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ROMÂNIA-POLONIA Hi
LA HOCHEI

La 
mină 
cu naționala Bulgariei, 
echipa reprezentativă 
de seniori a țării noas
tre va susține un nou 
examen internațional. 
De data aceasta, lioche- 
iștii români vor întâlni 
sîmbătă și duminică, pe 
patinoarul „23 August11 
din Capitală, redutabi
la formație a Poloniei, 
în vederea acestei im
portante confruntări, 
antrenorii V. Novacek 
și Șt. Ionescu au 
tuit i 
Iordan, 
tari), 
Varga. lonîță, 
F. Zgincă, I. 
Calamar, G.
Bașa, Boldescu, 
Gheorghiu, Moiș, Ște- 
fanov.

numai o săptă- 
după meciurile

următorul
, Crișan

Făgăraș,

alcă- 
lot:

(por-
Pop,

Scheau, 
Szabo, 
Szabo, 
Pană,
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Ana Stark-Stănișel (România) înscrie un nou gol în poarta echipei maghiare
I

9®

Foto : V BAGEAG

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI» LA HANDBAL FEMININ
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I
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FINAL DRAMATIC IN PARTIDA
R D 6ERMANA - IUGOSLAVIA (8-î)

Penicilina Iași (aici în atac) evoluează din nou în Capitală 
oferind promisiunea unui volei de calitate. Este nevoie.!

Foto : I. MIHAICĂ

ROMANIA
După evoluția slabă din 

partida anterioară,. compo
nentele primei noastre se
lecționate au ținut cu tot 
dinadinsul să se reabiliteze 
în fața publicului, motiv 
pentru care au abordat jo
cul cu formația Ungariei în
tr-un ritm viu, cu atacuri 
variate, ce și-au găsit cu re
gularitate ținta. Foarte acti
ve in apărare — unde nu 
au făcut prea multe con
cesii — atente la fiecare 
pasă și acțiune, handbaliste
le românce și-au depășit 
net adversarele din primele 
minute : 6—0 in min. 8 și 
7—1 in min. 16. Se părea 
că vom înregistra cea mai 
categorică victorie a acestui 
turneu. Dar... surpriză. După 
ce a beneficiat și de o su- 

.. .perioritate... numerică. (R0 -
zsaliegy . eliminată) echipa 
română a început să comită 
greșeli, in special, în ceea ce 
privește finalizarea acțiuni-

A ÎNVINS 
lor. Așa se face că pînă la 
sfirșitul reprizei nu s-a mai 
înscris nici un gol.

Pe fondul căderii evidente 
a echipei noastre, formația 
oaspete a avut o puternică 
revenire în partea a doua a 
întîlnirii, evidentă, în pri
mul rind, în apărare (foarte 
agresivă și avansată) și, in 
al doilea rind. în atac unde 
E. Kovacs (a Înscris 4 goluri 
consecutive !), I. Szabo .și V. 
Toth au surprins-o adesea 
neatentă pe Lucreția Anca, 
intrată în această repriză în 
locul Irinei Klimovșchi. Așa 
incit, pe măsură ce minutele 
se scurgeau, avantajul repre
zentativei române s-a redus 
treptat, eficacitatea ei rămî- 
nînd mai mult pe seama 
transformării (de astă dată) 
=> ■ loviturilor .de-te -7 metri - 

tânăra Emilia Mun- 
Scor final: 16-12 

în favoarea primei

de către 
teanu. 
(Z-U,

■nwsu&KMaM
Echipa de tenis de masă 

C.S.M. Cluj a plecat în Suedia
Joi a părăsit Capitala, plecîiid în Suedia, ecliipa 

masculină de tenis de masă C.S.M. Cluj. Sportivii români 
vor susține, sîmbătă. partida cu formația Mariestads 
Boys, din cadrul sferturilor de finală ale celei de a IX-a 
ediții a „Cupei campionilor europeni". Lotul gazdelor 
cuprinde pe Alser, Bernhard, Mellstrom. Neidert și An
dersson. Au făcut deplasarea jucătorii Doriri Giurgiucă, 
Radu Negulescu, Șerban Doboși, antrenorul emerit.F. 
Paneth și Vasile Moraru, conducătorul .echipei.

UNGARIA CU 16-12
reprezentative a țării noa
stre.
HANDBALISTELE GERMA
NE ÎNVINGĂTOARE ÎN 

ULTIMELE SECUNDE’
Pasionantă și cu o intere

santă evoluție de scor a fost 
partida inaugurală a progra
mului de ieri, in care la flu
ierul arbitrului român P. 
Țircu ?s-au aliniat echipele 
R. D. Germane și Iiigosla- 
viei.

în primele minute — joc 
atent, cu studiu prelungit de 
ambele părți. Echipa iugo-

slavă a deschis scorul abia 
în min. 8, l-a majorat în 
min. 12 (2—0), într-un mo
ment cind se afla în infe
rioritate numerică (!), dar 
pînă la pauză, handbalistele 
germane, cu Waltraud Her
mann deosebit de inspirată 
în aruncările din săritură 
de Ia 9 metri, a echilibrat 
situația, preltiind chiar con
ducerea (4—3).

Călin ANTONESCU
Adrien VASILIU

I In multe _ țâri exisiâ obiceiul 
ca în cinstea unor sportivi - 
care s-au remarcai în mod 
deosebit, prin performanțe de 
răsunet,, sau printr-o activitate 
îndelungată în disciplina în
să fie organizate concursuridrăgitâ,

sau competiții memoriale. Cine n-a au
zit, de pildă, de „Memorialul Kuso- 
cinski" său de cel al fraților Zna- 
menski, ambele în atletism. Alte me
moriale cu rezonanță pe plan euro
pean și chiar mondial : „Cupa Gau- 
dini", „Cupa Leon Jeanty", „Cupa 
Adrien Romei", toate în sportul arme
lor albe.

Căpătînd din an în an o tot mai I largă extindere, memorialele au atins 
și granițele României. Anul trecut, spre 
exemplu, în onoarea unui,.vechi și în
flăcărat militant pe frontul activității 
sportive, care a reprezentat oentru 
prima oară culorile tării la J.O., în 
1928, la Amsterdam, scrimerul MIHA1 
SAVU, a fost organizat la 28 noiem
brie, din inițiativa Federației române 
de scrimă, un asemenea memorial.

Inițiativa a fost, într-adevăr, demnă 
de toată lauda. Numai că, spre regre
tul tuturor, materializarea ei a lăsat 
mult de dorit. Totul s-a rezumat la. un 
concurs de proporții minore, organizat 
în pripă, cu o mină de sportivi (flore- 
tiști, e drept, dintre cei mai buni) și I aproape anonim, într-o sală neprimi
toare, puțin cunoscută celor care ar fi 
dorit să fie prezenți la acest eveni- 

- ment inedit, oameni care au trăit în 
>, care i-au 

________ sau adversari, care 
prețuit pasiunea pentru scrimă.

I
I
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Iment inedit, oameni cc 
preajma lui Mihai Savu, 
coechipieri sau advers^

I prețuit pasiunea pentru scrima, 
odată pentru rugby, tenis, lupte, 
ciclism, înot și aviație.

IDirt păcate, i ” 
a doua ediție 

nmînnt l

fost 
i-au 
tot- 
tir,

I
I
I
I
I
I
i
i
I
I
1
1
I

U n sfîrșit de săptămînă bogat 
tîlniri internaționale a făcut 
gramul competițional intern 

de data aceasta mai sărac.
în campionatul de rugby este pauză, pen

tru că duminică, la București, se joacă un 
meci care este pentru noi „al anului", RO
MÂNI A—FRANȚA. Prilej de amintiri plă
cute și amare (fiindcă cu francezii am cîști
gat dar am și pierdut la scoruri severe) dar. 
mai cu seamă, un test care ne va îngădui să 
plasăm potențialul actual al balonului oval 
românesc în scara valorii mondiale.

Din păcate, un complex de împrejurări ne 
— deocamdată — să evaluăm rug- 

nostru numai prin comparație cu re- 
în fața Franței. Cu alte 
sport nu jucăm încă.

★
feminin de handbal are

obliga 
by ul 
zultatele obținute 
mărimi ale acestui

in în
că pro- 
să fie

înțeles,- neoficial) campionatul mondial amî- 
nat la această ediție. După cum a jucat pînă 
acum, echipa noastră n-ar fi putut cîștiga 
titlul, suprem. Dar faptul că formația a fost 
considerabil întinerită creează mbtiv'e de op
timism.

Pe planșă fos
tul și actualul 
campion la flore
tă: Gheorghe Bur
tea (stingă) și Ga
briel Ursovici...

Și campionatul 
relache, privirile fiind ațintite asupra tur
neului internațional dotat cu „Cupa orașului 
București", care înlocuiește parțial (și, bine-

★

In sfirșit, pauza din campionatul de ho
chei a prilejuit oamenilor crasei inaugurarea 
sezonului internațional. Prima înghițitură a 
fost, vorba proverbului, cu noduri: echipa 
Bulgariei era cit pe aci să cîștige la Bucu
rești, gazdele obținînd un „draw11 norocos în 
ultimele minute de joc. Este drept că a doua 
zi selecționata noastră a cîștigat, dar mult 
prea greu față de valoarea adversarului.

Iată de ce, meciurile d.e sîmbătă și dumi
nică, cu Polonia, sînt privite cu îngrijorare. 
Mai ales că polonezii au jucat chiar și in

Voleriu CHIOSE

(Continuare in pag. a 2-a)

Clteva rezultate bune
nu pot acoperi insuficiențele

atletismului nostru
Acum, cînd toate competi

țiile interne și internaționale 
ale anului 1968, dominat de 
Jocurile Olimpice, s-au termi
nat, putem face bilanțul acti
vității atleților noștri.

Făcînd o retrospectivă a anu
lui 1963, la prima vedere apar 
cele 4 medalii olimpice cuce
rite în Mexic. Vom mai nota 
cele 178 de recorduri republi
cane (din care 21 de seniori la 
probele olimpice) ca și câștiga
rea’ Crosului Balcanic, a Jocu
rilor Balcanice, cele 2 victorii 
la „europenele*1 de juniori etc. 
Limitîndu-ne chiar și la atît, 
se poate trage concluzia că in 
acest an, datorită muncii per
severente a unora dintre atleți 
și antrenori, la care se adaugă 
îndrumarea 
tentă 
țațele pot fi considerate — in 
mare

Cu 
nostru este încă slab dezvoltat, 
unele probe, pe plan valoric, 
fiind foarte mult rămase în ur
mă. Cred, de aceea, că pentru 
a ne putea ține în pas cu rit
mul uriaș de dezvoltare a at
letismului mondial trebuie să 
privim lucrurile cu toată răs-

permanentă și a- 
a biroului F.R.A., rezul-

— ca satisfăcătoare, 
toate acestea, atletismul

faptelor re-punderea,. pe baza 
ale, care indică încă multe slă
biciuni.

★
Pentru îndreptarea acestei 

stări de lucruri, biroul federa
ției noastre a luat, în acest an, 
unele măsuri care au determi
nat o înviorare a activității 
atletice din țară.

Astfel, s-a asigurat un ca
lendar intern și internațional 
la un nivel corespunzător ce
rințelor anului olimpic, acor- 
dindu-se, în același timp, o a- 
tenție deosebită calendarului 
județean. Au apărut noi com
petiții triunghiulare sau bila
terale, așa cum au fost: cele 
organizate de :, Timiș-Arad-Ca- 
raș Severin sau Covasnă-Mu- 
reș-Tg. Secuiesc.

