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„u*• CRAIOVA Rugbyul românesc in fața unui dificil examen

Elena Hedeșiu înscrie la capătul unui contraatac primul gol al echipei noastre 
Uniunea Sovietică.

în meciul cu 
Foto : A. NANU

Ratând 5 lovituri de la 7 metri

HANDBALISTELE NOASTRE AU PIERDUT
ÎNTÎLNIREA CU ECHIPA U.R.S.S. (7-10)
Prima reprezentativă a țării 

a luat un start foarte slab în 
meciul cu selecționata Uniunii 
Sovietice, disputat aseară în 
cea de a doua zi a „Cupei ora
șului București". Spectatorii 
nici nu se așezaseră bine în 
tribune cînd tabela de marcaj 
indica scorul de 3—0 (min. 3) în 
favoarea oaspetelor. Acest a- 
vantaj, obținut nesperat de u- 
șor, a permis handbalistelor 
sovietice să joace mai relaxat, 
și să păstreze inițiativa în per
manență. Este foarte adevărat 
insă că și sportivele noastre 
le-au dat o mină de ajutor.

Sistemul defensiv din 
Irinei Klimovski (prea 
inspirată în acest meci) a 
deseori la unele manevre
se ale adversarelor. De aseme
nea, în atac, lipsa de eficacita
te a handbalistelor românce a 
fost în cea mai mare parte a 
timpului de-a dreptul supără
toare. Ce folos că mingea a 
circulat rapid și destul de va
riat ? S-au greșit pase elemen
tare pe contraatac (greșeli de 
prindere a mingii) și s-au ratat 
nu mai puțin de 5 lovituri de 
Ia 7 metri (!). Și față de evo
luția total necorespunzătoare a 
echipei noastre în partida de 
ieri, antrenorii Spier și Gogîl- 
tan au stat destul de impasibili, 
neoperînd decît două modificări 
într-o repriză întreagă ! Victo

echipei U.R.S.S
10—7 (6—2) este
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ATENJIE LA CONTRA
ATACUL IUGOSLAVELOR

Selecțlonata de tineret a țării 
noastre Be dovedește a fi prea 
crudă pentru valoarea deosebită

IN CUPA BALCANICA
LA FOTBAL

27 (Agerpres). — 
a avut loc Con- 

„Cupei balcanice"
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cedat 
deci-
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cu atît

R.D.G. — UNGARIA 15—9 
(7—4). Arbitru : M. Grebeni- 
șan (România). R.D.G.: Rothe 
(Zober) — Proppe 1, Meister, 
Braun, Winkler 1, Hennigs, 
Richter 2,% Schanding 3, Her
mann 4, Grosse, Hochmuth 4; 
UNGARIA: Petho (Kovacs) — 
Schwayer 4, ~ '
rucsai, V. ~ 
Kovacs 1, Hornok 1,
H. Toth, Kiss 1 ;

IUGOSLAVIA — ROMANIA 
(tineret) 15—6 (8—4). Arbitru<
T. Kielhorn (Olanda). IUGO
SLAVIA : Istvanovici (Rajic) 
— Zejan 2, Samardzia, Ninko- 
vici, Rebernjak 2, Zovko 2, 
Karabatici, Radakovici 5, 
Knezevici 1, Tomasek 2, Fon- 
jici 1; ROMANIA (tineret) : 
Buzaș (Moroșan) — Cordoș, 
Neghină, Mikloș, Mureșan, 
Vasilescu, Costandache 1, Ma- 
tache 2, Petrache 1. Magyar?, 
Nedelcu 2 ;

U.R.S.S. — ROMANIA 10—7 
(6—2). Arbitru : Gabriel Kurt 
(Elveția). U.R.S.S.: Sokolova 
(Otihovskaia) — Kan-Fa-San
I, Turcina 1, Mamedova 1, 
Noskova, Omelciuk 1, Tulia- 
kova, Jivîh 3, Sevcenko, Sa
banova 1, Osetinskaia 2 ; RO
MÂNIA: Klimovschi (L. Anca) 
— Hie, Stănișel 1, Băicoianu, 
Arghir 1, Oancea, Hedeșiu 2, 
Sauer 2, Soos 1, Sramko, 
Munteanu;

PROGRAMUL DE AZI : ora 
17: Iugoslavia — R.D.G.; ora 
18,10: Romania tineret —
U. R.S.S.; ora 19,20; România 
— Ungaria.

a actualei ediții. Adversarul de 
ieri al formației române, redu
tabila reprezentativă a Iugosla
viei, sesizînd din primele minu
te lipsa de forță a jucătoarelor 
noastre a folosit o

Szabo 1, Ku-
Toth 1, Rozsanegy,

1, Baboș,

apărare in

Adrian
Gheorghe

VAS1LIU 
RANGU

FINALA 
ȘAHIȘTILOR
Finala înaintează încet. In 

absența „corifeilor”, fiecare 
din cei 20 de participanți se 
socotește un candidat la titlu 
și însăși ideea de a se vedea 
învingător apasă greu 
umeri.

Aseară, in runda 
singurul deconectat 
doctorul Troianescu, 
acest campionat nu 
mic de cîștigat și,
mai puțin, de pierdut. „Vete
ranul" finalei i-a dat tînăru- 
lui Dan Zara o foarte in
structivă lecție de șah, ară- 
tînd cum se. poate cîștiga o 
partidă in 20 de mutări și 
c.u sacrificiu de damă. Cele
lalte întîlniri încheiate ale 
rundei, remize: Stanciu — 
Teodorescu (după o luptă 
acerbă), Urzică — Szabo, 
Ghizdavu — Reicher, Buza 
— Mititelu, Mozes — Voicu- 
lescu (3 întrerupte și o 
nată, Drimer — Segal).

De remarcat replica 
pe care debutanții în 
pionat o dau consacraților, 
făcînd astfel turneul deose
bit de interesant.

In clasament : Reicher și 
Stanciu 3*/2, Troianescu 3 (1), 
Mititelu și Teodorescu 3, 
Drimer 2’/3 (1), Urzică, Ghiz
davu, Buza, Mozes, Szabo 
2%.

(Continuare in pag. a 4-a)
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Patinajul artistic din țara noas
tră se află la ora unor preo
cupări născute din dorința de a- 
firmare pe plan internațional, 
prin rezultate de valoare. Cu 
ani în urmă, patinatorii noștri 
se plîngeau că nu au posibilita
tea de a se întrece eu sportivi 
din alte țări. în ultimul timp, 
însă, evoluțiile ieste hotare ale 
patinatorilor români au sporit 
într-atît, îneît se creează implicit 
și obligația unor comportări la 
nivelul acestor mari competiții. 
Pentru atingerea acestui scop, 
trecînd în revistă condițiile noas
tre de pregătire, trebuie să stu
diem mai atent anumite aspecte 
rle acestora, insuficient puse în 
lumină pînă acum.

Este cunoscut îaptui că în pro-

tetiția Păcuraru și Dan
susceptibili de progres

Săveanu, un cuplu de tineri patinatori^

FOTO : A. NEAGU

SOFIA 
La Sofia 
ferința 
la fotbal. în cadrul lucră
rilor conferinței a fost sta
bilit regulamentul celei 
de-a 7-a ediții a „Cupei 
balcanice" de fotbal la 
care va participa numai 
cîte o singură echipă din 
fiecare țară : Dynamo Ti
rana (Albania), Beroe Sta- 
ra Zagora (Bulgaria), Pie- 
rikos Materinis Salonic
(Grecia), Universitatea Cra
iova (România), P.T.T.
Ankara (Turcia) și o echi
pă iugoslavă ce urmează 
să fie desemnată. Cele șase 
formații au fost 
în două grupe a 
echipe.

Universitatea
face parte din grupa a 2-a 
alături de Dynamo Tirana 
și echipa iugoslavă.

De asemenea, s-a hotă- 
rît ca al doilea turneu 
balcanic rezervat echipe
lor de tineret să se desfă
șoare anul viitor în Ro
mânia.

împărțite 
cîte trei

Craiova

.Iată-ne ajunși în ultimele 
zile, ceasuri chiar, premergă
toare celei de a 16-a confrun
tări dintre reprezentativele de 
rugby ale României șl Franței. 
Importanța evenimentului pentru 
sportul cu balonul oval din țara 
noastră aproape că nu mal ara 
nevoie de argumentare. Este 
știut că, de mai bine de 10 ani, 
fiecare asemenea partidă repre
zintă momentul adevărului pen
tru rugbyul românesc. Este știut 
că nu 
nească, 
dială 
sonului 
făcut ca meciul să constituie, 
în fiecare an, o sărbătoare, pe 
care reprezentanții rugbyului 
românesc se străduiesc 
întîmpine printr-o cît mai 
pregătire.

Unele ediții au adus 
satisfacții, prin rezultate 
au întărit substanțial prestigiul 
sportului românesc. Le-au a- 
dus chiar și după cîteva jocuri 
în care, deși învinși, sportivii 
noștri ap părăsit terenul cu 
fruntea sus, la capătul unei 
partide în care se arătaseră 
demni de orice adversari, în 
care dovediseră că știu să joa
ce rugby.

Face, oare, ediția din acest 
an a meciului România—Fran
ța excepție din vreun punct 
de vedere 1 Da, și anume, prin 
condițiile din ce tn ce mai

numai tradiția priete- 
ci și valoarea mon- 

a purtătorilor ecu- 
cu cocoșul galic au

să o 
bună

mari
care

1967 la Nantes (în
Fază din ultima întilnire Franța — România, 10 decembrie 

alb jucătorii români)
dificile, ajunse poate la apo
geu, în care vor aborda cei 
15 purtători ai tricourilor cu 
tricolorul românesc partida 
contînd pentru „Cupa Națiu
nilor — F.I.R.A." 1968-1969. Nu

O altă premiere festivă a handbalului. De această dată este 
vorba de 9 maestre emerite ale sportului, care ani la rlnd au luptat 
cu elan și dragoste pentru culorile patriei noastre cucerind trei 
titluri de campioane ale lumii. Azi, profesoare de educație fizică, 
medici sau tehnicieni, ele zimbesc fericite obiectivului (de la stingă 
Ia dreapta) : Irina Kin, Elena Jlanu, Aurelia Szokb, Ileana Giu- 
lescu, Elena Pădureanu, loscfina Ștefănescu, Victorița Dumitrescu 
și Aurora Bran-Alexandrescu. Lipsește din fotografie Carolina 
Cirligeanu.

Foto : A. NEAGU

Miine, de la ora 17, in sala Steaua

DUBLĂ INTÎLNIRE
INTERNAȚIONALA

DE LUPTE
ale

este un secret pentru nimeni 
faptul că formația Franței re
prezintă, la urma urmei, o a- 
devărată mișcare rugbystică de 
masă, angrenînd mai bine de 

(Continuare in pag. a 2-a)
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bele individuale sportivii noștri 
pornesc la întrecere cu un han
dicap serios la figurile obligato
rii datorat calității gheții de la 
noi (neacoperită, necorespunză

tor întreținută, neproductiv 
ploatată în unele cazuri), 
cu unele eforturi materiale 
organizatorice s-ar putea 
liora. Dar, în 
sportivii noștri 
nivel mediocru 
bere, ca și în 
unde calitatea 
condiție esențială pentru 
formanță.

înainte de a trata acest as
pect al problemei, să menționăm 
că Federația internațională de 
patinaj (I.S.U.) a revizuit, la 
Congresul său din 1967, propor
ția de punctaj dintre figurile o- 
bligatorii și cele libere, în proba 
individuală, dîndu-i un procen
taj egal: 50—50 (în loc de 60—40, 
ca pînă acum). S-a “ ‘
prin aceasta, anularea 
tajului impuselor în 
mentul general. Făcînd 
mențiune, nu căutăm a
o scădere în exigența pentru fi
gurile impuse, dar pe fondul 
menținerii preciziei lor la un 
nivel cît mal ridicat, socotim că

(greco-romane și libere) 
Steaua întîlnesc miine, de la

ex- 
care 

Și 
ame- 

mod nejustificat, 
se prezintă la un 
și la figurile 11- 

proba de perechi, 
gheții nu este o 

per

urmărit 
avan- 
clasa- 

această 
sugera

se poate profita de pe urma a- 
cestei schimbări de regulament.

Ținînd seama de cele specifi
cate mai sus, apare clar existen
ța unor aspecte care pot avan
taja pe patinatorii noștri. Se dis
ting astfel direcțiile în care tre
buie acționat eficace pentru a 

putea obține cît mai rapid re
zultatele satisfăcătoare.

ATENȚIE LA LIBERE !
Va trebui acționat metodic 

intensiv pentru perfecționarea e- 
lementelor libere în probele in
dividuale, astfel incit programele 
de figuri libere să fie la un ni
vel mai ridicat decît acela al ad
versarilor înttlniți la concursuri
le de peste hotare, compenstod 
astfel handicapul impuselor.

Pentru aceasta este necesară 
învățarea cu curaj a elementelor 
de mare dificultate șl perfecțio
narea la un nivel cît mai ridicat 
a execuției lor. Aceasta se poa
te obține printr-un număr mare

prof. Radu IONIAN 
asistent la catedra de sporturi 
de iarnă și turism a I.E.F.S,

Și

(Continuare în pag. a 2-a)

Echipele de lupte 
clubului bucureștean 
ora 17, în sala de sport din Calea Plevnei forma
țiile similare ale clubului sofiot T.S.K.A. Cerveno 
Zname. într-o telegramă sosita aseară ne-a fost 
comunicată echipa de „greco-romane" pe care o 
vor alinia oaspeții : cat. 52 kg Ștefan Nikolov, 
cat. 57 kg Toma Petrov, cat. 63 kg. Traiko Peș- 
kulev, cat. 70 kg Raiciu Romanov, cat. 78 kg 
Roman Gutev, cat. 87 kg Petar Krumov, cat. 97 kg 
Alexander Boianov, cat. +97 kg Petar Donev.

