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ȘEDINȚA JUBILIARA 
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Deputății marelui sfat al tării s-au întru
nit, vineri dimineață, la Palatul Republicii 
Socialiste România în cadrul actualei sesiuni 
a Marii Adunări Naționale, într-o ședință ju
biliară consacrată sărbătoririi semicentena
rului unirii Transilvaniei cu România.

Prin reprezentanții săi, țara întreagă cin
stește pe toti aceia care au înscris o pagină 
de aur în istoria României, înfăptuind statul 
național unitar român. Ședința jubiliară a 
Marii Adunări Naționale are loc sub semnul 
înaltei prețuiri pe care conducerea partidu
lui și statului o acordă tradițiilor patriotice 
și revoluționare ale poporului, al dragostei 
și respectului față de moștenirea progresistă 
a înaintașilor.

In.^ sala Palatului domnește o atmosferă 
Sărbătorească. Fundalul marii scene este 
dominat de stema Republicii Socialiste Ro
mânia, încadrată de datele festive „1918— 
1968 — 50 de ani de la Unirea Transilvaniei 
eu România", de drapele tricolore și roșii.

Sînt prezenți, la jubiliara întîlnire, alături 
de reprezentanții aleși ai națiunii, numeroși 
invitați: membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, membri ai Consiliului Național Ro
mân Central si delegați la Adunarea Națio- 

de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, 
veterani ai mișcării muncitorești, reprezen
tanți ai tuturor județelor . țării. Participă 
conducători ai instituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești, reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, generali și ofițeri su
periori, șefi ai cultelor, oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile bucureștene.

In sală se află șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la București, atașați militari, 
ziariști români și corespondenți ai presei 
străine.

Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
llie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Constantin Drăgan, Janos Fazekaș, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Pe
tre Blajovici, Emil Drăgănescu, Mihai Gere, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Stoica, Mihaj 
Dalea, Vasile Patilineț.

Au luat loc, de asemenea, tovarășii Con
stanța Crăciun, Ștefan Peterfi, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, 
secretar, și membri ai Consiliului de Stat.

Ședința jubiliară, a fost deschisă de tova
rășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale.

Primit cu puternice aplauze a luat cuvîn- 
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia.

în repetate rînduri, deputății Marii Adu
nări Naționale și invitații la ședința jubi
liară au subliniat expunerea , cu vii și însu
flețite aplauze. La sfîrșit, minute în șir, par
ticipanta au ovaționat îndelung pentru pa
tria noastră, România socialistă, pentru Par
tidul Comunist Român, continuatorul și în
făptuitorul tuturor năzuințelor sfinte ale 
poporului nostru, de libertate și independen
tă, de dreptate socială, pentru conducătorii 
săi.

Președintele Marii Adunări Naționale, to
varășul Ștefan Voitec, a rostit un cuvînt de 
încheiere a ședinței jubiliare a Marii Adu
nări Naționale.

*

Cîjiva dintre oaspeți văzuți de NEAGU RADULESCU De la stînga i Dauga, Maso, Yachvilli, Carrere și Spanghero

„XV“-le Franței la București

CARRERE: „SPER SĂ ARĂTĂM PUBLICULUI 
TOATĂ FRUMUSEȚEA RUGBYULUP

cu pu- 
parti-

Ora 10. întreaga asistență întîmpină 
ternice aplauze sosirea conducătorilor 
dului și statului.

în tribunele oficiale iau loc tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu

Lucrările ședinței 
nări Naționale consacrate semicentenarului 
Unirii Transilvaniei cu România au fost 
transmise în direct de posturile noastre de 
radio și televiziune.

jubiliare a Marii Adu- Aeroportul Băneasa ora 
15,15. Forfota specifică 
orelor de sosire a aero
navelor începe brusc, ime
diat ce se anunță sosirea 
avionului care-i aduce, 
direct de la Paris, fără

pe rugbyștii 
însoțiți, desi-

ORZUL ÎNCEPE:

România
Polonia,

la hochei
— Azi
18, pe

și mîine, de la ora 
patinoarul artificial 
„23 August"

verificărilor severe aleSeria 
reprezentativei noastre de ho
chei începe. După „promenada" 
de acum o săptămînă, făcută in 
compania naționalei bulgare, 
pentru astăzi și mîine selecțio
nata noastră a tras un bilet de 
examen mult mai greu : dubla 
confruntare cu echipa Poloniei, 
un team redutabil și consacrat 
in arena internațională. După 
cum spuneam, polonezii au ju
cat în grupa de elită (A) a 
campionatului mondial, unde 
speră insistent să revină, au 
ținut in șah cele mai puternice 
formații ale lumii, iar in acest 
an au, de pe acum, un bilanț 
considerabil de evoluții inter
naționale, acasă și peste hotare.

Nutrim speranța că echipa 
română va reuși să se debara
seze repede de trac, să facă 
jocuri bune, de care este — în 
mod evident — capabilă. Mai 
ales -că viitoarele confruntări 
preliminare participării la C.M. 
se anunță cu un grad de difi
cultate sporit (echipele R.D. 
Germane. Dinamo Kiev, Iugo
slaviei, Elveției).

(Agerpres)

Boldescu a întirziat și porta
rul a reușit să blocheze pucul. 
Fază din intîlnirea România — 
Bulgaria care a inaugurat sezo
nul international al echipei 
noastre.

Partidele România-Polonia, 
de azi și de mîine, vor fi con
duse de un cuplu, de arbitri el
vețieni : M. Braun și H. Ehrens- 
perger.

în meciurile internaționale

escală 
francezi, 
gur, de conducătorii e- 
chipei și de antrenori 
sau selecționeri, dar și 
de turiști. , 
sportului cu 
oval nu se
Fie că e vorba de ini
moșii bucureșteni care 
nu pregetă, dumi
nică de duminică, pe 
vreme chiar cîinpasă, 
să-și înceapă duminici
le pe terenurile Capi
talei, fie că e vorba p j 
suporterii din „Club de 
France" muțți ș-au în- 
tîlnit aici.

...In trendul ei albu
riu, cu șarmul specific 
al femeii franceze, 
ghida își caută clienții. 
O cheamă Yvette Dan
tes. „Din... Monte 
Cristo ?" — glumește
cineva care a auzit re
comandarea către re
porter. „Nu, din Mont 
de Marsan, de unde am 
însoțit pe cei 22 de su
porteri ai echipei Fran
ței. Oameni din Sud, 
pătimași susținători ai 
rugbyului, pe care-i 
„șaperonez" cu plăcere 
atît la Cardiff cit și. la 
București. Singurul meu 
regret este că nu am 
putut convinge mai 
mulți să ni se alăture. 
Vremea incertă, ca în 
prag de iarnă, poartă 
vina. De altfel, mai 
există un grup de tu
riști — cărora nu le 
place însă cînd li se 
spune așa — membri ai

Pasionații 
balonul 

dezmint...

e-clubului însoțitorilor 
chipei Franței'".

...Cu puternicul său 
accent —
undeva dintre Albi și 
Montauban, robust și 
vioi, dl. Marcel Batigne, 
președintele Federației 
Internaționale de Rugby 
Amator — F.I.R.A., în 
același timp vicepreșe
dinte al Federației ' 
Franceze de Rugby, ne 
cere o păsuire pentru 
impresiile sale despre 
îneci, ■preferind gene
ralitățile. „Intilnirile 
frănco-române sînt, in
tr-un fel, pilonul fede
rației noastre interna
ționale. Semnificația lor 
contagioasă contribuie 
la diseminarea rugbyu- 
lui în Europa. Din a- 
cest punct de vedere, 
dăm o înaltă apreciere 
activității 
române, 
aria de

-■sportului 
n-ar fi să amintim de- 
cît meciul paralel cu 
Polonia, la care vom 
fi prezenți... Lucrînd 
astfel, nădăjduim să 
ajungem, într-o zi, la 
un modus vivendi cu 
International Board"...

din Tarn, de
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STEAUA a întrecut pc
Aseară. în sala de sport a 

clubului Steaua din Calea Plev- 
riei, s-au disputat două parti
de internaționale de lupte (gre
co-romane și libere). Echipele 
clubului bucureștean Steaua au

for-

AZI $1 MÎINE, LA FLODEASCA

direc 
partida 

i joi la

te, șutind spectaculos 
România — Ungaria 
Floreasca
Foto : V. BAGEAC

a depășit adversarele 
:erc. Imagine din ; 
(16—12) desfășurată

la handbal
formații, și anume, U.R.S.S., 
R. D. Germană, Iugoslavia și 
România păstrînd șanse intacte 
de a se clasa pe primul loc. 
Firește, majoritatea pronosticu
rilor înclină spre echipele 
U.R.S.S. și R. D. Germane, care 
dețin o pregătire superioară și 
loturi foarte omogene. Nu sini 
excluse însă surprize din par
tea handbalistelor iugoslave și 
chiar a celor românce, de la 
care așteptăm o revenire mă
car în ceasul al 12-lea.

înaintea meciurilor de astăzi 
și mîine, clasamentul 
ției arată astfel :

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
0
0

1 
1 
0 
0
0 
o

competi-

0
o
1
1
3
3

complet al

41-30
34-27
40-30
32-22
.29-41
26-52

5
5
4
4
0
0

S-au scurs trei etape din 
actuala ediție a „Cupei orașului 
București* —■ un mic campio-

nat mondial al handbalistelor, 
și lupta pentru intiietate con
tinuă să fie deschisă, cele 4

1. U.R.S.S
2. R.D.G.
3. România
4. Iugoslavia
5. Ungaria
6. Romi tineret

Iată și programul 
ultimelor două etape:

SÎMBĂTĂ : ora 17 : România 
tineret-Ungaria : ora 18,10 : Iu
goslavia — U.R.S.S. ; ora 19.20 : 
România—R. D. Germană ;

DUMINICA : ora 16.45 :
U.R.S.S.—Ungaria ; pra 17,50 : 
România tineret—R. D. Ger
mană ; ora 19: România—Iu
goslavia.

ÎNĂLȚIMI

federației 
care lărgește 
răspîndvre a 
nostru. Dacă

V. BANCIULESCU
Gh. RUSSU-Ș1RIANU

(Continuare
în pag. a 2-a)

lupte greco-romane și libere

Ț. S. K. A. soția
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Nicola Nikolov. 
un tur de braț fulgerător, 

a plecat intr-un altul, 
un apreciabil avantaj, 
recitalul lui Baclu a ri- 
numeroșii spectatori în 

Cu un tur de cap,

primit replica puternicelor 
rnații Ț.S.K.A. Cerveno Zname- 
Sofia. Comportîndu-se remar
cabil, elevii antrenorilor V. Po- 
povici și Gh. Șuteu au reușit 
în final să aducă clubului Stea-

. ua două prețioase victorii. La 
„greco-romane” au ieșit învin
gători cu scorul de 5—3, iar la 
„libere" cu 4,5—3,5. Cel mai 
frumos meci l-a furnizat cam
pionul mondial Ion Baciu în 
compania lui
După 
Baciu 
luînd 
Apoi, 
dicat
picioare, 
bucureșteanul l-a dus în „pod' 
pe Nikolov. Scăpat ca prin mi
nune, bulgarul s-a ridicat in pi
cioare, dar imediat, a fost „cen- 
turat” din față și fixat in „par
ter". Gongul final l-a oprit însă 
pe Baciu tocmai cînd se pre
gătea să-și realizeze tușul.

N. Neguț a făcut și el 
meci foarte frumos cu M. 
rev, pe care l-a învins prin 
în minutul 2. în sfîrșit, la 
bere", P. Coman a fost indis
cutabil cel mai bun sportiv al 
echipei Steaua, întrecîndu-1 la 
puncte, în urma unei partide 
viu disputate, pe I. Vasiliev.

Iafă rezultatele tehnice : GRE
CO-ROMANE : cat. 52 kg. Gh. 
Stoiciu b.p. St. Gheorghiev, cat. 
57 kg. I. Baciu b.p. N. Nikolov, 
cat. 63 kg. M. Baciu egal T. Piș- 
kulev, cat. 7o kg. Gh. Ciomîrtan 
egal N. Nedev, cat. 78 kg. C. Ba
dea p.p. P. Krumov, cat. 87 kg. 
N. Neguț b.t. M. Zarev, cat. 
97 kg. G. Mezinca egal A. Ivanov, 
cat. +97 kg. N. Pavel egal P. 
Donev; LIBERE (în ordinea ca
tegoriilor) : D. Tlndeche egal O. 
Nikolov, N. Cristea egal S. Malov, 
P. Coman b.p. I. Vasilev, P. Cir- 
ciumaru egal V. Valev, * ~
pescu egal P.
Ureianu egal Gh. Baicev, I. Her
man P.t. V. Todorov, șt. Stîngu 
a fost declarat învingător de
oarece D. Nekuf a refuzat să 
continue lupta.

Costin CH1RIAC

. i.
Proikov,

urt 
Za- 
tuș 
„li-

Po- 
Gh.

I
ntr-un buletin informativ ex
pediat încă din luna iulie 
secțiilor de baschet ale clu
burilor și asociațiilor sportive 
din țară, se prevedea, prin
tre altele, obligativitatea fie

cărei echipe din diviziile A și B de a 
avea în componență (de la 1 octom
brie 1969) cite doi jucători de peste 
198 cm și cite două jucătoare de peste 
180 cm. Motivul este prea bine cu
noscut : ridicarea mediei de înălțime 
a formațiilor noastre fruntașe, pentru 
a se face, astfel, fată nivelului inter
national la care s-a ajuns în baschet.