Fiind vorba de calendar, nu 
putem să nu menționăm că la 
ediția a XVII-a a Campiona
telor Internaționale au parti
cipat sportivi din 19 țări, in 
frunte cu David Hemery (An
glia), Bill Toomey (S.U.A.), Mo
hamed Gammoudi (Tunisia), 
Viorica Viscopoleanu și Lia 
Manoliu (România) — care după 
puțină vreme, la Ciudad ds 
Mexico, aveau să devină cam
pioni olimpici.

în ceea ce privește 
pregătirea loturilor, în 
special a celui olimpic, 
biroul federal a analizat 
in fiecare ședință lunară 
sau bilunară stadiul pre
gătirii sportivilor, asigu- 
rindu-le condiții cores
punzătoare de antrena
ment și un calendar care 
să le permită să se in- 
tîlnească cu adversari 
dintre cei mai puternici 
Pregătirea s-a. realizat, 
după cum s-a văzut, cu 
rezultate bune, în cadrul 
cluburilor, asociațiilor și 
școlilor sportive, atleții 
fruntași fiind reuniți în 
tabere, pe timpul vacan
ței, ■ doar înaintea Jocu
rilor Balcanice 
Atena 
iilor 
xic.

Cu
țional pentru 
și Sport și al

de la 
și a Jocu- 

din Me-Olimpice

sprijinul Consiliului 
Educație Fizică 
consiliilor popu-

PRIMUL

Foto :
A. NEAGU

(Continuare in pag. a l a)
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IDin păcate, situația se repeta și la 
a doua ediție a Memorialului Mihai 
Savu, amînat (I ?) pentru luna decem- 

Ibrie... Octogenara văduvă a venera
bilului dispărut n-a reușit — îr> pofida 
unor repetate stăruințe pe lingă cei 

Iîn drept — să spargă cuirasa indife
rentei si să convingă că nu trebuie 
bagatelizată o asemenea inițiativă fru
moasă. Dimpotrivă, este necesar să. i 
se acorde atenția pe care competiția 
o merită.

Hotărî* lucru, altfel trebuie organi
zate memorialele, într-un alt mod se 
cuvine să fie ele onorate. înainte de 

îu-li-se un cadru festiv, o 
ambianță care să amintească de spor
tivul comemorat. Se impune, de ase
menea, o prezentare a activității aces
tuia mareînd momentele cele mai su
gestive din viața sa, scoțîndu-se în re
lief succesele, pentru ca cei prezent!, 
tineretul îndeosebi, să-și poată făuri o 
imagine cît mai reală despre un îna
intaș, despre un precursor în sport, 
cum a fost, pentru cazul în speță, 
Mihai Savu.

Onorînd memorialele, dîndu-le di
mensiunile unui eveniment cu adevărat 
festiv, se realizează și o foarte eficace 

toate cazurile, 
într-o activitate 
în sport — au 
deosebit, înflă-

| țoale, creînd 
î ambiantă ca;

muncă educativă. în 
deschizătorii de drum 
sau alta — și deci și 
fost oameni de un fel

Icărați și perseverenți, generoși pînă la 
dăruire, exemple demne de urmat pen
tru continuatori.

L
LA JUNIORI MARI

I
I
I
i

I
î

I

I
I
I
ITiberîu STAMA

Dumitrii! II

FLORETISTUL GABRIEL URSOVICI
său s-a conturatFloretistul Gabriel Ursovici 

(Progresul) este primul campion 
al țării pe anul 1968 la juniori 
mari. Reglizind 4 victorii (5—2 
la Burlea, 5-—1 la Bănică, 5—4 
la Alexiu și Dumitrescu) în 
turneul finali tînărul și talenta
tul elev al antrenorilor Ange- 
lus Pelegrini și Nicolae Mari- avea să se reîntâlnească și in 
nescu a trecut primul linia de 
sosire.

Succesul
încă de lă primele asalturi ale 
competiției. El a trecut fără e- , 
mbții de turul I (cu 3 victoiii), 
apoi și de turul II (cu 5 vic
torii). în semifinală, de aseme
nea, s-a comportat la adevărata 
sa valoare (3 victorii), intr-o 
companie selectă din care n-au 
lipsit Petruș și Alexiu cu care

(PROGRESUL)
a părăsit spitalul

finala de 6. Singura înfringere, 
la Petruș, a fost înregistrată 
într-o situație în care nu mai 
exista absolut nici o primejdie, 
cind nici un adversar nu mai 
putea emite pretenții la titlul 
de campion. Felicitări calde lui 
Ursovici, floretistul cel mai a- 
proape de porțile lotului repre
zentativ de seniori în care nă
dăjduim să-1 vedem încă în 
anul viitor.

Pe locul 2, Ștefan Alexiu 
(I.E.F.S.) : 3 victorii — 20:23. 
Este ’cel mai măre succes de 
pină acum al acestui trăgător 
foarte dificil, aparent cu un stil 
dezordonat, dar foarte eficace.

Pe locul 3, Tudor Petrus 
(I.E.F.S.): 2 victorii — 21:20. 
Petruș ar fi putut evident mai 
mult, dar, în turneul final, a 
evoluat inegal : a pornit slab 
(cu o înfringere la Alexiu), apoi 
a cîștigat la Dumitrescu, în con
tinuare a pierdut alte două a- 
salturi (la Burlea și Bănică) și, 
cu un ultim efort, și-a mai a- 
dăugat o victorie în palmares 
mai mult morală, la campion.

Locul 4 a fost ocupat de cam
pionul din anul trecut, Gheor
ghe Burlea (Progresul) : 2 vic
torii — 23:21.

Pe locul 5, Nicolae Dumi
trescu (Politehnica-Iași) — 2 
victorii — 23:21. Elevul antre
norului N. Pufnei a plecat tare, 
cu două victorii, însă, handica
pat fiind de o insuficientă pre
gătire fizică a slăbit 
patul finalei.

Plutonul finaliștilor 
cheiat Mihai Bănică, 
Ploiești) : 2 victorii —■

De remarcat valoarea ridicată 
a competiției. Astăzi, proba de 
sabie (t. st.)

Dumltrtu II, Idolul supor
terilor rapidiști, a părăsit spi
talul Filaret,, după o interna
re de trei luni. Nikl conti
nuă tratamentul acasă șt 
speră ca la primăvară să 
coboare din nou în dreptun
ghiul verde al stadioanelor. 

I-o dorim din toată inima...

Gimnaști români

spre ca-

l-a în- 
(Petrolul 
23:19.

TBEI LIDERI ÎN FINALA

prof. Victor FIREA
secretar general al F.R.A,

(Continuare tn pag. a 3-a)

Petre Lupan, cîștigător al 
concursului „speranțelor o- 
limpice" din acest an

Nouă partide s-au încheiat 
in cele cinci ore de joc ale 
rundei a șasea. Patru au fost 
decise, procent mai mult decît 
mulțumitor dacă ținem seama 
că în această finală, deschisă 
oricărui rezultat, concurențil se 
tem parcă și de propria lor 
umbră.

Doi debutanți au animat lup
ta, Ghizdavu l-a zdrobit cu ne
grele Ungureanu, iar Urzică

a cîștigat la Vaisman. Ei nu 
s-au contaminat încă de morbul 
remizei. luliu Szabo, care se 
consideră mereu debutant, a 
strangulat poziția Iui Pavlov. 
Iar Mititelu a obținut la Troia- 
nescu o victorie cu care se va 
mîndri. în rest, egalități: Rei
cher —, Stanciu, Segal — Vara- 
biescu, Voiculescu — Botez, Za
ra — Mozes și Șuta — Buza, 
întrerupta, Teoâorescu — Dri- 
mer.

Un grup de gimnaști 
români va fi prezent la 
serbările sportive prilejui
te de cea de a 60-a aniver
sare a organizației spor
tive F.S.G.T. Este 
de Alina Goreac, 
Chiriță, Gheorghe 
neanu și Anton
care au părăsit ieri Capi
tala 
Paris, 
mate 
tive.

vorba
Lucia 
Tohă- 

Cadar,

îndreptîridu-se spre 
unde sînt progra- 

șî întrecerile spor-

ȘAHIȘTILOR
Trei jucători au acumulat 4 

puncte din 6 posibile : Reicher, 
Stanciu și Mititelu, iar alți doi 
3% : Szabo și Ghizdavu. Ur
mează, în continuare, un pluton 
foarte compact.

Astăzi — zi de odihnă. Așa a 
prevăzut programul. Cine ar fi 
bănuit că și pini acum multi 
dintre participant! «-au odihnit I

V- CHs
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Acord final
(molto vivace) 
în activitatea 

fruntașilor planșei

însemnări pe marginea 
campionatului balcanic de scrimă

Adevărul despre abandonul 
lui Monea

Finala categoriei semigrea din cadrul turneUÎUÎ Olimpia de boM 
trebuia să pună fată în față doi pugillști bine cotați ta areha .inter-# 
națională : Pozniak (U.R.S.S.) și Monea (România). După cum, stf 
știe, meciul nu s-a disputat, fiindcă reprezentantul nostru a 'fost 
oprit de medic să boxeze. La festivitatea de. premiera Ion Moșea a 
apărut cu un bandaj Jhipsat aplicat pe față.

De atunci, s-au făcut tot felul de presupuneri ș unii au fost con
vinși că Monea s-a găsit în Imposibilitate de a susține meciul final, 
iar alții (cîți ?) au bănuit că dinamovistul s-ar fi mulțumit, cu me
dalia de argint și că ar fi refuzat să susțină lupta cu Pozniak.

Pentru scrimerll noștri frun
tași, campionatul balcanic a 
constituit acordul final al u- 
nui an de activitate (mai bo
gată în domeniul floretei, încă 
modestă la celelalte arme). Și, 
în acest acord final, s-a impus, 
în primul rînd, virtuozitatea 
floretistelor și a floretiștilor 
noștri fruntași a căror pre
zență în competiția balcanică 
a fost reclamată expres de toa
te țările participante. în fond, 
a fost întrutotul explicabilă 
dorința aceasta de a vedea pe 
planșă trăgători de faima lui 
Drîmbă ori a soției lui, a Eca- 
terinei lencic și Olgăi Szabo, 
a Iui Țiu sau Mureșanu.

Dimpotrivă, inexplicabilă ni 
s-a părut lipsa de interes a 
publicului bucureștean pentru 
evoluția acestor mușchetari 
care nu s-au întors cu mîna 
goală după asalturile de epopee 
de Ia Ciudad de Mexico.

Floretîștîi în afară 

de concurență...
Trecînd la analiza rezulta

telor din Campionatul balcanic 
se impune, în primul rînd, să 
arătăm că a fost un sensibil 
decalaj valoric între floretiștii 
noștri și marea majoritate a 
celorlalți. O dovedește, cu pri
sosință,. finala competiției indi
viduale unde patru din cei șase 
trăgători au fost români (Drîm
bă, Țiu, Mureșanu, Haukler) 
ceilalți doi reprezentînd Bul
garia (Dimitrov și Grencenliev). 
Consacrat campion balcanic, 
după un baraj extrem de echi
librat cu Drîmbă, Țiu a obți
nut un succes pe care avea 
să-l onoreze și cu o foarte 
bună comportare în competiția 
pe echipe: nu a pierdut decît 
un asalt., la limită, în fața unui 
adversar — ce-i drept — mai 
puțin experimentat dar foarte 
impetuos și mobil, floretistul 
grec Vienopulos.

