

Valoarea armelor a fost, în 
toate cazurile, ridicată. Românii 
s-au detașat net la floretă bă
ieți și fete unde sînt consacrați 
pe plan mondial. La spadă a 
existat un oarecare echilibru, 
dar, pînă la urmă, tot trăgătorii 
români au terminat în avantaj. 
Singură, proba de sabie pare să 
fie apanajul scrimerilor bulgari

Pentru a se alinia integral la 
. celelalte concursuri și competi

ții de ahvergură de pe continent 
și de pe glob se impune ca 
acest campionat să folosească 
chiar cu ediția următoare, siste
mul de echipe cu patru trăgă
tori, ceea ce ar reprezenta și un 
avantaj : în cazul în care unul 
dintre trăgători ar fi ceva mai 
slab, acest handicap ar putea fi 
recuperat relativ ușor.

Mulțumesc comitetului de orga
nizare pentru amabila invitație 
ce ne-a fost făcută. Sper să fi 
fost imparțial în arbitraje".

că v-ați convins și dv., in 
cazurile tineri sub 20 de

olimpiadelor moderne, 
să readucă scrima pe 

activității spor-

NEFY
Un argint

GUDEM (Tur- 
și un bronz re- 
mult pentru o 

noastră. Nu

BUDAPESTA 25 (prin tele
fon). In ultimul meci dispu
tat în grupa preliminară a 
„C.C.E." la polo, Dinamo 
București a înregistrat o nouă 
victorie : 10—2 (I—1, 2—0,
3—0, 4—1) cu Ruda Hvezda 
Kosice, prin golurile înscri
se de : Zamfirescu 3. Mărcu- 
lescu 2, Novac, Blajec, Kro
ner, Mihăilescu și Zahan.

Partida cea mai importantă 
din ultima zi a opus forma
țiile Ferenevaros și Akade- 
mik Sofia. '............... ~
dapesta au 
dificultate 
1—1, 0—0). 
bulgarii au 
tiuri.

în urma
Ferenevaros și Dinamo s-au 
calificat pentru grupele se
mifinale (tragerea la sorți la 
30 noiembrie). Revenind asu
pra întîlnirii dintre campioa
nele Ungariei și României 
(6-—5 pentru Ferenevaros), an
trenorul C. Corcek ne-a < fa
ci ar at: „în prima repriză am 
jucat slab în apărare, pri
mind 8 puncte de penalita
te (!) și două goluri din 4 m. 
Apoi, echipa și-a revenit fă- 
cînd joc egal cu valoroasa ei 
adversară".

Alte rezultate: R. Hvezda
— Arkonia 7—3 ; Âkademik
— R. Hvezda 8—6 ; Ferene
varos — Arkonia 12—4 Cla
sament : 1. FERENCVAROS
8 p, 2. Dinamo București 6 
p, 3. Âkademik Sofia 4 p. 4. 
Ruda Hvezda Kosice 2 p. 
5. Arkonia Sczeczin 0 p.

Poloiștii din Bu- 
cîstigat cu mare 

3—2 (1—1, 1—0,
un meci în care 
ratat două penal-

acestor rezultate,

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"
LA HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag I)

— portari ; Jivîh (50), Kan
Fan-san (18), Noscova (34),
Omelciuk (49), Turcina (30). Sa
banova (27), Mamedova (8). O- 
setinskaia (13), Sevcenko (14), 
Tuliakova (52) — căpitana e- 
chipei. Pentru amatorii de sta
tistică trebuie să amintim că 
selecționata U.R.S.S. a susținut 
pină acum 53 de partide inter
naționale din care a cîștigat 35, 
a terminat 5 la 
pierdut 13. Este 
dintre cele mai

Handbalistele
sosit luni seara venind cu auto
buzul de la Belgrad. Antreno
rul Vilem Ticici a deplasat și 
el o puternică formație din care 
nu lipsesc Jasici, Rebernjak și 
alte handbaliste cu state de ser
viciu în națională.