Scrimerli juniori... en garde!
— FLORETA 
vineri 29 no- 

SABIE ; 
noiembrie 
duminică 

- FLORE-

De joi și pînă du
minică inclusiv, Bucu- 
reștiul va fi gazda fi
nalelor campionatului 
național de scrimă re
zervat juniorilor mari. 
Participă peste 150 de 
trăgători, floretiști, 
retiste, spadasini și 
breri.

Programul a fost 
tocmit astfel: joi

flo-
sa-

în-
28

noiembrie
BÂIEȚI; 
iembrie 
sîmbătă 30 
— SPADA ;
1 decembrie 
TA FETE.

Finalele vor avea loc 
(de la ora 8,30) în sala 
de scrimă de sub tri
buna centrală a stadio
nului Republicii.

Muntele împotriva eîinpiei!
De la 800 m și pînă la 

dura cursă a mărșăluitori
lor pe distanța celor 50 de 
kilometri, probele de semi- 
fond, fond și mare fond, au 
furnizat o confruntare di
rectă intre alergătorii care 
trăiesc in mod obișnuit la 
altitudini superioare șl cei 
de la cimpie, în mod teore
tic avantajul fiind de partea 
celor dinții in privința a- 
comodărli cu condițiile pla
toului mexican. Și totuși...

Din 1963, cind a început 
să practice in mod serios

atletismul, australianul
RALPH DOUBELL (23 ani, 
180 cm, 65 kg) n-a visat

a făcut de atunci, sub con
ducerea reputatului antre
nor Frantz Stampbel, a

® Rezultatele ar fi fost mai bune in altă parte 
® 400 m fete, alergare de sprint®Cum este 

totuși acomodarea cu altitudinea ?
altceva decît ziua în care 
avea să devină campion o- 
limpic I Și de aceea, tot ce

tul ! Evident, era vorba 
visul îndrăzneț al unui 
năr, un vis care i-a insuflat 
însă energii nebănuite. în 
1966 după ce a alergat 800 m 
în 1:46,2, Doubell și antre
norul său au fost siguri de 
succesul lor Ia Mexico.

Preliminariile (1:47,2 în 
serii și 1:45,7 în semifinale) 
nu lăsau totuși să se între
vadă cîștigătorul In persoa-

de 
tî-

Șiiat direct aurul olimpic, 
pregătirea și odihna și ali
mentația șl concursurile, to-

Romeo VI LA R A

(Continuare tn pag. a 2-a)

onfigurația clasamentului di
viziei A de fotbal înaintea ul
timei etape de campionat 
pune în evidența un fenomen 
aproape fără precedent : as
censiunea viguroasă a echipe

lor provinciale, care dețin primele 
șase locuri. într-adevăr, nu ne amintim 
ca în edițiile precedente ale celei mai 
populare competiții fotbalistice din tara 
noastră,, la sfîrșitul sezonului de toam
nă să fi existat o situație asemănătoa
re, caracterizata prin dispariția din 
plutonul fruntaș a formațiilor bucureș- 
tene.

Desigur,, ultima etapă, care va avea 
loc duminică, precum și jocul restanță 
dintre F. C. Argeș și Dinamo București 
(de la 5 decembrie) ar putea aduce 
unele modificări în ordinec existenlă 
acum, dar ele nu vor afecta prea mult 
impresia care s-a creat asupra rapor
tului, dintre fotbalul bucureștean si cel 
provincial, evident favorabil acestuia 
din urma.

. Situația de la care au pornit rîndu- 
rije de față nu are, de fapt, de ce 
să ne îngrijoreze, decît doar în mă
sura în care eci exprimă un sensibil 
regres al echipelor din Capitolă — 
principalele reprezentante ale socceru- 
lui românesc în competițiile europene 
și fot principalele furnizoare de jucă
tori pentru lotul național. (Poate ca si 
preferințele manifestate în acest sens 
față de formațiile bucureștene ar trebui 
revizuite). Pentru că, în privința celui- 

Ilalt aspect, al ascensiunii echipelor pro
vinciale, comentariile nu pot fi decît 
favorabile. De multă vreme era aștep- 

- tat un reviriment al fotbalului din afa- 
. ’ / ' -â că, după cum o

- arată desfășurarea de pînă acum a 
- turului campionatului, el s-a produs. Pe 

7 - -I._i s-au
- instalat două merituoase echipe din 
- Arad și Craiova — U.T.A. și, respectiv,

1 ‘ ' ' - urmate la diferență de
cîteva puncte de alte reprezentante ale 
provinciei. Dacă și la primăvară frun
tașele de acum se vor menține la 
același nivel.de comportare, sînt toate 

’! ca titlul de campioană a țării 
să meargă spre alt oraș decît Bucu- 
reștiul.

Un asemenea deznodămînt ar con- 
, un act de dreptate. 

Pentru că ani și ani la rînd echipele 
provinciale au jucat în principal rolul 

. Jin Capi
tală (care-și disputau practic între ele

Iîaî un reviriment ai 
ra Capitalei și iată 
Cimfn /-!»e-Frici

Iîuruiui campionatului, el s-a prod 
primele locuri ale clasamentului incfnlnf rlniiri mariinnrca

IAraa și L-raiova 
Universitatea — 
rîfAVrt mînria rl.

I

I același 
șansele
cri reia,

I un asemenea 
stitui, întrucîtva,
Pon + rt! z-X nn! c

(provinciale au |ucat in princip 
de pepiniere ale formațiilor d fr-Jx //-«».« z.: --- <

I titlul), cele dintîi mulțumindu-se doar 
cu supraviețuirea în prima divizie. Aflu-

I

■ xul (deseori forțat) spre echipele din

■ București al celor mai falentați jucă- s 
tori din toate colturile țării (fenomen | 
criticat cu consecvență de ziarul nos- ’

Itru) a dăunat mult fotbalului românesc, 
deoarece a micșorat interesul antreno
rilor provinciali și cluburilor de a 
descoperi și pregăti tineri cu perspec
tive în acest sport. De-abia în ultima 
vreme, datorită și intrării în vigoare 
a actualului regulament de transferări, 
care a mai stăvilit vechile abuzuri, lu
crurile. au început să se îndrepte. Și 
consecința se vede. Beneficiind de ele
mentele crescute în propriile pepiniere, 
muncind cu seriozitate, echipele provin
ciale reușesc să depășească, prin com
portare și rezultate, formațiile din Ca
pitală, fără chiar a dispune de condi
țiile de pregătire (excelente pe alocuri) 
ale acestora, iată de ce considerăm 
necesar ca federația sâ-și îndrepte si 
mai mult atenția spre echipele provin
ciale, să le sprijine activ, pentru că 
numai prin întărirea acestora, prin adu
cerea lor ia același potențial cu for
mațiile din Capitală se va crea un 
campionat puternic,. în măsură să asi
gure progresul fotbalului nostru.

Concluziile rezultate clin desfășurarea 
campionatului de fotbal ar putea ti 
extinse și în alte ramuri sportive, unde 
există încă părerea greșită că toate 
tinerele talente care se remarcă prin 
provincie trebuie concentrate în una 
sau în două echipe din București. Așa 
se procedează, de pildă, în domeniul 
boxului și luptelor, nefiind de loc de 
mirare că anumite centre cu vechi tra
diții în aceste ramuri sportive, reduse 
la rolul de furnizoare pentru cluburile 
bucureștene, au căzut, treptat, în ano
nimat.

Ar fi, desigur, greșit să negăm ma
rilor cluburi din Capitală contribuția 
la dezvoltarea sportului românesc, la 
afirmarea lui în lume. Dor fără a pre
coniza trecerea lor, de-acum înainte, pe 
un plan secundar, ni se pare, totuși, 
că a venit și rîndul provinciei...

I. MITROFAN

I

nivel.de
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Muntele împotriva cîmpiei!
(Urmare din pag. I)

na alergătorului australian, de
oarece kenyanul Wilson Kipru
gut arătase doar o mostră a 
marilor sale posibilități, ale 
unui om născut și crescut la 
altitudine. In finală. Kiprugut 
a țișnit ca un bolid (25,0 la 
200 m și 51.3 la 400 m), s-a 

. degajat de restul adversarilor 
asigurîndu-și un avantaj care 
părea decisiv. Era atît de sigur 
pe posibilitățile sale că a și 
renunțat la ajutorul pe care i 
l-ar fi putut da eventual, 
compatriotul său Saisi (1:46,6 
în semifinale). Doubell s-a o- 
rientat rapid și la 500 m a ieșit 
din micul pluton pornind ho
tărît în urmărirea lui Kiprugut. 
La 600 m (1:18,0) atletul din Ke
nya mai păstra totuși un avan
taj de circa 5 metri, care s-a 
micșorat treptat pe ultima li
nie dreaptă, ca urmare a ata
cului dezlănțuit al lui Ralph. 
Mai proaspăt și, în orice caz 
mai rapid, (Doubell are Un re
zultat de 46,0 s pe 400 m) 
alergătorul australian a obți
nut o victorie la limită (visul 
i s-a împlinit) cu un 
de 1:44,3 — record
egalat.

Specialiștii afirmă că
ar fi fost capabil, la o altitu
dine mal joasă, de o perfor
manță de 1:43,0, dar antrenorul 
său susține că un asemenea 
rezultat îi stătea în puteri chiar 
și la Mexico, numai că ceea 
ce l-a interesat în primul rînd 
a fost titlul olimpic și mai puțin 
cifra cu care avea să cîștige ! 
In orice caz, cunoscîndu-i cali
tățile, nu putini sînt cei care 
pronostichează că intr-un vi
itor apropiat Doubell va putea 
duce recordul lumii la 1:42,0. 
Pentru aceasta va trebui să 
parcurgă fiecare din cele două 
ture în 51,0 de secunde și, în 
orice caz, să beneficieze de u.n 
„iepure" de talia lui Kiprugut.

Finala s-a încheiat cu rezultate 
deosebite, media primilor 6 fiind 
de 1:45,35 cu mult superioară celel 
de la 
1:47,93.

își începuse obișnuitul finiș, cel 
care îi adusese pînă atunci atitea 
victorii. Numai că de data aceas
ta în tentativa sa de a-1 ajunge 
și de a-1 depăși pe kenyan a în- 
tîmplnat o neașteptat de dîrză 
rezistență a acestuia (Keino a 
parcurs’ultimii 400 m în 55,9 s șl 
200 m în 27,9 s). plătind astfel un 
greu tribut propriei sale tactici. 
Nu-i mai puțin adevărat că și 
KIPCHOGE KEINO (28 de ani, 
178 cm, 66 kg) s-a prezentat ex
celent, fiind animat probabil și 
de dorința reabilitării după insuc
cesele de Ia 10 000 șl 5 000 m. Tim
pul său 3:34,9 în condițiile alti
tudinii este apreciat de specia
liști printre cele mal bune ale 
actualei Olimpiade și în ciuda 
faptului că Keino este un om al 
platourilor înalte se opinează că 
la șes valoarea rezultatului său 
ar fi fost de 3:32,0 (Gaston Me
yer, I’Equipe).

Medii : Ciudad de Mexico — 
3:40,76, Tokio — 3:39,55, Roma — 
3:37,48.

★
In afara disputei dintre 

lergătorii obișnuiți cu altitudi-
a-

vorbeam mai înainte, căci în
trecerea pe această distanță a 
fost cea dinții între finalele O- 
limpiadei a XlX-a. în lupta 
dintre Clarke și atleții afri
cani, ne referim în special la 
cel din Kenya și Etiopia care 
trăiesc la o înălțime ca cea a 
Mexicului, oamenii de pe pla
tourile înalte au obținut un suc
ces indiscutabil. Tempoul de 
alergare n-a fost însă deloc prea 
rapid (s-a alergat în jurul a 
3 minute pe kilometru) cu ex
cepția kilometrului 9, crono
metrat în 2:53,4. De fapt acesta 
a șl fost momentul hotărîtor al 
cursei cînd s-a produs rupe
rea în două a plutonului frun
taș alcătuit pînă 
nouă 
celor două 
însuși Ken 
VOriți

atunci din 
alergători. Pe parcursul 
două ture și jumătate 
. Lno, unul dintre fa- 

s-a văzut nevoit să re-

rezultat 
mondial

Doubell

Tokio — 1:46,01 și Roma

★
Kiprugut a renunțat de- 

la ajutorul pe care i-I pu-
Dacă 

liberat ......... . ___  _ . .
tea aduce compatriotul său Saisi, 
în schimb, la 1500 m, KIPCHOGE 
KETNO s-a folosit din plin de 
trena condusă de celălalt kenyan 
•Tipcho (300 m — 41,0, 400 m — 
55.9) el trecînd la conducerea 
cursei abia la 800 m (1:55,3). Tac
tic a fost momentul hotărîtor 
bine intuit de Keino căci marele 
său adversar Ryun (1:59,3) înota 
undeva prin coada plutonului. 
Keino și-a continuat vijelios 
înaintarea, menținîndu-șl avansul 
față de recordmanul lumii. La 
1000 m acele cronometrelor au 
indicat 2:24,8 față de 2:28,5 iar la 
1200 m (2:53,8) el mai păstra doar 
un avantaj de 1,8 ,ș căci Ryun

de aici înainte semi- 
avea tot... două pro-

în grupa 
ca șl la 

m, probă 
cu totul 
franceze

de 3000 m 
fondul va
be, deoarece cursa de 400 m. 
pe baza rezultatelor p© care le 
prilejuiește, își cere dreptul 
logic de a fi inclusă 
alergărilor de viteză, 
bărbați ! Așadar, 400 
încheiată cu ‘victoria 
neașteptată a atletei
COLETTE BESSON (22 de ani, 
169 cm, 59 kg) venită la Jocuri 
în afara lotului țării sale. Re
zultatul ei anterior (53,8. s.) a 
fost copios întrecut în finala în 
care pornise, teoretic, fără șan
se, fiind un miracol cum de a 
ajuns pînă în această ultimă 
cursă. Și totuși, în 
zburat pur șl simplu 
toria care i-a surîs, 
fața, după 52,0 s —
limpic egalat, nou record eu
ropean.

