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BOXERII REPREZENTATIVEI
DE TINERET VOR EVOLUA

IN AUSTRIA
Șl R. F. a GERMANIEI
Boxerii reprezentativei de 

tineret a României vor face 
un turneu în Austria șl R. F. 
a Germaniei unde vor 
mai multe întîlniri. 
confruntare va avea 
Salzburg unde, la 7 
brie, vor avea ca adversari pe 
pugiliștii selecționatei locale. 
Trei zile mai tîrziu, sportivii 
români vor disputa a doua 
gală în renumita stațiune de 
iarnă Innsbruck. După aceas
ta, tinerii noștri sportivi vor 
pleca în R.F. a Germaniei 
unde, la 13 decembrie, vor 
boxa cu o selecționată a ora
șului Rosenheim. Vor face 
deplasarea : V. Ivan, P. Ne- 
delcea, C. Bumb, V. Kiss, P. 
Dobrescu, Gh., Ene, Alex. 
Popa, I. Gydrfi, Gh. Călin, A. 
Năstac, P. Cojocaru și I. Sănă- 
tescu.

susține
Prima 
loc la 
decem-

Campionatul național de sah

INFLAȚIE
DE LIDERI

Fruntașii clasamentului finalei 
campionatului de șah se urmă
resc șl se suspectează. In timp 
ce glndesc la tabla partidei lor, 
trag cu ochiul către masa veci
nului, sînt reținuți șl prudenți, a- 
mlntindu-ne, parcă, tacticile sa
vante ale curselor cicliste lungi.

Aseară, 'toți cel angajați în 
lupta pentru nrimul loc au re
mizat, mal încet sau mal repede, 
după preferințe șl temperament: 
Buza — Reicher, Troianescu — 
Teodorescu, Pavlov — Mititelul 
Lui Drimer, aflat și el în pluto
nul fruntaș, i-a fluierat un car
tuș pe 
urmă, 
Urzică 
pașnic.
pe Paul Voiculescu, iar Ungurea- 
nu l-a învins aproximativ în a- 
ceeași manieră pe Varabiescu. 
Ghizdavu a remizat cu Szabo. 
Trei partide s-au întrerupt (Stan- 
ciu este pierdut la Valsman !).

Dimineața, Drimer a cîștigat a- 
mînata cu Segal, iar Varabiescu 
întrerupta cu Teodorescu.

IN CLASAMENT, DUPĂ 9 RUN
DE : Reicher, Buza,
Mititelu 51/„ Drimer (2), Stanclu 
(1), Ghizdavu, Zara 5 p, Ungurea- 
nu (1) 4*/» etc.

Astăzi, runda a 10-a. (Vs CH.)

O fară elocventă, in care se văd clar formidabilele 
la grea încercare francezii. In dreapta,

DINAMOVIADA DE VOLEI

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI
ÎNVINGĂTORI CU 3-0 ÎN PRIMA ZI

lingă ureche dar, pînă la 
duelul lui cu debutantul 
a avut un deznodămînt 
Dan Zara l-a electrocutat

Troianescu,

PATINATORI

ROMANI

LA INZELL
Pista artificială de altitu

dine din localitatea Inzell 
(R.F.G.) va găzdui între 7 și 
9 decembrie un concurs in
ternațional de patinaj-vileză, 
la care și-au anunțat parti
ciparea sportivi din U.R.S.S., 
Olanda. Norvegia etc. Prin
tre concurenți se vor număra 
și reprezentanții noștri D. 
Lăzărescu. V. Sotirescu, A. 
Okoș, Maria Tașnadi și Crista 
Tracher, care părăsesc mîine 
Capitala.

resurse ale lui Ciobănel, pe care-l pun 
Coravu, care intervine prompt

Foto : AUREL NEAGU

Ieri, în sala Dinamo, s-a dat 
startul în cea de a zecea ediție 
a „Dinamoviadei" de volei. Par
tida care a marcat începutul 
competiției a adus în fața fi- 
leului formațiile feminine ale 
cluburilor Spartak Sofia și 
Dozs-a Budapesta. Jocul, plăcut 
datorită unor combinații reu
șite de ambele părți și deosebit 
de disputat în fiecare set, s-a 
încheiat cu victoria meritată a 
voleibalistelor sofiote, cu 3—0 
(13, 13, 11). învingătoarele, a- 
vînd în Bogdana Antonova o 
excelentă coordonatoare și cu 
mai multă siguranță în apăra
re, și-au impus superioritatea 
în finalurile de set. Budapesta- 
nele le-au ușurat misiunea prin 
pripeala lor în execuții (foarte 
multe servicii greșite și preluări 
defectuoase). Mai bine s-au 
prezentat în atac, unde Fe- 
rencne Blaumann și Gyorgyne 
Juni au depășit aproape întot
deauna blocajul advers. Dato
rită lor, Dozsa a acumulat un 
avantaj substanțial la începu
tul primului set : 4—1, 8—4, 9—5, 
11—6, cedat apoi, ca urmare a 
bîlbîielilor de care aminteam 
și care au continuat și în setul 
următor. Spre sfîrșitul lui, însă, 
trăgătoarele maghiare intră din 
nou în „mină" și reduc un han
dicap serios (de la 3—11, la 
9—11). Dar finalul le găsește 
în linia a doua și Spartak se 
distanțează, cîștigînd. Cel 
disputat a fost setul III, în 
scorul a alternat pînă la 
pentru Dozsa. Comițînd 8

șeii de serviciu, jucătoarele 
budapestane au pierdut ultima 
șansă. Alături de cele amintite, 
s-au mai remarcat Endrene 
Hazsik (Dozsa), Evghenia Ro- 
seva și Anelia Zahariova (Spar
tak). Ultimul meci al dimineții 
s-a disputat între echipele mas
culine Dinamo Moscova și 
Dozsa Budapesta. Au învins, 
așa cum era de așteptat, volei
baliștii sovietici cu 3—1 (8, 8,

—10, 12) după o partidă de bun 
nivel tehnic, în care rezultatul 
a fost determinat de forța în 
atac a moscoviților și de promp
titudinea blocajului lor. De alt
fel, în primul set, ei au reușit 
datorită acestor atuuri să 
schimbe cursul jocului : conduși 
cu 8—5, au realizat, apoi, 10 
puncte consecutiv ! După ce a

mai 
care 
9—8 
gre

Aurelian EREBEANU
(Continuare tn pag a ta)

Blocajul dinamoviștilor berlinezi nu poate opri atacul 
bucureșteanu lui Schreiber Foto : N. AUREL,

COMENTARII ELOGIOASE LA ADRESA RUGBYȘTILOR ROMÂNI, ÎN PRESA FRANCEZĂ

LE fJGARO: „Românii au tot ce le trebuie ca sa lupte de la egal la egal cu oricinect

ROMÂNII NE-AU 
EMOȚIONAT 

PROFUND

LA ALTUL, 
TRAGICEI 
LARI“.

ÎN POFIDA 
SALE IZO-

| de la Început !

PARIS, 2 (prin telefon 
de la corespondentul nos
tru). — Eșecul ,,XV"-lui 
Franței Ia București a 
stirnit numeroase ecouri în 
presa franceză de speciali
tate Ziarul parizian ,,L’- 
Equipe" publică sub sem
nătura unuia dintre trimi
șii săi speciali, Denis La- 
lanne : „XV“-le Franței a 
reușit contra românilor un 
meci de 1000 de ori mai 
bun decît la Nantes. Ni
ciodată pînă acum o echi
pă a României nu a mai 
terminat epuizată un meci 
contra Franței, ca acum. 
A FOST O ECHIPA A 
.ROMÂNIEI CARE NE-A 
EMOȚIONAT PROFUND 
PRIN PROGRESELE REA
LIZATE, DE LA UN AN

HOTARITUN PAS 
SPRE JOCUL DESCHIS

Șeful rubricii de speciali
tate din același ziar, Hen
ri Garcia, scrie : „Românii 
s-au acomodat surprinză
tor cu noile reguli și au 
pășit cu hotărîre spre jo
cul deschis, iar forma și 
disciplina. înaintării, alătu
rate acțiunilor mijlocașului 
la grămadă FLORESCU, 
reprezintă un alt pas îna
inte pentru stilul lor. A- 
cesta a evoluat mult și se 
poate pune întrebarea 
CINE, ÎN AFARÂ DE 
ALL BLACKS ȘI, POATE, 
DE SPRINGBOKS AR 
MAI PUTEA VENI LA 
BUCUREȘTI CA SA CÎȘ
TIGE ?“

hibernare: nu:
Iată-ne, așadar, la jumătatea 

campionatului, în fața unui fapt 
pe care-l prevedeam : victoria 
echipei arădene asupra tuturor 
urmăritoarelor ei, instalarea, în 
fruntea clasamentului, pînă la 
primăvară si, poate, și în con
tinuare.

V.T.A. a confirmat, în acest 
tur, că fotbalul este. Un joc al 
tinereții, al continuei primeniri 
și al adaptării 
dern. Cei ce au 
formației lui 
Reinhardt au 
succes,

la tot ce e mo- 
urmărit evoluția 
Dumitrescu și 

întrezărit acest 
chiar dacă,, uneori, au

existat și unele rezerve. Pentru 
curajul antrenorilor în promo
varea tinerilor, pentru discipli
na existentă în această asocia
ție sportivă, pentru înțelegerea

și sprijinul de care s-au bucu
rat tehnicienii din partea con
ducerii secției, tuturor, le adre
săm eălduroase felicitări.
jiitirtîtiiiniinininhiriininimiiniini'iiiiii.

COMENTARIUL NOSTRU
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Multe din cluburile și aso
ciațiile noastre, care dispun de 
condiții superioare celor ale 
arădenilor, au de învățat de la 
U.Ț.A. De ce n-ar face-o ? Un. 
prilej minunat pentru toți an
trenorii din diviziile A și 
— în această privință — îl 
constitui analiza acestui tur 
campionat care va avea loc, 
curînd, la F.R. Fotbal. Sperăm

B 
va 
de 
în

că ea va constitui un schimb 
de experiență din care, în pri
mul rînd, trebuie să cîștige fot
balul.

Foarte multe concluzii vor 
putea fi trase și după ședințele 
de analiză din cluburi și aso
ciații, ședințe care încep chiar 
zilele acestea.

Perioada celor 100 de zile de 
întrerupere — așa cum s-a și 
prevăzut, de altfel, într-o re
centă ședință a Biroului fede
ral — nu trebuie să însemne 
hibernar?, ci, mai degrabă, o 
perioadă de pregătire intensă 
în vederea reluării campionatu-

Irimescu, cîteva clipe 
înainte de a începe... 

recitalul

Cristian MANTU

(Continuare în pag. a 3-a)

UNIVERSITATEA CRAIOVA K.O. LA BUCUREȘTI

O secvență din faza prelungită care 4-a soldat cu al treilea gol dinamovist. Autor:— ' '•’* ■ ■cronica in di
‘ : Dumitmche.

(Citiți cronica în pag. ( “-a)

ROMÂNIA -
ÎN TURNEUL
CELOR... 6!

în „Le Figaro", Jean Denis 
întreabă răspicat: „CE 
AȘTEAPTĂ BRITANICII 
CA SA LE ACORDE O 
ȘANSA ROMANILOR?

SÎNTEM SIGURI CA 
RUGBYUL AR FI DEMN 
REPREZENTAT ÎN FAȚA 
ORICĂREIA DINTRE CE
LE PATRU „XV“ INSU
LARE... ROMANII AU 
TOT CE LE TREBUIE CA 
SA LUPTE DE LA EGAL 
LA EGAL CU ORICINE".

CEI MAI BUNI
APĂRĂTORI DIN LUME

în „ L’Aurore", Roger Cou- 
derc consideră că „...româ
nii, in condiție fizică ex
cepțională, au făcut tot ce 
trebuia pentru a învinge 
pe francezi, deși aceștia 
erau deciși să atace și au 
făcut-o bine“.

deOamenii căpitanului 
echipă Demian s-au dove
dit minunați apărători, 
POATE CEI MAI BUNI 
DIN LUME".

VICTORIE MERITATĂ
Georges Duthen scrie, în 

„Le Parisien Libere" : „Ro
mânii au dovedit curaj și 
o voință extraordinară. 
Astfel, ei au smuls O 
MERITATA VICTORIE, 
chiar dacă ea a părut da
torată mai mult fantasticei 
reușite a lui Irimescu".

CURAJ SI TENACITATE 
REMARCABILE

sub
Vig-

In „L’Humanite", 
semnătura lui Gilbert 
naud, se scrie printre al
tele : „ROMÂNII AU JU-

Robert BARRAN 
redactor șef la 
„Miroir Sprint11

(Continuare in pag. a 4-a)

Citiți în ziarul nostru de mîine ancheta 
„DE LA UN EPILOG TRIST LA CONCEPȚIA 
DESPRE MEDICINĂ SPORTIVĂ" (opinii și 
concluzii pe marginea cazului Stătescu).

LA 9 MARTIE
PRIMA ETAPA A RETURULUI

DIVIZIEI A LA FOTBAL?
După cum s-a anunțat, joi 5 decembrie se dispută meciul restanță al diviziei 

ia fotbal, Dinamo București—F.C. Argeș după care se va lăsa definitiv cor-A
tina peste prima parte a campionatului.

Vor urma obișnuitele 3 luni de vacanță pentru... public. Pentru jucători, ea 
este foarte scurtă, toate echipele reluînd munca de antrenament în vederea ulti
mului asalt : returul.

După toate probabilitățile, campionatul nu va începe mai tîrziu de 9 martie. 
Mai devreme, nu este exclus. în scurt timp vom afla data exactă.

LA PIATRA ARSĂ

BIATLONIȘTII Șl FONDIȘTII
SCHIAZĂ DE ZOR

Ninsoarea căzută luna 
trecută în regiunile de 
munte s-a topit de mult. 
Nu însă peste tot. în pla
toul Bucegilor, ea s-a aș
ternut peste un strat de 
iarbă, iar vîntul care a 
suflat cîteva zile în șir 
a tasat-o,- împiedlcînd to
pirea ei. Ca urmare, în 
momentul de față, pe 
platoul din jurul comple
xului sportiv Piatra Arsă

se poate schia din plin, 
pe un strat de 15 cm de 
zăpadă înghețată.