în proba pe echipe, Drîmbă 
a fericit doi adversari pe iu
goslavul- Ștefanovici și pe • tur
cul Turgay, un. trăgător ex
trem de tenace. Ambii ău, a- 
cum, în palmares o victorie 
asupra campionului nostru o- 
limpic care nu s-a întrebuin-

C/teva rezultate bune nu pot acoperi
insuficiențele atletismului nostru

(Uimare din pag. I)

Iare locale, au fost amenajate 
și date în folosință săli spe-. 
ciale de atletism în județele 
Galați, Timiș, Brăila, Botoșani, 
Vrancea, Cluj, Vîlcea care vor 
asigura continuitatea pregăti
rii și pe timpul iernii. S-a a- 
cordat totodată o mai mare a- 
tenție secțiilor din țară. La 
aproape 20 li s-au asigurat bu
get, echipamente și materiale, 
într-un mod corespunzător ce
rințelor actuale, pentru o acti
vitate de o calitate superioară.

★
Deși s-au realizat și rezol

vat. o serie de probleme care 
au făcut să sporească valoarea 
atletismului românesc, totuși 
nu trebuie să uităm că în ac
tivitatea secțiilor de atletism 
Se mai manifestă multe lipsuri, 
în special în domeniul selec
ției și al pregătirii. în primul 
rînd, de aceste stări de lucruri 
se fac vinovați antrenorii din 
cluburi, dar și colegiul central 
al antrenorilor, care n-a tra
tat cu toată atenția și seriozi
tatea problema selecției. De ani 
de zile se știe, de pildă, că sîn- 
tem deficitari la aruncarea su
liței, la greutate și Ia disc bă
ieți, ca și la sprint. Și, cu toate 
acestea, nu s-a luat încă nici 
o măsură practică de realizare 
a unei munci de selecție orien
tată pe baze științifice.

Antrenorii își pierd, pur și 
simplu, timpul cu elemente fără 
perspectivă, al căror gabarit îi 
face necorespunzători pentru 
aruncări. Unii dintre elevii an
trenorilor Cristache Barta, Ion 
Ginscă, Nicolae Dragomir, Con
stantin Bobei, Lixandru Pân
dele etc. deși beneficiază, de 
ani de zile, de condiții bune 
de lucru nu au dat randa
mentul scontat, dar banii s-au 
cheltuit ! Ce părere au specia
liștii în cauză, ai căror elevi nu 
obțin nici un rezultat de atîta 
vreme, sau obțin unele cifre 
promițătoare la vîrsta junio
ratului, pentru ca apoi, Ia se- 
niorat, să bată pasul pe loc ? 
La 1 sprint, elevii antrenorului 
Vasile Dumitrescu (Vosminschî, 
Ilieșu, Moldovan, Botezan) au 
stat o perioadă îndelungată în 
pregătire centralizată fără 
să atingă obiectivele propuse, 
pentru unii dintre ei de 10,4 sau 
10,5 pe 100 m, de fapt rezul
tate care astăzi nu mai spun 
nimic pe plan mondial. Alexan
dru Stoenescu l-a antrenat pe 
Petre Ciobanu, care acum 3 ani, 
ea Junior, a alergat 10,5, Iar 
astăzi nici nu mai face parte 
din echipa pentru Balcaniadă. 
Dc asemenea, Ioa VintilA eu

țat Ia maximum de-a lungul 
tuturor asalturilor.

Mureșanu (al III-lea clasat 
Ia individual), a fost și el inco
modat, în proba pe echipe, de 
stilul bătăios al floretiștilor 
greci cedîndu-le în două a- 
salturi. în schimb, Haukler, ți- 
nind parcă să șteargă impre
sia din proba individuală în 
care a ocupat locul al VI-lea, 
a adăugat excelentului său stil 
un plus de incisivitate în com
petiția pe echipe, terminînd-o 
fără nici o înfringere.

...Și o nouă confirmare 

a clasei floretistelor
Și pentru floretiste emoțiile 

aproape că au fost excluse. In
trate «in corpore» în finală, ele 
și-au îngăduit să tragă cu de
zinvoltura caracteristică mai 
mult unor etape de pregătire. 
Suzana Ardeleanu, handicapată, 
într-un fel, de absența de la 
J.O., și-a putut permite pe 
planșă un respiro vizibil. A- 
ceasta, în proba individuală.

A fost, în mod cert, o con
firmare a unei clase mondiale, 
demonstrată cu brio, neîntre
rupt, de patru ani încoace, în 
trei ediții ale C.M. (Paris 1965, 
Moscova 1966, Montreal 1967) 
și recent, la J.O. din Mexic.

Este neîndoielnic că și în 
floreta feminină supremația 
României în Balcani se va 
menține mulți ani de-acum în
colo. Chiar dacă la viitoarele 
ediții ale competiției vor fi 
aliniate nu loturile prime, ci 
cele de tineret, cum ar fi fost 
mai firesc. Să zicem că de 
data aceasta o obligație de pro
tocol ne-a determinat să adu
cem pe planșă sportivele olim
pice. însă, o dată cu 1969, ar 
fi de dorit ca lotul nostru re
prezentativ — la floretă fete 
ca și la băieți — să fie alcătuit 
din speranțe pentru care cam
pionatul balcanic ar însemna 
un foarte bun rodaj în vede
rea unor întreceri de mai mare 
anvergură.

Oricum, ținem .șă la.-felicităm 
pe floretistele noastre fruntașe 
pentru seriozitatea cu care au 
abordat toate asalturile, pen
tru grija lor de a-șî respecta 
adversarele, în pofida unei di
ferențe valorice nete. Acest 
fapt le-a întregit aureola...

eleva sa Adrjana Ciobotaru, 
încearcă de 2 ani cînd la lun
gime, cînd la pentatlon, poate 
o „ghici1' vreo probă. Nicolae 
Păiș, cu elevii săi Ion Damas- 
chin, Ion Rusnac, Dan Săvescu, 
Ovidiu Lupu, Victor Caramihai 
și alții care s-au bucurat vreme 
îndelungată de condiții optime 
de pregătire n-au reușit să-și 
aducă aportul pentru echipa 
națională.

Și, dacă ne gindim bine, 
toate aceste lipsuri la nivelul 
loturilor se datorează faptului 
că unii atleți se antrenează 
puțin și nu duc o viață spor
tivă, iar antrenorii lor le to
lerează tot felul de abateri, 
arătînd prin aceasta că sînt 
„băieți buni”.

In afara acestor lipsuri care 
au o influență directă asupra 
rezultatelor, mai sînt și alte 
cauze legate de activitatea sec
țiilor de atletism. Ca să căutăm 
secții cu rezultate slabe nu 
trebuie mers prea departe, de
oarece chiar în municipiul 
București, secțiile Steaua, Di
namo și Clubul Atletic Uni
versitar, care centralizează pes
te 75 Ia sută din componenții 
echipei naționale și care bene
ficiază de cele mai bune con
diții, au avut, în acest an, o 
activitate necorespunzătoare.

La Steaua conducerea clubu
lui nu a mai făcut de 2 ani 
o analiză temeinică a secției; 
la Dinamo s-au înregistrat o 
serie de abateri ale atleților 
și antrenorilor iar la Clubul 
Atletic Universitar, după 7 luni 
de pregătire în condiții optime, 
rezultatele nu arată un progres 
evident etc.

UZINA DE ANVELOPE 

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

angajează persona! (bărbați) pentru calificare tn meseria 
de operatori chimiști prin cursuri de scurtă durată.

Condiții de angajare ;
— absolvenți ai cursului elementar
—■ vîrsta între 18—40 ani
— domiciliul stabil în București, comunele subordonate 

sau localități aparținînd Județului lliov, 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, eursanții vor fi retribuiți cu salariu 
de 948 lei lunar.

Uzina Semăn atoarea,
Spl. Independenței nr. 819 

angajează de urgența:
- 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. Solicitanții se vor adresa zilnic între orele 

7-15 la serviciul personal, telefon 13.68.10, in

terior 271.

O reușită plecare în pas-fandare a lui Mihai Țiu în asaltul cu Malcev (Bulgaria) 
Foto : AUREL NEAGU

Răsplata curajului

Abordată cu oarecari apre
hensiuni, izvorînd dintr-o es
timare generoasă a valorii ad
versarilor și cam prea modes
tă în ceea ce-i privește pe 
trăgătorii noștri, competiția de 
spadă ne-a adus satisfacții și 
la individual și pe echipe. 
Tinerii Sepeșiu și Pongraț au 
ocupat, în ordine, primele două 
locuri in proba Individuală 
(disputîndu-șî, după cum se 
știe, un baraj pentru desem
narea campionului), iar echipa 
noastră a terminat neînvinsă 
întrecerea cu celelalte repre
zentative. Singurul moment di
ficil ni l-a creat echipa Iugo
slaviei care a fost întrecută la 
tuș-averaj (4 v—4 v ; 35—38 t.p.)

Campionul balcanic, Sepeșiu 
a fost mai inegal, în proba pe 
echipe, înregistrînd citeva In- 
frîngeri (la Dimopulos, Anas
tasov, Nikolici). Sub așteptări 
a evoluat N. Istrate ale cărui 
calități reale au fost anihilate 
de un nejustificat complex de 
inferioritate în fața unora dintre 
adversari. Datorită acestui fapt 
el a lipsit din finala probei 
Individuale. Nici D. Popescu 
nu a mai strălucit, ca în „Cupa 
României”, și a ocupat locul IV.

Cel mai activ aducător de 
puncte pentru echipă a fost 
Pongraț care nu a pierdut de
cît' un asalt (la iugoslavul Ni
kolici).

De remarcat că. în proha pe 
echipe, federația a utilizat alți 
doi trăgători amplificînd, astfel, 
numărul celor angrenați în a- 
ceastă competiție: campionul 
țării Al. Istrate a cărui evoluție

Rezultatele Vioricăi Viscopo- 
leanu și Mihaelei Peneș nu pot 
acoperi unele lipsuri ale aces
tor secții, în ceea ce privește 
creșterea cadrelor care să vină 
pe urmele lor.

Nici consiliile județene și 
municipale, comisiile de atle
tism din cadrul acestora, nu 
și-au desfășurat activitatea aș
teptată. Indicațiile, trasate, cu 
diferite ocazii, de către con
ducerea C.N.E.F.S. și a F.R.A. 
nu au fost respectate și înde
plinite. Federația română de 
atletism a tras la răspundere și 
a sancționat în ultima parte a 
anului o serie de abateri să- 
vîrșite de către unii atleți (Ni
colae Perța, Șerban loan, Ion 
Rățoi, Andrei Deac) și de an
trenori (Nicolae Păiș, Constan
tin Dumitrescu). Aceste măsuri 
au fost luate după repetate a- 
vertizări care a,u fost date spor
tivilor și antrenorilor, cu privi
re la nerespectarea programe
lor de antrenament și de 
concurs, ca și pentru abateri 
disciplinare. La toate aceste 
lipsuri, desigur și Biroul F.R.A. 
are o parte din vină, întrucît 
nu a manifestat o suficientă e- 
xigență față de atitudinea și 
comportarea unor atleți și an
trenori.

★
Ne propunem ca, în consfă

tuirea care începe astăzi la 
Snagov, împreună cu conduce
rile consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport, cu co
misiile de atletism, cu con
ducerile cluburilor și secțiilor 
de atletism, ca și cu ceilalți 
factori care-și aduc contribu
ția la activitatea sportivă, să 

limitată Ia două întîlniri nu ni 
s-a părut suficient de edifica
toare și Moldansehi, care ex- 
ceptînd intîlnirea cu echipa 
Iugoslaviei (abordată de el cu 
excesivă prudență) a lăsat im
presia unei reveniri după mo
desta comportare din „Cupa 
României".