finală a 
către vic- 
cu toată 

record o-

OMENTARII OLIMPICE
nea ?« cei de la cimpie, cursa de 
5 000 m a oferit comentatorilor 
cîteva aspecte interesante, în
tre care: abandonul la jumă
tatea distanței al unuia dintre 
favoriți (Harald Norpoth); do
rința de a arăta, într-adevăr, 
ce poate a lui Ron Clarke, ma
rele învins al probei de 
10 000 m ; jocul de echipă al 
alergătorilor din Kenya, marea 
revelație a J.O.; lupta dispe
rată pentru o medalie a me
xicanului Martinez și în cele 
din urmă succesul tunisianului 
MOHAMED GAMMOUDI (30 de 
ani, 172 cm, 61 kg) care a tre
cut cu brio dificultatea exa
menului finișului dus in com
pania kenyenilor Keino și Te
mu (campionul la 10 000 m). Un 
amănunt important: ultimul 
tur al cursei a fost parcurs de 
Gammoudi în 54,6 s (!) mai ra
pid deci decît ultimul din pro
ba de 1500 m I

Altitudinea, fără îndoială, dar 
și chestiunile de ordin tactic 
au determinat rezultatele în
registrate la această probă, în 
ansamblul lor cele mai slabe 
de la ultimele patru Olim
piade.

citorva zeci de metri și, 
părerea multor cunoscă- 
atunci s-a produs gre- 
lui Clarke. Deși sufocat,

★
Cu cursa de 10 000 m s- a 

început de fapt disputa de care

Rugbyul românesc în fata

unui dificil examen
(Urmare din pag. 1)

15 jucători care nu 
fiecare, mai mult 

pasionați... cu arbi- 
Dar, trebuie arătat.

un sfert de milion (!) de prac- 
ticanti legitimați, ca să nu mai 
vorbim de copiii din școlile e- 
lementare sau de „maturii" încă 
îndrăgostiți care nu pierd nici 
o clipă liberă pentru a încinge 
o „miuță" cu buclucașul oval. 
Nu e un secret nici existența 
a peste o mie de cluburi, în 
majoritate avînd exclusiv sec
ții de rugby... Iar replica le va 
fi dată de 
reprezintă, 
de 100 de 
țrl cu toț.
nu aceasta este greutatea cea 
mare : în anii de glorie 1960 — 
1963, în care s-au înregistrat 
două victorii românești (la 
București) și două rezutate de 
egalitate (Ia Bayonne și la Tou
louse) în cele patru meciuri 
disputate, situația sus-citată era 
aproximativ aceeași. S-a să
pat, în schimb, între timp o 
adevărată prăpastie pe plan 
competițional Numai în acest 
an naționala Franței a susținut 
16 partide oficiale, precum și 
altele de turneu în Noua Ze- 
elandă și Australia, primind, 
de curînd. vizita în turneu a 
altor corifei ai „ovalului" cele
brii și puternicii Springboks. 
Reprezentativa României a dis
putat doar două partide, în 
compania unor adversare net 
inferioare... Cît despre clima
tul moral al meciului, trebuie 
amintit doar că „XV“-le galic 
are imperioasă nevoie de a 
reînnoda firul rupt, în februa-

rie, al victoriilor, iar meciul 
de la București reprezintă ul
tima ocazie pentru formarea 
lotului în vederea Turneului 
celor- cinci națiuni.

Iată motivul pentru care li 
se cere celor 15 rugbyști ro
mâni totală dăruire, iar spec
tatorilor din tribune o însu
flețită și permanentă încuraja
re. Numai dacă naționala 
noastră își va aminti . perma
nent că ne reprezintă, iar toți 
spectatorii își vor aminti per
manent că sînt reprezentanți, 
șe va putea valorifica realul 
talent românesc pentru rugbv, 
se va putea trece cu succes di- 

aficilul examen din prima zi 
lui decembrie !

Întîlnirea vechilor
internaționali români 

cu echipa de rugby a Franței
Toți foștii internaționali 

români de rugby care în de
cursul carierei lor sportive 
au avut prilejul să joace îm
potriva echipelor naționale 
ale Franței sînt invitați la 
o întîlnire amicală cu repre
zentanții cocoșului galic în 
meciul cu România, pe sta
dionul „23 August" (teren II>, 
la antrenamentul de acomo
dare ai echipei Franței, în 
cursul dimineții de sîmbătă 
30 noiembrie, la o oră pe 
care ziarul nostru o va anun
ța ulterior.

nunțe la concurs, iar Clarke 
care rezistase destul de bine 
moriștii kenyano-etiopiano-me- 
xicane, a acuzat o sufocare (ex
plicabilă, mai ales în cazul u- 
nui atlet de 80 de kilograme 
ca el și în condițiile penuriei 
de oxigen). Sesizînd momentul, 
Mamo Wolde a forțat de-a lun
gul a 
după 
tori, 
șeala
el mai păstra totuși resurse 
pentru luptă, dar în loc să fi 
accelerat progresiv, a pornit, 
sau mai bine zis a încercat să 
pornească brusc în urmărirea 
grupului din față și a fost ne
voit să se recunoască învins, 
abia reușind să mai încheie 
cursa. Probabil însă că dacă 
întrecerea aceasta s-ar fi des
fășurat la o altă altitudine 
randamentul său să fi fost cu 
totul altul. Așa însă... Finișul 
s-a disputat între trei concu- 
renți Wolde, Temu și Gam
moudi : victoria fiind cucerită 
de NAFTALI TEMU (23 de ani, 
171 cm, 60 kg) în 29:27,4 cu 
doar 0,2 s înaintea lui Wolde. 
Temu care a concurat modest 
la J.O. din 1964 a obținut un 
succes de prestigiu la Jocurile 
Commonwealthului d© la King- 
stone, din 1966, cind l-a învins 
pe Ron Clarke... la nivelul mă
rii !

Datorită marelui număr de 
concurenți la 10 000 m (la Me
xico au luat parte 34) de va
lori sensibil diferite s-au cre
at multe situații dificile pe 
parcurs. De aceea opinăm pen
tru modificarea regulamentu
lui actual, dar nu în sensul 
stabilirii de preliminarii și la 
această probă, așa cum preco
nizează unii, ci prin elimina
rea din cursă a concurenților 
ajunși din urmă cu un tur !

★
Cele două curse de marș nu 

puteau face excepție de la tribu
tul plătit înălțimii, rezultatele 
fiind inferioare cu cîteva minute 
celor de care erau într-adevăr 
capabili majoritatea concurenți
lor. La 20 km învingător a ieșit, 
sovieticul VLADIMIR GOLUBNICl 
(32 de ani. 180 cm, 78 kg) cu 
1.33:58,4, care a găsit resurse să 
reziste finișului mexicanului Ped
raza (la 1,6 s). O comportare re
marcabilă a avut tînărul nostru 
mărșăluitor LEONIDA CARAIO- 
SIFOGLU clasat pe locul 9 (1.37: 
07,6) înlr-o companie foarte se
lectă. La 50 km sportivul din 
R.D.G. CHRISTOPH HOHNE (27 
de ani, 178 cm, 62 kg) a preluat 
șefia cursei de Ia km 30 (cam
pionul de la Tokio, italianul 
Pamich pierduse contactul cu 
plutonul după primii 10 km) și 
nimeni nu i-a mai amenințat me
dalia de aur, cîștigată în 4.20:13,6. 
Performanța reprezintă un nou 
record olimpic. Următorul clasat 
a terminat cursa după aproape 10 
minute ! Ne întrebăm, firesc, de 
ce rezultat AR FI FOST capabil 
Hohne în 
siguranță 
bun, mai 
loc pe o 
focantă.

In sfîrșit, ultima probă lungă, 
clasica alergare a maratonului, 
a revenit pentru a treia oară con
secutiv unui reprezentant al E- 
tiopiei. Dar nu ca la Roma și To
kio, lui Bikila Abebe (abandonat 
la km 16) ci lui MAMO WOLDe 
(25 de ani, 172 cm, 53 kg) în 2.20: 
26,4, care a cîștigat astfel meda
lia de aur pierdută la 10.000 m.

★
Mexicul a fost ultima Olim

piadă Ia care semifondul fe
minin avea să cuprindă două 
probe : 400 și 800 m, în viitor 
puțind să mai fie inclusă și a- 
lergarea pe 1500 m și poate, 
cine știe, și cea de 3000 m. De 
fapt, pînă la oficializarea cursei

Cursa, a fost foarte rapidă și 
faptul că primele 7 clasate au 
coborît sub 53,0 de secunde 
spune desigur foarte mult. Me
dii comparative : 1968—52,36 și 
1964—53,63. Această probă a 
fost inclusă în programul J.O. 
abia de la Tokio.

Faptul că recordmana lumii 
Vera Nikolici de foarte puține 
ori învinsă în ultimii ani, a 
abandonat întrecerea după pri
mii 300 de metri ai semifinalei 
I a cursei de 800 m, a curățat 
cîmpul pentru celelalte aler
gătoare, care din punct de ve
dere psihic s-au văzut elibe
rate.

Preliminariile s-au desfășu
rat fără surprize, doar în se
mifinale fiind notate elimina
rea unor alergătoare valoroase 
ca olandeza Keizer (2:02,2 în 
acest an), a italiencei Pigni 
(2:04,6) și a sovieticelor Erik 
(2:05,7) și Zimina (2:06,0) a lui 
Burneleit (2:03,3). Reprezentanta 
noastră Ileana Silai a trecut 
cu bine prin furcile caudine 
ale calificărilor (2:04,1—II și 
2:05,9—11) ajungînd în finală, 
în cea de a treia cursă s-a 
impus tînăra alergătoare Made
leine Manning (20 de ani, 175 cm 
57 kg) care a avut inițiativa în
că de la ieșirea de pe culoare.

Ea s-a instalat în frunte și a 
cîștigat cu ușurință. Victoria 
sa a fost facilitată în bună 
măsură și de faptul că la 600 m, 
Ileana Silai, principala sa ad
versară, s-a văzut blocată pe 
turnantă. Pînă a putut să-și 
facă loc au trecut cîteva zecimi 
de secundă, cărora li s-au mai 
adăugat, din nefericire, alt timp 
pierdut de Silai la intrarea In 
linia dreaptă. Oricum medalia 
de argint cîștigată cu 2:02,5 de 
sportiva clujeană reprezintă un 
frumos succes. Timpul noii 
campioane (2:00,9) constituie un 
nou record olimpic.

Ileana Silai a fost unul din
tre puținele exemple de specia
liști ai curselor de semifond 
și fond, tare n-au făcut nici 
măcar o singură zi 
tire la o altitudine 
zătoare Mexicului și 
impus în concurs. Antrenorul 
său Gh. Biro a declarat, între 
altele : „La Olimpiadă,, ca și 
în urmă cu cîteva săptămîni 
la Atena, Silai s-a. aflat într-o 
formă sportivă maximă și a- 
proape că n-a resimțit în vreun 
fel efectele celor 2240 de me
tri. Dacă mi-a fost teamă de 
ceva era ca ea să nu săvîrșeas- 
că greșeli tactice. Dar în semi
finală, și mai ales în finală, a 
greșit și lucrul acesta era s-o 
coste. Buna pregătire fizică ii 
viteza pe care am pus accent 
în ultima perioadă, au ajutat-o 
să iasă, cum se spune, cu 
bine la lumină. Nu afirm că 
fără aceste greșeli din finală 
ea ar fi putut ciștiga, dar in 
orice caz ar fi fost mai aproa
pe de Manning și atunci... cina 
știe !"

Exemplul Ilenei Silai, rapor
tat la cele ale altor alergători 
(Clarke, Haase, Maeser, Hill 
etc), demonstrează că acomo
darea cu altitudinea este în 
primul rînd o chestiune pur 
personală, car© ține de fiecare 
individ în parte. Vorbind des
pre acest examen pe care î- 
leana Silai l-a trecut cu bine, 
Se naște totuși o întrebare lo
gică. : nu cumva rezultatul a- 
cestel atlete ar fi fost altul, 
mai bun, în condițiile în care 
și ea s-ar fi antrenat în pre
alabil la înălțime ? Unii spe
cialiști opinează pentru această 
posibilitate căreia însă atît L 
leana Silai cît și antrenorul ei 
Gh. Biro îi răspund cu un nu 
categoric !

Așadar, în ciuda tuturor 
pronosticurilor în disputa din
tre „altitudine" și „nivelul mă
rii” scorul victoriilor a fost 
totuși favorabil alergătorilor de 
la șes !

de pregă- 
corespun- 
care s-au

(Urmare din pag. 1)
de repetări, asociat cu folosirea 
unor mijloace cît mai variate de 
pregătire. Dintre acestea enume
răm : pregătirea cu exerciții imi
tative pe uscat ; patinajul cu ro
tile ; exerciții cu muzică ; gim
nastică artistică ; exerciții la o- 
glindă ; exerciții pentru dezvol
tarea calităților fizice speciale și 
îmbinarea cit mai judicioasă a 
acestora cu pregătirea clasică pe. 
gheață ; folosirea filmării și pro
iectării — în scop comparativ — 
a execuțiilor proprii și ale spor
tivilor de mare clasă etc.

Iată cîteva exemple care 
vedesc că datorită figurilor 
bere se pot obține locuri
bune in clasament. La J.O. de la 
Grenpble (n.n. clasamentul a fost 
alcătuit după vechiul regulament), 
canadianca Linda Carbonetto, a- 
vînd locul 24 după impuse și 9 
la libere, a ocupat locul 13 în 
clasamentul general. Janet Lynn 
(S.U A.), cu locui 14 la impuse 
și 6 la libere, a ocupat locul 9 
în clasamentul general. Grijbov- 
skaia (U.R.S.S.) cu locul 25 la 
impuse și 11 la libere. a ajuns 
pe locul 16 în clasamentul gene
ral. Și In clasamentul băieților 
există situații asemănătoare, dar 
diferențele nu s-au arătat atît 
de concludente.

do-
11- 

mai

SE POT FORMA MAI 
MULTE PERECHI

ade 
noastre.
de pa

să des-

condiții 
cu 4—5 
ales că 
căldură

obișnuite ? Cu 
minute mai 
proba a avut 
totalmente su-

LA SEMICERC..."