De acest lucru au pro
fitat, încă de acum o 
săptămînă, biatloniștii și 
schiorii fondiști fruntași, 
care au trecut de la 
pregătirea pe uscat la 
cea pe zăpadă. în 
mentul de față, la 
tra Arsă se află 
național de biatlon,

mo- 
Pia- 

lotul 
con-

dus de antrenorii Marcel 
Stuparu și Laurian Cris- 
tescu, lotul național de 
fond fete, pregătit de 
Ștefan Stăiculescu 
echipele de fond CI. sp. 
Sinaia (antrenor Nicolae 
Burchi), A. S. Armata 
Brașov (antrenor Con
stantin Enache) și Dina
mo Brașov (antrenor 
Gheorghe Olteanu).

ei

I

IMtat~T u oricine clin mișcarea noes? 
Hliy tră sportivă sau dintre ama- II W *°r'i ?PortlJlu' cu mingea deI celuloid ar putea sâ facă o g

enumerare exactă a titlurilor I I mondiale, continentale și a •
celorlalte trofee cucerite — în ultimii 
douăzeci de ani — de reprezentanfii | I tenisului, de masă românesc în arena I 
internațională. Pe atît 
meroase, ceea ce «

IfLrXrf ’U.Vf I tz VțĂJMI

peste hotare. Oriunde 
străinătate, în tot acest

I

tenisului de masă românesc în arena 
t sînt ele de nu- .

. . explică ț.___
pe care și l-au creat sportivii noștri

' r au apărut în . 
.. .. ... acest interval,

sadorii tenisului de masă din România 
au fost întîmpinați cu toate onorurile. 
Și pe bună dreptate. Așa s-au ț._____
lucrurile și, recent, la Moscova. Ofi 
cialitățile de resort sovietice, publicul 
moscovit, jucătorii și jucătoarele țării 
gazdă au făcut o frumoasă primire 
echipei naționale române, înconjurîn- 
du-i cu o atenție plină de deferentă 
și prețuire pe sportivii noștri și, mai 
ales, pe maestrele emerite Ella Con- 
stantinescu și Maria Alexandru, ca și 
pe Dorin Giurgiucă. De aceea, cu atît 
mai dureros a fost sentimentul încercat 
prin infrîngerea cu 0—7 (fără măcar 
un set cîștigat) și alte două scoruri 
nefavorabile și supărătoare în fața se
lecționatelor B și C ale U.RS.S. Fără, 
nici un echivoc, acesta este ce! mai 
sever eșec a! echipei naționale de 
tenis de masă din ultimele. doua de
cenii. Și dacă rememorăm bine, doar 
cu vreo zece ani în urmă, învingătorii 
de acum primeau lecții de la învinșii 
lor. Dar, elevii au învățat bine, în timp 
ce profesorii au îmbătrînit, și-au rărit 
rîndurile.

Firește că în oricare ramură spor- 
Itivă nu pot fi înregistrate doar succese. 

Apar și unele perioade de noi căutări, 
de refacere, de primenire, de schimb 
al ștafetei între generații, cînd curba 

' ‘ ■" * > să devină sinuoasă.
de masă românesc s-a pro- 
o cădere totală, în specia! 
1 . >, nu se întrezăresc
prea apropiate pentru o 

redresare. Dacă nu sînt 
unde-s totuși juniorii de va

loare ? Cei responsabili, adică fede- 
rația (așa-zisă) de specialitate ridică 
din umeri. Așa cum a făcut si^ cu 
prilejul unor articole-semnal apărute 
în ziarul nostru, cum au fost -. „Cît 
va mai dura diletantismul în conduce
rea tenisului de masă ?" și „Pentru 
cine scriem". Totuși, rezultatele, din 
ce In ce mai proaste, atrag cu insis
tență atenția asupra stărilor de lucruri 
din tenisul de masă românesc. De unde 
reprezentanții noștri erau prezenți în 
permanență pe podiumurile competi
țiilor internaționale, acum ei se situează 
undeva pe la mijlocul clasamentelor, 
cu tendință, vădită de coborîre. lata 
unde s-a ajuns!

Singura soluție ar fi, după părerea 
noastră, o tabula rasa. Iar dacă fede
rația va continua să rămînă inexpugna
bilă, deși ne îndoim de eficiența unor 
măsuri luate numai pe jumătate, să se 
înceapă simultan cu loturile republi
cane, cu activitatea secțiilor, a centrelor 
de copii si juniori, a antrenorilor, și cu 
întregul proces de instruire.

Situația foarte critică d:n orezent 
oferă și un aspect hilar : pentru o 
singură jucătoare, Maria Alexan iu (ne 
referim numai la valori de certa clasă 
internațională) există o federație, cu 
doi salariați, cu un activ voluntar și 
o armată de antrenori plătiți. Dacă 
măsurile se vor lăsa pe mai departe 
așteptate, în cazul cînd Maria Alexan
dru ar abandona — dintr-un motiv 
sau altul — activitatea competițîonală, 
am asista la autodesființarea federa
ției din lipsă de obiect. Dar, chiar 
pînă acolo să sperăm că nu se va 
ajunge.

Constantin COMARNISCHI

I ascendente începe 
în tenisul de mas'

Idus însă o 
la băieți. Din păcate, 
speranțe prea apr<

I

dus însă

eventuală 
vîrfuri,

I

I
I
I

Ir. 9. ccni 
a încasat și 
„C.C.E.* : a

Iformajia sueaeza /vii 
însă, semne bune: 
reușit să cîștîge...

| și un meci ?

■> MC ! IU “ s 
prestigiul I 
vii noștri 1

amba- I 
jmânia I

MV! VI iiqj- 

petrecut 1 
ra. Ofi- I

I

I
I

P. S. Echipa masculină C.S.M. Cluj
,i ea o bătaie zdravănă în 

______ : a fost eliminată cu 5—0 de 
formația suedeză Mariestads Boys. Sînt, . 

î băieții noștri au |
4 seturi I Pe cînd I

Ct. C. J
și un meci î
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Fază din meciul Iugoslavia U.R.S.S., încheiat cu victoria jucătoarelor iugoslave. Zlata Rebernjak (Iugoslavia) a depășit 
întreaga echipă sovietică și va înscrie un gol spectaculos

Foto : A. NANU
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ȘI TOTUȘI

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI4

UN MINI-CAMPIONAT MONDIAL!
adeverit, 

majori ta-
Previziunile s-au 

Așâ cum anticipau 
tea specialiștilor, turneul in- 
tefhâțidnal de handbal femi
nin,’jelotat cu „Cupa orașului 
București", a fost într-ade
văr un campionat mondial 
în miniatură, cu toate atri
butele sale, inclusiv surpri
zele. Pentru că puțini erau 
aceia care înaintea Startului 
puteau să pronosticheze un 
succes al handbalistelor din 
R. D. Germană, sdeotite, pe 
bună dreptate, printre frun
tașele acestui sport, dar nici
decum aspirante la primul 
loc.

De altfel, nici 
antrenorului 
declarate 
tală, nu 
absolut, 
cian 
mai 
luția 
nouă 
cafe 
rora 
vor

iugosiave 
de data 

de luptă 
care-și

pretențiile 
Hans Becker, 

la sosirea în Capi- 
Vizau un succes 

Cunoscutul tehni- 
R. D. Germană eradin

mult interesat de evo- 
fbrmației sale 

alcătuire, de modul 
tinerele., jucătoare, 
le acordase credit, 

integra în sistemul 
joc al echipei ce conta 
cîteva jucătoare (Schanding, 
Winkler, Baumann) cu o ma
re .'experiență internațională, 
dai* oare11 ni ci odată "-nir putu
seră reaMsa^-o '--victorie de 
prestigiu. Circumspect, H 
Becker a folosit în primul 
meci (cu selecționata U.R.S.S.) 
mai mult „7“-le verificat în 
sezoanele anterioare, în . care 
ralurile.^principale, erau în
credințate cunoscutelor jucă
toare amintite mai sus. Pe 
măsură însă ce echipa, in
trată în atmosfera de com
petiție, țintea acum o po
ziție fruntașă, antrenorul 
german a avut curajul să-și 
urmărească pînă la capăt 
ideea propusă, culegînd în 
final nu numai satisfacția 
uniii succes internațional, ci 
'și bucuria de a-și vedea ti
nere eleve confirmînd spe
rați țele.

Firește că victoria selec
ționatei R. D. Germane nu 
a fost dobîndită doai prin 
infuzia . de tinerețe. Cei pre- 
zenți, seară de seară, în sala 
Floreasca, au putut constata 
că această formație s-a pre
zentat și foarte bine pregă
tită din punct de vedere teh- 
nico-iactic. în organizarea 
sistemului defensiv, dincolo 
de,, formulele fixe și arhi- 
uzjtate. învingătoarele au de
monstrat mobilitate, capaci
tate de colaborare în prelua
rea , (marcajul) adversarelor 
precum și acuratețe în inter
vențiile pentru 
(de balon). Cît 
ți unile ofensive, spre surpri
za tuturor, s-a 
va,' la formația 
mane o reconsiderate, cu de
plină eficacitate, a șuturilor 
de la distanță și din sări
tură, în general, ocupantele 
primului loc s-au manifestat 
ca un mecanism bine reglat, 
cu valori sigure: jucătoare 
multilateral pregătite, capa
bile de a da un randament 
sporit pe mai multe posturi.

intr-o 
în 

ca
se» 
de 
pe

deposedare 
privește ac-

putut o'bser- 
R. D, Ger-

Handbalistele 
h-au dezmințit nici 
aceasta capacitatea 
a formației lor 
axează principalele coordo
nate de joc pe agresivitate 
în apărare, pe multă răbda
re, - dublată de 
tuiție, în atac, 
contraatacurilor 
foarte prompt de portarul 
Zdenka Istvanovici. La toate 
acestea trebuie să adăugăm 
faptul 
slavă 
ultimii 
gurat

o mare in- 
pe folosirea 

declanșate

selecționata iugo- 
s-a modificat în 
ceea ce a asi- 

formații o 
omogenitate tactică și mora
lă, evidentă, mai ales, în 
momentele de mare tensiune 
peste care ea 
ca de obicei ■ 
ușurință. Antrenorul 
Ticici va avea, în

ea
nu
an
acestei

a trecut •—
• cu destulă

Vilim 
curînd 

însă, dificila .misiune de a-și 
căuta înlocuitoare pentru o 
bună parte din actualele ti
tulare (Jasiei, Sâhiardjia, 
Kadakovici, Rebernjak), ajun
se la un punct critic al ca
rierei sportive. Sarcina sa 
nu este de loc ușoară pentru 
că, așa după cum s-a văzut 
și în acest • turneu, echipa 
iugoslavă își bazează acțiu
nile foarte mult pe bogata-i 
experiență competițională, 
care îi permite specularea 
cu promptitudine a tuturor 
inexactităților comise ele ad
versare. Acesta este de fapt 
principalul atu al „7“-lui iu-

goslav care rămîne — la a- 
ceastă oră — un team re
dutabil

După 
primul 
tantă 
anterior (Trofeul 
— iunie 1968), 
Uniunii Sovietice 
ta ca mare 
întrecerea încheiată 
seara în Capitală, 
sită de vitalitatea 
care caracterizau 
cestei formații, ea 
sit pe parcursul celor 5 zile 
de concurs în mai multe mo
mente dificile. Chiar și în 
partida împotriva selecționa
tei române, handbalistele so
vietice nu au excelat, victo
ria lor datorîndu-se mai mult 
exasperantei ineficacități a 
reprezentantelor țării noastre. 
A surprins, în mod deosebit, 
prezența ștearsă în ofensivă 
a unor jucătoare cunoscute 
prin forța și precizia șutu
rilor (Jivîh, Sevcenko, Tur- 
cina, Șabanova). ca și fra
gilitatea sistemului defensiv al 
formației sovietice, avînd în 
componența sa sportive ro
buste și cu o mare capaci
tate de efort. în această di
recție „salvarea" a venit de
seori prin inspirația și for
ma bună a portarului Soko- 
Iova-Gromova, care numai 
în partida cu România (ne
plăcută coincidență) a parat 
5 lovituri de lă 7 metri !

Reprezentativa Ungariei, 
deținătoare a titlului suprem, 
a ocupat doar locul V, pozi
ție justificată în mare mă-

în orice competiția, 
ce a ocupat cu brio 

loc în cea 
competiție

mai impor- 
disputată 

Tașmajdan 
selecționata 
se prezen- 

favorită și în 
d.imihîcă 
Dar, lip
iși forța 
jocul a- 

s-a gă-

sură 
niat 
tură 
din 
tate : portarul Kovacs, 
leria Toth, Ilona Szabo, 
Kovacs, Schwayer despre 
cu siguranță se va vorbi 

apropiat, 
două se- 

noastre, 
mai ales

ali-
garni-

prin faptul că ea a 
la București o 
complet nouă, alcătuită 

multe handbaliste talen- 
: portarul Va- 

Eva 
care 
el fl

gios într-un viitor
Cît privește cele 

lecționațe ale țării 
comportarea lor și
perspectivele handbalului fe
minin 
la
o

o analiză 
vom face

românesc ne obligă 
aparte. Pe care 
în curind.

Călin ANTONESCU 
Adrian VASILIU
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între 27 octombrie și 2 noiem

brie s-au desfășurat, la Maria
zell (Austria), lucrările celui 
de al doilea Seminar internațio
nal de sociologie a sportului, 
organizat de Comitetul Interna
țional de Sociologie de pe lin
gă U.N.E.S.C.O. La seminar, 
țara noastră a fost reprezentată 
de o delegație din care a făcut 
parte șl prof. Romulus Spirescu, 
director-adjunct al Școlii spor
tive nr. 2 din București, cerce
tător cu o îndelungată activita
te în domeniul sociologiei spor
tului. La înapoiere, prof. R. 
Spirescu a avut amabilitatea să 
ne prezinte, în cadrul unui in
terviu, principalele aspecte ale 
seminarului.