La prima vedere, realizarea acestui 
obiectiv pare imposibilă. Și, într-ade- 
văr, în ceea ce privește penuria ac
tuală de baschetbaliști cu talie cores
punzătoare cerințelor moderne, oricine 
ar fi înclinat să accepte scepticismul 
majorității antrenorilor. Pentru că, in 
ultimă analiză, vedem că pînă 
toamna anului viitor vor trebui

în
. _ ___ . _ _ . să 
apară 64 de jucători de aproape 2 me- 
. . •...................................... - -L- .. tj n(J_

I. Bacm „centurînd" adversarul

I

Cinci zile de tenis 
de masă în Capitală

Amatorii tenis de masă din Capitală vor 
avea ocazia, ca, săptămînă viitoare, timp de 
cincj zil8, să urmărească două competiții. Este 
drept, nu vor evolua fruntașii, dar. ținînd 
seama de ultimele lor rezultate, publicul nu va 
avea prea mult de pierdut. Dimpotrivă. Acum, 
va fi vorba de un concurs de calificare pe 
echipe de juniori (luni, între orele 9—IR, iar 
marți, între 9—13 și 16.30—21, în sala Casei de 
cultură a sectorului 8) cu 11 participante, pen
tru stabilirea celor trei formații cars vor 
concura, anul viitor, în campionatul 'republi
can, sistem tur-retur, alături de alte șapte 
echipe — cunoscute la ora actuală. Apoi; de 
miercuri, se va desfășura campionatul de caii» 
ficare, echipe seniori (11) și senioare (7).

tri, iar acum aceștia abia pot fi 
moron pe dșqete.

Și, totuși, este chiar imposibil ? Oare 
munca antrenorilor care se ocupă cu 
depistarea și instruirea copiilor si a 
juniorilor nu are nici un rod ? Departe 
de a fi negativ, răspunsul, mai bine 
zis rezultatele de pînă acum, sînt 
chiar îmbucurătoare. V. Muresan (Cluj), 
V. Dăscălescu, Al. Fodor, Stela Rusu, 
T. Giurculescu, Gh. Chiraleu, D. Leca 
(București), Al. Petrică, Al. Botoș (Con
stanta), Tr. Constantinescu (Oradeo), 
Silvia Popescu (Ploiești), A. Madaras 
(Tg. Mureș) sînt numai cîteva din nu
mele devenite cunoscute (în ciuda unei 
activități de pionierat), dar puțin pre
țuită, din păcate, de forurile dirigui
toare ale baschetului. Dintre elevii an
trenorilor amintiți, actualmente titulari 
ai echipelor divizionare sau aflați încă 
la vîrsta junioratului (dar cu perspecti
ve reale), vom aminti de Popa 
cm), Georgescu (200 cm), Troacă 
cm) de la Politehnica București, 
peanu (197 cm) — „U" Timișoara, 
du (198 cm), Ene (196 cm), Lungu 
cm) ■— Dinamo București, Moraru

(197 
(200 

Cîm- 
Bro- 
(196 

_____  _____. . ___ (197 
cm) —- Politehnica Galati, Adăscăliței 
(200 cm) Poleanu (200 cm) — Steaua, 
Moisin (195 cm), Dan Roman (198 cm), 
Gh. Roman (196 cm) — I.E.F.S., Vlă- 
eseu (200 cm) — Rapid. Și lista ar pu
tea continua cu alte nume, mai mult 
sau mai puțin cunoscute sau. încă total 
anonime.

Deci, de fapt, căutirid cu adevărat, 
în formațiile echipelor de juniori sau 
în cele din campionatul de calificare 
(precizăm, cele cîteva nume de mai 
sus reprezintă rezultatul unui sondaj 
sumar), constatăm că acestea au po
sibilitatea de a recruta „înălțimile" im
puse de regulamentul viitorului cam
pionat.

Se cere însă ca în locul tinguirilor, 
să fie atrase în secțiile cluburilor și 
ale asociațiilor elementele cu talie co
respunzătoare (și în această direcție 
trebuie neapărat făcut ceva pentru a 
se facilita transferările de jos în sus, 
pentru a convinge conducerile, școlilor 
sportive că a-i retine cu orice preț 
pe jucătorii de perspectivă în cadru! 
tor înseamnă a frîna în fapt dezvol
tarea normală — Pe plan sportiv — 
a acestora și pregătirea lor la un cît 
moi înalt nivel.

Este adevărat, ceea ce se cere nu e 
ușor. Dar, prin efortul tuturor celor 
ce doresc promovarea baschetului ro
mânesc spre vîrful piramidei valorii 
internaționale, poate fi îndeplinită 
această condiție fără de care nu poate 
fi realizat progresul spre care se tinde.

Condiția este ca, cei ce înțeleg uti
litatea înălțimii în baschet să fie ei în
șiși la... înălțime I

D. STANCULESCU
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FUNCȚIONAT PERFECT!
Cum era lesne de pre

văzut fotbaliștii români au 
părăsit șl în acest an arena 
marilor competiții europe
ne intițrcluburi încă dig. 
primele tururi. Rînd 
rînd — Rapid, .Steaua, Ar? 
geșul, Dinamo București 
și-au .declinat modestele ve
leități* întoreîndu-se din cele 
patru meciuri în deplasare 
cu un pasiv global de 16 
goluri, fără a reuși — nota 
bene — să. perforeze butu
rile adiverse decît o singură 
dată, tintr-adevăr, o perfor
manță rar intîlniti !

Ce a făcut, la rindul ei, 
echipa națională ? lnfrin- 
gere la Lisabona (0—3), scor 
alb cu Anglia și victorie cu 
2—0 asupra Elveției, acasă, 
în urma unor lovituri de 
cap. Concluzia care sg im
pune de la șine este aceea 
ci înaintașii noștri tși lasă 
picioarele la vestiar, mai a- 
les cînd e vorba de confrun
tări peste hotare. Au dispă
rut, pur ți simplu, oamenii 
de gol, șuterii, realizatorii. 
Forța de finalizare a. deve
nit, practic, inexistentă- 
După ce ani în șir le-am 
reproșat fotbaliștilor care 
ne reprezintă în diverse în
treceri internaționale că joa
că „fără cap" — iată-ne, 
în sfirșit, în plăcuta situa
ție de a constata o schim
bare radicală...

L.ișînd la o parte zîrnbe- 
tul — amar — firește, dacă 
mai era nevoie să precizez 
— mi se pare absolut evi
dent că această slăbiciune 
prelungită reflectă cum nu

ps

se poate mai limpede in
competența, lipsa, de măies
trie profesională a așa-ziși- 
lor tehnicieni, capabili să 
impuieze urechile cu pla- 

'nuri, scheme, teorii minu
nate — ignorind totodată, in 
mod sistematic, „amănuntul" 
că la baza victoriei stă ca
pacitatea de a înscrie.

Este de-a dreptul penibil 
să relevăm, pentru a nu 
știu cita oară, asemenea de
ficiențe elementare; am ace
eași senzafie ca și cum a? 
atrage atenția că un arhi
tect notoriu nu cunoaște le
gile geometriei sau că acto
rul cutare, artist emerit, se 
bîlbîie la fiecare frază... Și 
mai am, din păcate, certitu
dinea că vorbim cam de-a 
surda, de vreme ce modifi
cările structurale refuză cu 
îndărătnicie să se arate. 
Dacă nici atari rezultate cu
tremurătoare (vezi palma
resul ^„tricolorilor" din ulti
mii ani, vezi comportările 
din C.C.E., Cupa cupelor, 
Cypg orașelor tîrgtiri etc.) 
nu sînt de paturi să atragă 
după sine înlăturarea nepri
ceperii crase, — mă întreb 
ce ar trebui să survină pen
tru ca această operație sine 
qua non să aibă, totuși, 
loc ? I
— Eventual — un 0—5 cu 
Ciprul șgu cu Finlanda, ceea 
ce, zău așa, nu-i cu desăvîr- 
șire utopic, ținînd seama de 
intensitatea crescindă a lu
crului cu anumite picioare...

Ah, picioarele !
Dan DEȘLIU

Din cele 10 probe (obstacole, 
ștafete, probe combinate) pe 
care ne-am propus să le ana
lizăm astăzi, cîteva au oferit 
comentatorilor de atletism un 
bogat material faptic. Este vor
ba, îndeosebi, de 400 m gar
duri, de cursa de 3000 m obsta
cole șt de cele trei ștafete.

La prima dintre ele rezulta
tele înregistrate au depășit cu 
mult pînă și cele mal optimis
te presupuneri în privința li
mitelor posibilităților umane. 
Cunoștința noastră, englezul 
DAVID HEMERY (campion in
ternațional al României, la Po
iana Brașov) a repurtat un net 
succes, realizînd o performan
tă pur și simplu incredibilă 
(48,1 s) cu care a întrerupt se
ria tradiționalelor victorii olim
pice ale alergătorilor americani, 
inaugurată de Glenn Hardin, în 
urmă cu 32 de ani.

De fapt, poate că, în ultima 
instanță, victoria lui Hemery 
nici nu trebuie apreciată ca o 
surpriză, fiindcă „,hurdlerul'‘ 
britanic n-a făcijt decît să re
editeze succesele obținute asu
pra marilor favoriți, alergătorii 
americani, pe care-i mai între- 
cuse, în luna iulie, la campio
natele universitare ale S.U.A. 
de la Berkeley. Hemery nu este 
un stilist, ca, de pildă, repre
zentanții școlii italiene de gar
duri (Morale, Frinolli ș.a.) dar 
alergarea sa poate fi conside
rată totuși ca un model al ge
nului. încă de pe pista stadio
nului din Poiana Brașov, ne-am 
pțltut da seama de ușurința fa
lsului șău, de marea-i efica
citate. De fapt, Hemery parcă 
nici nu sare peste garduri; el 
le pășește în sensul cel mai 
strict al cuvîntului, alergarea

Franței la București
(Ormans din pag, 1)

Vj...
...Modestia personificată, dar 

cu grație, celebrul Jean Prat, 
jucător de renume mondial 
și răspunzător, de ani de zile, 
de destinul echipei naționale 
a Franței1, nu încearcă să ne 
impresioneze. Mai degrabă 
lasă să se înțelleagă îngrijora
rea sa înafritaa meciului. (Sa 
orice antrenor cu simțul res
ponsabilității... Pînă a apuca 
să-l chestionăm, ne-a și pus 
întrebarea (cheie pentru sta
rea sa psihoilogică): „In ce 
formă se află' echipa română, 
e mai bună acum ?" l-am ne
liniștit, se pape, cu răspunsul 
nostru, dar încrederea sa, 
fundamentată, are acoperire : 
„Vom face, desigyr, tot po
sibilul să recăpătăm aprecie
rea publicului francez, 
nu digeră prea ușor cele 
înfrîngeri consecutive 
XV-lui nostru. Echipa 
zentă aici este, evident, 
puternică din punctul de ve
dere 
cea 
două săptămâni, sudafricani- 
lor pe Colombes. Rămîne de 
văzut cît de echipă este ea..."

...O altă cunoștință veche, 
selecționerul Garrigiie, poate 
cel mai sudic în vorbă din
tre cunoscuți, deși cel mai... 
blond, completează cele spu
se de Prat : „Nu va fi ușor. 
Nu numai din principiu, ro
mânii fiind printre cei mai 
dificili adversari din palma
resul nostru postbelic, dar și 
pentru momentul actual. Față 
de ultima confruntare, cea 
de la. Nantes, ău mai rămas 
în echipa Franței doar 3 ju
cători. Avem, de asemenea, 
lipsuri, pentru că turneul din 
Noua Zeelandă a fost decisiv 
ca criteriu de apreciere a 

’ ” ’........... ■’ pe

susținute de 
s-au aeciden- 
mult..."

care 
șase 
ale 

pre- 
mai

al componenței decît 
care le-a cedat, acum

curile sînt mari. Mă bazez 
mult însă pe rutina băieților, 
pe marele număr de meciuri 
internaționale 
ei. Cei care nu 
tat au profitat

...Căpitan al echipei, dis
tins în expresii, cu o seriozi
tate care îl face să pară mult 
mai laconic decît e în reali
tate, tînărul Christian Carrere 
poartă o lungă conversație cu 
prietenul său Radu Dernian. 
Se scuză și, printre... pică
turi, răspunde și solicitărilor 
noastre : „Nu am jucat decît 
de două ori împotriva româ
nilor, dar amintirile mele sînt 
dintre cele mai bune și 
ne-au fost întotdeauna adver
sari dificili, ne-au pus pro
bleme prin pregătirea lor fi
zică și cred că și noile reguli 
ti avantajează mult. Sper să 
arătăm publicului toată fru
musețea rugbyului, mai ales 
pentru că avem, în această 
privință, concursul important 
al echipei României. Aș mai 
vrea să vă spun că, în ge-

Antrenamentul echipei Franței 
va avea loc sîmbătă dimineață 
la ora 10,30, pe terenul II din in? 
ciuta complexului „23 August". 
Reamintim, pe această cale, că 
sînt invitați foștii internaționali 
români care au jucat împotriva 
* fr£inceze de-a lungul

★
de începere a partidei 
de maestrul emerit al

formațiilor 
anilor.

Lovitura 
Va fi dată 
sportului Alexandru Penciu.

valorii, dar a și uzat 
mulți. De Springboks nici nu 
mai amintesc... Trebuie ~~ 
verificăm mijlocașul la des
chidere, coeziunea treisfertu- 
rilor și chiar aripile liniei a 
IlI-a. Și, în sfirșit, looșe-ma- 
ulurile s-au însușit în general 
destul de bine la națiională. 
dar în echipele de clubi trea
ba asta nu merge ca pe 
roate, jucătorii n-au die prin
derea perfect fixată și... ris-

sa

neral, călătoriile mă intere
sează foarte mult, prin ceea 
ce-mi oferă pentru lărgirea 
orizontului cultural, 
face parte din 
meu spiritual 1“

★
în febra meciului 

ța, a trecut mai puțin luată 
în considerație partida Ro
mânia B — Polonia, cu toate 
că și acest meci reprezintă 
un examen "pentru regbyul 
nostru, cu atît mai mult cu 
cît susținerea în aceeași zi 
a două partide interțări con
stituie un fapt inedit în spor
tul cu balonul oval din țara 
noastră.

