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VINERI, LA ARAD

Întîlnirea Vointa-Polizei Viena,
în „C.C.E.“

ECHIPELE BUCUREȘTENE PE PRIMELE LOCURI [•
Ia tenis de masă după 3 zile in

Sezonul competițional 
cial de tenis de masă se 
în toi. Pretutindeni pe

ofi- 
află

. con
tinent au loc diferite meciuri 
în cadrul diverselor turnee 
internaționale, în „Liga euro- 
peană“, „Cupa campionilor 
europeni", „Cupa orașelor târ
guri”. Și, bineînțeles,' printre 
concurenți se află și sportivii 
români. Numai că, din pă
cate, nu și cu succesul pe 
care l-am fi dorit. După com
portarea reușită a fetelor, cu 
precădere a Măriei Alexan
dru, la internaționalele Iu
goslaviei, a venit apoi dusul 
rece, eșecurile fără drept de 
apel de la Moscova și Ma- 
riestad (Suedia). Dar întrece
rile continuă, așa că echipele 
noastre — cu excepția C.S.M- 
Cluj, eliminată — sînt din 
nou Ia start.

Bunăoară, vineri, la Arad,

formația feminină Voința din 
localitate va ipritni replica 
echipei campioane a Austriei, 
Polizei Viena. întîlnirea con
tează pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor 
europeni". Partida este aștep
tată cu încredere de elevele 
antrenorului Emil Procopeț, 
abia reîntoarse dintr-un tur
neu întreprins în Ungaria și 
Cehoslovacia. Din lotul de 
bază alcătuit din Eleonora 
Mihalca, Magdalena Lesai, 
Lidia Sălăgeanu și Judit Cre- 
jec, antrenorul Procopeț va 
alege trei jucătoare pentru a 
susține meciul cu Polizei Vi
ena.

Tearnul oaspete cuprinde pe 
Gabi Srnekal, Elisabeth Wil- 
linger și Elisabeth Bacher. 
Echipa vieneză și-a anunțat 
sosirea pentru joi seara la 
Arad.

Dinamo viada

de volei
Competiția Internațională de 

Aolei „Dinamoviada11 a conti
nuat ieri, în saia din șos. 
Ștefan cel Mare, cu meciu
rile etapei a IlI-a. Jocurile 
de dimineață au adus față in 
față formațiile feminine Di
namo Moscova — Spartak 
Sofia și Combinata Gwardia 
+ Wisla — Dozsa Budapesta. 
Prima întîlnire s-a caracte
rizat prințr-o luptă aprigă, 
din care au ieșit învingătoare 
voleibalistele sovietice, mai 
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MISTIFICĂRI
FINANCIARE...
• LA C.J.E.F.S. BOTO-

ȘANI - RECORD
DE ARUNCAT BANI! 

® 0 FOAIE DE ARBI-

TRAJ FANTOMĂ SI
UN ANTRENOR ÎN
„FORMÂ"

■ Control financiar la Consi
liul Județean pentru educație 
fizică și sport Botoșani. Lume 
agitată, emoționată și contra
riată. La fiecare jumătate de 
oră, revizorii impută cîte o 
suină! Pentru decontarea 
transportului echipei de. bas
chet fete din Dorohoi (pe baza 
biletelor de sosire în Boto
șani) și „contradecontarea" a- 
ceștor bilete și la înapoierea 
în Dorohoi- Pentru mesele 
servite în plus cu ocazia unei 
etape județene de volei, bas
chet și șah, etapă care s-a 
terminat mai devreme și s-a... 
servit mai tîrziu. Pentru a- 
tîtea și atîtea mistificări fi
nanciare !

Acum, controlul a ajuns la 
un caz ceva mai dificil. în 
zilele de 1—2 mai 1968 s-a 
desfășurat la Botoșani o în
trecere de baschet la care au 
participat trei echipe, susți- 
nînd — conform foilor de ar
bitră) — trei întîlniri. La ve
rificare,'însă, se prezintă „jus
tificări" pentru patru echipe. 
„Ce facem" ? întreabă revi
zorul. „Știți, de fapt, au fost 
patru echipe", răspund orga
nizatorii. „Foarte bine. Să ve
dem foaia de arbitraj a celei 
de a patra echipe".