• Pentru început, vă rugăm 
să ne precizați oare a. fost sco
pul acestui seminar și ce anu
me și-a propus el să realizeze 1

— Seminarul internațional de 
la Mariazell a fost convocat în 
scopul stabilirii unor concluzii 
în legătură cu corelația SPORT- 
TINERET, astăzi, în consensul 
dezvoltării culturii mondiale, 
cînd sociologia capătă tot mai 
importante dimensiuni. Intere
sa, de pildă, să se vadă cum 
se realizează această corelație, 
care sînt căile de cuprindere a 
unei mase tot mai largi de ti
neri, indiferent de profesie, în 
fenomenul sportiv.

La dezbateri au luat parte 
delegați din patru continente 
(Europa, Asia, America de Nord 
șl America de Sud) ; în total, 
din 21 de țări. Printre ei, spe
cialiști de reputație mondială 
ca Gregory Stone de la Univer
sitatea din Minneapolis (S.U.A.), 
Peter McIntosh (Anglia), Kj/iizo 
Tekenoshita (Japonia), Dimitri 
Novikov (U.R.S.S.), Gunther 
Lilschen de la Universitatea din 
Illinois (S.U.A.), Joffre Duma- 
zedier (Franța), Andrszej Wohl 
(Polonia), Gunther Erbach, 
(R.D.G.).

o Cum și-a făcut simțită pre
zenta delegația României la 
dezbaterile pe o temă de ase
menea importanță ?

Noi am prezentat un refe- 
intitulat „Tineretul munci-

a ținut să releve modul cum 
sînt angrenați in diferite acti
vități sportive tineri din me
diul urban Industrial, și de la 
sate. Subliniind tradiția stator
nicită în sport cu decenii în 
urmă, într-o serie de centre 
muncitorești (Reșița, Timișoara, 
Arad, Baia Mare, Brașov, 
Ploiești etc.), referatul a căutat 
să ilustreze noile dimensiuni Ia 
care a ajuns sportul In concep
ția unor tineri din cele mal noi

Interviu cu prof. 
ROMULUS SPIRESCU 
- participant la cel 
de al IMea Seminar in. 
ternațional de socio
logie a sportului de 
la Mariazell (Austria)

rat
tor și sportul", care s-a bucurat 
de un succes deplin. Referatul

ÎNTRE PARADA FAVORITELOR
Și RIPOSTA NOULUI VAL

centre industriale ale României 
socialiste — Bicaz. Brazi, Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, Victoria 
etc., cărora li se creează con
diții tot mai bune pentru a îm
brățișa sportul preferat, fn ace
lași timp, am ținut să amintim 
contribuția pe care o aduc sin
dicatele în actualul sistem de 
organizare a sportului,, atît în 
uzine și instituții, cît și în sta
țiunile balneoclimaterice. Unele 
cifre, statistici și scheme au în
tregit imaginea participării ti
neretului muncitor din România 
la activitatea sportivă, pasiunea 
sa pentru mișcare, pentru exer
cițiul fizic organizat.

• Se știe că școala româ
nească de sociologie, întemeiată 
de ilustrul profesor Dimitrle 
Guști, savant de renume mon
dial. a pus bazele unei mono
grafii a sportului. Dacă ne amin, 
tim bine, și dv. ați făcut parte 
din colectivul care a inițiat și 
a dat la iveală această mono
grafie. In ce lumină a apărut 
această lucrare in cadrul semi
narului ?

— Monografia sportivă elabo
rată de școala românească de 
sociologie a suscitat — prin ine
ditul ei— un interes genera’. 
Delegațiile prezente ne-au so
licitat detalii asupra alcătuirii 
monografiei, cu privire la teh
nica ei, la modul cum este si
tuat sportul ea fenomen social 
integral (economic, biologic și 
cultural), la locul pe 
ocupă sportul pornind 
economie la cultură și 
la unitățile sociale ale
lui — cluburi, asociații, școli 
sportive — la fixarea grupelor 
de influență ș.a.m.d. Ceva mai 
mult, apreciind în mod cu totul 
deosebit această monografie

care îl 
de la 
invers, 
sportn-

catie. Prea multe Surprize' au 
consemnat foile de rezultate ale 
competiției, prea lung a fost dru
mul Măriei Salal pînă la titlul 
(udat cu sudoare și lacrimi) de 
campioană a țării.

In primul rind, surprinde fap-

probei, din cele 
care au ajuns, 

nu-

tul că, în finala 
șase 
anul
mai 
an : 
cina 
cu celelalte concurente care — cu 
o singură excepție ■ 
dreptul să vină pe 
această competiție ? 
trecutei ediții Eva 
nea (I.E.F.S-), care, 
rezultatelor obținute

Din nou surprize în campionatul divizionar
întrecerile campionatului di

vizionar au continuat, sîmbătă 
și duminică, cu desfășurarea 
etapei a VII-a. lată cîteva amă
nunte de Ia principalele me
ciuri.

FEMININ
LAROMET BUC. — VOINȚA 

BUC. 2356—2247 p.d. Der- 
byul etapei a avut loc la Bucu
rești. Pista gazdelor, recu
noscută pentru duritatea ei, a 
supus concurentele la eforturi 
grele, cărora oaspetele le-au 
făcut față numai pînă la jumă
tatea partidei, cînd Laromet s-a 
detașat categoric. Iată, de altfel, 
rezultatele în ordinea intrării 
sportivelor pe pistă : Maria 
Szabo (L) — Maria Armeanu 
(V) 380—368, Ana Ologoiu — 
Cornelia Grecescu 388—394, 
Ioana Țuțuianu — Valeria Du
mitrescu 372—371, Elena Tran
dafir — Crista Szbcs 426—358, 
Elena Vasile — Elena Rada 
392—348, Stela Andrei — Cor
nelia Moldoveanu 398—408. A 
arbitrat bine E. Moldoveanu 
(Buc.).

|H|.
RAPID BUC. — C.S.M. RE

ȘIȚA 2398—2538 p.d. Reșițence- 
le au învins Rapidul cu un scor 
sever. în formă excelentă, cinci 
din «ele șase jucătoare de la 
învingătoare au depășit cifra de 
400 p.d., evidențiindu-se îndeo
sebi Maria Rus, care a obținut 
443 p.d. De la Rapid, singura 
jucătoare care a părăsit pista 
învingătoare a fost Florica Lă- 
pușan, cu 441 p.d. (T. R.).

VOINȚA CLUJ — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2368—2292 p.d. 
Fosta lideră a clasamentului, 
Voința Tg. Mureș, a suferit a 
doua înfrîngere. Cele mai bune 
rezultate individuale au fost 
înregistrate de : Margareta Ke- 
lemen — 418, Elisabeta Racz — 
411, Ana Nagy — 404 (Voința 
Cluj) și, respectiv, Margareta 
Szemani — 412, Ana Albert — 
407. (URSU PALADE — coresp.)

U.T.A. — HIDROMECANICA 
BRAȘOV 2374— 2250 p.d.

PETROLUL PLOIEȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 
2445-2285 p.d.

MASCULIN
OLIMPIA REȘIȚA — FLA

CĂRA CÎMPINA 5290—5311 p.d. 
Campionii țării au cedat în 
fața echipei din Cîmpina. Inte
resant de urmărit a fost duelul 
dintre maeștrii emeriți ai spor
tului P. Purje (F) și I. Micoroiu 
(O), din ultimele schimburi, cîș- 
tigat de primul cu 974—912. S-au 
mai remarcat : D. Kridor (O) și 
D. Constantin (F), notați cu 956 
și, respectiv, 915. (I. PLĂVIȚIU 
—corespondent).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 5392—5036

p.d. Gazdele au realizat un nou 
rezultat valoros, grație compor
tării popicarilor V. Nicolescu, 
D. Dumitru și C. Vînătoru, care 
au depășit granița celor 900 p.d. 
(M. BEDROSIAN — coresp.).

VOINȚA CLUJ — GLORIA 
BUC. 5042—4815 p.d.

voința tg. Mureș — 
C.F.R. TIMIȘOARA 5223—4953 
p.d.

GAZ METAN MEDIAȘ — 
CONSTRUCTORUL BUC. 
5062—4860 p.d.

trăgătoare 
trecut. în această fază.

una s-a menținut și în acest 
Suzana Szaplonezay (Medi- 
Tg. Mureș). Ce s-a întîmplat .... ........

— au avut 
planșă în 
Campioana

Maria Voi- 
prin prisma 

în „Cupa 
României", putea să-și păstreze, 
fără mare dificultate Utlul, a in
trat cu mina dreaptă ușor acci
dentată in actuala competiție pe 
care avea s-o părăsească în tu
rul II. Adriana Moroșan, George- 
ta Orfanii și Luminița Popescu au 
ajuns pînă în semifinale dar aici, 
poate unele carențe în pregătire, 
poate fluctuațiile bioritmului, 
le-au fost fatale. Cert este că, în 
general, parada favoritelor a fost 
lipsită de fermitatea care a ca
racterizat riposta noului val.

Și iată cum sextetul de finaliste 
a cuprins atîtea nume diferite de 
cele din anul trecut, trei dintre ele 
provenind din inepuizabila pepi
nieră a antrenorului Al. Csipler 
din satu-Mare (Maria Pop II, 
Eva Palay și Eva Lengyel). Inte
resant este faptul că, in finală, 
Maria Pop II, un fel de „Tom 
Degețelul" al planșei, a condus 
lupta pentru titlu și după primele 
5 asalturi (eu 2 victorii) și după 
10 asalturi (cu 3 v). Dar, in ulti
ma treime a finalei au egalat-o, 
mai întîi. Eva Palay, apoi Maria 
Salai (Univ.-Buc.), și Suzana 
Szaplonezay.

Barajul între aceste patru f’o- 
retiste a fost, în schimb, dominat 
de Maria Salal (trăgătoare for
mată de antrenorul orădean Gh. 
Gyulafalvi și pregătită acum de 
prof. Cr. " ' ' ~
de toate 
Palay și 
Pop II.

sportivă, participanții au pro-’ 
pus-o pentru traducere in cît 
mai multe limbi, pentru ca ast
fel ea să poată fi cunoscută In 
întreaga lume. De altfel, ca o 
prețuire pentru aportul adus so
ciologiei sportive internaționale 
de către școala românească, am 
fost cooptat membru în Comi
sia internațională de cercetare 
și redactare a problemelor de 
sociologie a sportului.

• Presa austriacă a făcut 
cîteva referiri la o amplă an
chetă sociologică cu tema „Ge
nerația de sportivi a anului 
1956". Despre ce este vorba ?

— Ancheta își propune să 
stabilească în ce măsură tinerii 
sportivi aflați în activitate în 
1956 sînt de găsit și în prezent 
în săli și pe stadioane, S-ar 
putea crede că fixindu-se ca re
per această dată, seminarul vi
zează numai sportivi olimpici,' 
participantii de la Melbourne.’ 
În realitate. însă, testele vor 
cuprinde o masă largă de tineri, 
pornind de la campionii pe ju
dețe, în cazul țării noastre, sl 
ajungînd, firește, la olimpici. 
Disciplinele 
chetă sînt 
toate țările, 
handbalul 
ele fiind 
sporturile 
priză în 
Ancheta i 
baza unui 
iar rezultatele vor fi comuni
cate la viitorul seminar inter
national carp va avea loc la 
Moscova în 1970.

O Ce concluzii, care intere
sează direct tara noastră, pot fi 
formulate după acest seminar ?

— Una singură : aceea că so
ciologia sportivă devine tot mai 
actuală, că investigațiile trebuie 
continuate și diversificate, 
înainte de seminar, am efec
tuat un experiment în comuna 
Buciumi din județul Sălai. A 
fost doar o reluare timidă a 
cercetărilor de teren, pe care 
le vom continua. Iată, la 3 de
cembrie 1968 (n.r. astăzi), vom 
deschide un laborator de socio
logie a sportului, cu scopul ca 
acesta să marcheze primul nu
cleu de activitate practică. Nă
dăjduim că eforturile car„ se 
fac pentru a extinde cercetă"iio 
vor găsi nu numai sorijinu' si 
înțelegerea oficialităților, ci si 
a colegilor noștri, profesori de 
educație fizică și de alte specia
lități, al căror aport ar putea 
fi deosebit de important în di
recția creării unei școli româ
nești de sociologie a sportului.

cuprinse în an- 
atletismul, pentru 
fotbalul, boxul și 

pentru România, 
considerate

cu cea
masa

se va
i chestionar special.

mai
de 

întocmi

drept 
mare 

tineri.
pe

Tiberiu STAMA

„Curierul Turului României//

PREGĂTIRI ÎN VEDEREA
EUROPENELOR DE JUNIORI

i” C.* i Pregătirile tinerilor popicari 
în vederea campionatelor eu
ropene de juniori, programate 
în primăvara anului viitor în 
R.F. a Germaniei, au înce
put. De ieri dimineața arena 
Voința din Capitală găzdu
iește concursul de selecție, la 
care participă 20 de jucătoare 
și tot atîția jucători, remar
cați în campionatul divizio
nar. Iată clasamentul după 
prima reuniune :

Feminin — 1. Ildiko Zsi- 
zsik (Reșița) 405 p.d, 2. Stela 
Andrei (Buc.) 377, 3. Marga
reta Bordei (Buc.) 364 ; mas
culin — 1. C. Voicu (Buc.) 
889, 2. P. Boțocan (Buc.) 867, 
3. C. Dobre (Cîmpina) 842. 
întrecerile continuă azi de la 
ora 8.

Costescu). Ba a dispus 
adversarele : 4—3 cu

Szaplonezay și 4—2 cu

S. BONIFACiU

ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE 
DE DETON ARMAT

„PROGRESUL*4—București
Șos. Giurgiului nr. 5. Jilava

ANGAJEAZA IMEDIAT:
— electricieni de înaltă calilicare, categ. 7—8
— instalatori sanitariști, categ. 5—6

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

AUTOMOBILIȘTI!
Rețineți telefonul: 11 91 71.
Formind acest număr între orele 7-22, puteți ob

ține o asistență tehnică imediată, în orice situație vă 
veți afla, oriunde.