Reamintim că turneul 
azi (cind sînt așteptate 
cătoarele din R.D.G.) la 
cu jocurile: România ■ 
mânia tineret, Iugoslavia
garla, U.R.S.S. — R. D. Ger
mană.

egalitate și a 
un palmares 

bune !
iugoslave au

începe 
Și ju- 
ora 17
- Ro-
— Un-

Start în sezonul de tenis la antipozi

In ziua a patra a întreceri
lor din grupa „C.C.E." la polo 
pe apă de la Zagreb s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Mladost Zagreb-Natation Gene
va 16—1 ; Dinamo Moscova- 
Dinamo Magdeburg 4—4 ; Ama
teur Duisburg-Kuhat Helsinki 
12—6.

La Leipzig s-a disputat returul 
meciului dintre Vorwărts Leip
zig și Flamingo Haarlem (O- 
landa), eontînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la bas
chet masculin. Net superioare, 
gazdele au obținut o victorie la 
scor: 95—43 (46—20). învingă
toare și in primul joc (scor 
75—70), echipa Vorwărts Leip
zig s-a calificat pentru turul 
următor.

BULGARIA : FRUNTAȘELE 
~ AU AVUT EMOȚII

Prima etapă a Turului ci
clist al Mexicului, desfășurată 
în circuit la Ciudad de Me
xico, a revenit la sprint spor
tivului olandez Theo Deun-

telefon
leew, care a fost cronometrat 
pe 60 km cu timpul de lh 15: 
50. în același timp cu învin
gătorul au sosit Heriberto Diaz 
(Mexic) și Vladimir 
(U.R.S.S.).

Sokolov

categorie 
Finnegan,

englez de 
Christopher 
olimpic la Ciudad de

MELBOURNE, 25. — La A- 
delaida se desfășoară în pre
zent campionatele internațio
nale de tenis ale Australiei de 
Sud. In turul doi al probei

DUKLA JIHLAVA
5.V. FUSSEN 5-5

Boxerul 
mijlocie, 
campion
Mexico, a anunțat oficial că va 
trece ia profesionism. La J.O. 
Finnegan l-a invlns in finală 
la puncte pe Kîseleev (URSS). 
El urmează să susțină primul 
meci ca profesionist Ia 9 de
cembrie Ia Londra.

După victoria dc mare ecou 
din elapa precedentă, cam
pioana Levski a abordat me
ciul cu Dobrud.ja prea în
crezătoare și a trebuit să ss 
întrebuințeze serios pentru a 
cîstiga cu 2—1. Liderul 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname _ a 
fost în pragul unei noi înfrîn- 
geri, de data aceasta în fața 
formației Spartak Sofia, dar 
a reușit să egaleze după ce 
arbitrul Gaidarov a acordat 
un penalty iluzoriu, transfor
mat de Jekov. La Plovdiv, 
Slavia a condus pînă în ul
timele secunde ale meciului, 
dar Trakia a reușit să ega
leze ; i_i. Alte rezultate i 
Marek — Lokomotiv (Plov
div) 2—3, Dunav — Beroa 
2—1, Gernomoreț-Botev 1—1, 
Spartak (Pleven) — Lokomo
tiv (Sofia) 0—1, Gerno More 
— Minior 2—0. Clasament t 
Ț.S.K.A. 22 p, Levski 21 p, 
Lokomotiv (Plovdiv) 20 p 
Slavia 18 p, Cerno More 16 
p, Spartak Sofia 14 p. (T.HJ

IUGOSLAVI A ; DYNAMO
>" ...... uimii.. . i ' ~r.z. ttiim r»

jucat în deplasare cu forma
ția Pontevedra cu care a ter
minat la egalitate 0—0. Alte 
rezultate : Granada — Mala
ga 2—0 ; Real Sociedad — 
Cordoba 5—1 ; Barcelona — 
Espanol 1—0 ; Elche — Sa
ragossa 2—0 ; Valencia — 
Atletieo Bilbao 5—1 ; Las Pal
mas — Sabadell 3—1. în cla
sament continuă să conducă 
neînvinsă Real Madrid, cu 19 
p urmată de Las Palmas — 
16 p, Barcelona — 14 p et«.

ragossa

PORTUGALIA : BENFICA, 
ÎNVINSA FARA DREPT DE

APEL !