După cum ne-au declarat 
cei doi antrenori ai naționa
lei secunde, Alexandru Palo-

România 
itinerarul

cu Fran-

șanu și Renă Chiriac, deși 
adversarii de duminică dimi
neața sînt necunoscuți pentru 
majoritatea celor din echipa 
B, optimismul este de rigoare. 
Deasupra oricărui considerent, 
valoarea de ansamblu a 
rugbyului românesc, ca și a- 
tenția acordată pregătirii de 
egi selecționați, dau încredere 
și convingerea că șe va ob
ține un rezultat bun, care să 
contribuie la instaurarea unui 
climat favorabil și în rîndu- 
rile celor 15 ce vor înfrunta 
echipa Franței. Echipa B dis
pune de un lot valoros, în 
care se îmbină experiența 

* unor sportivi care au evoluat 
în partide foarte importante, 
cu tinerețea, ambiția, dorința 
de afirmare a celor veniți șă 
bată la porțile consacrării.

Iată echipele :
ROMANIA : Durban; Io- 

nescu, Peter, Oblemenco, Cîn- 
dea ; Bărgăunaș, Mățăoană; 
Băltărețu, Dărăban, Pop ; Ata- 
nasiu, V. Rusu; Mihalașcn, 
Iatan, Ciornei;

POLONIA, (lotul complet; 
echipa va fi stabilită de an
trenorul Joșef Sokolowski în 
cursul zilei de azi): ®

Janusz Zbigniew, Frankow- 
șki Slavomir, Modura Edmund, 
Wiejski Ryșzard, Gorzyatișki 
Myrpslav, Oștaszewșki Bog
dan, Mirosz Zbigniew, Mieha- 
lik Vojchiecb, Lapayezyk 
Zdiszlav, Przybyla Manfred, 
Michalski Josef, Nowosielski 
Henryk, Opiplka Mieczyslav, 
Lodzinski Anton, Calka Wlod- 
ziemierz, Rubin Tadeusz, 
Rogulski Krz.ystof.

Meciul va avea loc pe te
renul din Parcul Copilului, 
cu începere de la ora 10 și 
va fi arbitrat de francezul 
Calmet.

sa fiind, tocmai de aceea, foar
te curgătoare și, daci, naturală. 
Hemery a venit la Mexico cu 
o inovație de ordin tehnic. El 
parcurge spațiile dintre două 
garduri în 13 pași, ceea ee pre
supune o cadență foarte exactă 
și un start extrem de rapid ; 
altfel ar intra in obstacol sau 
nu i-ar ieși pașii și ar fi obli
gat să-și micșoreze ritmul.

David Hemery n=a făcut un 
stagiu de pregătire la altitudi
ne, mplțumindu-se doar cu cele 
3 săpțănțîni de acomodare di
naintea Jocurilor, arățînd, pre
cum bine ș-a yjzțit, 0 rapidă U1 
totală adaptare U eoiidițiile 
platoului niexican, de tinde se 
poate trage concluzia că 
cele din 
fost, 
rînd. 
duală,

Ca , ..
pgși între garduri șl alți aler
gători între care vest-germanil 
Hennige și Schubert. Cu cele 
49,0 s obținute de primul, a fost 
stabilit un nou record european, 
după ce, același Hennige, în 
semifinale, egalase recordul lui 
Morale. Finala cursei a fost 
de-a dreptul senzațională. în 
sprijinul acestei afirmații stă 
însuși faptul că al 7-lea clasat 
a fost cronometrat în... 49,2

Media rezultatelor primilor 6 
reprezintă 48,90 (!) față de cele 
5(1,23 secunde de la Tokio și 
50,05 s de la Roma.

★
Cursa de 3000 m obstacole ne-a 

prilejuit cunoștința cu un cuplu 
de alergători extraordinari, ke- 
nienii Amos Biwott (21 de ani, 
181 cm, 66 kg) și Benjamin Kogo 
(23 de ani, 173 cm, 64 kg), pri
mul. în special, fiind marea sur
priză a actualelor 3.0. Fără sa 
se lase nici un moment impre
sionați de faima unor adversari 
ca belgianul Roelants (campion 
olimpic ia Tokio și pînă îți acest 
an recordman al lumii) 8 sovieticii 
Morozov și Kudinski (campion 
european), suedezul Perșson etc. 
cei doi sportivi au dominat clar 
întrecerea (1000 m -=■ 3:04,2, 2000 m 
— 6:03,2), impunîndu-se categoric 
în finalul cursei, unde Wu în- 
vins pe americanul Georgș Youg 
(în mod neașteptat al treilea).

Timpurile înregistrate de ei 
(8:51,0 și, respectiv, 8:51,6) deși 
nu spun mare lucru, sporesc to
tuși în valoare dacă vpni preciza 
câ arabii' cbpcurenți au fost 
înainte de Olimpiadă absolut ne- 
cunoșcLjti marelui public și că 
Biwott și-a făcut debutul inter
național la Mexico. Amîndoi au 
calități fizice extraordinare, dar 
tehnica lor de trecere a obstaco
lelor, mai ales a rivierii, . este 
încă rudimentară. Cert, deci, că 
în ziua în care Biwott și Kogo 
își vor perfecționa tehnica, re
cordul lumii nu le va mai putea 
rezista !

în
o

Și

PE MICUL ECRAN
19 : Meciul 

hochei pe 
reprezenta- 
și Poloniei 
și a Ill-a) 
12 : Meciul 

Farul,

UZINA DE ANVELOPE

H

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

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

Condiții de angajare :
— absolvenți ai cursului elementar
— vîrsta între 18—40 ani
— domiciSul stabil in București, comunele subordonate 

sau localități aparținînd Județului Ilfov, situate în apro
pierea șosetelor: 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 iimpul școlarizării, cursantii vor fi retribuiți cu salariu 
de 948 iei lunar.

JhPL5TELiryJUl£JL

ANUNȚ
Pentru învățarea limbilor: franceză, engleză, ger

mană, sponiolă, 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. 10 la telefon 13.54.69.

în 
urmă, aclimatizarea a 
primul și în ultimul 
chestiune pur indivi-

Hemery, au folosit 13

★
La 110 m gardurj, WILLIE DA

VENPORT (25 de ani, 186 cm, 84

Sîmbătă, ora 
internațional de 
gheață dintre 
tivele României 
(reprizele a O-a

Duminică, or^a
de fotbal Progresul 
din ultima etapă a turului 
diviziei A ;

ora 14 : tntilnirea interna
țională de rugby România — 
Franța ;

ora 19,40 » Repriza a II-a 
a meciului de handbal femi. 
nin dintre echipele României 
și Iugoslaviei.

kg); avînd parcă ritmul în vine, 
a cîștigat medalia olimpică de 
șur cu mult mal ușor decît lă
sase șă se întrevadă prelimina
riile cursei (în semifinale Ervin 
Hall obținuse cu 13,3 s un nou 
record olimpic). Dacă victoria sa 
(13,3) a fost amenințată, în 
șchirnb pentru locul doi s-a dat 
o luptă acerbă între Hali (13,4) 
șl italianul Gttoz (13,4), ordinea 
lor fiind decisă numai după de
veloparea fotografiei sosirii.

. Medii : Mex’co — 13,50 s. To
kio — 13,80 s și Roma — 14,10 s.

★
Lș ultima sa apariție pe 

scena olimpică, cursa feminină 
de 80 m garduri (în viitor se va 
concura numai la 100 mg și 
probabil la 200 mg) a consa
crat drept cîștigătqare pe cea 
mai tînără medaliată a între
cerilor atletice de la Mexico,

cu un nou record mondial la de
catlon, dar el a capotat ultimul 
start, cei de la 1500 m. Toomey 
(29 de ani, .187 cm, 87 kg) a în
ceput extraordinar concursul : 
10,4 — 100 m, 7,87 m — lungime, 
13,75 m — greutate (!), 1,95 m — 
înălțime și 45,6 s — 400 m, tota- 
lizind la sfîrșitul primei zile 4499 
puncte, cu 209 p mal mult decît 
Hans-Joachim Walde (10,9: 7.64: 
15,13; 2,01; 49,0) și cu 350 P față 
de recordmanul mondial — 8318 
p în 1967 — Kurt Bendlin (10,7; 
7,56; 14,74; 1,80; 48,3). In ziua a 
doua însă Toomey a mers ceva 
mai slab (110 mg — 14,9; disc — 
(3,68; prăjină — 4,20; suliță — 
E2.Ș0). In schimb, Bendlin a avut 
o revenire spectaculoasă, datora
tă, în special, aruncărilor și pră
jinii (110 mg — 15,0; disc — 46,78; 
prăjină — 4,60; suliță — 75,42) 
reducînd doar la 62 p, după nouă 
probe, diferența care-1 separa de 
decatlonistul american.

și, cu toate acestea, Toomey era

MAUREN CAIRD (17 ani, 
163 cm, 52 kg) care cu 10,3 s — 
record olimpic egalat -r și-a 
îmbunătățit cil 0,3 s cel mai 
btin rezultat. Locul 4°i <10;4) a 
fosț ocupat tot de o australian- 
c|, Pamela Kilborn, favorita 
competiției.

Recordmana . țării noastre, 
VALERIA BUFANU a fost e- 
liininată în semifinale (Vil
ii,0 ș; 10,9—n în serii), com
portarea sa nefiind cea anun
țată de rezultatele anterioare, 
recordul de 10,6 s și seria a- 
celor 10.7 s. Accidentată la 
Balcaniadă ea nu Și-a mai re
venit In formă. Cu rezultatul 
obținut (10,7 s), în mod normal 
Bufșnu ar fi trebuit să se cali
fice printre cele opt finaliste.

Medii : 1968—10.46 S, 1964—
10.58 s, 1960—11.03 s. z

*
Avînd In ansaifiplul celor 5 pro

be gle pentatlonului un rezultat 
mețliocru 18 aruncarea greutății 
(11.48 m — 819 P), vesț-germana 
INGRID BECHER (26 de ani. 177 
cm, 67 kg) nu putea spera la un 
punctaj care s-o aducă în posesia 
recordului mondial și olimpic 
deținut.' de ia Tokio, cu 5246 p; 
de către sovietica Irina Press. Și 
aceastg, în pofida faptului că la 
celelalte patru probe ea a avut 
performante remarcabile: 80 mg 
— 10,9 (1061 p). înălțime — 1,71 m 
(1057 n). lungime -r 6.43 m (1084 
p) șț 200 m — 23,Ș s (1077 p). To
tal — 5998 p. La acest concurs a 
lugt parte și Cornelia Popeșcu, 
cîștigătoare a cercurilor olimpice, 
care s-a clasat pe locul 22 eu 
4435 p (12,1; 11,25; 1,62; 5,89; 26,2).

★
în proba celor 10 probe, ameri

canul BILL TOOMEY a tost la 
un pas de a încheia întrecerea

MÎINE

BASCHET. Sala Ciulești, 
de la ora 16,30: Universita
tea — Voința Bueurești (f. B), 
Rapid — Voința Brasov (f. A). 
I.E.F.S. II — Petrolul Ploiești 
(m. B), Olimpia — Arhitec
tura (f, B), meciuri in cadrul 
campionatelor divizionare.

POPICE; reuniuni din ca
drul etapei a VH-a a diviziei 
A: arena Larpmet, ora 16, 
Laromet București — Voința 
București (f), arena Giulețti, 
ora 1®, Rapid București 
C.S.M. Reșița (f).

BAȘCHET. Sala Construc
torul, de la ora 8,30 : Univer
sitatea — Constructorul Iași 
(m. B), I.E.F.S. ■— Universi
tatea Cluj (f. A), Școlarul — 
Universitatea Iași (f. B), me
ciuri în cadrul campionatelor 
divizionare.

BOX. Sala Semănătoarea, 
de la ora 10. Semifinala „Cu
pei F. R. Box"; Metalul 
București —- Electroputere 
Craiova,

VOLEI. Sala Floreasca, de 
la ora 8: Medicina — Con
strucții (m. B), Progresul — 
Dinamo (m. A), Rapid -— 
Steaua (m. A), I.E.F.S. — Se
mănătoarea (m. B) ; sala 

Ciulești, de la ora 8 : Univer
sitatea București — Universi
tatea Craiova (m. B), C.P.B.
— Universitatea Cluj (f. A),
I.E.F.S. — Penicilina Iași 
(f. A), Rapid — Medicina
București (f. A); sala Dina
mo, de la ora 8,30: Dinamo
— Universitatea Craiova (f. A).

ÎNTREPRINDEREA de
DE BETON ARMAT

PREFABRICATE

•»

Șos. Giurgiului nr. 5, Jilava

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
— electricieni de înaltă calilicare, categ. 7—8
— instalatori sanitarișli. categ. 5—6

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

Uzina Semăn âtoarea,
Spl. Independenței nr, 319

angajează de urgenta
- lăcătuși, strungari, frezori, electricieni, 

dori și muncitori necalificați, cu domiciliul în 

București sau județele Ilfov, Dîmbovița, Teleor

man, Ialomița și Prphova, cu condiția de a face 

naveta. Solicitanții se vor adresa zilnic între orele 

7-1S la serviciul personal, telefon 13.68.10, in

terior 271.

SU'

cel mat îndreptățit să creadă 
încă în posibilitatea îmbunătățirii 
recordului. Mai rămăsese de dis
putat doar 1500 m, dar din senin 
s-a iscat o furtună a la tropice 
și eforturile concurențllor s-au 
irosit. Toomey abia a obținut 
4:57,1 (total — 8193 p) în timp ce 
Bendlin a mers 5:09,8 (total 8064 
p), cedînd locul doi compatriotu
lui său Walde — 8111 p (4:58,5 pe 
1500 m).

if
celor- 3 recorduri 
celor 3 recorduri

In afara 
mondiale, a 
europene și a numeroaselor per
formanțe de foarte ridicată va
loare, cele trei curse de ștafetă 
(4x10P m, bărbați și femei și 
4X400 m) au marcat un fapt 
rarisim : doar una dintre cele 
49 dg echipe angajate în com
petiție a fost descalificată 
(Polonia) pentru comiterea vre
unei iregularități la start, pe 
parcurs sau în transmiterea 
hățului de ștafetă. Atît de bine 
au fost puse la punct forma
țiile că aproape toate și-au re
alizat la Mexico cele mai bune 
rezultate, oferind un spectacol 
care nu se poate uita.