Atelierele mobile, autodepanatoarele și auto- 
transportoarele întreprinderii

CICLOP
vă stau la dispoziție cu personal calificat și mijloace 
tehnice moderne, pentru executarea de depanări ru
tiere, remorcări și transporturi de autoturisme 
avariate.

La cererea dv., serviciul de asistență tehnică a! 
întreprinderii noastre vă execută lucrări de prompta 
asistență la domiciliul dv.

Rețineți:
Serviciul de asistența tehnică

CICLOP
Telefon: 1191 71.

La redacție ne-a sosit un nu
măr mare de scrisori prin in
termediul cărora o serie de iu
bitori ai sportului cu pedale își 
spun părerea asupra configura
ției traseului „Turului Româ
niei”, ediția, a XVIII-a - 1969. 
Și fiindcă tot ne-au 
dintre corespondenți 
și păsurile lor...

S. CHIRILOVICI 
lung Muscel. „Cred 
variantă (din cele publicate în 
«Sportul») corespunde cel mai 
bine necesităților. Aș dori însă 
să se opereze o modificare : în 
final, etapa Călimănești - Bucu
rești să aibă o nouă rută : Căli
mănești — Pitești — Cimpulung 
Muscel și, apoi, Cimpulung 
Muscel — Pitești — București. 
Prin aceasta s-ar contribui la 
popularizarea ciclismului pe 
meleagurile noastre, uitate de 
multă vreme de organizatorii 
marilor competiții rutiere".

De acord cu dv. Vom propune 
comisiei tehnice această modi
ficare. Rămîne de văzut dacă 
ea va întruni numărul de vo
turi necesar. ..

GH. NISTOR — Iași. „Salut cu 
entuziasm — alături de concetă
țenii trei — intenția organizato
rilor de a aduce «Turul României» 
prin «dulce tîrgul leșului». După 
cum știți, cîndva exista și la noi 
o activitate ciclistă. Lipsa de spri
jin a făcut, însă, ca totul să su
combe repede. Poate și faptul că 
«Turul României» n-a mai trecut 
de multă vreme pe la noi a contri
buit la aceasta. Revenirea între
cerii supreme a sportului nostru 
cu pedale pe aceste meleaguri, 
ar putea fi de bun augur și pen
tru reînvierea activității într-un 
sport mult îndrăgit de tineretul 
orașului nostru, într-un sport atît 
de frumos și util".

Unul dintre țelurile „Turului

scris, unii 
ne-au spus

— Cimpu- 
că prima

Rpmânieî" este șt acela de a face 
propagandă ciclismului. Să spe
răm că — in ceea ce privește lașul — ' ' - - — . ... . -

V. 
nești. 
rianta 
pe care ne-o propuneți dv. pe 
itinerarul (1501 km) : Bucu
rești — Brașov — Bacău — 
Iași — Suceava ■— V. Dornei —■ 
Cluj — Deva — Tg. Jiu — Că- 
limănești — București. N-ați 
ținut însă seama de faptul că 
o parte din drumul pe care ni 
l-ați indicat este încă în repa
rație și că, din această cauză, 
ar fi necesare transbordări cos
tisitoare. Drept să vă spun, nu 
cred să aibă sorți 
propunerea dv.

M. PATRICHI — 
rianta a doua — ne 
corespunde cel mal 
un «Tur al României». Dar, aveți 
și.. întrebări : de ce nu se gă
sesc pjese de schimb in Bacău 
și de ce nu a luat încă ființă o 
secție de ciclism in orașul dv. 7 
Pentru prima, veți găsi răspuns 
ia organele comerțului din Bacău, 
iar pentru a doua, la CMEFS.

V. IONIȚĂ — București. 
„Calde mulțumiri comisiei de 
organizare care s-a străduit să 
întocmească trei trasee, unul 
mai frumos decit altul. Cred, 
totuși, că varianta a IlI-a are 
«un plus» față de celelalte". 
Așadar, un vot pentru varianta 
a IlI-a !

I. ZAVOIANU — Hunedoara. 
„Sînt de părere că pentru desfă
șurarea ediției a XVlII-a a «Tu
rului României» cea mai indicată 
variantă este prima. Cu o modi
ficare : caravana să treacă și prin 
municipiul Hunedoara. Vrem să 
fim și noi martorii acestei atît 
de mari si de frumoase compe
tiții cicliste."

Vom. supune și propunerea 
dv. comisiei tehnice.

Numărul celor care ne-au 
scris este foarte mare. De aceea, 
viitorul „CURIER AL TURU
LUI ROMÂNIEI” va fi consa
crat tot discuției cu cei ce do
resc să contribuie la. buna or
ganizare a înconjurului țării pe 
biciclete.

Hristache NAUM

își va îndeplini acest rol ! 
AURELIAN — Călimă- 
Sinteți de acord cu va- 
a. . . IV-a, adică cu aceea

de izbîndă

Bacău, „Va- 
scrieți dv. — 
bine pentru

ALE SEMIFINALELOR
METALUL BUCUREȘTI — 

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
27—16. Echipa bucureșteană a 
învins mai ușor decît era de 
așteptat. Formația craioveană 
a fost destul de slabă, departe 
de valoarea care o consacrase 
în rîndul celor mai bune echipe 
din tară în ultimii ani. Metalul 
București ne-a arătat încă o 
dată că este formația îndreptă
țită să aspire la un loc în fina
la competiției. De remarcat că 
patru dintre componenții ei au 
reușit să-și întreacă adversarii 
înainte de limită. Dintre aceștia 
o mențiune specială pentru N. 
Enciu, care l-a învins prin aban
don pe E. Constantineseu. Sin
gurul care a corespuns din echi
pa oaspe a fost M. Goanță, care 
a reușit să-1 surprindă deseori 
cu lovituri foarte puternice pe 
C. Stanciu și să-1 oblige, în fi
nal, să abandoneze. Iată rezul
tatele în ordinea categoriilor : 
I. Mihăilescu cîștigă prin ne- 
prezentare (T. Stoian a depășit 
greutatea), Șt. Constantin b.p. 
N. Dumitru, I. Lungu m.n. cu 
N. Constantin, Gh. Stan m.n.

» fCUPEI f. R. B6X“
cu I. Mlhăileanu, C. Negoiescu 
înv. ab. II I. Streche, C. Stan- 
ciu pierde ab. III M. Goanfă, 
I. Voicu înv. ab. III C. Filipes- 
cu, N. Enciu înv. ab. III E. Con- 
stantinescu, H. Shimpf înv. ab. 
II M. Bancu, P. Cimpeanu b.p. 
S. Șchiopu, N. Motoc p.p. I. Șă- 
nătescu.

D. DUMITRESCU - coresp
A.S.A. TG. MUREȘ — FARUL 

23—21. Majoritatea partidelor au 
fost echilibrate, spectaculoase. 
De remarcat că în toate cele 11 
meciuri nu s-a dat nici un aver
tisment. Rezultate : N. Stanciu 
b.p. I. Petre, Irinel Pop b.p.
l. Bănică, Petre Ion m.n. cu 
P. Mgnole, O. Amăgăroaie m.n. 
cu A. Iliescu, I. Trusu p.p. Gh. 
Anton, I. Trifa p.p. I. Dinu, 
Gh. Dulău m.n. cu Ov. Baciu, 
Șt. Marton p. ab. I I. Olteana, 
R. Lăzea b.p. I. Pițu.l, D. Găina- 
ru b.p. Gh. Preda '., N. Dineu
m. n. V. Zadrigal. Arbitrii M. 
Voieulescu - Craiova, Ion To- 
mescu - Timișoara și Zoltan Fer
ber din Cluj au condus satis
făcător.

». STANESCU - coresp.



ÎNVINGĂTOR PRIN K.O....

lovitura de cap a lui Dinu a fost neiertătoare : 2—0 pentru
Dinamo

DINAMO BOCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 5—0 

(4-0)

Stadionul Dlnamo ; teren 
bun ; timp rece; spectatori — 
circa 8 000. Au înscris : Fră- 
țllă (mln. 24 șl 59), Dinu (mln. 
35) șl Dumitrache (min. 38 șl 
40).

DINAMO : Datcu 8 — Popa
8, Boc 8, Dinu 9, Ștefan 7, 
Gherghell 8, stoenescu 7, Pîr- 
călab 10, Frățilă 8, Dumitrache
9, R. Nunweiller 8.

UNIVERSITATEA : Gaboraș 
3 (din mln. 41 Plică 9) — Nl- 
culescu 5, Mincă 4, Popa 6, 
Velea 4 (din mln. 46 Deliu 
6), Ivan 6, Stănescu 5, Marti- 
novlcl 6, Niță 6, Neagu 5, 
Cîrciumărescu 7.

A arbitrat Cornel Nițescu 
(Sibiu) -ivit, ajutat bine
la linie de Aurel Pop și Va- 
sile Topan (ambii din Cluj).

5—0 este un scor paralizant, 
care îl obligă, de obicei, pe 
cronicar să se încline și el în 
fața învingătorilor, elogiindu-le, 
de la început pînă la sfîrșit, 
virtuțile. Desigur, și meciul de 
ieri se înscrie printre acelea în 
care echipa învingătoare merită 
laude fără rezerve. Dinamo 
București a făcut o partidă ex
celentă, mal ales prin prisma 
jocului simplu și eficace în ac
țiunile de atac, a spontaneității 
și siguranței pe care a avut-o 
în fazele de poartă.

Așa se și explică, de altfel, a- 
cest categoric 5—0, la capătul 
unui meci care nu s-a jucat la 
o singură poartă, cum s-ar pu
tea crede, ci a avut destule mo
mente de joc echilibrat (pînă la 
jumătatea primei reprize și 
mai ales după pauză). Bucureș
tenilor nu le-a fost necesară,

LOTO-PRONOSPORT
CONCURSUL EXCEPȚIONAL 

PRONOEXPRES — 
8 DECEMBRIE 1968.

5 ZILE PÎNA LA ÎNCHIDEREA 
VINZARII

La 8 decembrie a.c., Administra
ția de Stat LOTO-PRONOSPORT 
organizează al doilea concurs ex
cepțional Pronoexpres la care se 
aplică formula tehnică „5 din 45“. 
Această formulă s-a dovedit a 
fi extrem de avantajoasă dacă 
ținem cont de rezultatele obținute 
la concursul excepțional Prono
expres din 10 noiembrie: 12.388 
de premii din care 20 autoturis
me, 100 excursii (50x2 locuri) cu 
petrecerea Rece'joniiiui Ia Bra
șov ș.a.

Concursul excepțional Prono
expres din 8 decembrie atribuie 
autoturisme : „VOLGA", DACIA 

1100“, „MOSKVICI 408“ eu 4 fa
ruri și raclio, „SKODA 1000 M.B." 
în număr NELIMITAT, 10 autotu
risme prin tragere la sorți, premii 
in numerar de valoare variabilă 
și premii fixe in bani.

Jucind pe bilete seria „N“ de 

însă, o prelungită dominare te
ritorială pentru a ajunge la a- 
cest rezultat atît de favorabil. 
In cele 20 de minute din prima 
repriză, cînd și-au surclasat ad
versarii, ei au acționat cu atît.a 
decizie, încît au lăsat impresia 
că nu pot fi opriți, că golurile 
sînt inevitabile. Cu o ușurință 
puțin obișnuită, jucătorii dina- 
movîști au înscris goluri de 
mare spectacol, care au consti
tuit sarea șl piperul acestei 
partide. Și dacă Dumitrache 
este autorul material a două 
dintre aceste cinci goluri, ce 
pot cîntări mult în finalul cam
pionatului, Pîrcălab, cu vicle
niile lui, a dat peste cap în ne
numărate rînduri apărarea cra- 
ioveană. a întors-o pe toate fe
țele, punîndu-și coechipierii în 
situațiile cele mai favorabile. 
Golul al 4-lea, înscris de Du
mitrache, a fost expresia inte
grală a jocului de clasă al a- 
cestui mult discutat Pîrcălab, 
în care se îmbină parcă toate 
contradicțiile fotbalului nostru.

Ar fi greșit, însă, dacă am 
considera rezultatul întîlnirii de 
ieri ca o operă pur dinamovis- 
tă. El și-a găsit, fără discuție, și 
niște coautori în rîndurile a- 
părării oaspeților, Gaboraș, por
tarul lor din prima repriză fiind 
unul dintre ei. Ne-a surprins 
to^TW&fit^Wtuî că fotW 
liștli din Craiova n-au venit la 
București cu intenția de a se 
betona, de a se apăra tot timpul 
cu 7 oameni, în ideea obținerii 
unui scor cit mai strîns. Se 
poate spune, însă, că oaspeții 
au riscat prea mult, permițîn- 
du-și o apărare în linie, un joc 
total deschis, în fața unor îna
intași în mare vervă și cu start 
atît de rapid ca Pîrcălab și Du-

30 lei puteți participa la toate 
extragerile.

Sîmbătă 7 decembrie este ULTI
MA ZI pentru procurarea bilete
lor.

® Incepînd cu concursul Prono
expres de mîine, miercuri 4 de
cembrie, tragerile LOTO și PRO
NOEXPRES încep la 18.30 și vor 
fi radiodifuzate în direct în jurul 
orei 18.45, pe programul I, în ca
drul emisiunii „Radiogazeta de 
seară", miercurea pentru con
cursurile pronoexpres și vinerea 
pentru tragerile LOTO.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES NR. 48 DIN

27 NOIEMBRIE 1968
Extragerea I : categoria I: 1 

variantă a 157.077 lei; categoria a 
Il-a : 129,5 a 1.212 lei; categoria 
a IlI-a : 3.695 a 42 lei.

Extragerea a H-a : A : 4 va
riante a 31.110 lei ; B : 233,5 a 532 
lei; C : 4.381,5 a 28 lei.