JOCURILE 
VOR FI CONDUSE 
DE DOI ARBITRI!

Congresul Federației Inter
naționale de Handbal, care a 
avut loc la sfîrșitul lunii au
gust, la Amsterdam, a luat 
o serie de hotărîri importan
te în ceea ce privește arbi
trajul. în acest sens, consi
derăm util să amintim citi
torilor noștri că în handbal, 
partidele sînt conduse de un 
arbitru de 
doi arbitri 
scorer și 
Cum însă, 
ori, imparțialitatea arbitrilor 
de poartă (de cele mai multe 
ori localnici) a fost pusă la 
îndoială, mai ales în fazele 
în care semnalizările lor de
cideau asupra acordării sau 
neacordării unui gol, s-a a- 
juns să se pună problema 
utilității unor asemenea ar
bitri. Au existat chiar fede
rații naționale (cum a fost 
cazul federației noastre) care 
au renunțat la folosirea ar
bitrilor de poartă, astfel că 
jocurile erau conduse numai 
de un arbitru de centru, aju
tat doar de scorer și crono
metror.

Pentru definitiva rezolvare 
a problemei, Comisia Țehnieă 
a Federației Internaționale a 
organizat chiar un experi
ment, care a avut loc la noi 
in țară, cu ocazia cursului in
ternațional de arbitri, desfă
șurat în vara anului 
Atunci, la jocurile ce 
disputat paralel cu acest

centru, ajutat de 
de poartă, de un 
un cronometror. 
de foarte multe

1967.
s-au 

__ 1____ ,____ _ ________curs, 
au funcționat cîte doi arbi
tri de centru, la fel ca la 
baschet sau hochei pe ghea
ță. După încheierea cursului. 
Comisia Tehnică a studiat 
concluziile și la Congresul 
F.I.H. din acest an a prezen
tat propunerile sale, care în 
esență, constau în hotărîrea 
ca în viitor jocurile să fie 
conduse de doi arbitri de cen
tru, cu ajutorul unui scorer 
și a unui cronometror. în 
acest scop, Federația noastră 
de handbal a stabilit ca in- 
cepînd cu data de 15 martie 
să se aplice și la noi acest 
sistem.

Introducerea noului mod de 
a conduce jocurile de hand
bal ridică,' însă, probleme des-

SEZONUL DE IARNĂ BATE LA UȘĂ
Apropierea sezonului compe

tițional de iarnă se face din 
ce în ce mai mult simțită. Pî
nă acum, la Poiana Brașov, în 
Postăvar și chiar „jos", în Bra
șov, iarna și-a arătat colții de 
două-trei ori. Nu va mai trece 
mult timp și amatorii sportu
rilor de iarnă vor putea folosi 
din plin pîrtiile de schi și 
patinoarele. Pină atunci, unele 
relatări despre modul cum 
întîmpinate competițiile ce 
avea loc în sezonul alb.

— Zilele trecute a fost 
minată trambulina pentru 
pii, amenajată în cartierul 
Schei din Brașov, pe locul de
numit Fîntinița. Pe această 
trambulină, vor putea fi efec
tuate sărituri de 35—37 m. Este 
necesar, însă, ca viitorilor să
ritori să li se asigure și schiuri 
de dimensiuni corespunzătoare 
vîrstei lor și dezvoltării 
fizice.

— Biatloniștii de la A.S. 
mata, Dinamo și Tractorul 
avansați în pregătiri. De altfel, 
ei au susținut și concursuri, 
dar... pe uscat. Verificarea, în 
cursul căreia au fost efectuate 
și trageri în poligon în ținte 
cu baloane, a dat deplină satis
facție. Gh. Cimpoia (A.S.A.),

sînt
vor

ter-
co-

lor

Ar- 
sînt

Un alt mijloc eficace 
: igresa, în condițiile

.■ formarea perechilor
'tori. Acestea trebuie
Sare o pregătire cel puțin tot 

de intensă ca și la probele 
ividuale, dar — ca și în 
□ Ierna figurilor libere — exis- 

- ii aici posibilitatea de a com- 
insuficiența gheții cu an- 
vntele pe uscat. Multe țări 

", în situații asemănă-

toare, metoda formării de 
rechi din patinatori 
dual, cu o valoare 
la libere. Există multe 
talentate 
prinderi 
înclinații 
gresa la 
tunel, aceștia se pot dedica pa
tinajului de perechi cu șanse 
mult mai mari de afirmare. Este 
vorba, bineînțeles, de patinatori 
de valoare, nu de cei din plu
tonul codașilor în probele in
dividuale. Mai exact : conside
răm posibil ca din patinatori in
dividuali de valoarea locului 
15—20 în mari competiții, să ob
ținem perechi pentru locul ‘ ‘
și cu posibilități deschise 
progres.

Iată exemple interesante, ___
dovedesc posibilitatea ..individua
lilor" de a obține succese la 
perechi în scurt timp. Campioa
na U.R.S.S. la individual, Tamara 
Moskvina, a început patinajul 
de perechi cu Aleksandr Mișin 
în anul 1966. debutînd în același 
an la Universiada din Torino' 
unde a ocupat locul 3, pentru ca 
la. campionatele europene de la 
Vasteras, în 1968, să figureze pe 
locul 2, iar la J.O. de la Gre
noble să lupte, de asemenea, 
pentru primele locuri. Perechea 
poloneză Poremska—Sczipa alcă
tuită în anul 1965 din doi „in
dividuali" (ambii posedați toate 
săriturile duble) se clasează în 
primii 10 la C.E. din Liubliana 
1967, avînd condiții de pregătire 
asemănătoare cu cele existente 
la noi. Cuplul cehoslovac Draho- 
va—Bartosictvicz alcătuit din o 
solistă Șj un specialist în perechi 
in 1967, ocupă locul 8 la G.E. 
din 1968. Cuplul german Steiner— 
Walther, alcătuit în 1965 din a 
treia clasată în R.D.G. și un pa
tinator de perechi, cîștlgă în a- 
celași an Cupa federației de spe
cialitate din această țară, afir- 
mindu-se apoi cu un loc 8 la

pe- 
de Indivi- 

recunoscută 
elemente 

care, datorită unor de- 
greșite sau a lipsei de 
speciale, nu pot pro- 
figurile obligatorii. A-

8—10 
spre

care

I. Țeposu (Dinamo), N. Bărbă- 
șescu și C, Carabela (ambii 
de la A.S.A.) au încheiat cei 
5 km ai cursei efectuînd două 
trageri fără nici o penalizare, 
iar Ai. Szabo (Dinamo) și N. 
Stoian (Tractorul) au fost pe
nalizați doar cu cite un punct.

— în iarna aceasta, cei cu 
vor dori să urmărească dispu
tele la biatlon vor avea la 
dispoziție o pîrtie de acces în-

MEMENTO BRAȘOVEAN

oarece folosirea lor economi
sește efort și sporește conside
rabil volumul și intensitatea 
pregătirii. I.I.L. Brașov anunță 
că schi-lifturile pot fi confec
ționate la prețuri avantajoase 
și în timp foarte scurt.

— La centrul de antrena
ment instituit pe lingă asocia
ția sportivă Creația, antreno
rul C. Birsan lucrează intens 
cu cei 25 de copii aflați în 
grupa „perfecționați". Deocam
dată, antrenamentele se des
fășoară pe uscat, urmînd ca 
ele să continue pe zăpadă în
dată ce 
Trebuie 
cei din 
folosesc
re au fost dotați acum trei ani. 
Dar, cum între timp ei au cres
cut...

— Rîșnovenii vor avea în 
noul sezon o activitate mult 
mai intensă ca în anii trecuți. 
Noua comisie locală, avîndu-1 
în frunte pe fostul campion 
național C. Vlădea, și-a întoc
mit un vast plan de acțiune, 
cu obiective menite să contri
buie Ia creșterea cantitativă și 
calitativă a schiului.

Va permite vremea, 
să spunem. însă, că 
grupa perfecționaților 

și echipamentul cu ca-
tre cabana Vînătorul și poli
gonul de trageri.

— în atenția cluburilor și a- 
sociațiilor sportive ! La între
prinderea industrială locală 
Brașov se pot confecționa 
schi-lifturi mobile, echipate cu 
motor termic răcit cu aer, care 
pot fi amplasate în orice loc 
accesibil 
riturilor, 
transport 
soane pe
turi ar fi foarte utile diferite
lor centre de antrenament, de-

schiului alpin și să- 
Capacitatea medie de 
este de 350 de per- 
oră. Aceste schi-lif-

C. GRUIA — coresp. principal

tul de serioase. Prima dintre 
acestea este cea legată de 
numărul insuficient de arbi
tri de care dispunem în mo
mentul de față. Efectivul exis
tent, raportat la voluinul ma
re de partide (la sfîrșit de 
săptămînă în campionatul 
divizionar și în campionatul 
național al juniorilor și șco
larilor au loc aproape 100 de 
întîlniri!) impune luarea u- 
nor măsuri urgente în vede
rea rezolvării problemei. în 
această direcție, comisiile lo
cale au datoria să organizeze 
cursuri de arbitri, să se pre
ocupe de promovarea celor 
existenți, de o cît mai bună 
calificare a lo'r, prin analize, 
discuții, ședințe de instructaj. 
Asemenea acțiuni vor veni în 
întîmpinarea eforturilor fede
rației noastre, care a luat 
unele măsuri în vederea bu
nei desfășurări a examenelor 
de trecere a arbitrilor din- 
tr-o categorie într-alta. In 
același timp, biroul federal a 
hotărît ca al doilea tur (sis
tem turnee) al campionatului 
masculin din lunile ianuarie 
—februarie 1969 jocurile să 
fie conduse de un arbitru de 
centru, doi de poartă și de 
ceilalți arbitri ajutători. A- 
ceasta pentru a se crea con
diții cît mai bune de desfă
șurare a partidelor oficiale 
începînd chiar din anul vii
tor și înainte de a se trece 
la aplicarea deciziei F.I.H.

HOTĂRÎRI ALE BIROULUI 
FEDERAL

în ultimele sale ședințe, 
forul de conducere al hand
balului nostru a aprobat u- 
nele măsuri propuse de comi
siile de competiții și disci
plină, dictînd o serie de 
sancțiuni sau omologînd re
zultatele partidelor în care 
au existat litigii. Dintre mă
surile disciplinare, semnifica
tive ni se par cele prin care 
au fost sancționați doi antre
nori (unul dintre ei profesor 
de educație fizică), ce s-au 
făcut vinovați de acte incom
patibile cu calitatea lor. Ast
fel, antrenorului Francisc Mo- 
nis de la C.S.M. Sibiu i s-a 
prelungit suspendarea pentru 
că nu a respectat o sancțiu
ne dictată anterior de F.R.H. 
Mai grav a fost pedepsit prof. 
Arcadie Gherbănescu, antre
norul echipei liceului N. Băl- 
cescu din Pitești, oare s-a 
comportat necuviincios față 
de arbitrul unui joc. Acest 
antrenor a fost sancționat cu 
suspendarea pe 6 iuții, timp 
în care nu are voie să intre 
în incinta terenului de joc. 
în aceeași categorie, a pedep
sirilor, intră și maestra eme
rită a sportului Antoaneta 
Vasile-Oțelea, care la meciul 
Voința Odorhei — Progresul 
București s-a adresat injurios 
arbitrului, motiv pentru care 
a fost suspendată ultimele 
două etape ale returului și 
primele două ale turului.

„CUPA EUROPEI 
CENTRALE" ? \

Calendarul competițiilor in
ternaționale este pe pundul 
de a se îmbogăți. Forul de 
specialitate cehoslovac a pro
pus federației noastre acor
dul la organizarea unei între
ceri denumite „Cupa Europei 
Centrale", intercluburi. după 
modelul competiției care se 
dispută la fotbal. In vederea 
discutării realizării acestui 
proiect, un reprezentant al 
forului nostru a fost invitat 
să ia parte Ia o ședință care 
va avea loc la 28 și 29 no
iembrie la Bratislava, cu pri-5 
lejul disputării „Cupei Dună
rii" la handbal feminin (ju- 
nioiare). La această din urmă 
întrecere a fost invitată și o 
echipă românească.

DORIȚI SĂ OFERIȚI CELOR DRAGI

u 
D

a fost 
individuală.

9 la C.E. 1968). 
patinatoare

ALEGEȚI DIN TIMP CADOURILE PE CARE
Uzina Semăn âtoarea,

ANUNȚ

în

10 telefon 13.54.69.

nu 
de

aplicare 
latente 
trebuie 
Doten- 
Antre-

fizică,
chimie,

angajeazâ de urgența:

C.E. de la Bratislava șl urcind 
pe podium la C.E. 1968 — locul 3.

UN DOMENIU NEEXPLOA
TAT — DANSUL PE 

GHEAȚĂ
O altă posibilitate de a 

laurii eforturilor comune 
proba de dans pe gheață, 
necunoscută la noi. 
temporara ar fi selecția

culege 
este 
încă 

O soluție 
. . —acelor,

patinatori individuali care au re
zultate meritorii la figurile im
puse, dar fiind lipsiți de cali
tățile fizice necesare figurilor 

libere, nu pot urca prea sus In 
ierarhia patinajului individual. 
Și în acest domeniu, sînt unele 
exemple demne de urmat.