La 4X100 m femei, echipa 
Statelor Unite (Ferrel, Bailes, 
Natter, Tyus) a îmbunătățit de 
două ori recordul lumii (43,4 și 
42,8 ') realizînd o cifră medie 
de 10,66 6. Intr-un fel, rezul
tatul pare explicabil dacă ne 
gîndim că din echipa ameri
cană au făcut parte trei re
cordmane sau foste recordmane 
mondiale la sprint.
Timpurile finalei sînt de o 

valoare excepțională, primele 
cinci clasate avind rezultate su-

In stingă ftleului, Srnerecinschi și Schreiber, doi dintre jucă
torii de bază ai formației Dinamo, care va ataca, de luni, cel 

de al patrulea titlu de campioană a Dinarnoviadei

POPICE
SÂPTAMINA VIITOARE, 

„CUPA BUCUREȘTI"
în zilele de 7 și 8 decembrie 

va avea Ioc cea de a II-a edi
ție a competiției internaționale 
de popice, „Cupa București". 
La întrecerile de pe arena Vo
ința vor evolua, alături de cei 

români, 
Germană, 
și Ceho-

mai buni popicari 
sportivi din R. D. 
Iugoslavia, Ungaria 
slovacia.

FINALELE 
ASOCIAȚIILOR VOINȚA

Sîmbătă și duminică are loc 
pe arena Voința din Capitală 
ultima confruntare din cadrul 
întrecerilor de popice ale aso
ciațiilor Voința. La finale par
ticipă echipe și sportivi re- 
prezentînd asociațiile Voința 
din județele lași, Bihor, Hune
doara, Prahova, Suceava, Ti
miș, Constanța și municipiul 
București.

BOX
AZI SI MÎINE 

PARTIDELE SEMIFINALE 
ÎN „CUPA F. R. BOX"

Competiția dotată cu „Cupa 
Federației române de box" a 
intrat în faza finală. Au fos( 
stabilite câștigătoarele celor 4 
grupe: ELECTROPUTERE
CRAIOVA, A.S.A. Tg. MUREȘ, 
FARUL CONSTANȚA și ME
TALUL BUCUREȘTI. Prin tra
gerea la sorți, s-a hotărît ea 
semifinalele, tur-retur, să ge 
desfășoare între 30 noiembrie 
și 7 decembrie, după cum ur
mează : A.S.A. Tg. Mureș-Farul 
(azi) și Metalul București-Elec- 
troputere (mîine).

Finala „Cupei F.R. Box” se 
ya disputa în sala Floreasca 
la 21 decembrie.

i

perioare vechiului record mon
dial șl olimpic (43,6) al Polo- i 
niei, de la Tokio. J

Media primelor șase echipe t i 
1968—43,31 s, 1964—44,26 s. ț

O situație asemănătoare s-a : 
înregistrat și in proba mascu- j
lină de 4X100 m la care pri- 
mele șase formații au coborît ’ 
sub recordul olimpic (39,0) din 1 
1964. Ciștigâtoarea, S.U.A,, în-.) 
delung și minuțios pregătită 
de antrenorul Stan Wright, a 
fost cronometrată în 38,2 s (me- i 
die 9,55 s I I) arătînd clar că nu 
peste prea multă vreme vom j 
auzi de rezultate sub 38,0 de ■ 
secunde. Campioana olimpică î 
(Greene—9,9, Pender—10,0, R.''
Smith—9,9 și a ob-
ținyt un beneficiu de 1,5 s, da
torită schimburilor, față de to-J 
talul de 39,7 s pe care-1 indică' 
adunarea celor mai bune re- 
zultate individuale pe 100 m 
ale componenților ei. în această . 
privință este de subliniat ciș- : 
tigul de 2,2 s al reprezentat!- : 
vei Cubei (38,3,) în comparație i 
cu rezultatele din 1968 ale aler-;

Mora- 
Figue-

gătorilor Ramirez—10,0, 
leș—10,3, Montes—10,1, 
reia—10,1; total 40,5 s.

La aceste probe, care 
mit nici cea mai mică 
fecțiune tehnică,

nu ad- j 
imper- j 

tehnică, rezultatele ] 
consemnate la Ciudad de Me- j 
xico au evidențiat, o dată în j 
pluș, că fără un travaliu sis- 
teniatie, intens, care să conducă 
în final la omogenizarea eehi- 
pei, la asigurarea acelui me
canism de ceasornic, nu s.e 
poște spera in. cifre de valoare. 
Exemplul atitpr și ștîțqr for
mații, a căror pregătire șe face 
în mod permanent, este mai 
mult decît elocvent.

în sfîrșiț, ștafeta de 4x400 m 
a revenit, conform așteptărilor, 
echipei ȘU.A- (Maihews—44,S, i 
Freeman—43,8, Jameș—43,7, E- , 
mans—43,7 ; este vorba aici de 
tirnp.urile pe care îp-a înregis
trat fiecare alergător in finala 
cursei respective) cu 
(nțedie 44.0 !) — nou 
mondial și olimpic, cu 
pește precedentul record al kJ-" 
mii ! Revelația disputei au 
constituit-o sprinterii din Ke
nya (Rudisha, Nyamau, Bon, 
Âsati) care au reușit să coboare 
sub trei minute (2:59,6). în ul
timul schimb Asati a fosț no
tat cu 44,3 ! Pe locurile urmă
toare s-au clasat R. E. a Ger
maniei și Polonia, departajate 
la fotografie, dar cu aceiași 
tjmp 3:00,5 — record european 
pentru ambele formații.

Romeo VHARA

2:56.1 
record
3.5'

Dinamoviada“

Clasamente la încheierea
turului in

SERIA
1. Drapelul r. Sibiu 9 9 0 27: 5 18
2. Voința Mo Ciuc 9 7 3 22: 6 16
3, Medic, Tg, M. 9 6 3 21:14 15
4. Sănătatea. Arad 9 5 4 18:17 14
S, Tricotajul By, 9 5 4 17:16 13
6. Corvinul Deva 9 4 5 16:16 13
7, Medic. Cluj 9 4 5 17:20 13
8. Pedag. Oradea 9 2 7 12:23 11
9, Poljt, Brașov 9 2 7 11:23 11

10. U.T. Arad 9 1 8 5:26 10
SERIA A II-■A

1. Progresul Buc. 9 9 0 27: 3 18
2. Constr. Buc. 9 6 3 23:11 15
3. Flacăra r. Buc. 9 6 3 21 ;13 15
4. Univ. Iași 9 6 3 21:14 15
5. Sănătatea Tgve 9 5 4 18:16 14
6. Univ. Buc. 9 5 4 18:17 14
7. Viitorul Buc. 9 5 4 18;18 14
8. Poîit. Galați 9 2 7 9:23 11
9. A.S.E. Buc.” 9 1 8 8:24 10

10. Prog. Rm. Sărat 9 0 9 3:27 9

Bucureștiul este pentru a doua 
oară gazda tradiționalei competi
ții voleibalistice „Dinamoviadaj*. 
aflată acum la cea de a X-a edi
ție. De luni, în sala Dinamo, 
echipe de recunoscută valoare din 
7 țări — U.R.S.S.. Cehoslovacia, 
Polonia, R.D.G., Bulgaria, Unga
ria și România — își dispută 
acest trofeu jubiliar. Este sufi
cient să amintim de ciștigâtoarea 
C.C.E. la fete, Diuamo Moscova, 
al cărei lot cuprinde jucătoare 
reputate, dintre care reținem nu
mele Ludtnilei Buldakova, Liu- 
bovei Turina, Măritei Katușeva și 
Lidiei Strelnikova, componente 
ale reprezentativei U.R.Ș.S., cam
pioană olimpică și europeană. 
Echipa de băieți Dinamo Moscova 
se prezintă și ea CU nn lot pu
ternic, din care nu lipsesc Vaja 
Kaciarava. Valeri Petrenko. Ghe- 
nadi Vasilenko, Iiiri Kovalenko, 
Victor Borșci, Nicolai Beleaev. 
Echipa Ruda Hvezda Fraga, una 
dintre fruntașele campionatului 
cehoslovac, își anunță candidatu
ra la primele locuri ale competi
ției masculine, datorită experien
ței și maturității jucătorilor săi. 
Iar polonezii, reprezentați de 
selecționatele cluburilor Gwardia 
și Wisla, concurează cu șanse 
apreciabile, în special la fețe, 
pentru un loc fruntaș. S.C. Di
namo Berlin, prezent de aseme
nea și la băieți și la fete, dis
pune de loturi valoroase. Din 
cele 14 voleibaliste anunțate pen
tru București, 12 sînt componente 
ale loturilor naționale de seni
oare și junioare, remareîndu-se 
Kristin Schrade, Helga Schimie- 
terdorl șl Ursula Mahrt, iar la 
băieți „careul de ași" : Wolfgang 
Webner, Jurgen Kessel, Joeher 
Effler și Arnd Effler, componență 
ai echipei R.D. Germane. în fine, 
voleiul maghiar va fi reprezentat 
de formațiile clubului Ujpești 
Dozsa Budapesta, iar cel bulgar 
de echipele clubului sofiot Spar
tak.

Valoarea formațiilor Dinamo 
București, voleibalistele — mul
tiple campioane naționale, în anii 
din urmă, iar băieții de două ori 
cîșțigători ai C.C.E. și de 3 ori 
ai „Dinarnoviadei", le impune 
printre favoritele competiției, de 
la care se așteaptă dispute inte
resante, spectacole de inaltă ți
nută.

LOTO-PRONOSPORT
CIȘTIGATORII AUTOTURIS
MELOR DE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN 

19 NOIEMBRIE 1968
autotu- 

Kurusta 
Nădlac,

CATEGORIA I : 5 
risme „VOLGA" : 1. 
Gheorghe din corn, 
jud. Arad ; 2. Popa loan, 
com. Criscior Brad, jud. Hu
nedoara ; 3.
— Ploiești; 4.
— Sibiu ; 5.
— Timisoara.

CATEGORIA 
autoturisme ,„ 
MAJOR" : 1, Șolcan Constan
tin, com; Cislău, jud. Buzău; 
2. Vlădilă Petre, com. Co
marnic, jud. Prahova ; 3.
Koos Dănilă — Timișoara ; 
4. Georgescu Ion, com. Ho
rezu, jud. Vîlcea ; 5. Damian 
Petre — București ; 6. Mar- 
cu Alexandru r- București.

Andreescu Ilie 
Krauss Kurt 

Iancu Victor

A II-A : 6
RENAULT 10

A apărut revista „EDUCAȚIE

FIZICA Șl SPORT" NR. 11!
Din sumar spicuim: ,.Pregătirea fizică generală și spe

cifică în bob", de I. Matei, „Aplicarea circuitului la clasa 
a Xl-a de băieți" de N. Munteanu, „Oameni de cultură din 
Transilvania secolului trecut despre educația fizică — Si- 
mion Bărnuțiu", de Magdalena Mușat, „Străvechii locui
tori ai meleagurilor noastre cunoșteau patinele", de N. 
Cordoș.

Acest interesant număr poate fi găsit la toate centrele 
de difuzare a presei.

CATEGORIA A III-A : 1 
autoturism „MOSKVICI 408“ 
cu 4 faruri și radio : Potioc 
Ludovic, corn. Sîn Martin, 
satul Ciheiu, jud. Bihor.
• Plata premiilor pentru 

concursul suplimentar Pro
nosport nr. 2 din 27 noiem
brie 1968,_se va face astfel: 

îți Capitală, începînd de 
marți 3 decembrie 1968, prin 
casieriile proprii Loto-Fro- 
nosport.

In provincie, începînd a- 
proximativ de joi 5 decem
brie 1968, prin casieriile pro
prii Loto-Pronosport și prin 
mandate poștale.

0 Numai pînă sîmbătă 7 
decembrie a.c. mai puteti să 
vă procurați biletele pentru 
concursul excepțional Pro- 
noexpres din 8 decembrie la 
care se atribuie autoturisme 
în număr NELIMITAT, au
toturisme prin tragere ia 
sorți, premii în numerar de 
valoare variabilă și 
fixe în bani.

Procurați-vă 
vreme !

premii

biletele din

LOTO

Numerele extrase la tragerea 
din 29 noiembrie 1968
60 26 77 34 9 35 25 42 2 50 64 18 

FOND DE PREMII : 953.040 lei si 
Report categoria I : 83.737 lei’

PRONOSPORT

Fremiile concursului suDlimen- 
tar 2 din 27 noiembrie 1968.

Categoria I : (13 rezultate) 0,5
variante a 25.583 lei;

Categoria a II-a : (12 rezultate)
24.5 variante a 1.253 lei.

Categoria a IlI-a : (11 rezultate)
445.5 variante a 103 leț, '
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FATĂ ÎN FAȚĂ
DINAMO BUCUREȘTI : 

Datcu — Popa, Boc. Dinu, 
ștefan, Ghergheli, Stoe- 
nescu, Sălceanu, Nunwell- 
ler VI, Dumitrache, Haidu 
(Frâțllâ).

UNIVERSITATEA CRA
IOVA : Gaboraș (Pîlcă) — 
Niculescu, Mlncă, Popa, 
Deselnlcu (Velea), Stănes- 
cu (Strîmbeanu), Ivan, 
Niță, Neagu, Oblemenco, 
Martinovlcl (Cîrdumă- 
rescu).

Va arbitra C. Nlțescu 
(Sibiu), ajutat la tușa de 
A. Pop șl V. Topan (ambii 
din Cluj).

CRIȘUL ■ Baumgartner 
Balogh, Sărac, Naghi, 

Popovicl, SerfOzo, Dărfi- 
ban, Suciu, Cociș, N. Ale
xandru, Harșanl.

VAGONUL 1 Arghlșan — 
MMhlrot; Pop, Boroș, Mi
hai (Lenarth), .Schwenin
ger, Chlvu, Stănoaie, Dem- 
brovschl, Adam, Sflrlogea.