Premiul în valoare de 157.077 lei 
de la extragerea I, categoria I a 
fost cîștigat de către participantul 
Botiță Dumitru din București. | 

mitrache. Și în 5 minute au a- 
juns de la 0—1 Ia 0—4, ceea ce 
f-a îngenuncheat pur și simplu 
Dar, se pare că, nereușind pînă 
acum niciodată să cîștige în fața 
lui Dlnamo, nici la București și 
nici la Craiova, fotbaliștii de 
la Universitatea au căpătat un 
fel de complex dinamovist, pe 
care nu știu cum să-1 combată, 
de pe poziții defensive sau in- 
cercînd marea cu degetul, cum 
au făcut ieri, transformtnd o 
partidă nu atit de disproporțio
nată ca raport de forțe, Intr-un 
mare eșec.

O bună bucată de timp, craio- 
venlt au făcut față onorabilă in 
joc. De fapt, n-au fost proble
me prea grele de rezolvat nici 
la poarta lor și nici la aceea 
a lui Dinamo, jocul mutindu-se 
de la un careu la altul, cu foar
te puține șuturi, mai ales pe 
■spațiul porții (craiovcnii, nici 
unul !). Apoi, în min. 24, Gher- 
gheli a centrat și Frățilă ne
stingherit în teritoriul de 6 me
tri în care portarul este de o- 
bicei suveran, a înscris cu ca
pul. Unsprezece minute mai tîr
ziu, Dumitrache insistă pe ari
pa. stingă, la o minge pe care 
și-au disputat-o cu stîngăcie 
Niculescu și Mincă, trimițînd o 
centrare impecabilă. Lovitură 
de cap a lui Dinu și... 2—0 ! Me
ciul este jucat. De altfel, înain
te ca oaspeții să-și revină în 
fire, ei mai primesc, fulgerător, 
încă două goluri, ambele înscri
se de Dumitrache. Primul (min. 
38), ca urmare a gafei lui Gabo
raș, iar cel de al doilea rodul 
unui contraatac clasic, inițiat 
de Pîrcălab și concretizat de 
Dumitrache.

în repriza a doua, Dinamo 
nu mai insistă atît de mult în 
joc, mai ales după ce Frățilă. 
servit de Pîrcălab, marchează 
al 5-lea gol. Craiovenii încearcă 
să înscrie golul de onoare și au 
de două ori această ocazie, dar 
șuturile lui Cîrciumărescu și 
Ivan întîlnesc bara. în final, 
atacă din nou Dinamo, dar Pilcă 
este un obstacol infinit mai 
greu de trecut decît Gaboraș.

Jack BERARIU

HIBERNARE? NU!
(Urmare clin pag. 1)

lui șl a grelelor partide inter
naționale din anul viitor. In 
ceea ce privește Colegiul cen
tral al antrenorilor, acesta a și 
făcut o serie de propuneri în

Panică în careul echipei A.S.A.

acest sens, tehnicienii urmind 
să-și spună părerea asupra 
ETAPIZARII (cum au denu
mit-o federalii) perioadei de 
iarnă. Concluziile le vom pu
blica la timpul oportun, deoa-, 
rece nu este vorba de indicații 
șablon pentru toate echipele, 
cum se obișnuia intr-un timp, 
antrenorii avînd latitudinea de 
a-și pregăti formațiile în „sezo
nul mort" după propriile lor 
concepții. Colegiul de antrenori 
insistă, și credem că bine face, 
asupra obligativității acordării 
unei perioade de odihnă și tra
tament tuturor fotbaliștilor.

Amintim că în aceste luni de 
iarnă, unele echipe au proiecta
te turnee peste hotare, dar că,

DIN CARNETUL CRONICARULUI
PARIUL LUI „FREDY" 

FIERARU
Petescu, Codreanu, Balogh, 

Oprea, Dinu (Rapid) și Ma
tei... Iată-i pe ultimii cori- 
genți în materie de „11 me
tri" din divizia A. Toți șase 
au dat cu... piciorul ocaziilor 
de a înscrie din penalti, go
luri care — în cele mai multe 
cazuri — ar fi cîntărit mult 
în balanța partidelor dispu
tate !

Să recapitulăm. Dacă Pe
tescu nu ar fi ratat lovitura 
de la 11 metri în meciul cu 
Progresul, textiliștii ar fi 
plecat — mai mult ca sigur 
— cu două puncte spre ora
șul lor ! In ceea ce-l privește 
pe Balogh, el a cauzat, după 
părerea noastră, echipei sale 
(Crișul) cel mai grav preju- 
diciu în partida cu Petrolul 
de la Ploiești. Era — dacă 
vă mai amintiți — 1—0 pen
tru gazde, cînd în repriza se
cundă, arădeanul Balogh a 
ratat penaltiul și cu el și 
șansa nesperată, poate, de a 
obține un meci nul în depla
sare. Și cît ar putea să con
teze acest punct cînd se va 
face socoteala finală!

Intr-una din ultimele eta
pe, Oprea („U“ Cluj), a ra
tat și el un penalti, iar Dinu 
s-a jucat pur și simplu cu 
nervii coechipierilor și supor
terilor giuleșteni cînd, la sco
rul de 2—1 pentru băcăuani, 
a greșit lovitura de la 11 m. 
Ce-a urmat ați citit în cro

în afară de acestea, F.R. Fot
bal se preocupă să asigure con
diții de pregătire și jocuri cu 
formații străine mai multor 
echipe din prima și a doua di
vizie.

Un capitol important, în

Tg. Mureș. Jercan (F. C. Argeș) 
ținta

această perioadă, privește jucă
torii lotului național. Se Știe 
că, In miez de iarnă, echipa 
reprezentativă va evolua la 
Londra în fața naționalei An
gliei (15 ianuarie). Pentru o 
bună reprezentare pe Wembley, 
selecționerii echipei naționale 
au de făcut față, de pe acum, 
unor probleme dificile. Ei au 
depus, pe masa biroului federal, 
programul complet de pregătire 
a „tricolorilor", care, în prin
cipiu, a și fost aprobat. In linii 
mari, ei sînt preocupați de 
problema refacerii tuturor fot
baliștilor pe care contează, ca 
și de încercarea unora ce s-au 
impus în ultimele jocuri de 
campionat și au intrat în vede- 

nica meciului! Rapidiștii au 
alergat cu sufletul la gură 
aproape 30 de minute în re
priza a doua după egalare, 
obținînd-o foarte greu prin- 
tr-un șut al fundașului Ilie 
Greavu. Iar ultimul exemplu 
ni l-a oferit, duminică, Ma
tei. Ratînd un penalti în min. 
9, el a anulat cea mai mare 
ocazie a Progresului în me
ciul cu Farul Constanța I

...Toate aceste peripeții 
ne-au amintit de doi vechi 
fotbaliști : Baratky și Fie
raru („Fredy"). A mîndoi cu
noșteau la perfecție lecția 
penaltiurilor și numai rar — 
foarte rar — se întîmpla să 
rateze !

Cu prilejul vizitei unei e- 
chipe iugoslave, la un antre
nament, Fieraru, pe atunci 
stoper la Venus, a făcut chiar 
un original pariu cu cele
brul portar sîrb Glaser : „Din 
20 de lovituri de la 11 me
tri, voi marca 20 de goluri!“, 
a spus Fredy. Și un amănunt 
în plus: el se hotărîse să 
tragă toate loviturile în... 
pantofi de stradă. Fredy s-a. 
ținut de cuvînt. A executat 
toate penaltiurile cu o pre
cizie matematică, iar Glaser 
— marele Glaser — a fost 
nevoit să scoată de 20 de ori 
mingea din plasă !

Erau, de asemenea, cunos
cute, duelurile la antrena
mente dintre șuterii Baratky 
și Rafinschi și portarii Pe- 
trică Rădulescu și Negru. 
„Giussy" Baratky, uneori le
gat la ochi executa impeca
bil penaltiurile nemailăsînd 

rile lor. In ceea ce privește 
problema omogenizării prin 
jocuri, există două variante cu 
privire la efectuarea unor tur
nee peste hotare, pînă la data 
meciului cu Anglia. La această 
oră nu sîntem în posesia unor

șutează, dar balonul ocolește 
Foto : S. BACSY

date exacte pe care să le oferim 
cititorilor noștri (și nu din vina 
noastră).

De altfel (așa cum a scris ieri 
^colegul loan Chirilă) o să ni se 

pară nesfîrșite aceste 100 de 
zile pînă la reluarea campio
natului.

Dar să sperăm că nu va fi 
vorba de hibernare.

Cele trei luni de iarnă ce 
vor urma, ne vor da prilejul 
să discutăm despre Dinamo 
București, Steaua, despre F.C. 
Argeș, ca și despre alții, des
pre toate frământările și spe
ranțele fiecărei echipe în parte. 
Deci, urmăriți-ne... 

nici o speranță portarilor.
Cum au ajuns Baratky, 

Fieraru și Rafinschi la această 
perfecțiune ? Trăgînd la poar
tă neobosiți sute și sute de 
lovituri la antrenamente. Ce 
bine ar fi dacă fotbaliștii noș
tri de azi le-ar urma exem
plul executînd la fiecare an
trenament, dacă nu sute, mă
car cîteva zeci de lovituri de 
acest gen...

G. MIHALACHE

ARĂDENE
„Am văzut schimbarea la 

față a adversarilor noștri, ne 
spunea după meci antrenorul 
Coco Dumitrescu. Cam în a- 
celași gen jucaseră și la 
București, cu Dinamo. Cu mai 
mult calm și cu o mai justă 
orientare în teren, poate am 
fi marcat mai devreme. Dar, 
atît coordonatorul nostru de 
joc, Axente, cit și o parte din 
coechipierii lui n-au avut răb
dare să construiască atent, pe 
drumul cel mai indicat în a- 
ceste condiții: mai întîi pe 
ARIPI...".

Cum „totul e bine cînd se 
sfîvșește cu bine", în final, 
după golul înscris de Bro- 
șovschi, Aradul iertase ido
lilor săi toate greșelile. Sea
ra, în oraș, un suporter lo
calnic mi se destăinuia în 
argou bănățean : „Din '54 
(n.n. de la ultimul titlu de 
campioană al U.T.A.-ei) n-am 
mai fost atît de ferice. Nu
mai s-o ținem tăt așa și în 
retur".

★
Fază controversată în min. 

55, generatoare de suspiciuni, 
încercăm s-o lămurim cu a- 
jutorul tușierului C. Petrea, 
erou principal în această 
secvență : „In momentul cînd 
Șchiopu a executat centrarea, 
eu am semnalizat poziție de 
ofsaid la Lereter. Colegul, 
meu, de la centru, C. Bărbu- 
lescu m-a observat ceva mai 
tîrziu și a fluierat cînd min
gea ajunsese deja la Lereter 
deviată, se pare, din piciorul 
unui apărător al clujenilor".

De aici și protestele gazde
lor, pe jumătate îndreptățite...

★
întoarcere de 180 de grade 

în concepția tactică a Iui 
Teașcă : de la „linie" la „be
ton". Poate special pentru a- 
cest joC dificil, disputat aca
să la lider, animat, se știe, 
mereu de aceeași dorință : to
tul pentru atac ! Puțin a lip
sit — numai cinci minute — 
ca „U" să plece la Cluj cu 
un punct. Ar fi fost un punct 
mare, un punct psihologic, 
care le-ar fi permis universi
tarilor și antrenorului lor să 
lucreze în tihnă o iarnă în
treagă. la redresarea echipei. 
Pe cînd așa ? Ce idei, ce 
structură vor defini pe băieții 
din Cluj în viitorul sezon ? 
Nu știm, să vedem, cine-1 
mai înțelege pe Teașcă...

— g. nic. —

FURNICA
Cu 17 puncte la activ, Po

litehnica lași pare o furnică 
ce cară o povară superioară 
greutății sale. Ultima victorie 
a ieșenilor (cu Petrolul) a ve
nit pe lume greu, ca un prunc 
născut cu dificultate. N-a tost 
primul succes obținut astfel, 
dar băieții antrenați de Jus
tin Șerban au avut har în 
această toamnă, izbutind să 
scoată chiar și puncte în cir
cumstanțe grele.

Anul trecut, Politehnica era 
mulțumită să învingă la Bir- 
lad sau Piatra Neamț, acum 
î.și rotunjește conturile pe 
„Republicii", eclipsînd Steaua. 
In fotbalul nostru bizar func
ționează o ecuație ireducti
bilă, pasibilă de verificat în 
fiecare club : o atmosferă mai 
morală = mai puțină medio
critate. Unde se realizează 
primul termen se ajunge și 
la următorul. Iată, probabil, 
substanța meritului lor; iată 

de ce ieșenii, cînd priveso 
acum din turnul clasamentu
lui citesc dedesubt, 13 nume, 
ei care erau obișnuiți să 
poarte clasamentul pe umeri. 
Dar, Politehnica Iași nu e un 
Eldorado. Ea conține un a- 
mestcc de traiectorii diver
gente, personalități în deve
nire urcă și se întîlnesc cu 
foste personalități care co
boară, plictisite de supliciul 
reînnoirii ritmice a presti

giului. Cizic, lanul, Lupulescu, 
Viorel Stoicescu, Contardo 
sînt monedele forte, în timp 
ce Constantinescu, Deleanu și 
Cuperman ne par amenințați 
de inflație și devalorizare.

17 puncte pot fi un tonic 
sau un euforizant. Studenții 
ieșeni nu le puteau obține 
decît intr-un fotbal ca al nos
tru, unde se sucombă și se 
renaște ca în poveștile arti
ficioase, forțate de mîna unui 
autor ieftin. Dacă se vor lăsa 
înecați de valurile amorului 
propriu vor risca în retur să 
aibă destinul unui balon, um
flat excesiv de către copii.

Deocamdată e bine. A- 
plauzele oferite fotbaliștilor 

ieșeni la sfîrșitui partidei cu 
Petrolul, pentru ofensiva lor 
de toamnă, au rămas suspen
date deasupra stadionului din 
Copou, asemeni unor stalac
tite ale bucuriei. Dar am cre
zut de atitea ori că asistam 
la începutul unei povești fru
moase, continuată și terminată 
apoi în culori de plumb și 
verde putred, incit am deve
nit prudenți în fața oricărei 
noi ispite.