0 disonanță: sabrerii

Am lăsat la urmă sabia. Nu 
pentru că ne-a satisfăcut doar 
în parte, ci fiindcă aceasta-i 
ordinea clasică a probelor... 
într-adevăr, satisfacții doar pe 
jumătate: o comportare exce
lentă la individuale, unde, în 
special, Hariton Bădescu a ară
tat ca și în urmă cu trei luni, 
la Budapesta, că este un mare 
trăgător, un scrimer de luptă, 
dar și un tehnician de clasă 
urmată de alta, surprinzător de 
ștearsă, la echipe, în meciul 
decisiv pentru titlul balcanic, 
cu Bulgaria. Același Bădescu 
n-a fost decît umbra celui a- 
plaudat cu numai două zile îna
inte...

Deconcertat vizibil de lipsa 
de personalitate a colegului său 
de echipă, Alexandru Nilcă, 
omul marilor speranțe (pentru 
noi ca și pentru antrenorul Ni
colae Nicolau), a evoluat timid, 
ceea ce în scrimă — și în ge
neral la sabie — echivalează 
cu lipsa de eficacitate... Tar 
Octavian Vintilă, sabrerul cu 
cea mai constantă comportare 
în acest ah eompetițional’ ti-a 
putut să-și infringe tracul, ai
doma unui actor care urcă pen
tru prima oară pe ‘scenă.

în orice caz 2—7 la București 
cu Bulgaria constituie un eșec 
fără precedent, cu atît mai ne- 

analizăm temeinic realizarea 
calendarului F.R.A. și a celui 
pe plan județean, a liniei o- 
rientative în privința metodicii 
antrenamentului sportiv și a 
criteriilor de selecție la toate 
nivelurile, să revizuim regu
lamentele competițiilor de at
letism etc. pentru a avea ga
ranția că în următorii 4 ani, 
pînă la Olimpiada din 1972, at
letismul românesc se va ridica 
la valoarea mult așteptată. Paul 1OVAN

ALEGEȚI DIN TIMP CADOURILE PE CARE

DORIȚI SĂ LE OFERIȚI CELOR DRAGI

Itp'TPrvirpa

ANUNȚ '

Pentru învățarea limbilor: franceză, engleză, ger

mană, spaniolă, italiană, greacă modernă, latină, 

rusă, cooperativa „DESERVIREA" organizează cicluri 

cu durata de 6 luni, diferențiate pentru începători și 

avansați. Costul unei ore 5 lei, cooperativa garantea

ză calitatea predării. înscrieri și informații zilnic în

tre orele 13—17 în str. Filitti nr. Î0 la telefon 13.54.69.

plăcut cu cit el a fost înregis
trat într-o competiție oficială. 
Nu știm ce scuze ar putea e- 
xista pentru componenții echi
pei naționale, care «-au arătat 
capabili să demonstreze parăzi 
de nota 10, foarte recent — nu 
mai departe decît la finalele 
„Cupei României"’ — dar care 
le-au omis copilărește in 
Campionatul balcanic, prefe
rind contraatacurile. Asta în
seamnă că au acceptat, deli
berat, un handicap practic ire
cuperabil. La sabie, îndeosebi, 
cine atacă are prima șansă de 
reușită.

Este trist că sabrerii noștri 
fruntași încheie anul cu un 
semisucces ratînd o ocazie fe
ricită de afirmare și perspec
tiva de a obține sufragii in 
plus anul viitor. Acum, pentru 
a-și cîștiga locul la mondiale, ei 
vor trebui s-o ia de la început!

Sebastian BONIFACIU
Tiberiu STAMA

Panoramic sportiv intern
(Urmare din pag. 1) 

grupa „A“ a campionatului 
mondial și aspiră cu ambiție 
la un loc in elita hocheiului.

•k
De-o săptămînă șahiștii se 

află în întrecere. Acest cam
pionat (al 32-lea) care a în
ceput prin furtuni de dis
cuții . șl .. prqțgste^ datorită 
forfaitului a trei f ctitoriți, 
se desfășoară anonim. De
și, turneul .este, interesant 
și oferă 'momente de luptă 
intensă. Marea dificultate a. 
unui pronostic îl face chiar 
palpitant. Multe preferințe 
converg către Doi fi Drimer, 
socotit un favorit al turne
elor... fără favoriți. Alții aduc 
în discuție numele binecu
noscut și respectat al doctoru
lui Troianescu, vestit pentru 
tenacitatea și ambiția sg. De
ocamdată, conduc trei „regi 
ai remizei" — Reicher, Stan- 
ciu și Mititelu. Dar con
cursul nu și-a consumat nici 
a treia parte. Federația a fă
cut un act foarte onorabil 
anunțînd că învingătorul va 
fi primul nostru reprezentant 
în competiția turneelor zona
le cu care începe o nouă e- 
diție a campionatului mon
dial. Pentru celelalte locuri 
acordate, României se vorbeș
te despre un baraj.

★

Popicele (sportul cu mai 
mulți — și mai buni — prac-

Curajos, cu nasul rupt...
Zilele trecute ne-a vizitat 

la redacție, medaliatul cu ar
gint, Ion Monea.

— Se spune că ați refuzat . 
să boxați cu Pozniak șl că 
apariția dv. la festivitatea de 
premiere, bandajat, ar fi fost 
un truc...

— Nu există sportiv care, 
fiind atît de aproape de rea
lizarea idealului său (o me
dalie olimpică de aur), să nu 
dorească din tot sufletul să 
se sacrifice, dacă este nevoie, 
pentru aceasta.

Sînt convins că finala o- 
limpică la categpria mea ar 
fi furnizat o partidă extraor
dinară, dar, înainte de aceas
ta, a fost semifinala cu po
lonezul Dragau. Cu el mai 
boxasem și ne cunoșteam per
fect. 11 mai învinsesem de trei 
ori. In semifinala din Mexic 
mai rămăsese aproximativ un 
minut. Am inițiat un atac cu 
intenția de a plasa o lovi
tură de dreapta. In același 
moment, adversarul meu a 
trimis o contră — tot de 
•dreapta, care m-a lovit în pli
nă față. Am fost numărat. 
M-am ridicat și am continuat 
lupta. Fiind încălzit nu am 
simțit nimic. In cabină, după 
aproximativ 10 minute, pe 
lingă hemoragia care era a- 
bundentă au început și du
rerile. Am plecat imediat în 
sgtul olimpie, iar dr. Rado
vici mi-a făcut un prim con
sult și mi-a aplicat un trata
ment de urgență pentru a-mi 
calma durerile. . Meciul cu 
Dragan s-a disputat joi seara. 
Vineri am stal l'oată ziua în 
pat sub supravegherea medi
cului. Sîmbătă dimineața am 
făcut cîntarul și controlul me
dical, pentru finală.' După a- 
ceea, dr. Radovici m-a ■ trimis 
la policlinica satului Olimpic 

tieanți decît fotbalul) au din 
acest an un campionat pe e- 
ehipe, sistem divizie. Ironi
cii, care au zîmbit la aflarea 
veștii, uită probabil că la 
popice Elveția nu ne-a învins 
niciodată cu 7—1 ! In plus, o 
competiție de regularitate 
este totdeauna binevenită.

Divizia programează jocuri 
interesante, printre care der
biul feminin Voința Rumț:-' 
rești—Lfiromet București. Des
chis este și meciul Voința 
Tg. Mu'reș—Vmri.ța- Cluj, ■ (ah, 
cff de multe Voințe și ce pu
țină imaginație !).

In turneul masculin, Voin
ța Tg. Mureș (iot Voința 1) și 
Petrolul Ploiești își vor men
ține, probabil, primele două 
locuri, fiindcă. C.F.R. Timi
șoara și, respectiv, Rapid Bu
curești nu le pot pune în di
ficultate.

Ar
Amatorilor de volei șa le 

reamintim „cuplajul" inter- 
bucureștean, Rapid — Steaua 
și Dinamo—Progresul (care 
făcea odată săli pline) și o 
nouă evoluție în Capitală a 
formației feminine Penicilina 
Iași, revelația acestui campio
nat. Studentele de la I.E.F.S. 
au o misiune grea în fața 
moldovencelor, hotărîte să 
ducă titlul în Copou.

Iar tuturor amatorilor de 
sport le recomandăm rubrica 
noastră de sîmbătă, „Unde 
mergem", care va completa la 
modul precis rîndurile aces
tui „Panoramic". 

unde mi s-a făcut radiogra
fia. Medicii mexicani au diag
nosticat : fractură. M-au in
trodus într-o sală și, după 
pregătirile specifice, eram 
convins că vor să mă opere
ze. Am profitat de un mo
ment de neatenție și am fu
git la cantonament. Din acest 
moment a intervenit dr. Ra
dovici, care intuia diagnosti
cul dar aștepta confirmarea 
prin radiografie. Eu, în orice 
caz, doream să susțin partida 
cu Pozniak.

— Ce s-a întîmplat în con
tinuare ?

— Cred că cel mai ■ indicat 
să vă dea amănunte . este dr. 
Radovici.

L-am căutat la dispensarul 
central pentru sportivi din 
București, pe dr. Paul Rado
vici, solicitîndu-j lămuririle 
necesare.

Operația din aerogara 
Detroit

— Vă rugăm să ne spuneți 
ce s-a întîmplat cu Ion Mo
nea înaintea finalei ?

— In urma victoriei din 
semifinală, întrevedeam un 
meci foarte disputat, cu des
tule șanse pentru reprezentau, 
tul nostru. Totuși, lovitura re
cepționată de Monea de la 
Dragan mi-a dat de gîndit a- 
supra viitoarei partide, întru
cît clinic constatasem o frac
tură a piramidei nazale pen
tru care așteptam confirma
rea radiografică. Radiografia 
executată in satul Olimpi ' rș 
arătat o fractură cominutivă 
a piramidei nazale, pentru 
cate a trebuit să intervenim 
de urgență. Intervenția a fost 
executată la serviciul de chi
rurgie maxilo-facială, a asi
gurărilor sociale din Mexic, 
de către dr. Andreas Suarez 
împreună cu mine. Operația 
a durat aproximativ două ore 
și a constat tn reducerea frac
turii și imobilizarea în aparat 
ghipsat. In felul acesta Ma
nea nu mai putea susține 
partida finală, unde, repet, 
cred că ar fi făcut o figură 
onorabilă. După trei zile de 
la intervenție, în drum spre 
patrie, a trebuit să-i degajez 
căile nazale de sonde și meșe. 
Această „operație" a avut loc 
în aerogara orașului Detroit 
din S.U.A.

— Deci, Monea a avut mo
tive obiective de a nu tirea 

, treflele rj.pgyl.ui ..pentru me
ciul final. Ce ne puteți spune 
acum despre arțiyițătea sa 
viitoare, și. dacă intervenția 
Chirurgicală va influența ran
damentul reputatului nostru 
pugilist? • **

— La două săptămîni după 
sosirea în patrie atela ghîpsa- 
ta i-a fost scoasă. Deocamda
tă Monea este în refacere, iar 
peste aproximativ 45 de zile 
își va putea relua din plin 
pregătirile.

Cu Pozniak, la europene?

Sperăm că în acest fel a fost e- 
lucidată cauza absenței boxe
rului nostru de la finala ca
tegoriei semigrea din cadrul 
J.O. din Mexic. Pugiliștii noș
tri au început pregătirile 
pentru campionatele europene 
din 1969 ce vor avea loc în 
România. Ion Monea își va 
relua antrenamentele, .iar fi
nala cu Pozniak, care nu a 
avut loc la Arena Mexico, 
.s-ar putea disputa la Bucu
rești. O așteptăm!
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Trimisul n&sfru special, C. FIRĂNESCU, transmite:

ÎNCEPUT
BIRMINGHAM 28 (prin te

lefon). Din cauza orei Urzii la 
care s-a încheiat meciul West 
Bromwich Albion — Dinamo 
București, relatarea transmisă 
miercuri seara din Birmingham 
a fost lipsită de uneia amă
nunte interesante privind des
fășurarea jocplui.