Va arbitra N. Mihălles- 
eu, ajutat Ia tușă de C. 
Manușarlde și N. Petrlcea- 
nu (toți din București).

Ultimele vești
• Dinamoviștii, reveniți ieri din Anglia, 

anunță două indisponibilități certe în forma
ție î Pîrcălab, care se resimte după o gripă 
contractată înainte de meciul cu Elveția, și 
Lucescu, accidentat. In rest, nimic nou.

• Antrenorul Șt. Coidum i „Voi încerca 
luni ceea ce studenții craioveni n-au 
reușit niciodată in fața lui Dinamo: victo
ria". Joi, Universitatea a dispus, la Rm. Vîl- 
cea, de Chimia cu 4—0. Noutăți i reintră 
Gaboraș și Niculescu, iar Stănescu va fi pre
ferat, probabil, lui Strîmbeanu. (Șt. Gurgui— 
coresp. principal).

"     '  "■“’'I—IU ... I ■ ț"' ■'
• în ciuda timpului nefavorabil, oridenii 

s-au antrenat zilnic pe terenurile din comu
nele Borș și Station — în scopul protejării 
gazonului de pe „Crișul", Ultimele știri i 
Balogh, refăcut, își va relua locul în forma
ție. Nu este . exclusă și utilizarea lui Cociș. 
(I. Ghișa — coresp. principal).

• Vagonul a susținut joi un „amical", la 
Timișoara, cu C.F.R, în locul lui Matușinca, 
accidentat, va juca Mihai sau Lenart.

Arbitrul 
•Al. Pîrvu — 

f suspendat 
^pe 6 etape

în legătură eu articolul 
LSTATUT special sau 
^ARBITRI SPECIALI", apărut 
In numărul nostru de joi, 
[Colegiul central al arbitrilor 
6ie-a trimis un răspuns, ară- 

(®înd, printre altele, uraiătoa- 
vele :

’) 1. în ece* ce jprtveerte ta- 
itîrzierea cu care s-a prezen
tat la meciul Dinamo — Pro
gresul, arbitrai Al. Pîrvu a 
(prezentat o adresă prin care 
■se atesta că a fost reținut în 
iin teres de serviciu. Din a- 
teastă cauză, șl ținînd seama 
și de faptul că partida s-a 
■disputat într-o zi de lucru, 
/cazul respectiv nu a mai fost 
ttrtais în fața Comisiei cen
trale de disciplină,

2. Comisia do competiții ne- 
fărind aid o sesizare la Cs- 
misia de disciplină în legă
tură eu arbitrajul din meeiul 
Petrolul —• AS.A. Tg. Mureș, 
nu cu existat motive pentru 
analizarea de oătr® cea din 
urmă eomlșie a arbitrajului 
respectiv (N.R. Argumentul 

■este just. Din moment ce ob
servatorul federal n-a văzut, 
sau n-a vrut să vadă, grava 
greșeală de arbitraj din plin
ei, nu existau documente 
•pentru judecarea cazului, cro
nicile din ziare fiind probe 
neoficiale. Reținem, deci, cum 
am arătat șl în articol, tă
cerea observatorului fede
ral.

3. Intrucri arbitrul Al. Pîrra 
n-a relatat în mod real inci
dentele petrecute Ia meciul 
Carpa ți Brașov — Chimia 
Făgăraș, a fost suspendat pe 
6 etape.

Obligații uitate...
în plină activitate și într-un 

permanent contact cu tribu
nele, sportivul de performan
ță are o mare răspundere 
față de spectatori. Constan
tin, Intr-o vizită la redacție, 
ne șpanea : .Prima și cea mai 
importantă obligație a jucă
torului fată de public este șă 
joace bine, Fotbaliștii trebuie 
să facă din jocul lor un spec
tacol../

Acest lucru se petrece, însă, 
In ultima vreme, din ce în ce 
mai rar pe dreptunghiul de 
gazon. Cu mici excepții, me
ciurile sînt lipsite de farmec, 
nu furnizează acele momen
te care să rămînă In mintea 
spectatorilor, să Ie îmbogă
țească amintirile despre fot
bal. Satisfacția nu o aduce 
Jocul frumos, ci numai acel 
punct cucerit în deplasare 
sau amîndouă acasă.

în acest context, în caro a- 
deșeaseuită de spiritul spor
tivității și al corectitudinii, 
sîntem deseori martorii unor 
lungi liste de sancționați (pu
blicate aproape săptămînal) 
pentru anti-fotbal. „Am con
siderat întotdeauna disciplina 
și sportivitatea pe teren și în 
viața de toate zilele ca trăsă
turi esențiale.,.", spunea Con
stantin, Desprindem din cu
vintele acestui excelent jucă
tor, răspunderea morală a 
fotbalistului, obligațiile ele

mentare ce îi revin față de 
adversar și public. Dacă 
astăzi nivelul fotbalului no
stru este încă modest, aceasta 
se datorește, într-o mare mă
sură, și gravelor abateri înre
gistrate pe terenurile de 
sport, aceste abateri fiind, de 
fapt, o continuare a celor din 
viața particulară a unor fot
baliști. Pasiunea pentru jocu
rile de noroc (mai mare de- 
cîț pentru fotbal), discuțiile 
neprincipiale, bîrfa și certu
rile, chefurile terminate ade
sea cu scandal își pun am
prenta pe psihologia jucăto
rului, pe felul lui de a ghidi 
și acționa pe teren.

O dată cu dezvoltarea cu
noștințelor țehnico-tacțice ale 
Jucătorilor, conducerile sec
țiilor de fotbal și antrenorii 
au datoria să acorde un spa
țiu mal larg educației, acea
sta fiind capitolul cel mai di
ficil al procesului de instrui
re. După aproape fiecare eta
pă, din cele trei divizii ră- 
mîn în afara terenului de 
sport, cite două, trei sau mai 
multe săptămini, jucătorii 
lipsiți de răspundere morală 
față de public, coechipier, ad
versar, arbitri, într-un cuvînt 
față de fotbal.

Ne poate fi oare, indiferent 
acest fapt ?

Cristian MANTU

DINAMO BACAU: Ghlță 
— Mioc, Nunwelller IV, 
Velicu, Maghiar, Nedelcu, 
Panait, D. Ene,1 Dem- 
brovșcM, Munteanu, Si- 
mionaș.

STEAUA s Sudu — Ro
taru, Jenei, Sfitmăreanu, 
Negrea, Dumltrlu III, 
Vigu, Fantea, Constantin 
(Tătaru), Volnea, Crelni- 

ceanu.
Va arbitra M. Rotaru 

(Iași), ajutat la tușă de 
V. Bulmlstrluc (Iași) șl O. 
Turcita (Galați).

® Antrenamente zilnice, „în familie", la 
Dinamo Bacău. Antrenorul Nicușor, conștient 
de importanța meciului cu Steaua, a pus ac
centul pe pregătirea fizică și pe omogeniza
rea atacului. în rest, nici o noutate. (I. Ian- 
cu — coresp. principal).

• Pregătiri intense în tabăra campionilor. 
S-au efectuat, zilnic, meciuri-școală cu echi
pele de tineret-rezerve și juniori ale clubu
lui. Antrenorii Covaci și Onisie au la dispo
ziție întregul lot, din care vor alcătui, înain
tea meciului, echipa.

IliNE - ULTIMA 
iWl A liil

Partida Dinamo București

„11“ Craiova amînată pentru luni
Meciul Dinamo București — 

Universitatea Craiova, din ca
drul etapei a XV-a a campio
natului diviziei A de fotbal, se

va disputa luni, pe stadionul 
Dinamo, cu începere de la 
ora 14.

DE JUVENTUTE
Traian Ionesco, antrenorul e- 

chipei de tinerei Dinamo Bucu
rești, a manifestați ta toate 
circumstanțele, un viu Interes 
față de problema tinerilor fot
baliști. El ® explorat deseori 
cartierele Bueureștiujul pre
cum și multe eentr® da pro
vincie, a depistat șl promovat, 
uneori spectaculos, talente pe 
care timpul le-a confirmat,

— Ce randament scontați ei 
va avea Campionatul tineretu
lui ?

— îmi place s8 ©red a fost 
înființat pentru a servi in
teresele acestuia. în raport cu 
această logică simplă, îmi pare 
o competiție aruncată ta vînt 
de car® forul central nu sa 
preocupă. înclin să cred că a 
fost lansată mal mult ea »ă 
potolească spiritele care o re
vendicau. Dar acestea o con
cepeau altfel. Campionatul da 
tineret reprezintă da fapt un 
nou sector da activitate și un 
asemenea pas ta alt» domenii 
este însoțit de niște legi și pre
vederi ferme, care netezesc 
drumul viitoarelor realizări.

— De ce premise ar acea 
nevoie o competiție rezervată 
echipelor de tineret ?

— O impecabilă organizare a 
centrelor de copil și juniori, 
deci a verigii primare; reali
zarea efectivă a unei baze de 
masă in care acest eșalon să-și 
împlinte rădăcinile ; asigura
rea condițiilor necesare unei 
instruiri corecte (terenuri, echi
pament și materiala sportive, 
tehnicieni pricepuți); alcătui
rea unei metodici adecvata 
(criterii da selecție, principii da 
antrenament propriu-zise, crite
rii de promovate); realizarea 
unul climat sănătos, necesar 
pentru conservarea și dezvol
tarea talentelor (în viața fot
balistică din alta țări Se dă o 
adevărată bătălie, purtată cu 
mijloace eficace, pentru împie
dicarea degradării talentelor) ; 
Optimizarea regulamentului de 
transferări, gîndit în corespon- 
.(Jență cu interesele fotbalului 
Mpțional și nu cu doleanțele su
telor de echipa de categorii ln- 
fsrîoara (fotbalul «sta singurul

sector, în care C.N.E.F.S.-U1 in
terzice, în fapt, promovarea ta
lentelor) ; conducători și antre
nori pasionați și dominați de o 
nouă optică (de fapt veche, să
nătoasă și uitată).

Cț obiective trebuie viza
ta eu echipele de tineret ?

— Atingerea, printr-o pregă
tire complexă, a nivelului indi
vidual șl colectiv, proprii fot
balului Internațional și reali
zarea unul tip da educație a-

TRA1AM IONTSC®:

Campionatul fie tineret — o 
competiție aruncat# in unt

parte î educația performerului. 
Jucătorii noștri tineri au o con
duită normală, nu le poți re
proșa nimic pînă la un mo
ment dat. Dar, deodată, apar 
lacunele : nu acceptă eforturile 
intense, devenite esențiale în 
fotbalul modern; evită riscul 
în meciurile cu mare semnifi
cație, deci nu sa bat ca leii ; 
refuză regimul de viață obliga
toriu pentru sportivul de elită.

— Cum vă orientați in mo
mentul selecției pentru eșalo
nul echipelor de tineret 7

— Mai intîi, după vîrstă; nu
mai jucători sub 20 de ani. Ci
ne nu a fost solicitat de prima 
echipă peste acest prag, nu este, 
de cele mal multe ori jucător de 
rasă. Apoi, trebuie apelat la 
elemente subiective și obiec
tive. în primul, al doilea și al 
treilea rînd, talentul (avînd în 
subordine îndemînarea tehnică 
în mișcare). Apoi, gabaritul și 
posibilitățile lui de evoluție, 
capacitatea funcțională șl am
plitudinea sa virtuală, viteza 
de recuperare după efort ; me
moria motrică și tactică, tră
sături de caracter etc,

— în ce direcții credeți că 
trebuie să fie structurată pre
gătirea fotbaliștilor din echi
pele de tineret ?
- Așa cum urc# jucătorii

noștri din echipele de juniori, 
pregătirea trebuie să vizeze toți 
factorii, să fie, deci, complexă 
și nuanțată. Dezvoltarea fizică 
și funcțională, cunoștințele teh
nice reclamate de fotbalîil ac
tual și modelarea caracterului 
spre dobîndirea acelor calități 
necesare atingerii marilor per
formanțe, iată direcțiile prin
cipale. Trecînd la unele deta
lii aș cita necesitatea dezvoltă
rii trenului superior, a mobili
tății generale, a lucrului pen
tru forță, atît cit să nu afecteze 
îndemînarea, a exersării tehni
cii în condiții îngreuiate și me
reu schimbate, a repetării mar
cării șl demarcării. Tactica cred 
că este bine să se rezume doar 
la comportarea jucătorului în 
situația de atac și apărare. Ne
voie de specializare nu are 
decit portarul. în rest, înaintașii 
trebuie să știe a rezolva pro
bleme de apărare și invers.

— Printre alții, l-ați desco
perit pe Dumitrache. Unde l-ați 
văzut prima oară ?

— Merg, de obicei, prin locu
rile unde copiii joacă fotbal. 
Intr-una din aceste peregrinări 
am văzut un puști de 14 ani, 
care sărea și lovea splendid 
mingea cu capul, era agil și 
felin cînd manevra balonul și 
părea tare pasionat. Scena se 
petrecea în cartierul din jurul 
terenului Axa, în 1962. L-am 
urmărit doi ani, răstimp în 
care a jucat la echipa T.U.G., 
și, apoi, în 1964 l-am transferat 
la Dinamo. I-am propus ime
diat. colegului meu Gh. Ola 
să-1 adopte în lotul de juniori, 
nu ca să joace (era prea fragil), 
ei ca să treacă într-un regim 
de muncă, de viață și de ali
mentație optim. Ola mi-a ară
tat încredere și ulterior s-a 
convins că Dumitrache are sto
fă de mare jucător.

— Ce poate bara drumul u- 
nul tinăr jucător în drum spre 
marea consacrare ?

— Eforturile ■■ maximale, care 
pot uza un organism în peri
oada de evoluție biologică ; sen
timentul celebrității, nefast u- 
nui caracter neformat (de vină 
sînt antrenorii și conducătorii.