Romulus BALABAN

PARADOXURI
• Din cele 90 de minute 

ale meciului de la Bacău 
dintre Dinamo și Steaua, oas
peții au dominat, cu fundașii 
instalați pe linia de centru, 
cel puțin 60.. în tot acest 
interval, băcăuanii au recurs 
la o apărare strictă, uneori 
disperată, Velicu și Lică Nun- 
weiller „bombardînd" nenu
mărate mingi fără adresă, ca 
să scape din strînsoare... 
Numărînd ocaziile de gol „cu
rate" ale partidei, balanța 
înclină din nou spre cam
pioni cu 4 ocazii mari față 
de una singură a gazdelor. 
Și, totuși, scorul a fost 3—1 
pentru Dinamo Bacău !

® „Bătrînii" celor două 
teamuri — Constantin și Lică 
Nunweiller, Jenei, Ghiță sau 
Creiniceanu — au fost, de 
departe, cei mai activi ju
cători de pe teren. Se zice 
despre o echipă că ea tre
buie să echilibreze elanul 
tinerilor cu experiența com- 
ponenților mai vîrstnici. La 
Bacău, situația a fost alta... 
în timp ce Muntean u sau 
Pantea, Dumitriu III sau 
Simionaș se menajau evident, 
„plimbîndu-se" pe teren, ju
cătorii mai vîrstnici se zba
teau pentru echipele lor. Să 
fie numai o chestiune de 
trac sau de lipsă a jocu
rilor grele, sau una — mult 
mai GRAVA — de menta
litate ?

Și ne-am fi așteptat ca 
lucrurile să arate exat t in
vers.

* La sfîrșitui partidei, 
dinamoviștii Munteanu și. 
Simionaș părăseau stadionul 
în uralele mulțimii de spec
tatori. De partea cealaltă, 
„speranța" bucureștenilor, lor- 
dănescu, își lua la revedere 
de la gazonul băcăuan cu 
lacrimi în ochi. Jucase nu
mai o jumătate de oră și, 
deși mai tînăr cu 2—3 ani 
decît Munteanu sau Simionaș, 
fusese mult maj periculos 
pentru apărarea ga idelor, 
decît băcăuanii pentru cea 
stelistă. Dar Munteanu și Si
mionaș marcaseră primele 
goluri ale lui Dinamo. Con
form legilor recunoștinței, 
isprava lor valora, la ten
siunea momentului, mult 
mai mult decît jocul curajos 
al bucureșteanului...

Ov. IOANIȚOAIA

Întrecerea finală a campionatului național ele juniori s-a des
fășurat în acest an în orașul Arad. Amplă trecere in revistă 
ă celor mai buni tineri gimnaști juniori din țară, concursul 
a oferit specialiștilor prezenți interesante concluzii privind 

gradul de pregătire a sportivilor ce vor Ii chemați să reabiliteze 
mîine gimnastica românească.

I-am rugat pe doi dintre tehnicienii care au urmărit finalele de 
la Arad să ne împărtășească opiniile lor în legătură cu concursul 
respectiv.

• Mai mult curaj în introducerea 
elementelor grele

MARILE PERFORMANȚE ALE MICILOR SPORTIVI

110 concurente, dintre care 32 
la categoria maestre, 33 la cate
goria I și 45 la categoria a H-a, 
reprezintă o cifră remarcabilă 
pentru concursul feminin. Daca 
de la întrecere, nu ar fi absentat 
echipele a 20 de județe, între care 
și . reprezentantele asociațiilor 
Flacăra Gh. Gheorghiu-Dej, Viito
rul București și C.S.O. Baia Mare, 
cu șiguranță că nivelul concursu
lui ar fi crescut considerabil.

' sint destule motive să apre
ciem că la nivelul junioarelor se 
remarcă un simțitor progres. Am 
in vedere atît conținutul și exe
cuția exercițiilor liber alese, cit 
și orientarea mai bună in pri
vința selecției. Multe dintre gim
nastele clasate pe primele locuri 
la categoriile a n-a șl I ar fi 
avut resurse spre a concura la 
categoriile imediat superioare. 
Daca acestea sint aspecte care ne 
bucura, trebuie să ne îngrijoreze, 
în schimb, faptul că două treimi 
din tinerele concurente pe care 
le-am văzut nu ne oferă nici un 
iei de speranțe pentru viitor. 
Este un semnal de aiarmă, de 
care trebuie să țină seama atît 
secțiile de performanță, cît șl 
antrenorii care se ocupă de pre
gătirea viitoarelor noastre loturi 
reprezentative.

S-au remarcat în mod deosebit 
gimnastele care au participat în 
acest an, în vacanțe, la taberele 
de pregătire în vederea „Cupei 
speranțelor olimpice", între aces
tea și celelalte concurente manl- 
festindu-se o diferență valorică 
netă. Concursul de Ia Arad ne-a 
arătat un sensibil progres la să
rituri, aparat la care un număr 
din ce în ce mai mare de gim
nasta esggutâ sărituri prin stînd 

pe miini, cu echer sau cu întoar
ceri. La paralele, exercițiile sînt 
încă prea scurte, lipsite de ele
mente originale, eu multe greșeli 
tehnice și de ținută. Numărul 
mare de’ căderi la bîrnă (multe 
din ele datorate Și temperaturii 
foarte scăzute din sală) ne arată 
că acest aparat trebuie să consti
tuie, in continuare, preocuparea 
noastră de bază in perioada de 
pregătire, fie la cluburi și aso
ciații sportive, fie în taberele de 
vacanță. Solul, proba cea mai 
spectaculoasă, a satisfăcut doar 
in parte exigențele, atît din punct 
de vedere al dificultății, cît și al 
compoziției exercițiilor liber 
alese. Deși mal multe gimnaste 
au prezentat în exercițiile lor 
salturi, doar trei concurente (Ma
riana Gheciov, Alina Goreac și 
Felicia Dornea) s-au încadrat în 
linia modernă a gimnasticii, ofe
rind salturi cu întoarcere.

Am așteptat mai mult de la 
gimnastele reprezentînd liceele 
cu program de educație fizică. 
Dar, din păcate, rezultatele nu 
ne-au dat motive de satisfacție. 
Concurentele din București, Bra
șov, Iași șl Galați, ca și cele de 
la școlile sportive din Odorhei, 
Sf. Gheorghe, Petroșeni, Satu 
Mare s-au prezentat deficitar atît 
sub aspectul pregătirii cît șl al 
selecției.

Este necesar ca pe viitor să se 
pună un accent deosebit pe pre
gătirea fizică a sportivelor, pe 
cea artistică, dar fără a se ne
glija citușl de puțin învățarea de 
elemente noi și de perfecționare 
continuă a celor deja cunoscute. 
Antrenorii trebuie să manifeste 
mai mult curaj în introducerea 
săriturilor mai grele, a salturilor 

CU șurub, a răsturnărilor pe bîr
nă, a combinațiilor originale, de 
mare efect, la paralele — căci 
numai astfel vom putea urca, 
pas cu pas, spre nivelul mon
dial.

încheind munca pe un an de 
zile și ținînd seama de unele re
zultate remarcabile realizate în 
1968 de secțiile de la Liceul nr. 4 
și C.F.R. (Timișoara), Șc. sp. 
Lugoj, Dinamo Bacău, Clubul 
școlar București, Vagonul Arad, 
Petrolul și Șc. sp. (Ploiești), E- 
lectroputere Craiova, Șc. sp. 2 
București, Farul Constanța, C.S.M 
Lugoj, Șc. sp. Oradea și Șc.. sp. 
Tg. Mureș, ca și de performan
țele unor gimnaste ca Rodica 
Secoșan, Mariana Gheciov, Maria 
Variu, Vanda Ispravnicu, Alina 
Goreac, Elisabeta Turcu, Mar-

• 0 cerință vitală 
repetări integrale

Un număr mai mare de gim
naști, comparativ cu anii prece
dent, și-au disputat titlul de 
campion național de juniori (30, 
față de 3 acum cîțiva ani), con
ținutul exercițiilor a devenit mai 
valoros, selecția, ținuta și mobi
litatea au fost mai bune — iatâ 
aspecte pozitive ale finalelor mas
culine care merită a fi relevate. 
Dar, întrecerile de la Arad au 
subliniat, în egală măsură, și 
cîteva neajunsuri care vor trebui 
să se afle în atenția antrenorilor 
noștri. Mă gîndesc, în primul 
rînd, la tehnica de execuție, la 
compoziția unor exerciții liber 
alese, la forță, capitole la care 
mulți concurenți s-au prezentat 
nesatisfăcător. Cum să explicăm, 
de pildă, faptul că doar cinci 
sportivi de categoria a II-a și 4 
candidați maestru au îndeplinit 
normele de clasificare sportivă ?

SE LASĂ ÎNCĂ AȘTEPTATE
cela Păunescu, Rodica Sabău, 
Ofelia Alexa, Claudia Pandelescu, 
Felicia Dornea ș.a., se cuvine să 
adresăm cîteva cuvinte de laudă 
și unor antrenori de gimnastică, în- 
trucît —- în ultimă instanță — este 
vorba și de munca și energia de
pusă de acești pasionați ai gim
nasticii: Norbert Kuhn, Maria 
Raicu, Tatiana Isar, soții Bibire, 
Ioan Pătru, Valeriu Munteanu, 
Florica Dobre, Francisc Darvaș, 
Jana Baltă, Aurelia Bunea, Vic
tor Cibi, Edmund Junker, Gheor
ghe Gorgoi, Iulia Rotărescu, Ele
na Sima.

Cu recomandarea ca anul vi
itor ei să muncească și. mai bine, 
să dea gimnasticii noi tinere și 
tineri capabili de mari perfor
manțe.

Maria SIMIONESCU 
antrenoare federală

pentru juniori
în tot timpul anului

Că la categoria I nici un sportiv 
nu a realizat acest barem ? !

Care anume neajunsuri s-au 
manifestat cel mai evident ? Mă 
voi referi la cîteva dintre acestea. 
La sol, acrobatica este lipsită de 
amplitudine și corectitudine, în 
special la efectuarea salturilor și 
răsturnărilor. Deși sînt elemente 
accesibile, salturile întinse și cele 
cu întoarcere nu figurează încă 
în mod satisfăcător în exercițiile 
gimnaștilor juniori. La cal cu 
mînere se observă o lipsă de. 
pregătire specială din partea tu
turor concurenților. Exercițiile 
sînt sărace, cu greșeli mari, mai 
ales la mișcările de bază: cercu
rile duble, foarfecele, deplasările, 
în consecință, și notele au fost 
extrem de mici la acest aparat 
(la toate categoriile). Lipsa de 
forță a concurenților se remarcă 
îndeosebi la inele,' unde mișcă

rile specifice nu ating nivelul de 
execuție cerut, iar cele de ba
lans nu au amplitudinea optimă. 
Mulți gimnaști continuă să mani
feste o tehnică defectuoasă la 
bătaie și la sprijinirea brațelor — 
la sărituri, ca să nu mai vorbim 
de repertoriul sărac al concuren
ților la acest aparat. La paralele, 
exercițiile liber alese au fost, în 
majoritatea cazurilor, prea scurte 
și cu greșeli elementare la unele 
mișcări importante, cum ar fi 
saltul sub bare, schimbul de 
sprijin, îndreptarea progresivă. 
Deși la bară mulți concurenți au 
prezentat exerciții cu o serie de 
elemente grele (dublu salt), și la 
această probă se observă încă 
multe greșeli, între care lipsa de 
întindere la trecerea prin stînd 
pe mîini, coborîre în extensie sau 
îndoirea brațelor la gigantice.

în ceeâ ce privește compoziția 
exercițiilor liber alese, se poate 
spune că, în general, acestea nu 
sînt suficient de bine studiate atît 
din punct de vedere al posibili
tăților și particularităților gim
naștilor, cît să în ceea ce privește 
cerințele regulamentare privind 
genul aparatului și succesiunea 
logică a elementelor. La sol, în 
special, elementele de legătură 
sînt uneori banale, încît fac să 
dispară continuitatea și unitatea 
combinației.

La categoriile lor de clasificare 
cîțiva gimnaști s-au evidențiat, 
totuși, și e bine să le consemnăm 
numele : Zoltan Banya, Liviu 
Morovan, Carol Covaci, Ion Mo- 
raru (cat. II), Dan Sabău, Liviu 
Mazilu, Andrei Iszlai (cat. I), 
Nicolae Achim, Aurel Bunescu, 
Nicolae Oprescu, Dan Grecu, 
Gheorghe Nicoară, Constantin 
Petrescu, Radu Branea și Adrian 
Stoica (cat. candidat maestru), 
în afirmarea acestor sportivi 
și-au adus contribuția și antreno
rii Mircea Bădulescu, Costache 
Gheorghiu, Ștefan Hargalaș, Ti
tus Isar, Andrei Botez, Petre Sa- 
cerdoțeanu, Gheorghe Stanciu, 
Cezar Cernușca ș.a.

în ceea ce privește arbitrajul e 
de reținut că brigăzile de arbitri 
nu au fost consecvente : ori au 
manifestat prea mare exigență, 
ori au fost prea darnice în note. 
Cred că aceasta s-a întâmplat din 
cauza necunoașterii suficiente a 
prevederilor codului de punctaj.

Dezvoltarea specifică și crește
rea rezistenței tinerilor noștri 
gimnaști (deficitare în momentul 
de față) pot fi realizate numai 
pe calea repetărilor integrale, a 
combinațiilor și execuțiilor în tot 

Alina Goreac, campioana de junioare pe 1968

timpul anului, indiferent de pe
rioada de antrenament, paralel 
cu învățarea de noi mișcări A- 
ceasta este o cerință de prim 
rang a metodicii actuale a antre
namentului în gimnastica de per
formanță și de ea trebuie să 
țină seama. în primul rînd, antre
norii care lucrează cu juniorii.

prof. Nicolae VIERU
secretar general 

al F.R. Gimnastică

t
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iN ,,C.C.E.“ LA POLOECHIPA FRANȚEI
IN „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" 1969

SEMIFINALA DE IA MOSCOVA

ECHIPE CONTINUĂ CURSA61 DE

ÎN RALIUL LONDRA-SYDNEY
2, — Echipajele 
la Raliul auto-

Federația franceză de hand
bal, organizatoarea viitoru
lui campionat mondial de 
handbal masculin, a confir
mat participarea echipei na
ționale la ediția jubiliară, a 
X-a, a „Cupei orașului Bucu
rești" din 1969.