Malcotm Cannon (Anglia) cla
sat în primii 10 la C.E.. a început 
să patineze cu Yvonne Suddick 
in 1967, ocupînd imediat locul 
2 la C.E. de la Vasteras. De ase
menea, cehoslovaca Milena Tumo- 
va (locul 
o bună

că punereaDesigur 
a acestor posibilități 
din patinajul nostru, 
să ducă la o scădere_
țial în proba individuală. _____
norii și sportivii înșiși trebuie să 
i’udece lucid și să aprecieze în 
ansamblu șansele și posibilități
le existente în acest domeniu. 
Rezolvarea acestor deziderate se 
poate face și de pe poziția coor
donatoare a federației noastre de 
specialitate, dar selecția șl pre
gătirea patinatorilor chemați să 
îndeplinească aceste noi sarcini 
revine celor ce muncesc nemij
locit în mijlocul sportivilor. A- 
ceștia pot și trebuie să cola
boreze constructiv, dind priori
tate obiectivelor superioare, ale 
mișcării de patinaj din țara noas
tră.

&

- lăcătuși, strungari, frezori, electricieni, su

dori și muncitori necalificați, cu domiciliul în 

București sau județele Ilfov, Dîmbovița, Teleor

man, Ialomița și Prahova, cu condiția de a face 

naveta. Solicitant» se vor adresa zilnic între orele 

7-15 la serviciul personal, telefon 13.68.10, in

terior 271.

organizează meditații 
la matematica,

limba română,
desen orntimental

Preful und ore:
Informații suplimentare și înscrieri, zilnic intre orele

5
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ROMANIA TURCIA (juniori) 3-1 (2-0)
careul junlo-

Capitală
I

14,00 România

STADIONUL DINAMO

STATUT SPECIAL SAU ARBITRI SPECIALI? I

STADIONUL PROGRESUL

Foto i N. AUREL

1

. -

evoluțla juniorilor noștri 
mult de dorit. Faptul că 
minute de joc aveau un 
de două goluri a creat 
de automuițumire In rln-

— Tungeal, 
S3 Kerim), 

Orhan, Ra-

50 Naom), 
(mln. 55 
Atodiresei

Ora 12,00 Progresul Bucu
rești — Farul Constanță 
(divizia A).

Ora 
Franța (rugby).

Ora 10,00 Progresul 
București — Farul Con
stanta (tineret).

Ieri, pe stadionul Flacăra din 
Moreni, reprezentativa de juniori 
a României și-a mai înscris o 
victorie în palmares, întrecînd 
formația similară a Turciei. Dar, 
satisfacția n-a fost deplină, de
oarece 
a lăsat 
după 8 
avantaj 
o stare 
dările tinerilor jucători. Numai în 
acest fel se explică comportarea 
în general mediocră, nenumăra
tele greșeli tehnice* jocul statio și 
individual.

Oaspeții, după un început slab, 
au echilibrat jocul și apoi au 
avut perioade de dominare. In 
partea a doua a meciului, repre» 
zentanțil Turciei au acționat cu 
multă vigoare și au produs de

multe ori panică tn 
rllor români.

Dar, iată un scurt film ai par
tidei. Lovitura de începere au 
avut-o „tricolorii”. După cîteva 
pase, balonul a ’ ajuns la Ștefă- 
nescu, care a șutat și... 1—0. In 
minutul 8, apărar.ea echipei turce 
a cedat din nou. O cursă pe par
tea stingă a lui Atodiresei, cen
trare și același Ștefănescu a in
trodus balonul tn plasă : 2—8.
După pauză, oaspeții au domi
nat, dar juniorii noștri au con
struit contraatacuri periculoase. 
In mln. 70, la o acțiune a întregii 
înaintări a tinerilor români, R. 
lonescu a< ridicat scorul la 3—0. 
In min. 74, apărarea echipei ro
mâne n-a putut stăvili un atac 
al adversarilor și Cetin a redus 
din handicap: 3—1.

A arbitrat bine Gh. Botescu 
Morent, ajutat de IU. Hangan 
București și I. Toipa — Ttrgo- 
vlște.

ROMANIA : Iordache — Crista- 
che, Drăgan, Broșovseht, Hajnal, 
Beldeanu, Vișan (mln. 
R. lonescu, Petreanu 
Vlad), Ștefănescu, 
(mln S6 Bujor).

TURCIA : Mustafa - 
Kemal, Fikret (mln. 
Erhan, Abdurahman, < 
șid, All (min. 24 Harun), Negați, 
Cetin.

In deschidere, Flacăra Morent a 
Întrecut Lotul secund de juniori 
cu scorul de 4—1 (4—1).

ft VINTILA

Duminică,

STADIONUL „23 AUGUST"

Totul începe de la PRIN
CIPIALITATE.

Este de neconceput, 
de pildă, ca pentru ACEEAȘI 
culpă — mare sau mică, 
n-are importanță — intr-un 
caz să se treacă Ia pedepsi
rea celui vinovat, iar în alt 
caz să se închidă ochii, să 
se găsească argumente (une
ori nu se face nici măcar 
efortul de a se căuta >o 
justificare) pentru ca făptașul 
să iasă basma curată. Nu 
greșim de loc dacă afirmăm 
că astfbl de abateri de la 
principialitate au de multe 
ori un efect și mai dăunător 
decît faptele direct penaliza- 
bile, prin sentimentele de ne
încredere pe care le sădesc 
în inimile celor din jur, prin 
amărăciunea și descurajarea 
pe care le provoacă, întot
deauna, nedreptatea.

Și iată că un asemenea caz 
am avut prilejul să-1 con
semnăm, recent, în lumea 
arbitrilor, în această lume și 
așa discutată, mistuită de in
vidii, privită adesea cu sus
piciune, cu meritele ei, fără 
îndoială, dar șl cu multe, 
foarte multe păcate. Și s-a 
simțit, se pare, nevoia unuia

1920 de meciuri.
2739 de goluri

de trei luni
128 de for- 
C și-au în

După mai bine 
de întreceri, cele 
mâții din divizia 
cheiat prima parte a campio
natului. S-au disputat 1920 de 
meciuri, în care s-au înscris 
2730 de goluri. S-au remarcat, 
în mod deosebit, I.M.U. Med
gidia (seria a III-a), care_ a 
terminat turul fără nici o în- 
frîngere, Rapid Plopeni (se
ria a Il-a), Metalul Tîrgoviște 
(seria a IV-a) și Olimpia Satu 
Mare (seria a VH-a), care 
din cele 15 jocuri au pierdut 
fiecare doar cîte unul.

„Campioanele de toamnă" 
ale celor opt serii sînt urmă
toarele formații : seria I t 
ȘTIINȚA BACĂU (golaveraj 
29—7 — 24 pct.) ; seria a
Il-a: RAPID PLOPENI (28 
—10 — 23 p); seria a III-a : 
I.M.U. MEDGIDIA (33—5 - 
25 p) ; seria a IV-a : META
LUL 7 ■”
— 23 p) ; seria a V-a : MI
NERUL ANINA (26—6 - 
20 p) ; seria a Vl-a : ȘTIINȚA 
PETROȘENI (23—11 - 19 p); 
seria a Vil-a : OLIMPIĂ 
SATU MARE (25—7 - 24 p) 
și seria a VIII-a: CHTMIA 
FĂGĂRAȘ (35—11 - 25 p).

(Rezultatele turului sînt in 
curs de omologare la comi
sia de competiții a F.R.F.)

TÎRGOVIȘTE (38—17

în plus, după cum se va pu
tea constata citind cele ce 
urmează;

Speța este una și aceeași : 
neprezentarea (sau prezenta
rea cu întîrziere) a unui ar
bitru la meciul la care a fost 
delegat. Să vedem, deci, dacă 
și URMĂRILE sînt aceleași. 
Intr-o astfel de culpă a căzut 
arbitrul Al. Pîrvu. Delegat 
ca arbitru de linie la meciul 
Dinamo București — Progre
sul, din 2 noiembrie, Iov. 
Al. Pîrvu și-a făcut apariția 
târziu la stadion, după ce fu
sese invitat la linie arbi
trul Ion Comșa, venit inci
dental la meci și aflat în 
tribună ca simplu spectator. 
Două săptămîni mai târziu, 
un alt arbitru, N. Chelemen, 
delegat să conducă partida 
Flamura roșie Tecuci — 

Petrolul Berea, în divizia C, 
a provocat o situație identică, 
din cauza pierderii trenului, 
sosind la teren cu 15 
de minute întârziere, 
asemenea cazuri —
fiindcă se pot aduce o 
justificări — nu se
considerație, nici un 
explicație (anul trecut, arbi
trul Gh. Dulea n-a putut
ajunge la Timișoara din mo
tive cu totul obiective: vre
mea fiind nefavorabilă, avio
nul n-a plecat. Ceea ce nu 
l-a scutit pe Gh. Dulea de 
o suspendare pe șase etape).

In mod INEXPLICABIL, 
numai unul din aceste două 
cazuri a juns în fața comisiei 
de disciplină : cel al arbitru
lui N. Chelemen (acesta a 
fost suspendat pe două etape). 
Asupra celuilalt caz, al tov. 
Al. Pîrvu, s-a așternut o tă
cere protectoare, ciudată, re
voltătoare în ultimă instanță. 
Și astfel, cel vinovat nu nu
mai că n-a primit nici un 
fel de sancțiune, dar s-a 
aflat în aceste zile în Cipru, 
ca arbitru la meciul dintre 
reprezentativa acestei țări și 
echipa R. F. a Germaniei, 
unde a sosit, probabil, la 
timp...

Să se datoreze unei simple 
(dar totuși condamnabile) 
scăpări din vedere, a unui 
funcționar pus să întocmească 
referatele de rigoare, nesesi- 
zarea comisiei de disciplină 
de pe lingă F.R.F. ? Ar fi 
putut fi luată în considerație 
și o asemenea eventualitate, 
care ar fi eliminat cel puțin 
elementul intențional, dacă na 
ar exista unele antecedente, 
unele similitudini de natură 
să ne ducă la cu totul alte 
concluzii. Ne amintim, astfel, 
legat tot de numele tov. Al. 
Pîrvu, de meciul PetroluJ 
— A.S.A. Tîrgu Mureș, unde 
arbitrul principal, C. Bărbu- 
lescu, avînd avizul tov. Al. 
Pîrvu, care era arbitru de 
linie, a âcordat un gol plo- 
ieștenilor într-o situație cînd 
mingea nu ajunsese pe linia

sau 20 
Și, în 
tocmai 
mie de 
ia în 
fel de

porții, necum s-o depășească 
cu întreaga ei circumferință, 
așa cum cerea regulamentul. 
Față de gravitatea greșelii, 
cronicarul nostru, fostul fot
balist Dragoș Cojocaru, a 
apreciat că arbitrului de cen
tru nu i se cuvine nici mă
car o stea, critica lui îndrep- 
tîndu-se în același timp, mo
tivat, -și împotriva tușierilor. 
Cronicarul revistei „Fotbal" 
a relevat și el această gre
șeală de arbitraj, care a vi
ciat rezultatul meciului, dîn- 
du-i nota 4 arbitrului prin
cipal C. Bărbulescu și pre- 
cizînd că „la acest califica
tiv a contribuit și tușierul 
Pîrvu". Și cu asta, totul s-a 
terminat. O liniște deplină a 
coborit din ceruri (poate nu 
chiar de acolo, nu-i așa, to
varășe observator federal 
Dincă Schileru ?) scutind bri
gada 
orice 
ceri.

In 
dacă 
să crezi în puterea întâmplă
rii. Mai de grabă trebuie să 
admiți că arbitrul Al. Pîrvu 
se bucură de un statut spe
cial, care n-are nimic, de-a 
face cu principialitatea. Am 
putea adăuga că n-a surprins 
pe nimeni nici strania ati
tudine a tovarășului Al. Pîrvu. 
care, fiind lovit de niște hu
ligani după terminarea me- 
cidlui Carpați Brașov — Chi
mia Făgăraș N-A MENȚIO
NAT această faptă condam
nabilă în foaia de arbitru! 
Oare 
motivele 
rioase, i 
pune 
lumea arbitrilor ?

După cum se știe, Colegiul 
central de arbitri a fost re
organizat, în rîndurile 
fiind cooptați o serie de cu- 
noscuți arbitri, retrași din ac
tivitate și prezentând toate 
garanțiile de obiectivitate și 
de corectitudine. Ei n-au fost 
chemați ca să completeze nu
mărul de locuri, ci pentru a 
conduce efectiv acest orga
nism, pentru a 
unor mentalități 
nejuste.

Treaba nu este 
buie, în primul rînd recîști- 
gată încrederea masei de ar
bitri, cei mai multi dintre ei 
veniți în această activitate nu 

’ din mărunte (uneori, nu chiar 
atît de mărunte !) calcule ma
teriale, ci animați de o no
bilă pasiune. Aceasta cere 
însă din partea membrilor 
Colegiului central de arbitri 
o conduită fără reproș în re
zolvarea delicatelor probleme 
pe
In 
de
Iii 
dovadă în acest sens.

respectivă de arbitri de 
emoții, de orice neplă-

asemenea condiții, chiar 
ai fi un fatalist, e greu

nu trebuie cunoscute 
i acestei tăceri cu- 
măcar pentru a se 

capăt șușotelilor din

lui

pune capăt 
și metode

ușoară. Tre-

care le ridică arbitrajul, 
nici un caz, modul diferit 
a acționa în două situa- 
identice, nu reprezintă o

Jack BERARIU

LA SFlRȘITUL TURULUI, ÎN DIVIZIA B
• In turul campionatului di

viziei B s-au marcat 632 de go
luri (318 în seria I și 314 în se
ria a 11-a). Duminică s-au în
scris 
și 26

49 de goluri (23 in seria I 
în seria a Il-a).

Cele mai eficace înain-

mon (Metalul București) cu 11 
, goluri, urmat de Goran (Chimia

Suceava) și Trăznea (Gloria 
Bîrlad) cu cite 10 goluri, Geor
gescu (Metalul București) și Ni- 
colau (Chimia Suceava) cu cite 
9 goluri, Meder (Ceahlăul P. 
Neamț) 8 goluri, Caraman, Bu- 
kosi (Portul

mini-statisticA
țări: Metalul București 33 de 
goluri, Portul 
Constanță 30 de 
goluri, Chimia 
Suceava 26 de
goluri (seria I), C.F.R. Cluj 29 
de goluri, C.F.R. Arad 28 de 
goluri, C.S.M, Sibiu 27 de go
luri, Olimpia Oradea 26 de go
luri (seria a 11-a).