Părerile cronicarilor
Vi se pare o partidă fără prea mari proble

me pentru Dinamo București, fntilwîrea cuUni- 
versitatea Craiova ? Ș-ar putea să vă înșelați. 
Este adevărat că, la ora actuală, Dinamo se con
fundă aproape cu echipa națională Și cum și 
avantajul terenului este de partea formației bu- 
cureșțene, orice echipă pare bătută dinainte. Și 
totuși, chiar și jucătorii dinamoviștî cu care am 
stat de vorbă — Popa, de pildă — sini rezer
vați in pronosticuri, văzînd în elanul și ambiția 
.cu care joacă, de obicei, fotbaliștii craiioveni o 
permanentă primejdie pentru ei. (Sved însă că 
tot îi va păcăli Dumitrache. Sau Radu Nun- 
weiller... (J. BERARIU).

In orașul de pe Griș domnește optimismul. 
Inimoșii suporteri ai Grișului speră că jnîine, 
Suciu, Harșani și N. Alexandru vor străpunge 
de multe ori apărarea arădană rămirând astfel 
pe locul 14. Dar, de aceeași dorință (ocuparea 
locului 14), sînt animați și oaspeții. Probabil 
Că ei și-au luat toate măsurile pentru a cois- 
tracara avalanșa atacurilor arădenilor și — de 
ce nu ? — pentru a crea breșe în dispozitivul 
de apărare al Crișului. Cred că va fi o luptă 
pasionantă și tn final elevii lui Ferenczi vor 
părăsi terenul victorioși. Inimile arădenilor sînt 
pline de speranțe— (I. GHIȘA — coresp. princ:).
.... ........ . .................  ................ ........  >

Vecine în clasament și tn... numărul de 
puncte, Dinamo Bacău și Steaua promit mîiiite, 
in orașul de pe Bistrița, o partidă atractivă, 
deschisă oricărui rezultat. Fac această afirmație 
apreciind, pe de-o parte, dîrzenia cu care elevii 
lui Nicușor își apără șansa în terenul propriu 
și forma lor bună („probă": ultimul 2—21 din 
Giulești) și, pe de alta, ambiția campionilor 
care vor dori să demonstreze, ex immo peaitore, 
că 1—2 -ul cu „Poli" Iași, de pe „Repubilicii" 
n-a fost decit finalul unui dezechilibru trecă
tor. Tocmai de aceea, repet, meciul de la Ba
cău rămîne deschis oricărui rezultat... (OV, 
IOANIȚOAIA).

® Liderul împotriva „liniei" ® Dinamo București 
va avea sau nu va avea probleme ? ® Meci de reabi
litare a campioanei la Bacău ?9Va preda F.C, Argeș 
„ștafeta" lanternei roșii ? • Derbyul subsolului 
la Oradea ® Vo obține Farul prima sa victorie 

in deplasare ?

PROGRESUL: Manta — 
V. Popeseu, Măndoiu, Gra
ma, Ad. Constantineșcu, 
Neaeșu, Beldeanu, R. lo- 
neșcu, Matei, Oaldă, Tară- 
lungă,

FARUL'. U{» — Anto
nescu (Pleșa), Tllvescu, 
Mareș, Dumbravă, Badea, 
Koszka, Sasu, Ișncu, Tu- 
fan, Kallo.

Va arbitra N. Ralnea 
(Bîrlad), ajutat la tușă de 
I. Radu (Bîrlad) și A. Ma- 
covel (Bacău).

® După înfrîngerea în fața echipei I.F.K. 
Goteborg, echipa antrenată de Drăgușin va 
face tot posibilul să se reabiliteze în fața 
suporterilor proprii într-un meci „p.e 
puncte". După toate probabilitățile, bucureș- 
tenii vor alinia „lll>-le care a*jucat și la 
Craiova.

® După cele două săptămini de întreru
pere, consacrate unei pregătiri foarte seri
oase, antrenorul Cosmoc se prezintă cu spe
ranțe la București, optimismul său bazîn- 
du-se: pe un fapt inedit: mîine este prima 
etapă (!) în care Farul n-are nici o Indispo
nibilitate... (C. POPA — coresp. principal).

Două dintre cele mai masive echipe din fot
balul nostru se îfitîlnesc mîine într-un adevarat 
meci al „greilor" — vezi duelurile Iancu-Neac- 
șu, Oaidă-Koszka, Tufan-Măndoiu, Sasu-Mari- 
nescu etc. Dacă la balanța valorică (intrinsecă), 
talerul înclină spre... Marea Neagră, la crite
riul combativitate, tenacitate, capacitate de „a 
suferi pe teren" în lupta pentru victorie, xal- 
baștrii" de pe strada dr. Staicovici pleacă fa- 
voriți indiscutabili din start. Cine va avea ulti
mul cuvînt ? După părerea subsemnatului, cel 
care-l va avea pe primul... Cu sens — cine va 
marca primul. (M. POPESCU).

U.T.A. : Gornea — Blrău, 
Bacoș, Pojoni, Czako, Bro- 
șovschi (Feteseu), Lerețer, 
Șchiopu, Axente, Domide, 
Moț.

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Moldovan — Codrea, Cîm- 
peanu, Solomon, Șopterea- 
jiu, Pexa, Anca, Uifălea- 
nu, Mustățea, Bungău, 
Popa.

Va arbitra C- BJrbuleș- 
cu, ajutat la tușă de C. 
Petrea și C. Dlrmlescu 
(toți din București).

® înaintea partidei cu „U", echipa texti- 
liștilor arădeqi a făcut un meci amical cu 
C.F.R» Arad, joc încheiat la un scor... ami
cal : 3—3. Relativ la alcătuirea echipei, Pe- 
tescu este singurul titular indisponibil. (Șt. 
Iacob — coresp. principal).

• Perioada de „relache" a fost folosită de 
fotbaliștii clujeni pentru o pregătire foarte 
intensă. Un singur semn de întrebare în 
„ll‘!-le clujean : folosirea lui Oprea. (V. Mo- 
rea —- coresp. principal).

O singură similitudine între U.T.A. și „UKîn 
pragul acestui sfirșit de sezon : numărul golu
rilor înscrise (24). In rest, o diferență de 10 
locuri în clasament și de 7 puncte la... ultima 
rubrică. De aici și concluzia : liderul, echipa lui 
Coco Dumitrescu și Domide, pleacă favorit în 
partida de mîine.

11 vor stopa pe potou băieții lui Teașcă ? Di
ficilă misiune pentru studenți, judecind prin 
prisma numărului de goluri primite (25); difi
cilă, dar nu... imposibilă. (G. NICOARA).

F. C. ARGEȘ : Niculescu 
(I. Vasile) — Păciulete
(Ciolan), Vlad, Barbu,
Ivan I (Ivan IT); Prepur
gel, Nutu (Pigulea), RadU; 
Kraus (Roșu), Dobrin
(Turcan); Jercan.

A.S.A. TG. MUREȘ : SO- 
Ivom — Sleam, Balaș, Sir- 
bu, Czako, Dodu, Ciutac, 
Lucaci, Raksi (Lungu),
Șico, Silaghi.

Va arbitra K. Vlaicules- 
cu (Ploiești), ajutat la tușă 
de I. Drăghicl șl E. Mar
tin (ambii din București).

• In perioada de întrerupere, biroul clu
bului F. C. Argeș a analizat cauzele care au 
dus echipa în situația în care ea se află în 
prezent. Pentru jocul de mîine, pe care pi- 
teștenii sînt (evident) hotărîți să-l cîștige, 
Olteanu este indisponibil (are gripă) în 
schimb reintră Barbu.

® Antrenamente zilnice la A.S.A., 'în pe
rioada de întrerupere, și două meciuri de 
verificare — cu C.S.M. Sibiu (2—3), la Si
biu, și cu Lemnarul Tg. Mureș (6—0).

Argeșenii, care s-au trezit cu nedorita „lan
ternă" in brațe, caută acum, în ceasul al 12-lea, 
să se scuture de ea ! Le-au mai rămas două 
meciuri de jucat (printre care și restanța cu 
Dinamo) șt e de presupus că vor da totul ca 
sQ.-și asigure o iarnă mai tihnită, pînă la re
tur... Două puncte par asigurate în jocul de 
mîine... Mureșenii și-au făcut „plinul" (locul 
3—15 puncte) și n-au cîștigat nici un joc în de
plasare !... Rămîne, totuși, de văzut, și asta nu
mai pe teren, cit de mare va fi setea de vic
torie a argeșenilor și, mai ales, dacă băieții lui 
Bone nu vor căuta să le încurce... socotelile! 
(G. MIHALACHE).

JIUL : Stan — Talpai, 
Georgevlcl, Stocker, Ton
es, O. Popescu, Sandu, Pe- 
ronescu, Libardi; Grizea, 
Naidin.

RAPID : Rămureanu — 
Ștefan, Lupescu, Motroe, 
Greavu, Dinu, Dumitru, 
Năsturescu, Angelescu,

Neagu, Codreanu.
Va arbitra G. Btrsan

(Galați); ajutat la tușă de 
V. Liga (Galați) șl T. 
Leca (Brăila).

• Joi, Jiul a dispus greu de divizionara 
B, A.S. Cugir. Scor 1—0, prin golul înscris 
de Libardi. Pentru duminică, antrenorul 
Ozon anunță formația standard, mai puțin 
Achim care va fi probabil _scos din. lotul 
echipei, pentru indisciplină, pînă la 1 ianua
rie. (Ș. Băloi — coresp.).

• Puține noutăți în tabăra giuleșteană. 
Se preconizează, în linii mari, aceeași for
mație, care a jucat marți în Giulești cu I.F.K. 
Goteborg.

în acest sezon, elevii lui Ozon n-au pierdut 
nici un joc pe terenul din Petroșeni. Și este de 
așteptat că mîine se vor mobiliza și rnai mult, 
avind în vedere că Rapidul, la rtndul lui, este 
o echipă de luptă. Feroviarii bucureș]teni se pre
zintă cu „egalul" nu tocmai' onorabil realizat 
în compania dinamoviștilor băcăuani, în Giu
lești. Dar, de la ultima etapă au trecut două 
săptămini și în această perioadă pregătirile au 
continuat cu multă asiduitate. Cum de fiecare 
dată confruntările dintre jucătorii mineri și fe
roviari au prilejuit dispute interesante, sperăm 
că așa se va întîmpla și mîine... (P. VINTILA).

POLITEHNICA IAȘI : Cl- 
zlc — Gavrilă, lanul, Vor- 
nicu, Deleanu, Ștefănescu, 
Contardo, Incze, Lupules- 
cu, Cuperman, C. Popeseu.

PETROLUL : Sfetcu —
Gruber, N. Ionescu, Pal; 
Mocanu, Dlncuță; Alexlu, 
Grozea, Oprișan( Drldea; 
Moldoveanu.

Va arbitra A. Bentu; a- 
jutat la tușă de D. Isă- 
cescu șl M. Blcă (toți din 
București).

® Antrenamente asidue în „Dealul Copou- 
lui“. In privința echipei de mîine, antrenorul 
Justin: are dificultăți în alcătuirea liniei de- 
fensivje, din care va lipsi V. Stoicescu — 
fractură a brațului drept. El va fi înlocuit, 
probabil, cu Vornicu. (D. Diaconescu — co
resp. principal).

• în drum spre Iași, Petrolul a jucat joi 
la Bîrlad, cu Gloria, pe care a învins-o cu 
2—0 (2—0). Nu se anunță modificări în for
mație. (E. Solomon s— coresp.).

Politehnica Iași și Petrolul sînt două echipe 
cu o productivitate identică la toți indicii cla
samentului, după 15 etape (o singură și mini
mă diferență : ploieștenii au primit un gol mai 
puțin). Apropierea dintre ele întețește rivalita
tea și constituie substratul unei confruntări di
recte marcată de ardoare. Ieșenii au de la în
ceput două atuuri: terenul propriu și încrede
rea pe care au căpătat-o după victoria asupra 
Stelei, chiar la București. Dar sinteza lor nu 
înseamnă neapărat victorie, deoarece echipa lui 
Oană zvîcnește uneori, tocmai cînd nu te aș
tepți. (R. BALABAN).

care fac eroi din niște adoles
cenți la începutul carierei, 
eind, în mod normal, galoanele 
ar trebui acordate la sfîrșitul 
acesteia) ; și, în sfirșit, o ches
tiune mai delicată, care a pre
judiciat cariera multor fotba
liști : rătăcirile amorului. Aș 
mai adăuga ceva și sper că voi 
fi bine înțeles. Fotbalul cere 
sacrificii foarte mari, studiile 
universitare la fel. Ca ambele 
activități să nu aibă de suferit 
nu văd decît o singură solu
ție : cei ce vor să devină jucă
tori de performanță să urmeze 
facultăți care au secții fără 
frecvență.

— Din lotul actual al echipei 
de tineret Dinamo București ce1 
nume justifică o mare încre
dere ?

— Moldovan, Doru Popescu, 
Dorin Mocanu, Drăgan și Ma- 
rica. Cu o condiție, să fie pro
movați la timp în divizia A. 
Dacă această trecere nu va pu
tea fi efectuată la clubul nos
tru, opinez să fie împrumutați 
altor -echipe din divizia A, pe 
termene limitate și în grija u- 
nor antrenori care să ofere ga
ranția unei pregătiri corecte.

Fază dla meciul de tineret Dinamo București — Politehnica lași
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După marea

Cum s-a calificat Politehnica?
surpriză pro- trebuie adăugat că, de data a- 

ceasta, jucătoarele de rezervă 
ale Politehnicii și-au adus un 
aport considerabil, deoarece 
le-au înlocuit cu deplin succes 
pe Ecaterlna Vogel șl Bogdana 
Diaconescu, eliminate 
comiterea a cîte 3 greșeli 
sonale în minutele 
pectlv, 34.

Datorită acestui 
litehnica București 
cat în etapa

Noul campion, Dan Popescu (dreapta), In asaltul cu
A. Androne, surprins intr-o acțiune ofensivă, ceea ce nu 

a fost de loc greu pentru fotoreporter.

Foto l V. BAGEA0

Rosewall „decimat“ de servîciile- 
bombă ale lui Pancho Gonzales!