Mal întîi, trebuie să spun 
că s-a confirmat pe deplin in
teresul cu. car® a fost așteptată 
aci această partidă 
ținătoarele cupelor 
României. Publicul 
al treilea mare oraș 
dorea să vadă la lucru echipa 
care furnizase șapte din jucă
torii naționalei României ce a 
ținut în șah pe campionii mon
diali.

Din păcate, acest public de
osebit de generos, 
susținut cu frenezie 
vorită, în atît de 
manieră englezească 
ternînd cu cînțece),

dintre de- 
Angliei și 
din acest 
al Angliei

care și-a 
echipa fa- 
cunoscuta 
(ovații al- 
dar care 

s-a comportat foarte sportiv și 
față de formația dinamovistă, 
aplaudind călduros orice reu
șită mai deosebită sau gest de 
fair-play al jucătorilor oaspeți, 
a rămas dezamăgit de ceea ce 
le-a oferit Dinamo.

Cei care au văzut și 
de la București dintre 
două echipe au apreciat 
pefior calitativ returul 
Birmingham.

Față de evoluția de la Bucu
rești, West Bromwich Albion 
s-a prezentat de astă dată, 
cum era de prevăzut, mult mai 
bine, în timp ce Dinamo s-a 
comportat mult mai slab. Un- 
sprezecele din Birmingham, dor
nic de reabilitare în fața su
porterilor după severa infrin
ger® din ultima etapă de cam
pionat, a prestat un joc exce
lent, a făcut o adevărată de
monstrație de fotbal modern.

meciul 
aceste 
ca su
da la

RECONSIDERAREA

DINAMO BUCUREȘTI

.I
Sis

Prezent joi dimineața la 
antrenamentul Rapidului, 
fotoreporterul nostru V. 
Bageac, a surprins aceas
tă fază tn care Dumitru^ 
Dinu, Năsturescu și Ștefan 
„tși dispută** o centrare a 
lui Neagu.

PROMIȚĂTOR, FINAL TRIST !
BROMWICH ALBION
Cu excepția primelor 10—15 

minute, perioadă în care di- 
namoviștii au făcut un joc re
marcabil, lăsînd impresia că 
vor crea serioase dificultăți 
gazdelor, partida a fost sub con
trolul echipei engleze. Acțio- 
nînd lntr-o viteză debordantă, 
folosind schimburile derutan
te de locuri și supunîndu-și 
adversarii unui pressing sufo
cant, jucătorii lui West Brom
wich au exercitat o ofensivă 
puternică, foarte greu de stă
vilit, la poarta lui Datcu. Ei 
au atacat adesea chiar cu fun
dașii, din acțiunile cărora s-au 
creat numeroase situații cri
tice în careul echipei române. 
De altfel, golul al doilea s-a 
înscris în urma unei excelen
te pase a fundașului Fraser, 
mingea fiind reluată fulgeră
tor în plasă de către mijloca
șul Brown, care a fost în acest 
meci cel mai bun jucător 
echipei locale.

Foarte semnificativ nl 
pare șl faptul că absența
meciul de miercuri a doi din
tre titularii 
ma dreaptă 
jocul de la 
ful de atac
tat în ultima etapă de cam
pionat) — nu s-a resimțit de 
loc, înlocuitorii acestora, Clark 
și, respectiv, Lovett, nefiind cu 
nimic mai prejos decît ceilalți 
colegi ai lor.

Față de presiunea exercitată 
la poarta dinamoviștilor și de 
situațiile de gol pe care și le-au 
creat, fotbaliștii din Birming-

al

se
în

echipei, — extre- 
Rees (eliminat în 
București) și vîr- 
Collard (acciden-

Echipele românești depun prea
ușor armele pe teren străin
— Comentariile presei engleze -

Ci

„Albion a arătat limpede din ce stofă e alcătuită 
o echipă care cîștigă Cupa Angliei* scrie Mervyn 
Thomas în comentariul său, apărut în ziarul lon
donez „DAILY MAIL**, după victoria cu 4—0 a lui 
West Bromwich Albion asupra dinamoviștilor bu- 
cureșteni. Și această notă se regăsește în majori
tatea cronicilor meciului de la Birmingham, apă
rute joi dimineața în presa britanică. De fapt, Di
namo a avut neșansa de a întîlni un adversar care 
s-a prezentat incomparabil mai bine decît în ulti- 

. „DAILY MAIL** 
acuză echipa bucureșteană de o gravă greșeală 
tactică, atunci cînd „...a adoptat un joc strict pa
siv, sperînd că terenul îngreuiat de ploaie va opri 
elanul ofensiv al gazdelor".

Analizind înfrîngerea bucureștenilor, Bob Dri
scoll comentează în „THE SUN“ : „Ion Pircălab, 
omul în care românii își puseseră speranțe că va 
putea sparge zidul puternicei apărări a Albionului, 
nu a prezentat nici tin moment un pericol real. Era 
cl,ar că... el se resimte de pe urma unei gripe con
tractate recent".

Du ă AD iams hi D W EXPRES
românii au beneficiat de același „joc bun în cen
trul terenului, fiind răsplătiți cu aplauze de pu
blic, dar intențiile lor ofensive au fost cu ușurință 
spulberate de apărarea gazdelor".

în „DAILY MIRROR1*, Peter Ingall își intitu
lează articolul : „Românii au fost net depășiți". Iar 
Jeff Farmer în „DAILY SKETCH** afirmă: .„West 
Bromwich a înfrîrit opoziția lui Dinamo cu atîta 
ușurință, incit se araiă capabilă să facă o bună 
figură în rîndul ultimelor 8 competitoare din Cupa 
cupelor". Iar mai departe, același ziar notează : 
„Echipele românești au reputația de a depune 
ușor armele pe teren străin, iar Dinamo ă făcut 
prea puțin pentru a demonstra contrariul acestei 
Opinii".

Londra, 28 (prin telex).

, >mparabil mai b
mele sale apariții. în continuare,

a a zbuciumata existență a 
S campionatului nostru, o 
K viață dramatică ău, fără 

îndoială, noile promovate. Fie 
că este vorba de Politehnica 
Iași, Vagonul sau Crișul, ochii 
tuturor iubitorilor de fotbal 
din țară scrutează cu atenție 
fiecare evoluție a acestor e- 
chipe. Dacă rezultatele bune 
sînt privite cu oarecare sus
piciune, ca roade ale intim- 
plăriî, cele slabe sînt consi
derate dovezi ale lipsei de 
valoare pentru divizia A, în
semne ale incapacității de a 
face față în frontul primelor 
16 formații ale soccerului ro
mânesc.

Ceea ce se cunoaște mai 
puțin (poate și datorită pre
dilecției ce se acordă, în ge
nerai, cluburilor și formațiilor 
„de marcă") este viața inte
rioară a acestor echipe care-și 
caută — și ele — un loc sub

CU. Sînt sigur că 
în zilele baraju
lui era omul care 
fiima cele mai 
multe pachete de 
țigări, cel care 
dormea cel mat 
puțin noaptea, cel 
care trăia la cea 
mai înaltă tensiu
ne evenimentele 
barajului, ființa 
care realmente se 
cel mai mult în timpul jocu
rilor, 
henț,

toviniRii

soare...
O recentă călătorie la Ora

dea mi-a prilejuit încrucișa
rea drumului cu un personaj 
pe care-l cunoscusem astă- 
vară la Timișoara, în focul 
necruțătorului baraj de pro
movare în divizia A. Se nu
mește MIRCEA APOSTOLES-

ham puteau cîștiga la un scor 
și mai categoric. Dacă nu s-a 
ajunsjiici, un mare merit îl 
are D"atcu care, în ciuda celor 
4 goluri primite, poate primi 
calificativul maxim pentru fe
lul în care a apărat. El și-a 
salvat echipa din situații de
osebit de critice în minutele 6 
(a prins splendid o minge re
luată fulgerător cu capul de 
Astle Ia un corner executat de 
Hartford), 14 (a respins în ul
timă instanță cu piciorul ba
lonul șutat puternic de Hope), 
19, 68 și 88 (a scos în corner 
șuturile extrem de periculoase 
ale lui Brown, Lovett și Hope). 
Unele intervenții salutare a 
avut și Boc care cu excep
ția greșelilor din minutul 74, 
cînd a fost foarte aproape de 
a Înscrie un auto-gol, și a al
tor citeva erori mai mărunte, 
s-a achitat bine de sarcina lui, 
Ia fel ca și Dinu, care a luptat 
din greu pentru a stăvili ofen
siva adversă. Adăugind aces
tora trei pe Dumitrache, sin
gurul om cu adevărat activ din 
înaintarea dinamovistă, dar 
care n-a reușit nici el nimic

deosebit fiindcă a luptat prac
tic de unul singur cu apăra
rea gazdelor, precum și pe fun
dașul Popa, care rămîne un 
exemplu de dăruire în joc pen
tru mai tinerii lui coechipieri, 
avem completă lista puținelor 
remarcări individuale pe care 
le putem face după meciul de 
la Birmingham.

Așa cum menționam mai 
înainte, Dinamo a început pro
mițător jocul, dar curînd după 
aceea a cedat din ce în ce mai 
vizibil, fiind pusă în netă in
ferioritate. Cea mai evidentă 
lacună în jocul echipei româ
ne, care explică de altfel și 
amara sa înfrîngere, a fost 
lipsa unui marcaj strict în a- 
părare și inconsistența contra
atacurilor, purtate în general 
cu încetinitorul și eșuate cu 
regularitate în fața careului de 
16 metri al adversarilor. Sem
nificativ pentru fragilitatea o- 
fensivei dinamoviste ne apare 
și faptul că în toată repriza 
întîi doar două șuturi au ni
merit spațiul porții lui Osborne 
(ale lui Dinu și Popa).

Desigur, era greu ca jucă
torii dinamoviști să obțină la 
Birmingham ceea ce nu reu
șiseră la București, dar înfrîn- 
gerea lor categorică surprinde, 
totuși, în ciuda evidentei dife
rențe valorice dintre fotbalul 
englez și cel românesc.

DE COLȚ

COPIII RĂSPUND: PREZENT!
® INTER a câștigat
• Cartierul „Podeni“

• Am în față 3 scrisori 
care poartă aceeași „pecete** i 
Inter București. Cea mai cu
noscută echipă bucureșteană 
de copii, invincibilă pină ia 
acel 0—-3 cu F, C. Argeș, la 
Pitești, ne ține la curent cu 
ultimele pregătiri (asidue) în 
vederea revanșei meciului a- 
mintit, revanșă care urma să 
aibă loc la București, la dai a 
de 10 noiembrie.

Zic urma să aibă loc..., căci 
mult așteptatul meci nu s-a 
disputat din prozaicul motiv 
al... forfaitului echipei piteș- 
tene.

Dar să le dăm cuvîntul 
„interiștilor** t -„Nouă: ne pare 
râu că fotbaliștii din Pitești 
nu s-au prezentat la acest 
meci, deoarece echipa noas
tră s-ă antrenat cu multă 
ambiție și doream cu toții 
să ne luăm revanșa în mod 
onorabil".

Și nouă ne pare rău... Ba 
mai mult, știind că Inter, o 
echipă de copii entuziaști, 
s-a deplasat în orașul de pe 
Argeș, pe spezele propriilor 
jucători, poate cu riscul unor 
filme amînate sau al unor 
timbre lăsate, încă, în clasoa
rele altora. Ne întristează 
lipsa de fair play a piteș- 
tenilor.