In același timp, ea a luat 
act de participarea reprezen
tativei masculine a României 
la turneul pe care-1 va or
ganiza la începutul lunii mar
tie 1969 și la care vor mai 
lua parte R. F. a Germaniei, 
Cehoslovacia etc.

In pofida opoziției lui Spanghero, Țuțuianu execută o pasă excelentă
Foto i VASILE BAGE AC

COMENTARII ELOGIOASE LA ADRESA
RUGBYȘTILOR ROMÂNI

BOMBAY, 
participante 
mobilistic Londra — Sydney 
au sosit duminică la Bom
bay, unde urmează să se 
îmbarce pe o navă cu desti
nația Australia.

Prima a sosit mașina nr. 26 
„Mercedes" a englezilor Tay- 
lor-Innes, care a parcurs cei 
440 km de la frontiera In
diei în 4 h 38. Totuși, în cla
samentul general continuă să 
conducă echipajul Clark (An- 
glia)-Anclersson (Suedia) pe 
„Ford Lotus-Cortina". Printre 
ultimele abandonuri este de 
notat acela al francezilor 
Roger Mason și Jean Py, care

au intrat într-o barieră, acci- 
dentîndu-se grav. Ambii au- 
tomobiliști au fracturi.

Din cele 98 de echipaje 
care au luat startul în raliu 
la 24 noiembrie, la Londra, 
au mai rămas în întrecere 
61. După o traversare de 7 
zile cu vaporul, automobi
lele vor fi debarcate la Free
mantle (Australia de vest), 
de unde vor acoperi ultimii 
4 800 de kilometri ai aces
tei curse, cu o lungime to
tală de 16 000 kilometri. So
sirea este prevăzută a avea 
loc la Sydney în ziua de 17 
decembrie.

S-au încheiat întrecerile din 
ultima grupă preliminară a 
„C.C.E." la polo, care a reunit 
la Barcelona 5 formații. Dumi
nică seara, Partizan Belgrad 
a învins pe C.N. Barcelona cu 
9—6, iar N.C. Marseille pe 
Ethnikos Pireu cu 7—6. Clasa
ment final: 1. PARTIZAN
BELGRAD 8 p., 2. C.N, Barce
lona 6 p., 3. N.C. Marseille 
2 p., 4. Ethnikos Pireu 2 p., 
5. S.U. Viena 2 p.

In urma acestor rezultate, 
sîntem în măsură a vă comuni
ca cele 8 echipe care au rămas 
în cursă pentru cîștigarea tro
feului : Mladost Zagreb (actua
la deținătoare), Dinamo Mosco
va, Dynamo Magdeburg, Ferenc
varos Budapesta, Dinamo Bucu-

rești, Partizan Belgrad, C.N. 
Barcelona și N.C. Marseille.

Anul acesta, comisia de or
ganizare a competiției a hotărît 
ca cele două turnee semifinale 
să se desfășoare în zilele de 
13, 14 și 15 decembrie la Bel
grad și Moscova. Aseară, la 
Barcelona, a avut loc și trage
rea la sorți pentru aceste gru
pe. Campioana țării noastre, 
DINAMO BUCUREȘTI, va tre
bui să joace la Moscova, îm
preună cu C.N. Barcelona, Dy
namo Magdeburg și Dinamo 
Moscova, iar în grupa de la 
Belgrad (meciurile vor avea loc 
în noul bazin de 50 m construit 
în această toamnă în capitala 
Iugoslaviei) se vor întrece Par
tizan, Mladost, Ferencvaros și 
N.C. Marseille.

PROGRAMATE PENTRU ANUL 1969
Liga europeană de natație 

a stabilit, în cadrul unei re
uniuni desfășurată la Nisa, 
calendarul internațional pe

(Urmare din pag. 1)

CAT CU UN CURAJ ȘI 
O TENACITATE REMAR
CABILE, de la Dăiciulescu 
pînă la Dinu, trecînd de-

sigur și pe la cei trei 
„vechi" Demian, Irimescu 
și Wussek, ultimii rămași 
în echipa care, cu șase 
ani în urmă, reușise ulti
ma dată să ne învingă".

RUCBIULROMÂNESC CUNOAȘTE CONSACRAREA-
PARIS, 2. — Coresponden

tul Agerpres, Georges Das
căl, transmite : Toate rubri
cile sportive ale ziarelor 
pariziene apărute luni di
mineață scot în evidență 
victoria realizată la Bucu
rești de rugbyștii români 
care au învins cu scorul 
de 15—14 (12—8) „15”-le
Franței.

Ziarul „L’HUMANITE", cu 
titlul pe cinci coloane, „Iri
mescu este Camberabâro-ul 
român: 15 din 15“, scrie 
printre altele: „Francezii 
s-au izbit de 0 echipă foar
te puternică, dură chiar, de

netrecut în apărare... o echi
pă formată din jucători cu 
răspundere, bine pregătiți și 
avînd o incomparabilă con
diție fizică”.

în cronica sa, ziarul 
„L’AURORE", cu titlul pe 
întreaga primă pagină și 
cu o fotografie a echipei ro
mâne, în atac cu Ciobănel, 
publică corespondența trimi
sului său special Roger Cou- 
derc, în care scrie : ACEȘTI 
ROMÂNI, IN CONDIȚIE FI
ZICA EXCEPȚIONALA, AU 
FĂCUT SA VADĂ STE
LE 15-LE FRANCEZ, 
care era hotărît să în-

făptuiască misiunea sa de 
pelerin al unui joc frumos 
în Europa. Văzînd acest 
meci de la înălțime pot spu
ne . că linia ae 1 reisferturi 
a românilor a mers în apă
rare pînă la sacrificiu și a 
placai la picioare după cea 
mai bună tradiție. De altfel, 
TOATĂ ECHIPA ROMÂ
NIEI A FOST O MINUNA
TA MAȘINĂ DE APĂ
RARE".

Un alt ziar, „COMBAT”, 
sub titlul „O nouă înfringere 
a francezilor la București", 
scrie : „REUȘITA LUI IRI
MESCU, DEVENIT DUPĂ 
RETRAGEREA LUI PEN- 
CIU. REALIZATORUL FOR
MAȚIEI SALE, A PERMIS 
RUGBY-ULUI ROMÂNESC 
SA-ȘI GĂSEASCĂ CONSA
CRAREA, cu primul său 
succes de acum șase ani și 
al treilea din întîlnirile cu 
echipa Franței".

RECORDURI ROMANEȘTI

OINMOVIȘTII BUCUREȘTENI ÎNVINGĂTORI

a fost surprinsă 
blocaj și de ata- 
al maghiarilor, 
următorul. Ulti-

- j . (Urmare din pag. 1)
Itlord'-f r' ■■■■ .

cîștigat și setul doi, intr-un fi
nal de asemenea debordant, Di
namo Moscova 
de revenirea la 
cui percutant 
cedînd clar pe
ma parte a jocului s-a desfă
șurat într-o egalitate perfectă, 
pînă aproape de sfîrșit cînd ma- 
ghiarii n-au mai făcut față ata
cului moscoviților. S-au remar
cat : V. Kaciarava, V. Petrenko, 
V. Borșci, V. Teodorov de la 
învingători, Matyas Maksin, 
Ferenc Janosi și Istvan Molnar 
de la învinși. Au arbitrat co
rect Zwerjanski (Polonia) și 
N. Tărchilă.

Programul de după-amiază a 
fost deschis de meciul dintre 
Spartak Sofia și Selecționata 
Gwardia Wisla (m), în care vo
leibaliștii bulgari au obținut o 
victorie meritată cu 3—1 (—12, 
6, 13, 9).

Polonezii, cu o garnitură mai 
firavă, s-au descurcat greu în 
fața „tunarilor" bulgari din rîn- 
dul cărora s-au remarcat Mi
hailov, G. Anghelov și Dimi
trov.

După acest meci a avut loc 
festivitatea de deschidere, In 
cadrul căreia tovarășul general 
maior Constantin Mleșniță a 
urat succes participanților la 
cea de a X-a ediție a Dinamo- 
viadel de volei.

In continuare, dinamovlștii 
bucureșteni au primit replica 
monimilor lor din 
care au dispus cu 
12). Jucătorii noștri 
înfruntat o echipă
guroasă, care nu s-a considerat 
în nici un moment învinsă, nici 
chiar atunci cînd a fost condu
să la diferențe apreciabile, lup- 
tînd din răspuleri f i ntru redu
cerea handicapului. Voleiba-

liștii bucureșteni au făcut, însă, 
un meci de zile mari utilizînd 
tot felul de combinații tactice 
pentru derutarea adversarului, 
care a fost surprins deseori 
prin pase scurte deasupra fi- 
leului, sărituri înșelătoare și 
diagonale scurte. Pe de altă par
te, loviturile de atac ale lui 
Corbeanu, Tirlici, Smerecinschi 
și Schreiber n-au putut fi o- 
prite de blocajul sportivilor 
berlinezi. Foarte bine au acțio
nat și ridicătorii Cozonici și 
Stoian, care au servit pase idea
le trăgătorilor sau au participat 
ei înșiși, cu succes, la atac.

Scorul a evoluat astfel: 4—0, 
4—2, 5—2, 5-3. 10—3, 10—8... 
14—10, 15—10 (I) ; 0—1, 6—1,
6—3, 7—3, 7—5, 8—5... ’ 10—6, 
12-6, 12—8, 13-8, 13—9, 15—9 
(II) ; 1-1, 2-1, 2-2, 3-3, 4-3, 
4—6, 5—6, 5—7, 8—7, 8—9, 11—9, 
11-11, 14-11, 14-12, 15-12.

Dinamo București : Smere
cinschi Cozonici, Tirlici, Cor- 
beanu (Papugiu), Stoian, Schrei
ber, Dynamo Berlin: D. Efler, 
Kielgus (Edeling), Kessel, Web
ner, A. Efler, Haseloff.

Au arbitrat foarte bine Th. 
Todorov (Bulgaria) și D. Țiba 
(U.R.S.S.).

întîlnirea următoare, dintre 
formațiile feminine Dinamo 
București și Comb. Gwardia+ 
Wisla s-a soldat cu o prețioasă 
victorie a bucureștencelor, cu 
3-0 (9, 3, 12).

o-
R.D.G., de 
3-0 (10, 9, 
au avut de 
tenace, vi-

Prima zi s-a încheiat cu me
ciul dintre deținătoarea „C.C.E.” 
la fete, Dinamo Moscova și Dy
namo Berlin (R.D.G.). Au cîș
tigat, surprinzător dar meritat, 
jucătoarele germane 
(14, —12, 11, —14, 8).

Programul de azi : 
Dozsa Budapesta —- 
Berlin (m) ; Dinamo

cu 3—2

ora 9 —
Dynamo 
Moscova

LOTURILE NAȚIONALE

UE BASCHET PENTRU 1969
trecute, Biroul F. R. 
a alcătuit loturile na-

Zilele 
Baschet 
ționale care ne vor reprezenta 
țara în cursul anului 1969. Fi
rește, componența reprezenta
tivelor poate suferi modificări, 
în funcție de forma sportivilor 
și de unele propuneri care mai 
sînt așteptate din partea antre
norilor. Deci, ușile sînt deschi
se și pentru intrare și pentru 
ieșire. Iată loturile :

SENIORI (antrenori Al. Po
pescu și M. Nedef): Gh. Novac, 
M. Albu, R. Diaconescu, A. 
Cernea (Dinamo Buc.), D. No- 
sievici, A. Savu, E. Jekely, T. 
Ta rău, P. Czmor (Steaua), N. 
Bîrsan, Fr. Dikay (Polit. Bra
șov), M. Riihring („U“ Cluj), 
D. Haneș, V. Popa, T. Săuca 
(Polit. Buc.), M. Chivulescu 
(Polit. Galați) ; SEN1OARE-T1- 
NE RET (antrenor Gr, Costescu): 
Sanda Dumitrescu, Cornelia Ta- 
flan, Gabriela Ciocan, Ileana 
Ghiță, Bogdana Diaconescu, 
Ecaterina Vogel (Polit. Buc.), 
Suzana Szabados, Floarea Tran
dafir, Constanța Andreescu

(I.E.F.S.), Cornelia Petrie, Ma
ria Nedelea (Voința Brașov). 
Elena Mareș (Polit. Brașov), 
Doina Rusu (A.S.A. Cluj), Oc
tavia Bițu, Anca Racoviță, I- 
rina Vasilescu (Rapid Buc.), 
Margareta Pruncu (Constructo
rul Buc.), Olimpia Păcuraru 
(„U” Cluj), Ana Deak (Șc. sp. 
Arad), Rodica Marinescu (Șc. 
sp. Craiova), Gabriela Fordea 
(Șc. sp. Bacău), Eugenia Sal- 
cu (Șc. sp. Sibiu), Ana Popov 
(Șc. sp. Ploiești), Ana Gros- 
skopf („U“ Timișoara), Doina 
Iftimie (Viitorul Dorohoi) ; TI- 
NERET-MASCULIN (antrenori 
V. Popescu și P. Vasiliu): A. 
Purcăreanu. D. Georgescu, V. 
Troacă (Polit. Buc.), V. Irimie, 
V. Moisin, N. Pîrșu, Dan Ro
man (I.E.F.S.), M. Roxin (Ra
pid Buc.), D. Dumitru, R. Mar- 
tinescu (Șc. sp. Constanța), C. 
Huică (Șc. sp. Bacău), C. Mo- 
raru, N. Samson (Polit. Galați). 
Gh. Cîmpeanu, L. Caloș („U“ 
Timișoara), D. Bădescu (Polit. 
Brașov), D. Nicolescu (Acade
mia militară), L. Weber (Ști
ința Petroșeni)»