Roche (Australia) a cîștigat 
cu 6—4, 6—3 la Dennis Ral
ston (S.U.A.).

NEW YORK, 29. — în sfer
turile de finală ale turneului 
internațional de tenis (rezer
vat jucătorilor profesioniști), 
care se desfășoară la „Madi
son Square Garden" din New 
York, americanul Pancho 
Gonzales l-a întrecut cu 7—3,
5— 7, 6—4 pe australianul Ken 
Rosewall, unul dintre princi
palii favoriți al turneului. în 
celelalte partide, australianul 
Rod Laver a dispus cu 6—3, 
7—5 de americanul Earl 
Buchholz, spaniolul Andres 
Gimeno l-a învins cu 3—6,
6— 3, 7—5 pe australianul
John Newcombe, Iar Tony

• La Parte, „veteranul** 
fraudai Pierre Darmon a 
reușit o victorie surprinză
toare asuprit tenlsmanulul 
nr. 1 american Arthur Ashe 
pe care l-a întrecut eu 6—4, 
9—7. Alta rezultate ; Robert 
Lutz (S.U.A.) — Jean Pierre 
Courool (Franța) 3> ®—4 5 
Stan Smith (S.U.A.) — Da
niel Gontet (Franța) 6—3, 
6—8, 6—4 ; Mtahel Leclerc 
(Franța) — Jim Osborn 
(S.U.A.) 5-4» 14-42.

care ne îndeamnă ca, pe lingă 
felicitările cuvenite pentru ca
lificarea în fața campioanelor 
Iugoslaviei, să adresăm, jucă
toarelor de la Politehnica Bucu
rești un Îndemn la pregătire 
care să le permită o compor
tare bună și pe viitor.

7» dusă în partida retur Politeh- 
nica Bucureștl-Radniekl Belgrad 
de campioana României, cî- 

riâ teva amănunte sînt absolut ne- 
Yjf cesare. In primul rînd, trebuie 
V7 spus că, la Belgrad, maniera 
•QĂ de joc a baschetbalistelor bucu- 
,-n. reștence a fost cu totul alta 

decit In prima intîlnlre. Tracul 
V7 care Își pusese o evidentă am- 
/W prentă pe jocul româncelor Ia 
y— Floreasca, a dispărut complet 
W șl in sala Expoziției din Bel- 

grad baschetbalistele noastre 
zw au evoluat dezinvolt, relaxat, 

Pe măsura adevăratelor lor po- 
V7 sibilltăți. Concret, ele au înscris 
/W nesperat de multe puncte din 
—. aruncări de la semidistanță și 
vD distanță, au interceptat dese- 

ori, au lansat contraatacuri 
/■k prompte și eficace și, mai ales, 

au neutralizat in mare măsură 
v7 pe cele două jucătoare Înalte 

din formația adversă (Elena Ka- 
lenici și Slavenka Ciurici). Mai 

iciCLISTII SUEDEZI AU PRIMIT CUPA
S CHALLENGE A.I.O.C.C.
/w ■ ROMÂNIA CLASATA PE LOCUL 4—7 ÎN IERARHIA CICLIS- 

MULUI AMATOR, ÎN SEZONUL 1968 B MEDALIA OLIMPICĂ 
V7 DE ARGINT ÎN PROBA DE ............... ’ -------- ---------------

R- F- «

GENEVA, 29 (Agerpres). — 
Asociația internațională a or- 
ganizațorilor de curse cicliste 

W (pentru amatori) a atribuit 
^Cupa Challenge pe anul 1968 
zw Suediei, care a totalizat 22 

puncte. 
V7 în sezonul trecut, Suedia a 
d» obținut cele mai multe victorii 

șl locuri fruntașe : Gosta Pet- 
W tersson a cîștigat turul Angli- 

ei, turul Iugoslaviei și a 
z» ocupat locul 3 în proba de 

fond la Olimpiadă, iar fratele 
•Q^său Eric s-a clasat pe locul 

I în Tour d’Annaba. De ase- 
menea, echipa Suediei a cîști- 

V7gat medalia de aur la Cam- 
finala și A. Androne — Ia Crel- rijk pionatul mondial de la Monte- 
țaru și la Vlad — dar tușavera- _ video și medalia de argint la 
jul mai slab ca al celorlalți l-a Vy Jocurile Olimpice în proba de 
situat pe locul V. <^100 km contracronometru.

Sextetul finaliștilor a fost în urma Suediei s-au cla-
cheiat de A. Crelțaru (Șc. sp. sat : Polonia — 18 puncte, 
Ploiești), care nu a reușit să 0 R. D. Germană — 13 puncte, 
obțină decît o yictorie — în/W Franța, ROMÂNIA, Olanda și 
dauna brașoveanului Vlad. ™ Cehoslovacia cîte 11 puncte 

Campionatul continuă astăzi fiecare.
începînd de la ora 8.30 cu pro-®, Pentru anull969,CupaChal-
u. , /wlenge, oferita de A.I.O.C.C.,

padă. (s. b.) va fj atribuită în funcție de
® rezultatele primilor patru cla- 

sațj țn următoarele curse : 
„Săgeata Maghrebului“ (probă 

Campionatele naționale greș), Tour d’Annaba, Turul 
z® Belgiei, „Cursa Păcii”, Turul

Angliei, Turul Austriei, Tu-

_®

IERI, ÎN CAMPIONATUL ȚĂRII LA JUNIORI - MARI

DAN POPESCU (POLITEHNICA IAȘI) 
CAMPION - NEÎNVINS - LA SABIE
In sala de scrimă de sub tri

buna principală a stadionului 
Republicii, un paralelipiped 
acceptabil pentru antrenamente 
dar — hotărît ! — impropriu 
pentru o competiție chiar și de 
mal mică importanță decît acest 
campionat al țării deschis scrl- 
merilor din categoria juniori 
mari, s-a desfășurat in cursul 
zilei de ieri proba de sabie.

Titlul de campion i-a reve
nit combativului student din 
Iași, Dan Popescu. El nu a fă
cut decît să urce ultima treap
tă care, la trecutul campionat, 
l-a despărțit de acest titlu. A 
realizat acest pas către consa
crare cu deosebită dezinvoltură, 
dominîndu-și cu autoritate toți 
adversarii. El nu a cunoscut in- 
fringerea și — în finală — sin
gurul adversar care l-a obligat 
să se întrebuințeze mai serios, 
a fost colegul său de club, Dan 
Irimiciuc, care i-a cedat la li
mită (5—4) și care, de altfel, a 
ocupat locul secund în acest 
campionat. Antrenorul lor, N. 
Pufnei, merită felicitări pentru 
acest „event”.

Pe locul III a terminat Șerban 
Vlad (Dinamo Brașov) care a 
cîștigat două asalturi în finală : 
cu I.rimiciuc (5—3) și cu C. 
Georgescu (5—0). Avînd un tuș- 
averaj mai bun, el l-a întrecut 
pe Cr. Georgescu (Șc. sp. Plo
iești) care a totalizat, de ase
menea, două victorii în finală : 
la colegul său de echipă. Crei- 
țaru și la A. Androne (Steaua). 
Tot cu două victorii a terminat

29 ți,

pentru 
per- 
res-

— aruncări 
W distanță,

succes, 
s-a califi- 

următoare a 
„C.C.E.“, în cadrul căreia va 
tntllnl pe lnvingătoarea meciu
lui dintre campioanele Spaniei 
șl Portugaliei. în perspectivă, 
o Întrecere car© nu poate să 
pună probleme deosebite bas
chetbalistelor românce, avlnd In 
vedere diferența de valoare, e- 
vident favorabilă sportivelor 
noastre. Dar, în continuare, ele 
vor juca lntr-una din Cele 
două grupe semifinale, unde 
vor avea ca adversare formații 
de club de mare valoare, fapt

Po-

URMĂRIRE A FOST ATRIBUITA 
GERMANIEI

de haltere
CLUJ, 29 (prin telefon). — 

Azi au început în localitate in- w 
trecerile pentru titlul de cam- 
pioană națională la haltere, pe x— 
echipe. Conform regulamentu- W 
lui emis de federația de spe- $ 
cialitate, aceste campionate sînt /W 
combinate cu probe de... atle-

rul Renaniei, Turul Iugosla
viei, Turul R. D. Germane, 
Turul Slovaciei, TURUL RO
MÂNIEI, Turul Poloniei, Ma
rele premiu al Europei, Tour 
de l’Avenir, Turul Bulgariei 
și Campionatul mondial.

★
Comitetul director al Fede

rației internaționale de ci
clism amator a hotărît ca Me
dalia olimpică de argint în 
proba de urmărire pe echipe 
să fie atribuită selecționatei 
R. F. a Germaniei. După cum 
se știe, la J.O. de la Ciudad 
de Mexico arbitrii au descali
ficat echipa R. F. a Germa
niei, întrucît unul din com- 
ponenții acesteia l-a ajutat 
(împingîndu-1 din spate) pe 
un coechipier, ceea ce este 
strict interzis de regulament. 
Comitetul director al federa
ției a acceptat teza susținută 
de delegatul britanic după 
care echipa R.F.G. a fost des
calificată numai în finală (pe 
care de altfel o cîștigase) și 
în consecință trebuie să i se 
acorde Medalia de argint. în 
urma acestei hotărîri, echipa 
Danemarcei rămîne campioa
nă olimpică, echipa R.F G. 
obține medalia de argint, iar 
echipa Ialiei medalia de 
bronz.

Sezonul de iarnă 1969

Principalele competiții
PARIS, 29 (Agerpres). — în 

sezonul sportiv de iarnă 1969, 
la patinaj artistic, hochei pe 
gheață, bob și săniuțe, prin
cipalele competiții se vor des
fășura după următorul ca
lendar : patinaj artistic — 
campionatele europene la Gar- 
misch-Partenkirchen (R.F.G.), 
între 4 și 8 februarie; cam
pionatele mondiale, la Colo
rado Springs (S.U.A.), între 
25 februarie și 2 martie ; 
hochei pe gheață — campio
natul mondial, grupa A, la 
Stockholm, între 15 și 30 
martie ; grupa B la Liubliana 
(Iugoslavia) între 13 și 23 fe
bruarie ; grupa C la Skoplîe 
cu începere de la 24 februa
rie ; bob — campionatul eu
ropean la Cervinia (Italia) 
între 19 ianuarie și 2 februa
rie ; campionatul mondial la 
Lake-Placid (S.U.A.) între 9 
și 23 februarie; campionatul

pe gheață și zăpadă
european de juniori la 
na d’Ampezzo intre 16 
rie — 2 februarie.

Campionatul mondial
niuțe va avea loc la Konigsee 
(R.F.G.), la o dată ce urmea
ză să fie stabilită.

Corti- 
lanua-

de să-

înttlnlrile tradiționale din
tre hochelștli cehoslovaci și 
cel suedezi au fost inaugurate, 
în acest sezon, prin două me
ciuri disputate pe patinoarelș.. 
scandinave. în ambele, repre
zentativa Cehoslovaciei a ter
minat învingătoare (2—1 șl 
5—2). tl vedem — în clișeu — 
pe Jaroslav Holik desch.izînd 
scorul în primul joc, la Stoc
kholm.

înotătorii Gabriel Popovici și

Doi dintre tinerii înotători 
ai clubului Dinamo București, 
Gabriel Popovici și Teodor 
Nicolae, au concurat excelent 
la o competiție în compania 
celor mai buni competitori la

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Scurgerea timpului modi- 

vu pxuue ue... ane— fica, inexorabil, locul ocupat 
tism, așa incit titlul se va de- V7 de diferitele sporturi în pa- 
cerna acelei formații care tota-(W noramicul nostru. Lucrul este 
lizează cel mai bun punctaj ge- /■j* normal, pentru că sezoanele 
neral la haltere și în cele trei sportive urmează, cu fideli—
probe atletice : 60 m plat, arun- tate în general, cursul ano-
carea greutății 
pentasalt.

După terminarea

R. D. Ger- 
recent la

categoriile mici din 
mană, desfășurată _ ___ _
Berlin. într-o companie deo
sebit de selectă, cei doi elevi 
ai prof. V. Vlăduță au cîști
gat 4 probe (din cele 6 la 
care au luat startul), însoțin- 
du-și frumoasele succese cu 
5 noi recorduri ale țării pen
tru categoria B (11—12 ani), 
iată cîteva dintre rezultatele 
tehnice :

100 m liber (b) : R. Pyttel 
(Leipzig) 65,2, T. Nicolae 67.9; 
J00 m bras : G. FOPOVICI 
1:20,4 — nou record (37,0 la 
50 m — nou record), A. 
Neuhăusser (Rostock) 1:24,2 ; 
200 m bras (f): H. Putz 
(Erfurt) 2:59,2,... 5. R. Pă-
truică (Reșița) 3:05,7 ; 100 m 
delfin (b) : T. NICOLAE 69,9
— nou record, R. Pyttel 73,7 ;
400 m liber (f) : A. Eife (Ber
lin) 4:57,8 (!) ; 200 m mixt 
(b) : R. Pyttel 2:40,9, Popovici 
2:41,6 — nou record, T. Ni
colae 2:43,2; 200 m mixt (f): 
C. Haussner (Leipzig) 2:44,4,... 
9. L. Dan (Buc.) 2:53,8 ; '800 
m liber (f) : A. Eife 10:13,1; 
200 m delfin (b) : T. NICO
LAE 2:36,0, G. Ehlers (Ros
tock) 2:50,2 ; 100 m bras (f) : 
H. Putz (Erfurt) 1:23,6,... 6. 
R. Pătrulcă 1:29,3; 200 m
bras (b): G. POPOVICI 2:55,2
— nou record, A. Neuhăusser 
3:59,4.

peste cap și /^k timpurilor. In fotbal — „res- 
piro" : un singur meci im- 

a nrimclor® Portant, Irlandă — Danemar- 
două^categoriHr"haltere pe e-0Ac& în cadrul preliminariilor 

- "■ ’ -—-^Campionatului Mofidial. Evi-
w dent, gazdele pornesc cu pri- 

ma șansă. în competițiile eu- 
7K» ropene săptămîna e dedicată, 
V7 în principal, tratativelor pri- 

x. ® vind fixarea întîlnirilor tra- 
COCOȘ: Zoro Fiat^s,e Ia 4®orti- desi®ur alătyri 

nn de desfășurarea campionate- 327,5 kg (112,5 - 90 -^1Qr nationaIe.