• Cele mai slabe apărări: 
Electronica Obor 31 de goluri 
primite, Gloria Bîrlad 30 de go
luri, C.F.R. Pașcani 27 de go
luri, Metrom Brașov 24 de go
luri (seria I), Chimia Rm. Vîlcea 
și Medicina Cluj cu cite 26 de 
goluri, Industria sirmei și Elec- 
troputere Craiova cu cite 25 de 
goluri, C.S.M. Sibiu 23 de go
luri și Metalul Tr. Severin 22 
de goluri (seria a Il-a).

• în ultima etapă au fost a- 
cordate 4 lovituri de la 11 m, 
dintre care 3 au fost transfor
mate, iar una ratată. Au trans
format : Ivăncescu (Steagul
roșu), Soos (C.F.R. Cluj) și Mu- 
reșan (Politehnica Timișoara). 
A ratat : Mihăilescu (Chimia 
Rm. Vîlcea).

•
nate 
minări, lată numele celor tri
miși pe tușă: Fătu (C.F.R. Paș
cani) și Popa (Poiana Cîmpina).

Duminică au fost consem- 
pe foile de arbitraj 2 eli-

o In clasamentul golgeteri- 
lor, în seria I, conduce Panteli-

ÎNTREPRINDEREA DL PRLFABBICATt 
DL BEION ARMAI

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.

UZINA DE ANVELOPE

„Danubiana
prelungirea șos. Olteniței nr. 181, autobuz nr. 44, 

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

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

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

Pe timpul școlarizării, cursanții vor fi retribuiți cu salariu 
de 948 lei lunar.

Se vinde și cu plata în 12» 18
leiacontul este de 689 — 1020

rate lunare

B-dul Ion Șuîea nr- 309

ANGAJEAZĂ

DIACON*

Informații la telefon
15.01.40 interior 132.

vizionare 
excelentă 
imagine

I. C. M. B
S. U. T

POLICOLOR

Ora 12,00 Dinamo Bucu
rești — Universitatea Cra
iova (tineret).

Ora 14,00 Dinamo Bucu
rești — Universitatea Cra
iova (divizia A).

Pregătiri pentru u’timul 

al sezonului
la antrenamentul 

Progresului, s-au executat 
47 de lovituri de corner. 
Iată-i pe Oaidă și Mate- 
ianu, în fața porții, „je
nați" de apărătorii Măn- 
doiti și Grama.

Constanța), Bruș- 
tiuc (Otelul Ga
lați) cu cite 1 
goluri. In seria 
a 11-a, pe pri- 

află Mazurachis 
cu 12 goluri, ur-

mul loc se 
(C.F.R. Cluj) 
mat de Schwartz (C.S.M. Sibiu) 
11 goluri, Cergo (Metalul Hu
nedoara) 10 goluri, Manolache 
(Politehnica Timișoara) 9 go
luri, P. Emil (C.F.R. Cluj), Da
mian (Medicina Cluj), Smadea 
(A.S. Cugir) și Fodor (C.F.R. 
Timișoara) cu cîte 7 goluri.

Concursul excepțional
PROHOEXPRES

8 decembrie 1968
A inceput vinzarea biletelor

a începutîn întreaga țară
vinzarea biletelor pentru con
cursul excepțional Pronoexpres 
la care se atribuie în număr 
NELIMITAT autoturisme
„VOLGA", „DACIA 1100”, 
„MOSKVICI 408” cu 4 faruri 
și radio, „SKODA 1000
10 autoturisme prin tragere la 
sorți, premii în numerar de 
valoare variabilă și premii fixe 
în bani.

Se efectuează 10 extrageri de 
cîte 10 numere din 45 fiecare,

rț în 4 faze. în total se extrag
V 100 de numere.
V Cu biletele seria „N“ de 30 lei
V puteți participa la toate cele 
W 10 extrageri.

ULTIMA ZI pentru cumpă
rarea biletelor — sîmbătă 7 
decembrie 1968.

'1 • Plata premiilor pentru 
concursul suplimentar Prono
sport nr. 2 se va face astfel : 

în Capitală începînd 
marți 3 decembrie 1968 
casieriile proprii Loto — 
nosport;

in provincie începînd
ximativ de joi 5 decembrie 
1968 prin casieriile proprii 
Loto—Pronosport și prin man
date poștale.

de 
prin 
Pro-

apro-

PRO NO EXPRES

Tragerea concursului nr. 48 din
27 noiembrie 1968

EXTRAGEREA I : 39 31 33 11 12 8 
FOND DE PREMII: 471.207 lei 
EXTRAGEREA A II-A : 28 11 4 
29 33 39 32
FOND DE PREMII :; 373.302 lei

LOTO

Premiile întregi și sferturi de
22 noiembrie 1968Ia tragerea din

INDISCREȚII
joc, stima și afecțiunea pu
blicului timișorean. Orice 
echipă are nevoie vitală de 
o bază sufletească 1“

(N. A. — Și orice antrenor 
— de o bază de lucru, de con
diții favorabile, așa cum nu 
ne putem închipui 
create duzinei de 
care s-au perindat 
doi ani la „Poli").

© jEMERIC VOGL (selec
ționer’ al echipei naționale 
„In meciul cu Elveția, jucă
torii noștri au făcut un lucru 
neobișnuit pentru ei : au JU
CAT efectiv în tot timpul 
partidei. Fiecare a evoluat 
aproximativ la nivelul valo
rii sale, dar toți au jucat 
continuu atîta timp cît au 
fost în teren. Repet, este ceva 
nou.

Ni se reproșează introduce
rea tardivă a lui Dembrovschi 
în jocul de sîmbătă. Am toată 
încrederea în băcăuan, dar 
dacă îl introduceam cu cîteva 
minute înainte. 
Dom ide, așa cum 
sesem, nu 
jungea să

(N. A. 
introdus 
devreme în loeul 
viei ? Poate că, 
scorul final n-ar 
ci mai mare...).

în loeul lui 
ne propu- 

știu dacă scorul a- 
fie 2—0“.
— De ce n-a fost 
Dembrovschi mai 

lui Martino- 
într-adevăr, 
fi fost 2—0,

(antrenorul 
de juniori)

că au fost 
antrenori 

în ultimii

® De 
echipei

antrenorul
VALEN- 

obținut

audiție 
plăcută 
prin te e 
vizoru'.

DACIA

conducători de utilaje 
pentru betoniere și gru
puri electrogene, meca
nici auto, lăcătuși me
canici, strungari, elec
tricieni bobinatori, elec- 
triciQpi auto, radiato- 
riști, tinichigii, mecanici 
utilaje pentru atelier și 
impiegați de mișcare.

Categoria a 
întregi a 33.506 
sfert a 8.376 lei ; a m-a : 
1.027 lei și 180 a 256 
294 a 485 lei și 548 
V-a 693 a 252 lei șl
Report categoria 1 : 83.767 lei

Il-a: 2 variante 
lei șl 7 variante

118 a 
lei ; a rv-a : 
a 121 lei ; a 
1.214 a 63 lei.

IN CURIND

© GH. OL A 
echipei naționale 
„Am descoperit recent un ta
lent autentic despre care se 
va scrie mult într-un viitor 
apropiat. Se numește Sandu 
Gabriel, joacă la Metalul 
București, are 16 ani, 1,80 m 
înălțime (!) și este excelent 
proporționat. Cum se mișcă 
în teren ? Copie „la scară" a 
lui Bobby Moore..."

(N. A. — Să sperăm Că im
presiile antrenorului Ola vor 
fi „bisate" de marele public, 
atestînd că este într-adevăr 
vorba de „autentic" și nu de 
„imitație"...)

cînd este 
brașovene,

TIN STĂNESCt) a 
cu noii săi elevi următoarele 
rezultate : 7 jocuri — 4 vic
torii — 3 meciuri nule — 
11 puncte (din 14 posibile). 
Intrebîndu-1 ce speranțe are 
pentru retur, antrenorul ste
garilor ne-a dat un prim răs
puns în maniera H.H. „Pro
movăm în divizia A 1“ între- 
bîndu-1 pe ce își bazează, 
atît de neta încredere, V. Stă- 
nescu ne-a dat un al doilea 
răspuns fără echivoc: „Pen
tru că elevii mei au cota va
lorică 
serie".

(N. 
fără 
străvezii 
„dacă..." etc.).

cea mai ridicată din

A. — Simplu, 
obișnuitele

„să

sincer, 
diplomații 
vedem...“,

MATEIAN'J 
operație su-

® FANE CÎRJAN (noul an
trenor 
șoara) 
„Poli"

al Politehnicii Timi- 
„Primul meu scop s 
să-și recîștige, prin

® VIOREL 
(refăcut după o 
ferită la începutul sezonului) 
„Veți auzi, ba nu, veți vedea 
un „come-back Mateîanu". 
Mai pot și mai vreau să fac 
performanță 1"

IN. A. — Noi ți-am ora 
chiar și un „come-back Ro
binson", celebrul mijlociu 
negru, care a redevenit cam
pion mondial la box după o 
întrerupere de peste un an...).

Marius POFESCU

BAROMETRUL FORMEI SPORTIVE
BÂZA

JUCATO^lO^ DEZ/ARUZ£pOrtUl‘’

W> FARUL
UTA 
miTfNICAIAil 
DINAMO'BUC. 
RAPI0 
IDOLUL

XmaiovA ,
DMMO'WUI
VAGONUL 
PREȘUL 
JIUL

A5A 
“ STEAUA

CRȘUL

i ' Twdiasmerala

IWx*

I

IW/^4‘

ETAPA
AXiy-a

! ETAPA
AXIII-a

ETAPA 
A X||-a

MEMt
l-XIV

Z5 53 55
n 70 ai 73
72 70 55
72 77 7,3 70
72 55 74 57
71 54 55 5T
71 5,7 77 57
70 7B 54 71
70 59 51 55
57 5,1 55 53
6,6 59 59 55
55 75 71 5S
6z0 54 5,0
55 50 53

5355 57 55
55 10 53 55

57 57 57 57

A

NOTA. Mai mult de 
jumătate din clasament 
— nouă echipe — în for
mă „bună” 1 Urmăriți 
din dreapta (etapa a 
Xll-a) spre stingă (etapa 
a XlV-a) și puteți singur

descifra ce evoluție au 
avut și ce formă sportivă 
dețin echipele Diviziei A 
de fotbal înaintea ultimei 
etape. Media generală, 
insă, după patrusprezece 
etape — 6,7 1

sporturilor mecanice vor avea, în 
nouă revistă a lor. Editată de Au- 

„AUTOTU-

Iubitorii 
curînd, o 
tomobil Clubul Român, revista 
RISM" va apărea în 32 de pagini, bogat ilus
trate, și se va adresa tuturor celor care prac
tică automobilismul sportiv sau turistic, pre
cum și celor care doresc să devină automo-

biliști. Noutăți tehnice din industria automo
bilelor și de ia saloanele internaționale, ma
nifestări sportive din țară și de peste hotare, 
informații turistice și sfaturi competente pen
tru întreținerea și exploatarea automobilelor 
— iată ce vor găsi iubitorii de automobilism 
și turism în noua revistă „AUTOTURISM"



Interviu cu G. MORMOCEA, secretar generai al F.R.M

Bogat program internațional
VEȘTI DIN R. P. ALBANIA

rezervat motocidiștUor

tov. GEORGIU 
secretar gene- 
membru al Co- 
a forului inter-

La Madrid, între 2 și 9 no
iembrie, a avut loc CONGRE
SUL FEDERAȚIEI INTERNA
ȚIONALE DE MOTOCICLISM. 
La lucrările lui, federația noas
tră de specialitate a fost re
prezentată de 
MORMOCEA, 
ral al F.R.M., 
misiei tehnice 
national.

La înapoierea în București, 
tov. Mormocea a răspuns cu 
amabilitate invitației noastre 
de a informa pe cititorii zia
rului asupra hotărîrilor luate 
de Congresul F.I.M.

— Mai întii, vă rugăm să 
ne spuneți cîteva cuvinte 
despre participare.

— La Congres au fost repre
zentate 35 de federații națio
nale. Este o mărturie evidentă 
a dezvoltării pe care o cunoaș
te motociclismul pe plan mon
dial. Spania, de pildă, a fost 
aleasă ca gazdă a acestui con
gres ca urmare “ interesului 
deosebit manifestat aici pentru 
dezvoltarea moto ciclismului ca 
sport, mijloc de turism și trans
port.

— Care au fost proble
mele mai importante în
scrise în programul de lu
cru al forului internațional?

— In primul rînd, alegerea 
conducerii F.I.M. In funcția de 
președinte a fost reales dl. Ni
colas Rodii del Valle (Spania), 
care a reușit pînă acum să im
prime un ritm mai dinamic ac
tivității federației internațio
nale. Ca vicepreședinți au fost 
aleși P. Colombo (Italia) și A. 
Lenfranc (Belgia). In privința 
secretarului au fost probleme 
dificile de rezolvat. In urmă 
cu un an și ceva, dl. Goode, 
(Anglia) și-a dat demisia, fapt 
ce a făcut ca anul trecut, la 
Viena, să fie cooptat Soow (El
veția). Dar, acesta s-a dovedit 
necorespunzător și s-a amînat 
alegerea altuia, fiind necesară 
și o expertiză contabilă a 
conturilor Federației interna
ționale. S-a ales apoi Comisia 
sportivă a F.I.M., formată din 
șase membri (doi din Franța, 
cite unul din Olanda, Anglia, 
R.F.G. și Spania) și Comisia 
tehnică (n.n. — în care a fost 
reales pentru o perioadă de 
trei ani și interlocutorul nostru, 
tov. G. Mormocea).