Mai puțin a lor, a jucăto
rilor în speță și mai mult a 
conducătorilor care n-au gă-

prin £or£ak!
campioana Bârladului

cuviință să-și respectesit de 
cuvîntul dat. Deși, cunoseînd 
grijile pe care le ridică di
vizionarii A „plasați** în jo
sul clasamentului, nici nu-i 
de mirare...

în încheiere, redăm finalul 
epistolei semnată de Tr. Bo- 
loloi, căpitanul lui 
„Noi ne așteptăm 
nuare adversarii..

• A luat sfîrșit, 
„Cupa cartierelor", 
destinată echipelor 
care s-a bucurat de prezența 
la start a 8 echipe.

Finala, desfășurată în des
chiderea meciului de divizia 
B dintre Gloria din locali
tate și,,Poli** Galați, a opus, 
într-un joc deosebit de ani
mat, formațiile ~ cartierelor 
„Podeui" și „Gară" și s-a 
terminat eu victoria primilor 
cu scorul de 3—0 (3—0). Au 
marcat V. Iulian, P. Stavăr 

Aurel din 11 m.
remarcat că această fi- 
a fost cel mai ușor 
arbitrat în cariera sa 

de reputatul „cavaler al flu
ierului “, N- Hainea, care — 
ne mărturisește semnatarul 
scrisorii (E. Salomon) — ar 
fi meritat cu prisosință cele 
5 stele de rigoare...

Iată. în final, și drumul 
parcurs de cîștigătoarea tro
feului pină la „medaliile de

și Ș.
De 

naiâ 
meci

în
Interi 
conți-

Bîrlad,la 
competiție 
de copii,

Nu știm dacă statisticienii 
amatori s-au gîndit să facă o 
statistică In care să se oglin
dească, pe o perioadă mai 
lungă, numărul de goluri care 
să fi fost marcate de fotbaliștii 
români, ca urmare a lovituri
lor de colț. Nu știm dacă o 
asemenea statistică există, dar 
avem certitudinea că ar dovedi, 
dacă memoria nu ne înșeală, 
o penurie jenantă. Și folosim 
acest adjectiv pentru că, în 
fond, cornerul constituie o 
sancțiune pe care regulamen
tul o impune echipei ai cărei 
apărători trimit in extremis 
mingea în afara terenului de 
joc, dincolo de limita ultimei 
linii care marchează 
teren.

Dar, chiar dacă nu 
un efort de memorie 
contabiliza, chiar cu aproxima
ție, golurile înscrise ca urmare 
a executării cornerelor, faptul 
că jucătorii noștri le acordă, 
cu atîta ușurință vine să ple
deze că sancțiunea și-a pier
dut valoarea datorită, tocmai, 
nereușitelor quasi unanime.

Cauzele 7 în egală măsură 
sînt datorate unor carențe în 
executarea loviturii, cît și 
plasamentului greșit al asalta
torilor porții. Și nu credem 
că greșim prea mult dacă vom 
incrimina și moda executării — 
cu rost sau fără — a corne
rului scurt.

De asemenea, nu lipsită de 
consecințe este și deficiența 
fotbaliștilor noștri care, cu mici 
excepții, nu știu (și n-o știu 
pentru că nu exersează Ia an
trenamente) să lovească min
gea cu capul, mai ales în 
tuațiile unui joc aglomerat 
un spațiu mic.

Iată, însă, că recentul 
cu echipa din țara celor patru 
cantoane a venit să reconsi
dere — e drept, cam tîrziu — 
această problemă injust soco
tită minoră, prin faptul că am
bele goluri care au venit să 
concretizeze o certă superiori
tate teritorială, au fost înscri
se ca urmare a executării, cla
sice am spune, a două lovituri 
de colț.

I Revenim asupra celor două 
momente, tocmai în speranța 
că atît antrenorii cît și jucă
torii vor trage concluzii juste 
și vor depune — în viitor — 
o muncă susținută, muncă a că
rei finalitate se va materializa 
printr-o mal frecventă mar
care de goluri ca urmare a 
executării loviturilor de colț.

De asemenea, jocul cu re
prezentativa elvețiană a mai 
arătat și modul in care marca
jul om la om îi incomodează 
Pe fotbaliștii autohtoni. Aceas
ta, apreciem noi, este tot o 
consecință a ignorării unor re
alități, nesocotire țâre ijq.ee la 
ratarea unor virtuale reușite.

Fenfru a preîntîmpina -în vi
itor o repetare a situațiilor în 
care jucătorii nu se pot des
curca în fața unor marcaje 
stricte, om la om, socotim că în 
planurile de antrenament — la 
nivelul cluburilor — ar trebui 
să se pună un accent deosebit 
asupra comportării jucătorilor 
în situația acestui stil de mar
caj- în acest sens, ne permi
tem să sugerăm antrenorilor, 
care, azi, dispun de două echipe 
prin existența” aceleia de tineret 
rezerve, să includă în procesul 
de pregătire jocuri școală în 
care — prin rotație 
dintre echipe să aplice 
jul om la om pentru 
acest mod. să solicite jucăto
rilor căutarea soluțiilor celor 
mai bune pentru contracararea 
acestui sistem de o largă răs- 
pîndire în contextul fotbalului 
european.

propriul

am face 
pentru a

si- 
pe

joe

aur* i 1—0 cu cartierul Mun
teni și 3—0 cu Steaua roșie 
Bîrlad (nu Belgrad !); golge- 
terul proaspetei campioane 
Sandu Aurel, reținut de a- 
sistență atît pentru cele 4 
goluri marcate cît, mai ales, 
pentru porecla sa i Peie !

® Ne scriu din Filiași — 
Dolj, doi prieteni i Gigei și 
Coslel «atît I), rugîndu-he să 
le dăm cîteva îndrumări pen
tru a deveni... fotbaliști. Mai 
precis ei, mari iubitori și, 
probabil, cunoscători ai fot
balului, vor șă se înscrie îri- 
tr-o echipă de jiiniori 
ia dintre cluU.irjle .. 
reștehe. '

Dragii- meh doripța .... 
este ciudată cel puțin din 
două motive: 1) locuind la 
Filiași nu puteți să faceți an
trenamente la Steaua sau 
Progresul decît prin... cores
pondență; 2) dacă nu există 
nici o echipă de fotbal in 
orașul vostru ' (ceea ce ne în
doim) unde ar fi normai să 
jucați 
talent) de ce nu vă adresați 
Craiovei (capitala județului 
vostru), care, după cum se 
știe, are actualmente mai 
multe puncte decît orice e- 
chipă din Gapitală ? Restul 
amănuntelor pe care 
citați Ie veți afla la fața lo
cului, interesîndu-vă „„ 
bul care yă este cel mai la 
îndemînă. Și acum, e rîndul 
nostru să vă întrebăm ceva t 
cu fotbalul mai merge cum 
merge, dar cu gramatica cum 
stăm ? Poftim ?

«

I In curînd I

a unu-
bucu-

voastră

(evident dacă aveți

ie soli-

la clu-

— una 
marca- 
ca, în

„echipa orașului", se simte, 
adeseori, a nimănui... Nu a- 
vem situația avantajoasă a 
altor formații (Vagonul, U.T.A. 
ca să nu mai vorbesc de Di
namo sau de Steaua) tutelate 
direct de o întreprindere, de 
o instituție, care să ne poarte 
de grijă — nemijlocit — sub 
aspectul multiplelor probleme 
pe care le are o divizionară 
A. Este o chestiune vitală, pe 
care n-o pot rezolva golurile 
marcate de Suciu 
șani...

— tn speranța 
rînduri vor avea, 
ecou la acei care se ocupă de 
destinele fotbalului arădean, 
am să vă pun o ultimă între- 
bare-pronostic i care sînt spe
ranțele dv. în actualul cam
pionat ?

— Toți cei peste 100 000 de 
locuitori ai Oradiei nutresc 
speranța că reprezentanta lor, 
Cii'șul, va rezista în A. Atît. 
Vă asigur că (jucătorii noștri, 
antrenorul Ferenczi, secția de 
fotbal vor face tot ce este 
posibil-pentru ca această spe
ranță să devină în primăvară 
fapt.'

traversat criza de creștere. 
Ridicați la școala tradițional 
tehnică a Oradiei, tinerii noș
tri fotbaliști (media de vîrs.tă 
a echipei i 21—22 ani) n-au 
făcut față jocului maturelor 
formații din divizia A care 
au jucat cu noi (firește) fără 
menajamente. Procesul de en
tire a băieților l-am plătit 
cv. puncte, cu accidentări, ale 
unor oameni de bază (Kun II, 
Daraban etc.) și cu slăbirea 
moralului echipei, care a avut 
cîteva momente depresive...

— Cum v-ați restabilit mo
ralul ?

— Strîngînd din dinți, Im-

3 valuri...11

Niki Mihail BURILEANU

Aprig duel pentru balon intre Pircălab 
și orădeanul Balogh

Am fost la uri pas de descu
rajare. Amintiți-vă : nu reu
șeam să cîștigăm nici un meci 
nici în deplasare, nici

CONSUMA

la o „bară“ sau la un 
la m fault sau la un acasă. sau Har-

11 Ne-am simțit

corner. L-am reîntîlnit, cum 
spuneam, la Oradea. Este vi
cepreședintele secției de fot
bal Crișul. Reamintindu-ne 
împreună unele episoade ale 
întrecerii greu de uitat de la 
Timișoara am ajuns și la pe
ripețiile echipei 
campionat.

— Am trecut 
grele încercări, 
ieli, insatisfacții, amărăciuni.

în actualul

prin cele mai 
Emoții, îndo-

ideeaîn oraș se acreditase 
că nu sîntem încă apți pentru 
divizia A. Aveam, uneori, 
senzația că sîntem o biată

, bărcuță pe valuri...
— Se pare că v-ați găsit, 

totuși, în cele din urmă, o 
direcție și un oarecare echi
libru...

— Da, în a doua parte a 
turului. De ce așa tîrziu ? 
Pentru că pină atunci am

bărbătîndu-ne fiecare din noi 
(jucători și conducători ai e- 
ehipei), în primul rînd pe 
noi înșine și apoi pe tovară
șul de lingă noi, rezistînd vi
cisitudinilor. Pînă la urmă, 
am reușit să găsim linia de 
plutire...

— Mai aveți probleme spi
noase de rezolvat ?

— Din păcate, da. Poate că 
o să vă mire, dar Crișul,

LOTO

că aceste 
în sfîrșit,

M. POPESCU

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate exacte Ia concursul 

mentar Pronosport nr. 8 din fî noiembrie 1368.
I : West Bromwich — Dinamo București (pauză)

II : West Bromwich — Dinamo București (final)
III : Napoli — Leeds (pauză)
IV : Napoli — heeds (final)
V : Anderlecht — Manchester United

VI : F.C. KSin — A.D.O. Haga
VII : Olimpiakos Pireu — Dunfermline 

Sliema Wanderers — Rangers Freja 
Slavia Fraga — Hamburg SV. 
Fiorentina — Hansa Rostock 
Fenerbahce Istanbul — Ajax Amsterdam

(acest pronostic a fost extras din urnă conform regulamen
tului întrucît meoiul nu s-a disputat miercuri),

XII : Akademisk Copenhaga — A E.K. Atena S
XIII : steaua roșie Belgrad — Celtic Glasgow X

• Concursul excepțional Pronoexpres din 8 decembrie 1968, 
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 bani de valoare varia
bilă, premii fixe în numerar.