ZAGREB ARE 5 PUNCTE 
AVANS

In cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în R.F. a Ger
maniei, echipa cehoslovacă de 
hochei pe gheață Dukla Jihla- 
va a jucat la Fussen cu for
mația S. V. Fussen. La capătul 
unui joc echilibrat cele două 
echipe au terminat la egalitate 
5—5 (3-0, 1—3, 1—2).

de simplu 
Piero Toci
7-5, 4-6, 10-8, 6-4 pe spaniolul 
Manuel Orantes. Alte rezul
tate : Stone (Australia) — Mu
noz (Spania) 6-4, 6-3, 6-3 : Bart
lett (Australia) — Crotta (Ita
lia) 6-1, 6-3, 6-2 ; Panatta (Ita
lia) — Tunnock (Australia) 3-6. 
6-1, 6-4, 6-2 : Bolle (Belgia) - 
Stanniford (Australia). 6-2, 6-3, 
6-3 ; Ruffels (Australia) — Di 
Domenico (Italia) 6-3, 6-2, 6-2.

bărbați, italianul 
l-a întrecut cu 4-6,

Patinatori români
concurează la Lodz

PRIMA RUNDĂ LA PĂLMA DE MALLORCA

Linz — Donawitz 5—0 ; Ra
pid Viena — Wattens 5—0 ; 
Wacker Viena — Wacker In
nsbruck 2—0 ; Austria Viena 
— A. K. Graz 2—1. în cla
sament conduc echipele Rapid 
Viena și Austria Viena 
cite 18 p fiecare, urmate 
Wiener Sport Club 15 
Sturm Graz 14 p, etc

- GLIGORICI, REMIZA
cu 
de
P.

FRANȚA: TOT BORDEAUX 
ÎN FRUNTE

MADRID, 25 (Agerpres). — 
A început turneul internațional 
de șah de la Palma de Mallor
ca, la care participă o serie de 
mari maeștri internaționali, 
printre care și Florin Gheor
ghiu (România). In prima run
dă, Gheorghiu a remizat cu 
marele maestru iugoslav Șveto-

zar Gligorici. Cu același re
zultat s-au încheiat și parti
dele : Petrosian (U.R.S.S.)—Kor- 
cinoi (U.R.S.S.) ; Lehmann 
(R.F.G.) — Toran (Spania) ; 
Spasski (U.R.S.S.) — Matanovici 
(Iugoslavia) ; Visier (Spania) — 
Medina (Spania); Benko (S.U.A.) 
— Ivkov (Iugoslavia).

Pe agenda principalelor con
cursuri internaționale de pa
tinaj artistic figurează în aceas
tă săptămină întrecerile găz
duite de patinoarul acoperit 
din Lodz (Polonia). La această 
competiție țara noastră va fi 
reprezentată de foștii campioni 
republicani de juniori Gheorghe 
Fazekaș și Doina Ghișerel. 
Sportivii români, care au pă
răsit azi dimineață Capitala, 
sînt însoțiți de antrenorul N. 
Gliga și arbitrul Th. Cristiani.

Selecționatele de box ale R.F. 
a Germaniei fi Cehoslovaciei 
s-au întîlnit la Duisburg intr-un 
meci amical. Puglllștii cehoslo
vaci au obținut victoria cu 
scorul de 14—8. In cel mai spec
taculos meci al reuniunii, la 
cat. semigrea Kapln (Cehoslo
vacia) a dispus la puncte de 
Scboebell (R.F.G.).

După 15 etape In campio
natul iugoslav conduce Dy
namo cu 24 de p, urmată 
de Sarajevo 19 p ete. Rezul
tate din etapa a 15-a i Mari- 
bor — Dynamo Zagreb 1—4 ; 
Bor — Vojvodina 1—0 ; Ve- 
lej — Celik 1—1; Zelesniciar
— Steaua Roșie 2—2; Parti
zan — Sarajevo 1—1; Rijeka
— Vardar 1—0; Hajduk — 
Proleter 1—1 ; Zagreb — Rad- 
nicki 1—0; O.F.K. Beograd
— Olympia 1—0.