— Ce alte probleme orga
nizatorice s-au mai discutat ?

— Destul de numeroase și 
datorită acestui fapt ordinea 
de zi a fost foarte încărcată. 
A fost reprimită în F.I.M. Fe
derația braziliană. S-a discutat 
cererea de admitere a Confe
derației panamericane (in spe
cial pentru țările din America 
Latină, pentru o mai bună co
ordonare a activității motoci- 
cliste în această parte a lumii). 
Datorită distanței mari dintre 
acest continent și Europa, se 
vor studia posibilitățile de or
ganizare a unor întîlniri ale 
sportivilor respectivi, iar la 
Congresul din 1969 se va lua o 
hotărîre definitivă asupra mo
dului cum va trebui să acti
veze F.I.M. pe continentul a-

merican. De asemenea, s-a a- 
preciat ca foarte necesară re
vizuirea Codului sportiv inter
național în acest sport, cod 
care are în prezent repetări, 
paralelisme și e foarte greoi 
de interpretat. Trebuie să vă 
mai spun că s-a hotărît ca în 
fiecare an (in luna martie), 1a 
Geneva, să se întrunească co
misiile F.I.M. în ședințe de lu
cru, pentru a se putea ține 
pasul cu dezvoltarea tehnicii 
de care este legat acest sport. 
Fiindcă sîntem la capitolul „ad- 
ministrativ-organizatoric" tre
buie să vă spun că, viitorul 
Congres al F.I.M. va avea loc 
la Ljubljana (Iugoslavia), 
11—17 octombrie 1969.

— Vă rugăm să ne 
biți despre .calendarul 
petițional aprobat de 
greș.

— Acesta este foarte bogât. 
Zgomotul motoarelor se va face 
auzit parcă mai mult decît ori- 
cînd. La viteză pe circuit vor . 
avea loc 12 concursuri dotate 
cu „marile premii” ale Spânii, 
R.F.G., Franței, Belgiei, R.D.G., 
Cehoslovaciei, Finlandei, S.U.A. 
precum și „Marele premiu al 
națiunilor", ce va fi organizat 
în Italia. Concursul internațio
nal de șase zile a fost încredin
țat, pentru organizare, forului 
de specialitate din R.F.G. (sep
tembrie 1969). Motocrosul na
țiunilor Va avea drept gazdă 
Anglia, iar „Trofeul națiunilor" 
(tot la motocros) se va desfă
șura în Belgia. Etapa finală a 
C.M. de dirt-track va avea loc

între

vor- 
com- 
Con-

în Anglia (13 septembrie), iar 
C.M. de curse pe gheață se va 
disputa la 9 martie, în R.F.G. 

Campionatul mondial de mo
tocros (clasele 250 și 500 cmc) 
va avea ca etape concursurile 
dotate cu „marile premii” ale 
nu mai puțin de 12 țări printre 
care Olanda, Suedia, Italia, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Franța. 
In 1969 vor avea loc peste 60 
de concursuri de viteză și mo
tocros, precum și curse de coas
tă, dotate cu premii ale ora
șelor și cluburilor sportive.

Dintre celelalte mari con
cursuri, trebuie să mai amintim 
Campionatul european indivi
dual de trial, ce va fi organi
zat în
Suedia, Cupa Europei (regula
ritate),
R.F.G., R.D.G. și Elveția,

Iii privința punctajului, s-a 
hotărît să se acorde puncte în 
fiecare etapă primilor 10 clasați 
după formula: locul 1—15 p; 
11-12 p; III-10 p; IV—S p; 
V—6*p; VI—5 p; VII—4 pete. 
De asemenea, in Marile pre
mii contînd pentru Campionatul 
mondial de motocros, precum și 
pentru Motocrosul națiunilor, 
pe viitor, se va alerga în două 
manșe a 40 de minute plus 
două ture. ,

★
La unele dintre competițiile 

enumerate mai sus vor fi în
scriși și sportivi români. Des
pre participarea lor la întrece
rile internaționale vom reveni 
într-un material viitor.

Constantin ALEXE

Belgia, Cehoslovacia si

■C"

*

ce se va desfășura in • Campionatul de fotbal al 
Albaniei se apropie de sfîrșit. 
Campionatul se desfășoară după 
sistemul turul — primăvara, 
returul — toamna. Pînă acum 
s-au consumat 22 de etape și in 
fruntea clasamentului se află 
formația 17 Nandori cu 38 de 
puncte din 44 posibile. La nu
mai un punct diferență se află 
multipla campioană Partizani, 
care și în acest an are șanse să 
cucerească titlul. Pe locul al 
treilea — campioana țării, Di
namo Tirana, cu 34 p.

In etapa de duminică, lide
rul clasamentului a jucat în de
plasare cu echipa Labinot pe 
care a învins-o cu categoricul 
scor de 7—2. O victorie facilă a 
realizat și Dinamo Tirana, în-

Trei lideri
la Mallorca

MADRID 27 (Agerpres). — 
După trei runde, 
internațional de 
Palma de Mallorca 
marii maeștri sovietici Tigran 
Petrosian, Boris Spasski și 
Viktor Korcinoi cu cite 2‘/i 
puncte fiecare. Ii urmează 
Benko (S.U.A.), Larsen (Dane
marca) și Gligorici (Iugosla
via) — toți cu cite 2 puncte. 
Reprezentantul României la 
acest turneu, Florin 
ghiu, totalizează în 
l‘/> puncte.

In runda a 3-a, 
Gheorghiu a remizat 
histui spaniol Antonio 
Spasski a cîștigat la Ivkov, 
Petrosian la Vesterinen și 
Korcinoi la Toran. Partidele: 
Larsen — Gligorici, Pomar — 
Diaz, del Corral, Calvo — Ma- 
tanovici și Lehmann — Byr
ne s-au încheiat remiză.

S-au jucat și partidele în
trerupte din runda a 2-a. Flo
rin Gheorghiu a remizat cu 
spaniolul Visier, Spasski l-a 
învins pe Diaz del Corral, iar 
Vesterinen a cîștigat la Calvo.

în turneul 
șah de la 

conduc

la 
Gheor- 
prezent

Florin 
cu șa- 

Medina.

A

(Urmare din pag. 1)

(ce nu 
român-

de

linie așteptînd greșelile 
au întîrziat prea mult) 
celor. Apoi, cu o promptitudine 
demnă de subliniat, ea a lansat 
contraatacuri decise, marea ma
joritate încheiate cu goluri în 
poarta apărată pe rînd 
Buzaș și Moroșan.

Jocul nu a avut istoric decît 
timp de 10 minute, cînd tabela 
de marcaj indica un scor mai 
echilibrat (4—2 și 5—3). Apoi, 
partida a fost la discreția se
lecționatei iugoslave. Scor final: 
15—6 (8—4) pentru o echipă care 
are în Rebernjak, Tomașek, 
Radakovici și Ninkovici 
mai bune jucătoare.

cele

HANDBALISTELE 
DIN R. D. GERMANA 

JOACA EXCELENT

Partida inaugurală din pro
gramul de aseară ne-a pus în 
față o echipă în formă, care 
joacă un handbal excelent. 
Chiar din primul meci susținut 
în compania reprezentativei 
U.R.S.S., sportivele germane 
și-au anunțat o» puternică can
didatură Ia locul I în acest tur
neu, iar prin comportarea din 
partida cu Ungaria ele au con
firmat ambițiile.

Posesoare a unei tehnici In
dividuale remarcabile, ți cu o 
bună orientare In teren, hand-

Un circ profesionist 
al atletilor americani? >

După eșecul — cel puțin 
temporar — al unei ligi pro
fesioniste de fotbal în S.U.A., 
la New York Se vorbește, a- 
cum, cu tot mai multă insisten
tă despre intențiile unui grup 
de oameni de afaceri ameri
cani de a înființa un... circ 
profesionist de atletism. Jerry 
Sherman, unul dintre promoto
rii ideii organizării unor ^spec
tacole atletice", a anunțat că 
printre figurile cele mai pro
eminente care sînt luate în dis
cuție pentru a intra în acest 
„circ" se află fenomenalul sări
tor în lungime Bob Beamon, 
Ed. Carruthers, Wade Bell, Tom 
Farrell, Mel Pender. Potrivit 
planurilor organizatorilor, un 
număr de aproximativ 300 de 
atleți, în rîndurile cărora se 
vor afla mai mulți campioni 
olimpici din S.U.A. și străinăta
te, vor susține începînd din lu
na iunie 1969, 30 de concursuri 
in timp de zece săptămîni, în 
cadrul unui turneu care va cu
prinde întreg teritoriul Sta
telor Unite. în fiecare concurs 
se vor desfășura întreceri la 

.14 probe, orașele nefiind încă
Aspect din cadrul ștabjlite, Atleții care vor tre

bui să renunțe la statutul de 
amatori, vor primi un salariu 
fix de 10 000 dolari pe an, avînd 
posibilitatea să cîștige totoda
tă diferite premii în bani pen
tru victoriile obținute.

„Avein pînă acum acordul 
unui număr de aproximativ 50 
de atleți" — a declarat Sher
man, care a adăugat că printre 
ei se află 15 componenți ai e- 
chipei olimpice a S.U.A. parti
cipantă la Olimpiada din Me
xico Acești atleți au acceptat 
să semneze contracte de pro
fesioniști, îndată ce acest „circ 
de atletism" va fi înființat în 
mod oficial. Organizatorii a- 
cestor spectacole atletice au a-

. vingătoare cu 7—1 în fața for
mației Skanderbeg.
Partizani a cîștigat
(4—0) meciul cu Ylli

în fine, 
la scor 

i Kug.
mai mari• Una dintre cele 

sărbători sportive care a avut 
loc în acest an în R. P. Alba
nia a fost finala spartachiadei 
naționale a tinerelor fete. La 
această competiție de mase au 
luat startul 25 000 de fete, de 
la orașe și sate. întrecerea fi
nală, la care au participat 1 500 
de sportive, s-a organizat la 
mai multe discipline sportive, 
printre care la atletism, bas
chet, volei, natație, handbal, 
tenis de masă etc.

In foto :
întrecerilor Spartachiadei na
ționale a tinerelor fete.

rătat că nu doresc să concureze 
reuniunile în sală ale atleților 
amatori din S.U.A. Pentru în
treaga „afacere” a fost pusă 
la dispoziție o sumă inițială 
de 4 milioane dolari.

In intențiile organizatorilor 
se află și înființarea a 
divizii profesioniste de 
tis'm reprezentate, în 
S.U.A., de orașele New 
Boston, Philadelphia, St. 
și Cleveland, iar în vest 
rașele Los Angeles, San
cisco—Oakland, Portland, Dal
las—Fort Worth și Houston.

două 
atle- 
estul 

York, 
Louis 
de o— 
Fran-

Echipa de handbal 
București (tineret) 

în turneu peste hotare
După participarea Ia 

turneul internațional dotat 
cu „Cupa orașului Bucu
rești", selecționata de ti
neret și-a continuat pre
gătirile urmînd să efec
tueze un turneu de mai 
multe jocuri în R. F. a 
Germaniei, Luxemburg și 
Franța. In acest scop, ti
nerii handbaliști români 
părăsesc azi Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Diissel- 
dorf. Iată programul par
tidelor pe care le va sus
ține această echipă, ce va 
evolua sub numele 
București 
la Essen, 
senturtm, 
3.XII la 
la Lindtfort, 7.XII 
Luxemburg, 8.XII la Metil 
și 9.XII la Longwy. A fă
cut deplasarea un lot de 
14 jucători, avînd ca an
trenori pe M. Pintea și 
Gh. Alexandrescu.

telefon
echipa Legia Varșovia.

la

GIESSEN s-a desfășurat re- 
meciului dintre echipele

LA 
turul
M.T.V. Giessen și Alvis Bromna 
Stockholm, contînd pentru „C.C.E.“ 
la baschet niasculin. Victoria a 
revenit cu scorul de 88—62 (40—31) 
gazdelor, care cîștigaseră primul 
loc cu 61—60.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
masculin de volei de la Tallin a 
fost cîștigat de formația locală 
Kaleva, care în finală a întrecut 
cu 3—2 (15—12, 10—15, 12—15, 15—1, 
15—7) ' ’ - —

„MĂRIA
ERA
IN NEGRU

Aceasta Diana moderna nu este o simplă concurentă la, o 
competiție de tir cu arcul, ci actrița franceză Jeanne Moreau 
in rolul pe care îl deține în

LAPTELE Șl... OLIMPIADA
Țările mari consumatoare 

de lapte au avut cea mai 
bună comportare la Jocurile 
Olimpice de iarnă și vară 
desfășurate anul acesta. Iată 
concluzia la care a ajuns pu
blicația „Milchwirtschaft" ce 
apare în R. F. a Germaniei. 
Potrivit acestei reviste. Nor
vegia, o țară cu numai 3,6 
milioane locuitori, a cîștigat 
16 medalii olimpice la Gre
noble și Ciudad de Mexico, 
revenind, în medie, o meda
lie la 226 000 locuitori. Alte 
țări ca Austria, Elveția, Fin
landa, Danemarca și Suedia 
au cîștigat, de asemenea, un 
număr important de medalii 
raportat la numărul popu
lației, în special la Olimpia
da de iarnă. Or, toate aceste 
țări, se află pe primele locuri 
în lume în ce privește con
sumul 
lactate.

de lapte și produse

NICIODATĂ 
ESTE PREA T1RZIUNU

Fostul campion francez de 
ciclism, Georges Wambst, în 
vîrstă de 68 de ani, a urcat 
săptămîna trecută — pentru

filmul „Maria era in negru' 
prima oară — în turnul Eif
fel cu toate că locuiește la 
Paris de 40 de ani. Motivul 
acestei vizite nu a fost însă 
turistic. Wambst a ținut să 
fie de față la o conferință de 
presă, organizată la primul 
etaj al turnului Eiffel, în 
care s-a anunțat posibila re
luare a tradiționalelor curse 
cicliste de șase zile în capi
tala Franței 1

FRANCEZII Șl SPORTUL
Francezii îndrăgesc tot mai 

mult sporturile — scrie zia
rul „France Soir" care pu
blică rezultatele unei intere
sante anchete în acest dome
niu. Astfel, 30 la sută din 
adulți și 73 la sută din ti
nerii între 15 și 19 ani prac
tică diverse sporturi. în 1963 
procentul sportivilor adulți 
era de numai 16 la sută. Cele 
mai populare sporturi dip 
Franța sînt înotul (practicat 
de 10 la sută din adulți și 
peste un sfert dîn numărul 
tinerilor); turismul, gimnasti
ca, ciclismul, fotbalul; Și .te
nisul. Principalele șase fede
rații sportive din țâră; fot
bal, baschet, rugby, volei, a- 
tletisin și handbal, au. însă, 
numai un milion de legiti- . 
mâți din cei 
15 000 000 de 
fac sport.