Procurați-vă biletele din vreme.

supli-

1
1
1
1
1
1
1

1
1 

X

£
£

s

£Ms
E

PREMIILE TRAGERII EXCEPȚIONALE LOTO
DIN 19 NOIEMBRIE
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Corespondentă specială din Paris

mai cu... selecționerii, iar Sa
lut a fost pentru moment în
depărtat (e totuși posibil să fie

rechemat după meciul din 1 
decembrie). în sfîrșit, se cer 
serios verificate 
sîntem siguri, o

tuit Yachvili a părut încă ne
adaptat Ja efort. în linia a 
IlI-a rctotrS căpitanul Carcere, 
dar dop® două luni de intreru-

vorba de verificări 
vederea Turneului 
națiuni, în care 
debuta înfruntîncl

ța lui la travaliul de forță al 
grămezilor e contestată de 
unii specialiști. Talonerul for-

pentru cele mai pu- 
echipe de club iugd- 
(Olimpia Ljubljana, 
O.F.K. Beograd, Lo-

Un moment din partida Iugoslavia Spania, din cadrul 
campionatului european de tineret

Robert BARRAN 
redactor șef la „Miroir—Sprint*

țara vecină. El

Baschetul iugoslav
consecvent 
al marilor 
competiții
Baschetul, sport cu o lar

gă dezvoltare în Iugoslavia, 
cunoaște o deosebită popu
laritate în rîndurile tinere
tului din 
este practicat în mai toate 
școlile și cîteva sute de teh
nicieni se ocupă de instrui
rea tinerilor baschetbaliști.

Acest lucru explică în mare 
măsură largile posibilități de 
selecție 
ternice 
slave 
Zadar, 
komotiv Zagreb), care au ju
cat întotdeauna un rol prin
cipal în competițiile conti
nentale de mare amploare. 
Așa se explică și progresul 
impetuos realizat în ultimul 
deceniu de reprezentativa iu
goslavă. Clasată pe locuri 
"fruntașe la ultimele două e- 
diții ale campionatului mon
dial, echipa Iui Ivo Daneu, 
Radivoj Koraci, Trajko Raj- 
kovici, Petar Skansi — ade
vărat! virtuozi ai baschetului 
— a cunoscut in marea în
trecere olimpică frumoasa sa
tisfacție a dobîndirii medali
ilor de argint^

»•

Dinamo Kie v sau victoria tacticii
Pentru a treia oară conse

cutiv, campionatul de fotbal 
al U.R.S.S. a fost cîștigat de 
Dinamo Kiev. Este un suc
ces binemeritat, datorat în

parte faptului că a- 
echipă a renunțat te 
defensivă (care a fa

in ultimii ani —

mare 
ceasta 
tactica 
cut vogă 
și în fotbalul sovietic), mu-

tind centrul de gravitate al 
preocupărilor la mijlocul te
renului. într-adevăr, linia de 
mijlocași a devenit pîrghia 
care reglează atît jocul ata-

Echipa Torpedo Moscova — cîștigătoarea Cupei U.R.S.S. și clasată pe locul III în campionat

Nr. 1 AL ANULHI?
Ancheta internațională pe 1968

canților, cît și cel al apără
torilor. Ea se compune din 
trei jucători cu multă expe
riență : Turiancik, Sabo și 
Serebrenikov și un tînăr foar
te talentat, Muntian. Ei sînt 
cei ce dau tonul atacului în 
care joacă Hmelnițki și Bî- 
șoveț, iar uneori Puzaci. Da
torită acestor mijlocași foar-

a agenției I, S. K J»

FRANȚEI SOSEȘTE OPTIMISFA
IN POFIDA «NOR INCERTITUDINI

comentatul Gachassin va fi re-* 
chemat, în pofida slabei forms 
arătate. Trillo și Villepreux, 
indisponibili (unul bolnav și 
celălalt rănit), fac de asemenea 
necesară o serioasă încercare 
a înlocuitorilor lor.

Oricum, însă, optimismul 
este la ordinea zilei !

— și românii, 
vor face !

^8111111

Confruntarea tradițională cu 
rugbyștii români va avea ro
lul de adevărat test-meci, bi
neînțeles pe lingă acela de 
a stabili, încă de la început, 
în proporție de 90 la sută pe o- 
cupantele primelor două locuri 
în „Cupa Națiunilor—F.I.R.A.“. 
Rolul de test va fi, însă, poate 
Ia fel de important, întrucît, 
este știut, e 
serioase în 
celor cinci 
Franța va
Scoția la Paris, în ziua de 11 
ianuarie 1969.

Se contează și se mizează 
foarte, mult pe ambiția, pe do
rința de afirmare și de con
firmare a jucătorilor francezi 
în meciul cu România. Se măi 
contează însă și pe obligația 
lor.nu numai de a contribui.la 
un rezultat bun, ci și pe .aceea 
de a se evidenția ca necesari 
lotului pentru șus.-amintitul 
turneu. Există incertitudini, .io
nele privind chiar linii întregi. 
Astfel, întreaga linie I se cere 
precizată ; cei 4 stâlpi folosiți 
în Noua Zeelandă aii fost ru
lați în diverse formule, iar con
fruntările cu sud-africanii n-au 
lămurit încă lucrurile. Oricum, 
Noble, stîlp la București, e 
cunoscut ca bun jucător în 
cîmp. „la mînă“, dar rezisten-

te mobili, echipa are. posi
bilitatea să atace cu șase ju
cători pe care, adesea, îi spri
jină fundașii Levcenko și 
Medved. De reținut că unul 
din mijlocași, Turiancik, 
joacă puțin mai retras.

Următoarele locuri din cla
samentul final sînt ocupate 
de patru echipe din Mosco
va : Spartak, Torpedo, ȚSKA 
și Dinamo. Toate patru au 
urmat exemplul dinamoviș- 
tilor din Kiev și, procedînd 
la o repartizare mai rațio
nală a funcțiunilor între 
compartimentele echipei, au 
ajuns la un echilibru tactic 
din care a ieșit consolidat 
rolul atacanțiior. Evoluția e- 
chipei Spartak în a doua 
parte a: campionatului ; —- 
cînd a adoptat un joc mai 
deschis, cu accent pe atac — 
a fost deosebit de satisfăcă
toare : ea a ocupat primul loc 
în clasamentul , returului.,/

Ziarele sovietice subliniază, 
de altfel, faptul că marea 
majoritate a echipelor „a 

pasivă 
numai pe 
Pe jucă-

a echipelor 
renunțat Ia tactica 
care i-a obosit nu 
spectatori, dar și 
tori'*.

Iată cum arată 
tul primelor zece echipe, din 
cele 20 participante :

clasamen-

1. Dinamo Kiev

2. Spartak
3. Torpedo
4„ T.S.K.A.
5. Dinarpo
6. Dinamo

Tb.

38 21 15 2 58*25 57
M. 38 21 10 7 64*43 52
M. 38 18 14 6 60-32 50

38 20 10 8 50-30 50
M. 38 19 9 10 58-32 47

17
16
11
13
10

52- 36 46
53- 29 45
47-49 38
42-48 33
35-39 37

Minsk
38
38
38
38
33

7, Dinamo
8. Cernomoreț
9» Neftianik B.

10. Lokomotiv

Fază din meciul Franța—România, disputat in decembrie 1967 la Nantes: atac „la mină" 
al înaintașilor francezi (în alb — românii).

pere și „aripile” sale reprezintă 
un punct nevralgic pentru se
lecționeri : Sitjar ar fi fost 
excelent, dar nu vrea să joace 
pentru că are neînțelegeri toc-

■ compartimentul treisferturilor, 
mai ales mijlocașul la deschi
dere și perechea de centri : 
Paries are obligația de a con
firma, pentru că altfel mult Turul ciclist

TRAGEREA LA SORTI A TURULUI TREI TN C.O.T.
Aseară, la Zurich, a avut 

loc tragerea la sorți a meciu
rilor care urmează să se dis
pute în turul al treilea al 
Cupei orașelor tîrguri. Vor 
juca Vitoria Setubal (Portu
galia) cu Fiorentina (Italia), 
Legia Varșovia (Polonia) c-u 
Ujpesti Dozsa (Ungaria), Real 
Saragosa (Spania) cu New
castle United (Anglia), O.F.K. 
Belgrad (Jugoslavia) cu Goz-

tepe Izmir (Turcia), Atletico 
Bilbao (Spania) cu Eintracht 
Frankfurt (R.F. a Germaniei), 
Leeds United (Anglia) cu Han
nover 96 (R.F. a Germaniei). 
S.V. Hamburg (R.F. a Germa
niei) cu Hibernians Edim- 
burgh (Scoția) și D.W.S. Am
sterdam (Olanda) cu Glasgow 
Rangers (Scoția). Faza trebuie 
epuizată pînă la 31 decembrie.

al Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 28 

(Agerpres), — Ciclistul me
xican Trevino a cîștigat cea 
de-a 4-a etapă a Turului Me
xicului, desfășurată între 
Queretaro — Leon (186 km), 
El a fost cronometrat cu 4h 
46:34,0, în clasamentul ge
neral individual conduce Tre
vino, urmat la 1:30,0 de co
legul său de echipă Juarez.

FOTBAL PE GLOB
H La ' Belfast, selecționata li
gii engleze a dispus de cea 
a - . ligii irlandeze cu 1- 
(1—0). A înscris Hurst 
9 l-a Rosario, Argentina 
Chile 4—0 (2—0).
• La San Jose, Costa Rica 
— Jamaica 3—0 (0—0), în 
preliminariile Campionatului 
Mondial.
• în C.O.T. : la Napoli, F. C. 
Napoli — Leeds United 2—0 
(1—0) ; calificată prin 
gere la sorți formația en
gleză, învingătoare în tur cu 
același scor ; la Bilbao, F. C. 
Bilbao — Pânathinaikos A- 
tena 1—0 (1—0) ; s-a califi
cat formația spaniolă.

CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" LA HANDBAL FEMININ
Ca la fiecare sfîrșit de an. 

pretutindeni în lumea sportivă 
sînt alcătuite acum clasamentele 
celor mai buni performeri, pe 
ramuri de sport sau înglobînd 
toate disciplinele. întrebarea tra
dițională — „Cine este sportivul 
nr. 1 al anului ?“ — devine cu atit. 
mai pasionantă, cu cît sezonul 
actual a cuprins o serie întreagă 
de mari competiții, în frunte cu 
cele două Olimpiade, de iarnă și 
de vară. Un clasament, pe bază 
de referendum in rindul gaze
tarilor de sport, este alcătuit 
anual de agenția vest-germană de 
știri „INTERNATIONALES SPORT 
KORRESPONDENZ" din Stuttgart, 
întrebarea a fost adresată redac
țiilor de publicații sportive, ur- 
mind ca pe baza răspunsurilor 
să fie întocmit clasamentul.

Solicitat să ia parte la acest 
referendum, ziarul nostru a in
dicat pe primii 10 sportivi și 
primele 5 sportive, luind în con
siderare performanțele înregistra
te în sezonul 1968. Iată clasamen
tele ce au fost comunicate d<? 
redacția ziarului „SPORTUL": 
băieți — 1. Bob Beamon, S.U.A. 
(atletism) ; 2. J. C. Killy, Fran
ța (schi) ; 3. Al. Oerter, S.U.A. 
(atletism) ; 4. Dick Fosbury,
S.U.A. (atletism); 5. Jim Hines, 
S.U.A. (atletism) ; 6. Dave Hem- 
mery, Anglia (atletism); 8. Eddy 
Merckx, Belgia (ciclism); 9. K.

Kangasniemi, Finlanda (haltere) ; 
10. Graham Hill, Anglia (automo
bilism) ; fete — 1. Vera Ceaslavs- 
ka, Cehoslovacia (gimnastică); 2. 
Debbie Meyer, S.U.A. (înot); 3. 
Peggy Fleming, S.U.A. (patinaj 
artistic); 4, Viorica Viscopoleanu, 
România (atletism); 5. Wyomia 
.Tyus, S.U.A. (atletism).