Se aduce foaia. în copie- 
Cu semnături indescifrabile. 
Cu o evoluție a scorului dacă 
nu dubioasă, cel puțin nese
rioasă. De pildă: de Ia 
39—40 se ajunge la scorul de

44— în favoarea... unei șter
sături. Oamenii cifrelor rețin 
această inedită foaie de ar
bitraj, ^eținînd totodată și 
părerea specialiștilor Federa
ției române de baschet. A- 
dică : echipa Viitorul Dorohoi 
(trecută „A" în această foaie 
de arbitraj) nu putea juca cu 
echipa „B“ ('Școala sportivă 
Botoșani) pentru simplul 
motiv că prima este o for
mație de fete, iar cealaltă o 
formație de băieți. Cu alte 
cuvinte, Burlacu Gh. și Sacu . 
S. (care „tradus" înseamnă 
Burlacu Gheorghe și Sacu 
Ștefan) nu puteau juca — 
conform regulamentului — cu 
Iftimie D. și Gherbiș B- (care 
tot „tradus" înseamnă Iftimie 
Doina și Gherbiș Bianca). A- 
ceasta, nemaivorbind de fap-

Ora 16,30 :
Dinamo Moscova — Spartak 

Sofia (m)
Dynamo Berlin — Combi

nata Gwardia + Wisla (m)
Ruda Hvezda Praga — Di

namo București (m)
Rezultatele etapei a III-a :
Dinamo Moscova — Spartak

Sofia (f) 3—1 (8, 13, —11, 14).
Comb. Gwardia + Wisla — 

Dozsa Budapesta (f) 3—1 (8, —16, 
8, 11).

Dinamo București — Spartak 
Sofia (m) 3—0 (11, 3, 11).

Ruda Hvezda Praga — Dy
namo Berlin (m) 3—0 (6, 10,10).

Dinamo București — Dy
namo Berlin (f) 3—1 (9, —13, 
11, 13).

Comb. Gwardia 4- Wisla — 
Dozsa Budapesta (m) 1—3
(16, —3, —14, —8).
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T. VASILE

(Continuare in pag. a 2-a)

lucide în atac șî mai atente 
în apărare. Această superiori
tate s-a concretizat mai preg
nant în setul I, în care Di
namo Moscova a condus per
manent la diferențe confor
tabile, adjudecîndu-și-1 clar. 
Același lucru s-a petrecut și 
în prima parte a setului ur
mător (10—2) după care, însă, 
sofiotele și-au organizat mai 
bine apărarea și au punctat 
decisiv, remontînd din han
dicap (14——13). Cîteva greșeli 
tehnice comise de ele în fi
nal au dus la pierderea se
tului- Revenirea jucătoarelor 
bulgare s-a accentuat la re
luare, cînd Bogdanova a di
rijat cu pricepere acțiunile

;o:
a

Aurelian BREBEANU
Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare tn pag. o 4-a)

Blocajul echipei Spartak a fost deseori 
surprins de pasele scurte ale lui Stoian 
finalizate cu promptitudine de trăgători. 
!n imagine, ridicătorul dinamovist îi oferă 
lui Schreiber încă un prilej de a puncta 
decisiv (Dinamo București—Spartak Sofia)

Foto : V. BAGEAC

SiMBÂTÂ, IN SALA FLOREASCA

HANDBALIȘTII ROMÂNI AU CA OASPE
O ALTĂ ECHIPĂ DE CERTĂ VALOARE:-

REPREZENTATIVA R. D GERMANE

Gruia — unul din cei mai eficienți jucători ai echipei 
române — in plină acțiune Foto: A. NEAGU

Poate că nici dacă s-ar fi 
străduit în mod special, fe
derația noastră nu ar fi reușit 
Să OFERE SUCCESIV HAND- 
BALIȘTILOR ROMANI 
SIBILITÂTEA A DOUA 
VANȘE “ - - —
DE EI ‘ ca și de 
amatori 
pitală.

Prima 
care au 
îfitrecere 
slovaci, s-c ........
cum se știe, CU REZULTATE 
DINTRE CELE MAI BUNE 
PENTRU SELECȚIONATA
ROMANA.

Acum, URMEAZĂ INTÎLNI- 
REA CU REPREZENTATIVA 
R.D. GERMANE pe care jucă
torii români au înfruntat-o 
ultima oară tot în cadrul tur
neului final al ultimei s ediții 
a C.M. Atunci, în seria preli-

po- 
_ _ RE-
MULT AȘTEPTATE 

__z1? numeroșii 
de handbal din Ca-

dintre ele, cea în 
avut ca parteneri de 

: pe jucătorii ceho- 
s-a consumat, după

minară, la Eriksdahlhallen 
din Stockholm, reprezentanții 

noștri erau conduși cu 14—13 
în ultimul minut de joc și 
doar un șut senzațional al 
lui Gruia a adus egalarea (cu 
6 secunde 
final î).

Nu este, 
rare dacă 
TIDA CU

înainte de fluierul

exage-
PAR- 

_____ _ . ACEASTA FORMA
ȚIE A FOST CEA CARE A 
DAT CELE MAI MULTE 
EMOȚII JUCĂTORILOR RO
MANI, făeînd ca debutul lor 
in competiție să fie prea 
puțin strălucit. In aceste con
diții este lesne de înțeles că 
cei 14 handbaliști care se pre
gătesc în aceste zile sub în-

deci, nici o 
spunem că

drumarea antrenorilor Nico
lae Nedef și Eugen Trofin 
așteaptă cu multă nerăbdare 
partida cu reprezentativa R.D. 
Germane, care va avea 
sîmbătă 7 decembrie în 
Floreasca, începînd de Ia ora 
19.