In etapa a 10-a a campio
natului portughez de fotbal, 
echipa Benfica Lisabona a 
pierdut cu 0—3 în fața for
mației G.U.F., iar F. C. Porto 
a învins eu 4—2 pe Acade
mica. Alte rezultatei Spor
ting — Braga 3—0 ) Atletieo 
— Setubal 0—11 Leixoes — 
Tomar 1—2 ; Guimaraes — 
Belenensea 2—0; Verzlm — 
San Joanense 3—2. In clasa
ment conduc formațiile Ben
fica și F. C. Porto cu eîte 15 
puncte fiecare, urmate de 
Guimaraes 14 
bal 13 puncte

Bastia — St. 
; Nice — Rouen 

Nîmes — Valenciennes 
Red Star — Sochaux 
Bordeaux — Nantes 

Strasbourg — Marseille 
Lyon — Monaco 2—0 ; 

Rennes 
Metz — 
mul 104 
formația 
urmată de St. Etienne 19 p 
(un meci mal puțin jucat), 
eta.

Rezultate: 
Etienne 1—1 
2-2; 
2—2 ; 
2—2; 
i-i; 
1—2;

— Ajaccio 5—0 ; 
Sedan 0—1. Pe pri- 
în elasament se află
Bordeaux cu 21 p.

urmate
puncte, Set.u- 

et«.

•
Intr-un meci eontînd pen
tru preliminariile turneului 
U.E.F.A., selecționata de fot- 
bal-juniori a Elveției a în
vins cu scorul de 1—0 (0—0) 
echipa similară a Olandei.

L* Uthoune (Elveția),

Indisponibilități în echipele britanice de 
fotbal pentru meciurile de miercuri

Manchester United pleacă la Bruxelles 
fără Best și Law — Extremul dreapta John
stone (Celtic Glasgow) nu suportă călătoria 
cu avionul!

activul extrem dreapta Johnstone, care — 
s-a constatat — nu suportă în bune con
diții călătoria cu avionul... Totuși, avanta
jul de patru goluri (5—1 în tur) al scoțieni
lor trebuie să-l scutească de emoții, In me
ciul de la Belgrad.
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în etapa a 10-a a campio
natului spaniol, liderul «la- 
samentului, Real Madrid, a

Etapa a 11-a: Wiener Sport 
Club — Sturm Graz 2—0; 
Eisenstadt — Admira Viena 
2—2 j Austria Salzburg — 
S. W. Bregenz 2—1; A.SK

• în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de 
fotbal, la Port au Prince 
(Haiti) s-au întîlnit în pri
mul lor meci reprezentativele 
Haiti și Trinidad. Gazdele au 
obținut victoria cu s"orul de 
4—0 (1—0).

LONDRA, 25 (prin telex). — Echipele bri
tanice de fotbal «e prezintă cu importante 
indisponibilități la jocurile de miercuri din 
cadrul „Cupei campionilor europeni". Cea 
mai afectată este formația lui Manchester 
United, deținătoarea trofeului, care pleacă 
la Bruxelles, pentru meciul-retur cu S. C. 
Anderlecht, fără două dintre marile sale 
vedete — Denis Law și George Best. Echipa 
engleză are un avans de 3—0 din primul 
meci, dar cu cele două absențe în atac, sar
cina sa nu pare atit de ușoară în fața cam
pioanei belgiene. De notat că Law a 
2 din cele 3 goluri, in primul meci.

Și echipa scoțiană Celtic Glasgow, 
deținătoare a trofeului, are probleme 
eătuirea formației, pentru al doilea meci cu 
Steaua roșie Belgrad. Nu va face deplasarea

înscris

fostă 
în al

Tenismanii suedezi au eliminat pe cei 
ai R. F. G. I

Cîștigînd cu 4—1 intîlnirea cu echipa 
R. F. a Germaniei, tenismanii Suediei s-au 
calificat pentru semifinala competiției euro
pene pe teren acoperit. Suedezii vor întilni 
echipa Danemarcei, care a eliminat, în turul 
precedent, pe cîștigătoarea ediției de anul 
trecut — Anglia. Semifinalele și finala edi
ției 1968 vor avea ioc la Fraga. începînd de 
la 6 decembrie.

• Din Copenhaga se anunță că boxerul 
danez Tom Bogs, campion european la cat. 
semigrea, își va pune la 12 decembrie titlul 
în joc în fața italianului Del Papa. Meciul 
se va desfășura la Copenhaga.