O convorbire telefonică, efec
tuată ieri cu sediul agenției 
I.S.K., ne-a informat că pînă 
acum au fost primite răspunsuri 
de la 21 de redacții sportive din 
diferite țări. După primele cal
cule efectuate, cele mai bune șan
se de a ocupa primul loc în cla
samentul masculin le are atletul a- 
rherican de culoare Bob Beamon, 
autorul fantasticului record mon
dial la săritura în lungime (8,90 
m), stabilit la- J.O. din Mexic. 
Bine clasat este și compatriotul 
său, discobolul Al. Oerter, la a 
patra medalie olimpică de aur. 
Asul schiului francez. Jean Clauds 
Killy, ca și prodigiosul săritor în 
înălțime Dick Fosbury concurea
ză, de asemenea, pentru un loc 

' fruntaș. La femei, lupta - pentru 
primul loc se dă între excelenta 

Vera Cea- 
recordmană 
americanca

gimnastă cehoslovacă 
slavska și multipla 
mondială de înot, 
Debbie Meyer.

Rezultatul definitiv ... ________
urmează să ne fie comunicat la 
începutul lunii viitoare.

al anchetei

(Urmare din pag I)

vigu- 
și în 

5-3, 6—4 
iugoslave 
bine slă- 

adverse

Formația R.D.G., mai 
roasă in atac, a păstrat 
continuare inițiativa: 
și 7—5. Handbalistele 
au sesizat însă foarte 
biciunile defensivei
(mai ales la semicerc), încer- 
cînd mai multe manevre diba
ce cu Zlata Rebernjak și Mara 
Veinovici. Ca urmare, în min. 
42, tabela de marcaj indica scor 
egal (7—7) și timp de 6 minu
te iugoslavele 'au asaltat puter
nic poarta lui Zober. Fără vreun 
rezultat concret. în schimb, 
handbalistele din R. D. Germa
nă au avut mai multă șansă, și 
cu 4 secunde înainte de 
aceeași W. Hermann a 
scorul final : 8—7 (4—3) 
voarea echipei R.D.G.

sfîrșit, 
stabilit 
in fa-

VICTORIE SCONTATA
ECHIPEI SOVIETICE

A

Formația de tineret a țării 
noastre a început la fel de bine

ca in meciul cu Iugoslavia con
fruntarea care a opus-o aseară 
redutabilei selecționate a 
U.R.S.S. Pînă în min. 15, sco
rul s-a menținut egal, ambele 
formații avînd conducerea pe 
rînd. Dar era puțin probabil ca 
în continuare tinerele noastre 
handbaliste (aproape toate afla
te la vîrsta junioratului) să țină 
pasul cu puternicele lor adver
sare.

„7“-le sovietic a forțat în fi
nalul primei reprize, speculînd 
repetatele ezitări ale apărării, 
ca și lipsa de experiență a spor
tivelor noastre în finalizarea 
acțiunilor ofensive, încheind a- 
ceastă parte a jocului cu un a- 
vantaj consistent. După reluare, 
întâlnirea nu a mai avut dina- 
mismur din primele 25 de minu
te ; de pe o parte pentru că 
handbalistele sovietice, avînd 
victoria asigurată, nu au mai 
insistat, iar pe de altă parte, 
deoarece resursele tinerei noa
stre selecționate s-au epuizat 
destul de repede. Vom nota to-

Astăxi, 
întilnire

de la ova 17, dubla 
internațională de lupte

Ieri dimineațăIeri dimineața au sosit în 
Capitală echipele de lupte 
(greco-romane și libere) ale 
clubului Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname-Sofia care vor întîlni, 
astăzi, de la ora 17. garnitu
rile similare ale clubului 
Steaua. Antrenorii M. Anghe- 
lov și T. Galabov (Ț.S.K.A.), 
V. Popovici și 
(Steaua) au definitivat for
mațiile care vor fi aliniate 
în sala de. sport din Calea 
Plevneî. 
kg: Gh.

Gh. Șuteu

STEAUA : Cat.
Stoiciu (gr.r), 

Tindeche (1), cat. 57 kg: 
Baciu, N. Cristea, cat. 63 kg :
M. Baciu, P, Coman, 
kg : Gh. Ciomîrtan, 
ciumaru, cat. 78 kg: 
dea, I. Popescu, cat.
N. Neguț, I. Herman,

52 
D.
I.

cat. 70
Cîr- 
Ba- 
kg: 
cat.

F. 
c.
87

97 kg : G. Mezinca, Gh, Ure- 
ianu, cat. + 97 kg,
Pavel, “ —“ ' ~
(în 
St.
Iov;
Iov ; T. Pîșculev, I. Vasilev ; 
N. Netkov, V. Valev; M. 
Zarev, B. Proikov ; P. Kru- 
mov, Gh. Baicev ; A. Ivanov, 
V, Todorov; P. Donev, D. 
Nekuf.

De remarcat în formațiile 
oaspeților, ' '
M. Zarev, 
la J.O. de
XÎCO ȘÎ P UL11.1YJV, XVM.UI V
la aceeași competiție, iar din 
echipele gazdelor, I. Baciu, 
P. Coman, N. Neguț, Șt. Stîn
gu, N. Cristea și Gh. Stoiciu, 
prezenți pe patrulaterele o- 
limpiadei mexicane.

cat. + 97 kg, N.
Șt. Stîngu ; Ț.S.K.A. 

ordinea categoriilor) : 
Gheorghiev, O. Niko- 

N. Nikolov, St. Ma-

printre alții, pe 
clasat pe locul IV 
la Ciudad de Me-
Krumov, locul V

tuși faptul că echipa română a 
reușit să înscrie 12 goluri for- 
mației U.K.S.S., ceea ce nu a 
putut realiza prima reprezen
tativă a țării ! Scor final 20—12 
(11—.6) în favoarea formației 
U.R.S.S.

R.D.G. — IUGOSLAVIA 8—7 
(4—3), Arbitru-: P, Țîrcu (Româ
nia)'. Au marcat : Hermann 5 (2 
din 7 m), Winkler, Grosse și Ho
chmuth din 7 m de la învingă
toare, respectiv Veinovici 3 (2 din 
7 m), Radakovici 2 din 7 m, Re- 
bernjak ' din 7 m • și Karabatici 
de Ia .învinse.

■U.R.S.S. — ROMANIA (tineret) 
20—12 (11—6). Arbitru : Gabriel
Kurt (Elveția). U.R.S.S. : Soko
lova Jivîh 6 (3 din 7 m), Nos- 
kova 3, Mamedova 1, Sabanova 
2, ’ Omelciuk ' 2, Ka-Fa-San 1, 
Sevcenko 4 (2 din 7 m), Ose- 
tiîlskaia 1, Turcina ; ROMANIA 
(tineret): Buzaș (Mitu) — Ne
ghină. 4 (2 din 7 rd), Co Standache
2 (1 din 7 m), Pelrache 2 (1 din 
7 m), Mikloș 1, Frîncu 1, Ma
gyar!, Matache, Cprdoș 1, Tran
dafir 1, Vasilescu;

ROMANIA — UNGARIA 16—12 
(7—1). Arbitru : T. Kîelhor'n 
(Olanda). ROMANȚA : Klimovschi 
(L. Anca). — Stănișel 4, Sauer 1, 
IHei 1,; Munteahu ’5 (4 din' 7 m), 
Băicoîanu 2, $ramco 1, Oancea, 
Soos 2, Hedeșiu, Arghir; UNGA
RIA : Pethd (Cser) — Rozahegy 
1, Baboș, E. Kovacs 4, Schwayer 
2,1 Szabo i2, Kurucsai, V. Tbth
3 (1 din 7 m), Hornok, Kiss,
.Toth — Harsany.

Astăzi este zi de 
cerile urmînd. să 
bată după-amiază, 
în sala Floreasca.

tra-

Cele 98 de echipaje parti
cipante la rali.ul-gigant Lon
dra — Sydney traversează ac
tualmente partea sudică a 
continentului asiatic. La Te
heran a sosit primul un 
echipaj vest-german (Glem- 
ser — Braumgart pilotând o 
mașină Ford). Iată mașina 
Porsche 911 a englezilor J. 
P. Dill — Xannaghas la punc
tul de control de la Ankara.

Turneul de șah
de la Palma
de Mallorca

Tiparul I. P. •Informația**, etr. Brezoianu nr. 23—«S, București

Gh. Stoiciu (Steaua) primind îngrijiri și indicații in timpul 
unei pauze dintre reprize

odihnă, între- 
coritinue sîm- 
de la ora 17,

Hino Benvenuti 
iși apără titlul
La 14 decembrie, boxerul ita

lian Nino Benvenuti îșl 
pune în joc, la San Remo, 
tlul de campion al lumii 
categoria mijlocie în fața 
mericanului Don Fullmer.

învingătorul acestui meci 
va întîlni, apoi, cu cîștigătorul 
întîlnirii 
și Doyle Baird, întîlnire pro
gramată, la 3 ianuarie, la New 
York.

A

va 
ti- 
la 
a-

se

dintre Emile. Griffith

MADRID 28 (Agerpres). — 
In runda a 4-a a turneului 
internațional masculin de șah 
de la. Palma de Mallorca, 
partida dintre Gheorghiu și 
Benko a fost întreruptă. Alte 
rezultate: Medina — Korci- 
noi remiză; Byrnes — To
ran întreruptă; Lehman —- 
Vesterinen 1—0 ; Matanovici
— Petrosian remiză; Corral
— Calvo remiză; Ivkov —■ 
Pomar remiză; Gligorici — 
Spasski remiză ; Larsen — 
Visier 1—0. In clasament con
duc Petrosian, Spasski, Kor- 
cinoi și Larsen cu cite 3 
puncte. Gheorghiu are l‘/2 (1) 
puncte.

LA ilWCHIDEREA EDltlEi
PIERZiND

POLITEHNICA 
ÎN TURUL

BELGRAD, 28 
Baschetbalistele 
Grigore Costescu au reușit o 
performanță meritorie, nescon
tată după jocul mediocru pre
stat cu 8 zile in urmă în sala 
IToreasca din București.

Intr-adevăr, jucind mult mai 
bine decît în meciul tur, cu o 
apărare fermă, recuperind mai 
bine sub panouri și folosind cu 
precizie contraatacul, campioa
nele României au reușit să 
mențină In permanență un scor

(prin telefon), 
pregătite de

LA UN PUNCT DIFERENȚĂ MECIUL RETUR

BUCUREȘTI S-A CALIFICAT
URMĂTOR AL C. C. E/

strins și, in final, să piardă la 
un singur punct diferență: 
59—58 (29—26)

Trebuie subliniat faptul că de 
această dală cei doi pivoți ai 
echipei
Ciurici, deși au înscris împre
ună 32 de puncte, au fost în 
permanență incomodate de a- 
părarea om la om a echipei 
Politehnica și au recuperat mai 
puține mingi decît în prima 
partidă. Apărarea în zonă a 
campioanei Iugoslaviei a scă-

iugoslave, Kalinici și

zut din efieaeîtatea pivotului 
Bogdana Diaconesdu, dar a per
mis coechipierelor sale să punc
teze decisiv de la semldistanță 
și chiar de la distanță.

S-au remarcat de ia Radnfeki 
jucătoarele Elena Kalenici, Sla- 
venka Ciurici și Spomenka Mî- 
loevici, iar de Ia Politehnica 
București Cornelia Taflan, San
da Dumitrescu-Georgescu’ Ana 
Marla Demetrescu, Ecaterin» 
Vogel, Bogdana Diaoonesou fl 
Gabriela Ciocan,

4033»