GAZON
în S.U.A.

_ cursul meciurilor, a scăzut 
cu... 800/0 pe terenurile care 
beneficiază de gazon artifi
cial. Deci, încă un avantaj...

DARURI PENTRU COLETTE
Consiliul municipal din. 

Bordeaux a răsplătit într-o 
manieră originală pe cetățea- 
na orașului, Colette Besson, 
campioană olimpică la Ciu
dad de Mexico la proba de 
400 metri. Ea a primit în 
dar o broșa avînd forma 
celor cinci cercuri olimpice 
și care este bătută în dia
mante. La rîndul ei, federa
ția locală a producătorilor de 
vin a expediat'pe adresa a- 
lergătoarei... 400 de sticle cu 
Bordeaux vechi, cîte o sticlă 
pentru fiecare metru parcurs 
în finala olimpică. în legă
tură cu aceasta, un ziar fran
cez a scris că etiopianul 
Mamo Wolde, cîștigătorul 
cursei olimpice de maraton, 
ar avea toate motivele să fie 
supărat că nu s-a născut 
Bordeaux !

VIITOARELE J.O. — 
O ÎNTRECERE 

ÎNTRE SUPRAOAMENI?
Campionul olimpic la 

.runcarea discului, atletul 
merican Al. Oerter, a
distins săptămîna trecută la 
Londra cu trofeul „Victor Lu- 
doruni" pentru cea mai bună 
comportare individuală din 
istoria olimpiadelor moderne. 
Cu acest prilej, Oerter, care 
a împlinit recent 32 de ani, 
și-a exprimat părerea că da
torită 'dezvoltării corpului o-

rieră sportivă. La Miinchen, 
în 1972 — a adăugat campio
nul olimpic —• pentru a cu
ceri tițlul olimpic va trebui 
să se realizeze o aruncare de 
cel puțin 66,50 m dar nu este 
exclus ca recordul mondial să 
ajungă, pînă atunci, Ia peste 
73 metri'*.

cund, echipa U.R.S.S. cu lh 14: 
38.0.

în clasamentul general indivi
dual, pe primul loc a trecut Au
gustin Juarez (Mexic), urmat de 
Roberto Brito (Mexic) — la 23 s, 
V. Sokolov (U.R.S.S.) — la 31 s.

IN CADRUL TURNEULUI inter- 
național de tenis de la Madrid,

a-
a-

fost

ETAPA A 3-A a Turului ciclist 
al Mexicului, desfășurată contra- 
cronometru pe echipe între San 
Juan și Queretaro (50 km), a re
venit formației mexicane „Itala 
Robur“ cu lh 14:05,0. Pe locul se-

Manuel Santana l-a întrecut cu 
6—2, 6—3 pe olandezul Tom Ok- 
ker. . Intr-un alt meci, Torben 
Ulrich (Danemarca) a dispus cu 
6—4, 6—3 de Jose Luls Arilla 
(Spania).

IN CAMPIONATUL de hochei 
pe gheață al U.R.S.S. s-au dispu
tat cinci noi întîlniri. Iată rezul
tatele : Lokomotiv Moscova — 
Torpedo Gorki 3—2; Dinamo Mos-

sub
(tineret):
30.XI la 
l.XIT la 
Gladbach,

de
29.X1 
Weis- t
Koln, |
5.XH ?

la -

cova — Hijnlk Voskresensk 5—1; 
S.K.A. Leningrad — Spartak Mos
cova 3—10; Dinamo Kiev — Si
bir Novosibirsk 4—7 ; Aripile So
vietelor Moscova — Traktor Ce- 
leabinsk 5—4. în clasament con
duce 
0

LA 
tîlnit 
hoslovaciei’ în cadrul competiției 
„Liga europeană” la tenis de 
masă. Victoria a revenit gazdelor 
cu 4—3. Iată cîteva rezultate : Al
ser — Kolarovits 18—21, 21—17#
16—21; Kjell Johansson — Stanek 

~~, \ ‘ Stanek
21—4, 17—21, 21—9; Kjell Johans- 

■ ’ 21—9;
Neidert

Spartak Moscova (35 p).

UPPSALA (Suedia) s-au In- 
selecționatele Suediei și Ce-

europeană”

22—20, 21—0; Alser

son — Kolarovits 21—18,
Kjell Johansson, Marita
— Stanek, Ilona Vostova 21—18, 
12—21, 18—21.

telex
Trimisul nostru special C. FIRÂNESCU transmite

batistele din R. D. Germană au 
dominat și în meciul de ieri, 
impresionînd prin eficacitatea 
acțiunilor de la semicerc, pre
cum și prin forța de șut de la 
9 metri. Tinerele handbaliste 
ungare s-au străduit — și pe 
alocuri au reușit chiar — să 
țină piept acestui mecanism 
bine pus la punct. Atente în a- 
părare, dar lipsite de clarvizi
une în fazele ofensive, jucătoa
rele ungare au fost nevoite să 
cedeze la o diferență de 6 go
luri. Scor final: 15—9 (7—4) în 
favoarea
Germane, care a avut în Chris
tine Hochmuth, Inge Schanding 
și Waltraud Hermann 
mai eficace jucătoare.

selecționatei R. D.

cele

ARTIFICIAL
sporește mereu 

numărul terenurilor de sport 
acoperite cu gazon artificial. 
„Actul de naștere* al ierbii 
sintetice a fost eliberat în 
1966 pe un stadion de base
ball din orașul Houston. Aici 
a fost instalat pentru prima 
oară un covor de gazon ar
tificial care prezintă o serie 
de avantaje i se menține în 
permanență verde, nu nece
sită îngrijire și nu trebuie, 
practic, schimbat niciodată. 
Datorită acestui ultim avan
taj costul destul de ridicat al 
unui covor de gazon sintetic 
(cca 250 000 dolari, pentru un 
teren normal de fotbal) se 
amortizează convenabil pen
tru cei ce vor voi să recurgă 
la „iarba sintetică". Potrivit 
unor statistici realizate în 
S.U.A., procentul jucătorilor 
de fotbal-american răniți în

i aproximativ 
francezi care

Puteți să-mi spuneți care 
este rezultatul ?

Desen de NEKRASSOV
menesc, „la Jocurile Olimpi
ce viitoare vom asista Ia în
treceri în care supraoameni 
vor lupta cu supraoameni". 
Oerter a comentat în felul 
următor victoriile sale olim
pice : „La Melbourne, în 
1956, am sărbătorit cel mai 
neașteptat succes al meu ; 
la Roma (1960) lupta cea mai 
strînsă; Ia Tokio (1964) cea 
mai dureroasă victorie, iar în 
Mexic (1968), cea mai plăcută 
victorie din întreaga mea ca-

AZI LA BELGRAD ' PELE

Fotbaliștii

WEST
români, eliminați și din „Cupa Cupelor" I

, 27 (prin 
„Hawtorns" 

a găzduit 
miercuri seara, în nocturnă, 
revanșa partidei dintre West 
Bromwich Albion și Dinamo 
București, din Cadrul turu
lui II ăl competiției europe
ne „Cupa Cupelor". Peste 
50.000 de spectatori au asis
tat la o partidă deosebit de 
spectaculoasă, cu nenumăra
te faze de fotbal autentic. 
Dar, spre părerea noastră de 
rău, cei care au dat tonul 
în acest meci au fost fotba
liștii englezi care au prestat 
un joc excelent, mult supe
rior celui arătat la București.

Dinamoviștii, după un în
ceput de partidă meritoriu, 
în care au jucat 
calm, întreținînd speranțele

BIRMINGHAM, 
telefon). Stadionul 
din localitate i

IERI,

i,
cu mdlt

<

V

I

Radnitki — Politehnica București 
in meciul retur din „C. C. E."

REPORTER

Campioana de baschet fe
minin a României susține astă 
seară în sala Expoziției din 
Belgrad partida retur din 
„C.C.E." cu formația Rad- 
nicki. Baschetbalistele de la 
Politehnica București vor în
cerca să păstreze infimul a- 
vantaj de 3 puncte cu care au 
cîștigat partida din sala Flo- 
reasca. Este o sarcină deose
bit de grea avind în vedere 
că jucătoarele românce nu au

arătat, pe terenul propriu, o 
dispoziție deosebită de joc. 
Dar, mingea de baschet este 
și ea rotundă... Antrenorul 
Grigore Costescu va utiliza 
formația de bază din care nu 
vor lipsi sportivele: Sanda 
Dumitrescu-Georgescu, Eca- 
terlna Vogel, Cornelia Taflan, 
Gabriela Ciocan, Ana-Maria 
Demetrescu și Bogdana Dla- 
conescu.

TELEVIZIUNE
După cum se anunță din 

Sao Paulo, la începutul anului 
viitor, cunoscutul fotbalist bra
zilian Pele își va face de
butul ca reporter tq.țeleviziu- 
nea braziliană. De asemenea, 
Pele a fost solicitat si Joace 
tntr-un film care va fi pre
zentat înaintea campionatului 
mondial de fotbal din Mexic.

I. P. „Informația", str. Brezolanu mr. 23—25, Bucureytt

noastre într-un rezultat ono
rabil, au cedat complet pa
sul. Repetatele greșeli ale 
lui Ștefan (pe partea căruia 
s-au marcat, de altfel, ma

joritatea golurilor) și Stoenes- 
«cu, autorul unui fault în ca- 
(reu asupra ltii Clark, au a- 
tirnat mai greu în balanța 

‘rezultatului final decît jocul 
’curajos al portarului Datcu 
t(cel mai bun jucător român), 
al.lui Boc și Dinu.

■ Neașteptat de slabă a fost 
comportarea lui l’îrcălab care 

: a arătat ' încă o dată că nu 
-știe să joace un, meciurile din 
deplasare.. De asemenea, Hai- 

•da a dat un randament foar
te scăzut, nereușind să-l spri
jine în nici un fel pe Dumi- 
trache, singurul atacant ro- 
mîn care a încercat ceva.

Ora tîrzie la care transmit 
aceste rînduri nu-mi permite 
o relatare mai amănunțită a 
partidei. înainte însă de a 
comunica formațiile celor 
două echipe, iată numele au
torilor celor patru 
Lowett (min. 35), 
(min 46 și 52 — din 
și Astle (min. 72).

Arbitrul francez R. 
a condus cu scăpări 
toarele formații :

W.B.A. : Osborne — 
Wilson, Taibutt, Brown, Kaye, 
Ciark, Lowett, Astle, Hope, 
Hartford.

DINAMO: Datcu — Popa, 
Boc, Dinu, Ștefan, Ghergheli, 
Stoenescu, Pîrcălab, (min. 52 
Sălceanu), Nunweiller VI, Du- 
mitrache, Haidu (min. 76’Fră- 
țilă).

goluri :
Brown 

penalty)

Ilelies
urma-

Frase,

COMPETIȚIILE

Aseară, la lumina reflec
toarelor, s-au desfășurat nu
meroase partide internaționa
le de fotbal contînd pentru 
competițiile europene rezer
vate echipelor de club. în 
„C.C.E." și „Cupa cupelor*' 
au fost desemnate echipele 
calificate pentru sferturi de 
finală, iar în „Cupa orașelor 
tîrguri" cele promovate în tu
rul al treilea. Iată rezulta
tele :

A.

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

B. Copenhaga — A.E.K. 
0-2 (0-1); în tur 0—0

S. C. Anderlecht — Manches
ter United 3-1 (1-1); în tur 

0—3 
Spartak Trnava — Reipas 

Lahti 7-1 (4-0)j în tur 9—1

EUROPENE

DE FOTBAL
Steaua roșie Belgrad — Cel

tic Glasgow 1—1 (0—0); în 
tur 1—5 

Fenerbahce — Ajax Amster
dam nu s-a jucat; în tur 0—2 
Arbitrul român Iosif Ritter 

a constatat că jocul este im
practicabil în urma ploilor 

de 
e- 

loc

Olympiakos Pireu — Dunferm
line 3—0 (1—0) ; în tur 0—4 

Sliema
ders Freja 0—2 (0—0); în

Wanderers Kan-

tur 0—6-
Bratislava — F. C.

torențiale și a hotărît, 
comun acord cu ambele 
chipe, ca meciul să aibă 
joi.

Slovan
Porto 4—0 (1—0) ; în tur

0—1

CUPA ORAȘELOR T1RGURI

F.

CUPA CUPELOR

C. Kdln — A.D.O. Haga
3—0 (1—0); In tur I—0

nochclștn cehoslovaci din
ta Gâvle (Suedia) s-a 

Suedia

Fiorentina — F. C. Hansa 
Rostok 2—1 (1—1); în tur 

2—3 
S-a calificat Fiorentina.

Slavia Praga — Hamburger 
SV 3—1 (2-0); în tur 1-4

nou învingători in Suedia
disputat a doua întâlnire de hochei

Cehoslovacia. Victoria le-a revenit oaspeților cu 
5—2 (1—2, 3—0, 1—0). In prima partidă ei cîștigaseră cu 2—1.
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