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

— Dozsa Budapesta (f) ; ora 
15 — Dinamo București — 
Spartak Sofia (f), Dinamo 
București — Qomb. Gwardia-l- 
Wisla (m) ; Dynamo Berlin — 
Comb. Gwardia + Wisla (f), 
Ruda Hvezda Praga — Dinamo 
Moscova (m). O fază de la unul din derbiurile budapestane, Csepel —

M.T.K. 2—1 : Kandi (Csepel) trimite balonul spre poarta 
adversă

fotbal pe glob • fotbal pe glob •
CAMPIONATELE ÎN ȚĂRILE EUROPENE

UNGARIA : Ferencvaros 
pe primul loc

Etapa a 28-a : Ferencvaros
— Vasas 2—1 ; Ujpesti Dozsa
— Videoton 6—1 ; Dunauj- 
varos — Szeged 3—1 ; 
ved — Salgotarjan 
Szombathely — Gyor 
Egyetertes — Diosgyor 
Csepel — Pecs 1—0 ; 
banya — M.T.K.
Ferencvaros 28 
Ujpesti Dozsa 28 
Vasas Budapesta

28
28

PORTUGALIA : Duelul 
Benfica — Porto continuă

PE PISTELE
DIN STRĂINĂTATE

Participînd duminică la 
un concurs, desfășurat pe 
pista artificială din Buda
pesta, patinatorii dinamo- 
viști Maria Tașnadi și 
Victor Sotirescu au reali
zat noi recorduri. Prima 
a alergat 1500 m în 2:45,7 
(v.r. 2:46,0). Iar Sotirescu 
a fost cronometrat pe 
500 m cu 44,5 (v.r. 44,7). 
Amîndoi s-au clasat pe 
locurile secunde în pro
bele respective.

anul 1969. Acesta cuprinde, 
în linii mari, următoarele 
competiții :

30—31 martie, la Trento 
(Italia) : concurs internațional 
de tineret; 15—17 august, la 
Viena : 
pene de tineret (născuți pînă 
în 1954) 
Bolzano 
pei la sărituri ; 23—24 august: 
Cupa Europei la natație (Bu
dapesta — feminin și o loca
litate din R.F. a Germaniei 
ce urmează a fi stabilită pen
tru înot-masculin) ; 27 august 
— 9 septembrie la Lisabona : 
Universiada ; 12—13 septem
brie, la Blackpool (Anglia) : 
Turneul celor șase nățiunh

Noua competiție „Cupa Eu
ropei" prevede trei grupe în 
ordinea valorii natației prac
ticată în fiecare țară Româ
nia figurează în grupa B 
împreună cu Austria, Italia, 
Spania, Finlanda, Polonia, 
Cehoslovacia și Iugoslavia.

campionatele euro-

; 22—24 august, la
(Italia) : Cupa Euro-

Returul meciului dintre echipele 
Creff Madrid și Academica Coim
bra (Portugalia), din cadrul 
C.C.E. la baschet feminin a reve
nit sportivelor spaniole cu 71—25 
(33—10). învingătoare și în pri
mul joc, baschetbalistele din Ma
drid s-^au calificat pentru turul 
următor, în care vor întîlni echi
pa Politehnica București. Alte trei 
echipe calificate : Akademik So
fia (76—34 în meci retur cu Co
legiul din Ankara), VTSK Buda
pesta (71—54 cu Goettingen) și 
Clermont-Ferrand (87—42 cu Riri 
Mendrisio).

X. KURMANN MAI RAPID
CA OLE RITTER

19
18

0.
2 !
2 !

Varșovia, întîlnirea 
de handbal dintre 
masculine ale Po-

Disputată la 
internațională 
selecționatele 
loniei și Franței s-ă încheiat cu 
victoria gazdelor la scorul de 
26—14 (13-8).

Cu prilejul unui concurs 
de ciclism desfășurat pe 
velodromul acoperit din 
Zurich,, elvețianul Xavler 
Kurmann a stabilit un nou 
record mondial pe distanța 
de 10 km, fiind cronome
trat cu timpul de 12:26,2 
(medie orară 48,244 km). 
Vechiul record mondial 
era de 12:33,8 și aparținea 
danezului Ole Ritter.

Hon-
2—1 ;
2—0 ;
1-1 ;
Tata-

58—24
95-26

45
44

Scrimera maghiară Ildiko Rejto a 
cîștigat proba de floretă a turneu
lui de la Viena, înaintea suedezei 
Kerstin Palm și a austriecei Wal
traud Peck. La sabie : Pezsa (Un
garia) 5 v, Pawlowski (Polonia) 
4 v, Wanetchek (Austria) 2 v etc.

Florin Gheorghiu a fost învins 
de spaniolul Arturo Pomar, In 
runda a 7-a a turneului de șah 
de la Mallorca. Petrosian a remi
zat cu Diaz del Coral, iar Larsen, 
învingînd pe Medina, acumulează 
6 p în fruntea clasamentului.

Hajduk 1—1. Partida dintre 
echipele Vardar 
fost arnînată.

Dinamo Zagreb
16

Steaua roșie 16

Ș' Velez a Finala campionatelornale - - -
sud.
Bill Bowrey, învingător cu 6—4,
6—3, ‘ ", - ‘ ‘
Stone. La
— Lesley

. ----- r------------- internatio-
de tenis ale Australiei de 
la Adelaida, a revenit luiEtapa a 11-a : Setubal — 

Sporting 0—0 ; Benfica — 
Academica 3—2 ; Belenenses
— C.U.F. 1—1 ; F.C. Porto — 
Tomar 2—0 ; Leixoes — Var- 
zim 2—0 ; San Joanense — 
Atletico 1—0. Partida Braga
— Guimaraes a fost 
din cauza 
ticabil.
Benfica 
Porto

terenului
arnînată 
imprac-

12 2
7 6

2 39—13
3 38—14

26
20

SPANIA : Real continuă seria 
succeselor

4—6, 6—4 asupra lui Allan 
femei : Karen Krantzke
Hunt 4—6, 9—7, 6—1.

spadă din cadrul tur-

Proba de dublu din turneul inter
național de tenis de la „Madison 
Square Garden" din New_York a 
revenit cuplului Ken 
(Australia) — Pancho 
(S.U.A.), învingător cu
6—2 în fața perechii americane 
Dennis Ralston — Earl Bucholz. 
E
Rutierul sovietic Vladimir Soko
lov a cîștigat etapa a 8-a a Tu
rului ciclist al Mexicului (Aguas
calientes — San Juan de Los 
Lagos, 125 km). Sokolov continuă 
să conducă în clasamentul gene
ral individual, 
cânii Radames 
5:04 și de Jesus Sarabia

Rosewall 
Gonzales 

15—13,
Proba de 
neului internațional de spadă de 
la Bad Durkheim (R.F.G.) a fost 
ciștigată de sportivul englez 
Ralph Johnson, care a totalizat 
4 victorii. Pe locurile următoare 
s-au clasat : Soupizet (Franța), 
Kost (R.F. a Germaniei), Gorthelp 
(Olanda) și Menghi (Luxemburg).

Etapa a 11-a: 
drid — Granada 
badell — Valencia 
laga — Saragossa 
panol Barcelona

Ma- 
Sa-
Ma-
Es-1 21—11 17

2 14-10 17
11
11

7 3
8 117

13
5

10
39
36

6 62—35 
5 48—28

CEHOSLOVACIA : Spartak 
Trnava a obținut o nouă 

victorie
Etapa a 12-a: Spartak 

Trnava a dispus cu 1—0 de 
Inter Bratislava, iar Banik 
Ostrava a învins cu 3—0 pe 
Sparta Praga, Alte rezultate : 
■V.S.S. Kosice — Lokomotiv 
Kosice 1—1 ; Z.V.L. Jilina — 
Jednota Trencin 0—0 ; Union 
Teplice — Slovan Bratislava 
2—1. în clasament conduce 
Spartak Trnava cu 19 p, ur
mată de Banik Ostrava 15 p, 
Slovan Bratislava 14 p etc.
ELVEȚIA : Lausanne a realizat 

scorul etapei
Etapa a 12-a : Lausanne — 

Basel 5—0 ; Chaux de Fonds
— Bellinzona 6—2 ; Lugano — 
Sion 2—0 ; Lucerna — Ser- 
vette 3—3 ; Winterthur — 
Bienne 3—3 ; Young Boys — 
St. Gall 3—0 ; “
— Zurich
Lausanne 
Lugano

Honved

3—2.
Grasshoppers

12 9 1 2 41—19 19
12 8 0 4 21— 9 16

FRANȚA :
amenință poziția liderului

Etapa a 14-a : Ajaccio 
Bastia 
bourg 
i-i; 
o—i; 
0—0 ; 
4—0 ; 
0—1; 
0—0 ; 
4—0.
sament se află formația Bor
deaux cu 23 de puncte, ur
mată de St. Etienne — 21 
puncte (un meci mai puțin 
jucat) etc.
IUGOSLAVIA: Steaua Roșie 

învingătoare cu 8—1

Etapa a 16-a : Dynamo Za
greb — Rijeka 3—0 ; Steaua 
roșie — Maribor 8—1 ; Voj- 
vodina — Celik 1—0 ; Olym
pia — Zagreb 0—2 ; Radnicki 
— Partizan 3—1 ; Sarajevo — 
Zelesniciar 0—1 ; Proleter— 
O.F.K. Beograd 0—1 ; Bor —

St. Etienne

4—0 ; Rouen — Stras- 
3—0 ; Nice — Rennes 
Nantes — Red Star 
Valenciennes — Lyon 
Marseille — Nimes 
Sedan — Bordeaux 
Sochaux — Monaco

St. Etienne — Metz 
Pe primul loc în cla-

Real
2-1 ;
2-1;
1—1 ;

— Ponte- 
vedra 2—1 ; Deportivo Co
runa — Barcelona 1—0 ; 
Atletico Madrid — Cordoba 
3—0 ; Atletico Bilbao — Real 
Sociedad 3—1 
Elche 1—1.

Real Madrid 
Las Palmas

Las

11 io
11 7

BULGARIA : Jekov 
goluri

în cadrul sferturilor de finală ale 
C.C.E., la tenis de masă (feminin), 
la Berlin, echipa Aussenhandel 
Berlin a învins cu scorul de 5—0 
formația iugoslavă Mladost Za
greb.

urmat de mexi-
Trevino

Meciurile din divizia secundă a ligii engleze atrag zeci de 
mii de spectatori. Iar „actorii" răsplătesc din plin publicul 
din tribune, după cum se poate vedea in această frumoasă 
săritură a portarului Jackson, de la Millwall. în meciul cu 

Crystal Palace. Ultima a cîștigat cu 2—0

Etapa a 14-a:
Cerveno Zname — 
Pleven 3—1 (Jekov 
toate golurile învingătorilor ; 
unul din penalty). Înainte de 
acest meci, într-un cadru fes
tiv, fostul internațional Ivan 
Kolev a fost sărbătorit cu 
prilejul retragerii sale din 
‘activitatea fotbalistică. Slavia 
— Cernomoreț Burgas 1—1 ; 
Lokomotiv Plovdiv — Levski 
1—0 ; Beroe — Botev Vrața 
0—0 ; Dobrudja — Spartak So
fia 1—0 ; Lokomotiv Sofia — 
Trakia 2—1 ; Minior — Ma
rek 1—1 ; Dunav Ruse — 
Cerno More Varna 2—2.

14 11 2 1 43—19 24 
Plovdiv

14 9 4 1 27—12 22 
14 10 1 3 28—13 21

T.S.K.A. 
Lokomotiv
Levski

1 0 23— 9 21 
3 1 17—13 17

Palmas

T.S.K.A. 
Spartak 

a înscris

Iată-l pe italianul Remo Golf arini (dreapta), noul campion 
european la categoria mijlocie-mică, trimițând o dreaptă 
puternică în figura învinsului său, francezul Jo Gonzales, 
în meciul disputat acum cîteva zile pe ringul de la Foggiâ 

(Italia)
Telefoto : A.P.—AGERPRES

Trimisul nostru special, ROMEO CĂLĂRĂȘANU, transmite:

FESTIVAL OLTEANU PE RINGUL 
DE LA SALZGITTER

Boxerii
(prin
s-au 
la înfiin- 

de box

dinamoviști din nou
te-

im-
SALZGITTEK, 2 

lefon). — Duminică 
plinit 25 de ani de 
țarea primei secții 
din localitatea vest-germană,
eveniment pe care cunoscutul 
manager, dl. Mantzinger, l-a 
onorat cu o reuniune inter
națională. Deși puțin obosiți 
după meciurile de sîmbătă de 
la Holzminden, boxerii dina- 
moviști s-au străduit să ofere 
celor peste 2 000 de spectatori 
meciuri de valoare. Pugiliștii 
dinamoviști și îndeosebi Ion

Olteanu au fost la înălțime. 
Mijlociul nostru, mai bun de 
la un meci la altul, a încru
cișat mănușile cu Poppe, un 
boxer extrem de combativ si 
rezistent. Olteanu a dominat, 
a plasat directe de stînga de 
mare efect, s-a blocat la timp, 
revenind imediat, exploziv, în 
atac. El a obținut o mult a- 
plaudată victorie precum și 
cupa acordată de organizatori 
celui mai tehnic pugilist. Iată 
celelalte rezultate: M. Con- 
stantinescu învinge K.O. II 
Augustin, P. Iuga b.p. Ho-

învingători
nisch, Mariuțan învinge K.O.
I Hoffman, Crudu b.p. Mu
ller, Thierbach învinge KO.
II Mihalcea, Păpălău b.p. 
Grenlich (juniorul dinamovist 
a boxat excelent, și-a trimis 
de două ori adversarul la po
dea, deși acesta a fost mai 
greu cu 8 kg la cîntarul ofi
cial !), Stanef învinge K.O. 
I Werner, Schubert b.p. Ga- 
nea, C. Ghiță meci nul cu 
Fiedler. Boxerii dinamoviști 
se reîntorc marți, în Capitală, 
la ora 14, cu avionul.

40368
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