PĂ~e •’ CiSr'°aî<el 1Uu”“
33S kg (10S - S7.S weel.md.uri bueureste-

(%ne au reflectat pulsul com- dimineața (n.r. simbă-Wpetițional. cehoslovacii, cam- 
— pioni ai lumii, învinși fără 

. i • w drept de apel de reprezen- 
ampionatului tativa noastră/ își continuă 
dupa-amiaza W turneul jucînd în Franța, la

chipe conduce Steaua cu 4 217 
p, urmată de Dinamo București 
cu 2 776 p șl C.S.M. Cluj cu 
2 319 p.

întrecerile pe categorii au 
revenit următorilor sportivi :

CAT. 
(Steaua) 
125) ;

CAT. 
(Steaua) 
132,5) ;

Mîine ______ ...... ..... .....
tă) sportivii iau startul în pro- 
bele atletice.

întrecerile campionatului 
continuă sîmbătă < . tulxxCUi
și duminică dimineața, după Vernon, cu reprezentativa 
care va fi cunoscută echipa țgrjj gazdă. Poate că nu vom 
campioană. /™avea (încă) de consemnat o

La^ actualele campionate par- Vy surpriză de proporții, dar vă 
ticipă 12 echipe. facem atenti, de pe acum,

EUGEN PALADE - coresp <£asuPra dezvoltării explozive 
F aii Pe care 0 cunoa?te la ora _____________ _____________  ® actuală acest sport în Fran- 
'/Wța. Semnificativ e și faptul 

că, imediat după vizita hand- 

TRAIAN STANCIU CONDUCE^
nalei poloneze.

ir* n L xg îs ă ■’H’B ■ ĂBETB „Partea leului11 îi va re-
O ^veni, însă, astăzi automobi-

> Jl&x VK /wlismului. A început „Marea
Aventură" : Raliul Londra —

V7 Sydney, sau cursa celor 
1-0, Troianescu — Șuta 1—0, 10 000 de mile (IfrOOO de ki-
Boțez — Zara */2—Vj, Pavlov — ' lometri..). însăși termenul de
Voiculescu 1—0. \/7 „maraton automobilistic11 ar

........  ® fi modest în aceste condiții.
P.S. Dintr-o regretabilă con-z» Lungimea traseului, desigur; 

fuzie, în informația asupra dar și drumurile pe care tre- 
rundei a Vl-a a campionatului \/7 buie să le parcurgă, situația 
de șah a fost anunțată ziua de /W atmosferică... 
odihnă ca fiind vineri în loc le "r?.r
de sîmbătă, cum era prevăzut ganizatori i 
in program. Autorul erorii (Va-competiție, al cărei start a 
leriu Chiose) prezintă scuze ci-/» fost dat de însuși campionul 
titorilor și, mai ales, celor vreo mondial Graharri Hill, săre- 
50 de spectatori fideli ai fi-prezinte, _ la urma urmei,, o 
nalei. Ca o recompensă, însă, (TĂ adevărată^ probă de uzină 
ei vor putea urmări nestin- .-w, ttozînd să supună automobi- 
gheriți astă-seară, in fața rnici-V/Ie de serie (cu mici adaptări 
lor ecrane, un nou episod din rigoare) la un efort-limi-
i,Razbunătonitt. Aprecierea că/^ a- Vehiculele înscrise m 
„și pînă acum mulți dintre^0^.11 ®uPun pe piloți (e- 
participanți s-au odihnit" ră-® chtpaje de doua Persoane 
mâne, în continuare, valabilă. (TA unui efort la fel de dificil 

de suportat. Traseul trece in 
(25 decurs de cîteva zile prin 
/Wțări unde zăpada Și poleiul 
.Și-au extins stăpînirea asu- 

Eventul tinerilor baschetbalist! w pra șoselelor și, apoi, prin 
.. ® locuri în care căldura toridă

din Ploiești <

TREI

inițiativa centrului de 
„Sănătatea"—-Timișoara 

ființă de curînd în lo-

Din 
călărie 
a luat 
calitatea Izvin (la 13 km de
Timișoara, pe șoseaua spre 
București) o nouă secție de că
lărie, care are ca scop popu
larizarea calului Nonius și a 
calităților sale de săritor.

Așadar, în momentul de față 
în Banat sînt 3 secții de călărie.

Al. SVETLANA, coresp.

IN FINALA
Pentru prima oară, de la 

startul luat acum o săptămînă, 
finala are un singur lider. Din 
trio-ul de egali, aflați cu o sea
ră înainte în fruntea clasamen
tului, doar Traian Stanciu a 
reușit să avanseze ieri pe ta
bela punctelor. O victorie în 
fața Iul Em. Ungureanu — fă
cut mat în criză de timp — ii 
permite învingătorului să preia 
conducerea. Aceasta, cu largul 
concurs al lui Em. Reicher, aflat 
la prima înfrîngere, în partida 
cu D. Drimer. în timp ce al 
treilea component al fostului 
pluton fruntaș, Gh. Mititelu, a 
întrerupt cu E. Mozes, calcullnd 
încă dacă este 
miza imediat 
sau o tentativă

Oricum, pînă
In clasament, Tr. Stanciu este 
lider — după 7 runde — cu 5 p, 
urmat de tînărul D. Ghizclavu 
(ieri învingător in partida cu 
Urzică) — 4*/2 P- Apoi vin Gh. 
Mititelu 4 (1) p, Em. Reicher, 
A. Buza și I. Szabo 4 p, D. Dri
mer are 31/, p și două partide 
întrerupte.

Alte rezultate : Vaisman — 
Szabo Va—‘/s, Buza — Segal

preferabilă re- 
prin șah etern 
de victorie.
la noi elucidări

celebrități

„MEMORIALUL LASKER"

I".„*„ . ’ ’ 'â con-/» Lungimea traseului, desigur;
în informația asupra dar și drumurile pe care tre-

. extremistă și 
ca fiind vineri în loc ^mediile orare impuse deor- 

era prevăzut W ganizatori fac ca această

zmși praful unor cărări traves- 
W tite în șosele ar constitui ob- 

Dubla întîinire internațio-®sUcole serioase în calea ori- 
nală de baschet, desfășurată ® PrU1 Pașnic calator. Iar pe.n- 
la Ploiești între selecționatele mtr? a va .edifica, pe deplin, 
școlilor sportive din localitate^va da™ timpul impus intre 
si din Silistra, s-a încheiat Pactele de controL ceea ce 
cu victoria gazdelor: 6i_36abva asigura și cunoaștereatra- 
la băieți, 46-42 la fete. De^saulu'; ,Londl;a ~ ^ns 2h 
menționat că echipele din Si- ® ^2;. Pans - Torino 13 h 20 ; 
listra sînt campioane de ju-(^Torlno Belgrad zlhl2, 
niori și junioare ale Bulga-Felgrad — Istanbul 15h 31 ; 
riei. (S. MIHAI — coresp.). L? Istanbul — Si vas 12h25 ; Si-

Două
Hill, trimite o „stingă" amicală 

vas — Erzinkan 2h 45 ; Er- 
zinkan — Teheran 22h 01 ; 
Teheran — Kabul 23h 33 ; 
Kabul — Sarobi lh 00 ; Sa- 
robi — Delhi 17h 55 ; Delhi 
— Bombay 221151; sosirea 
la Delhi este prevăzută pen
tru 1 decembrie, plecarea 
mai departe pentru 4 de
cembrie ; apoi urmează 9 
zile de traversare cu vaporul 
(Bombay — Freemantle) ; în 
Australia, plecarea se va da 
pe data de 14 decembrie de 
la Freemantle, sosirea ur- 
mînd să aibă loc (pentru câți 
cbhcurenți oare ?) la 17 de
cembrie în metropola aus
traliană Sydney...

Competiția de tenis pome
nită în panoramicul anterior, 
„Cupa Gustav V", a ajuns la 
faza semifinalelor, pe carele 
găzduiește Bratislava. în Ce. 
hoslovacia își vor disputa, 
deci,, primele patru locuri 
Cehoslovacia, Olanda, Suedia 
și Danemarca. Tot în cursul 
acestei săptămîni se va dis
puta și întîlnirea de tenis pe 
teren acoperit Franța — Po
lonia.

A sosit și rîndul unor spor
turi de... mare luptă. Austra
lianul Lionel Rose, campion 
mondial de box profesionist 
la categoria ușoară, își va 
pune titlul în joc în fața me
xicanului Castiglio.
Scoția, la Glasgow, va avea 
loc o competiție la care nu 
ar fi exqlus să fie 
tribună.... James Bond : me
ciul de karate Scoția — 
Franța ! Dacă prezența lui 
Sean Connery stă, totuși, sub 
semnul îndoielii, mai mult ca 
sigur, însă, că producătorul 
și actorii „Răzbunătorilor” — 
Monty Berman, Emma Peel 
și dl. Steed — vor urmări

ale sportului mondial pe o singură fotografie : asul volanului, Graham 
super-campionului pugilistic, Nino Benvenuti
cu, mare atenție disputare 
o ocazie 
văța cu ce să ne delecteze 
în serile ' ‘

în sfîrșit, o întrecere cu a- 
devărat de presezon și de 
mare interes va fi găzduită 
de renumita stațiune nord- 
aniericană Aspen (Colorado); 
meciul de schi alpin S.U.A. — 
Franța. Nu e greu de presu
pus că multe trecute și vi
itoare medalii olimpice șț 
mondiale vor figura în cla
samentele finale, atît în pro
bele masculine cît și în cele 
feminine. Va fi interesant de 
urmărit în ce măsură „noul 
val" francez, care se stră
duiește să suplinească ab
sența lui Killy, va ține piept 
gazdelor. Americanii s-au pre-

rară de a mai în

de sîmbătă...

gătit mai intens, poate, decît 
pentru alte sezoane, iar fran
cezii, deși au făcut această 
treabă în deplină tăcere, sîn. 
tem siguri că i-au acordat 
tot un loc de frunte în pre
ocupări. S-au lansat, de în
dată duipă perfectarea aces
tei întîlniri, idei vizînd dis
putarea unei confruntări pe 
echipe între S.U.A., Franța, 
Austria, Italia și R.
Germaniei. Șansele de reali
zare al acesteia sînt 
foarte mici, pentru că un a- 
semenea adevărat campionat 
mondial deghizat ar putea în- 
*'■ “ - ’ în

To-

F. a

însă

lar în

văzut în

Tiparul I. P. „Informația**, str. Brezoianu nr. 23—25, București

tîmpina opoziția celor 
drept să-1 organizeze, 
tuși, cine știe...

G. R.

crono- 
de en- 
Lotus- 
aban- 
cursă

LA JUMĂTATEA RALIULUI 
LONDRA—SYDNEY, la punc
tul de control de la Kabul (Af
ganistan), primul a fost 
metrat echipajul condus 
glezul Roger Clark, pe 
Cortina. După ultimele 
donuri înregistrate, în
mai figurează 83 de automobile.■
LA ZURICH, CICLISTUL EL
VEȚIAN XAVER KURMANN 
a parcurs 5000 m pe teren aco
perit în 6:06,0 (rec. mond. 
amatori), realizînd o medie 
rară de 49,180 km (v.r. 6:08,4 
Bongers—Olanda).

LA ISTANBUL CU 2—0 în com
pania formației Fenerbahce, e- 
chipa Ajax Amsterdam s-a ca
lificat în sferturile de finală 
ale C.C.E. la fotbal. Cele două 
puncte au fost marcate de Kei
zer (min. 55) și Nuninga (min. 
87). A arbitrat Iosif Ritter (Ro
mânia).

OBȚINlND O VICTORIE

de
o-

ȘI

în Cupa Europei Centrale la 
fotbal : Tatabanya—Union Te- 
plice 3—3 (1—2).

ÎN C.C.E. LA BASCHET FE
MININ: Chemie Halle (R.D.G.) 
— RuterMoerby (Suedia) 72—71 
(31—39). In tur 84—47 ; Recoaro 
Vincenza—Macoabi <TeIȚ Aviv

• După opt runde, în turneul 
internațional de șah „Memo
rialul Lasker", care se desfă
șoară la Berlin, conduce Sue- 
tin (U.R.S.S.) cu 6'/2 p, ur
mat de Bronstein (U.R.S.S.), 
iUhlmann (R. D. Germană), 
iVaslukov (U.R.S.S.) — 5*/2 p. 
Șahlstul român C. 
‘totalizează 3 p.

în runda a 7-a, 
a remizat cu Espig
dar în runda a 8-a a încheiat 
cu același rezultat partida cu 
Zinn. (R.D.G.). Alte rezultate 
'dlh runda a 8-a : Suetin — 
.Ortega 1—0 ; Vasiukov — 
Zaițev 1—0 ; Csom — Bron
stein %—; Hennings — 
Uhlmann */2—p2.

Radovici

Radovici
(R.D.G.),

'W

55—39 (26—21). în tur a învins 
Maccabi eu 55—50. REAL MA
DRID A ÎNVINS cu 135—44 
(65—23) pe Aidershot Warriors 
(Anglia) in C.C.E. la baschet 
masculin și s-a calificat pentru 
turul următor. In aceeași com
petiție ~ ‘
Black Star Mersch (Luxem
burg) 124-54 (55—22), în tur 
97—51.

Oransoda (Italia) —

ECHIPA DE HOCHEI PE 
GHEAȚĂ a S.U.A. a susținut 
două partide în Suedia. în pri
mul meci selecționata Suediei 
a învins cu 4—0, iar în meciul 
al doilea, echipa de tineret a 
Suedlei ^iștigat cU 7-3.
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