Meciul se anunță, însă, pasio
nant, nu numai prin prisma 
dorinței de victorie a jucăto
rilor români. CI ȘI PRIN VA
LOAREA, UNANIM RECU
NOSCUTA, A CELOR DOUA 
FORMAȚII.

în perspectivă, deci, un joc 
interesant, echilibrat și dina
mic, a cărui conducere a fost 
încredințată arbitrului suedez 
Lenart Larsson.

loc 
sala

Cititi în pag. a 4-a : ,
CORESPONDENTA SPECIALA DIN BERLIN, 

DESPRE LOTUL CE VA EVOLUA LA BUCUREȘTI

CONCLUZIILE ANCHETEI INTERNAȚIONALE A AGENȚIEI I.S.K.

LIA MANOLIU
ȘI VIORICA VISCOPOLEANU 

printre primele sportive ale lumii
(Citiți amănunte in pag. a 4-a)

Inginerul Drimer a avut 
ieri o zi grea, lungă, dar 
bună- Dimineața, întrerupte
le cu Teodorescu și Ungu
reanu (ambele remiză) i-au 
adus un punct, iar după-a- 
miază, în partida cu ambițio-

AZI SE TRAGE CORTINA ÎN DIVIZIA A
PITEȘTI: ora 14, F. C. ARGEȘ-DINAMO BUCUREȘTI

Astăzi, la Pitești, se va dis
puta ultima partidă a turu
lui campionatului. Cele două 
adversare, F. C. Argeș și Di
namo București, sînt dornice 
să obțină ambele puncte puse 
în joc. Prima, fiindcă o vic
torie ar feri-o de complexul

retrogradării, secunda, deoa
rece s-ar apropia de U.T.A. 
Iată mobilurile ce se vor în
frunta fără menajamente, în 
pofida comportării, oarecum 
deosebite, pe care au avut-o 
cele două formații în această 
toamnă.

Duelurile Dinamo București — F. C. Argeț, deși recente, 
au devenit, totuși, tradiționale prin dîrzenla cu care cele 
două formații iși apără șansele.

Imaginea de mai jos (surprinsă de reporterul nostru 
V. Bagcac. în returul campionatului divizionar trecut) 
redă, caracteristic, un duel între fundașul piteștean Barbu 
și atacantul dinamovist Haidu.

sul debutant Ghizdavu, el a 
mai înscris încă unul, vrînd 
să demonstreze ascendența 
experienței asupra elanului. 
Și astfel, Dolfi Drimer preia 
șefia clasamentului acestei fi
nale

Combate bine și „ultimul 
mohican11, dr. Octav Troia- 
nefccu. După remiza lejeră 

cu Ungureanu el se menține 
în imediata apropiere a lide
rului, socotind — probabil — 
că un turneu trebuie contro
lat înainte de a fi cîștigat

Revelația concursului este, 
însă, juniorul Aurel Urzică. 
Șahist prin vocație, acest 
băiat de 16 ani are în față 
tot viitorul. în primul rînd, 
pentru că este serios. Copil 
fiind (vîrsta pe care n-a pă- 
răsit-o încă definitiv) Urzică 
își sacrifica micile economii 
cumpărînd cărțile poștale ne
cesare participării la 
cursuri de sah 
denia ’

In ros!, totul 
Iov l-a învins 
limp ce Stanciu 
Moz.e.ș eu Reicher și Zara cu 
Mititel i au făcut remizele de 
rigoare. IN CLASAMENT: 
Drimer 7>/2 p, Troianescu 7, 
Ungureanu și Mititelu 6‘ •, 
Reicher, Stanciu și Szabo 6.

(V. CH)

con-
prin corespon-

normal : Pav- 
pe Segal," în 

cu Sz^bo,

I
n fiecare an, lege imuabilă 
a firii, unii dintre eroii sta
dioanelor trec cu bărbăție, 
dar — orice s-a spune — și 
cu ușoară nostalgie, limita 
maximă a vîrstei ce le îngă

duie accesul la marile performante.
E un moment care se cere respectat 

și prețuit. Nu poate fi, însă, decît 
regretabil că un asemenea moment 
este neînțeles șau ignorat de cei care, 
de fapt, ar trebui să figureze ca autori 
principali în consemnarea lui sărbă
torească

Și, așa, de-a lungul anilor, într-o zi 
sau alta, intr-un deplin anonimat, ca 
și cum nimic deosebit nu s-ar fi pe
trecut, au dispărut din arena sportivă 
mari campioni ca Simian Ismaiiciuc, 
Lean Roiman, Nicolae Linca, Gheorghe 
Fiat, Gheorghe Pîrcălâbescu, Viorel 
Moraru sau — incredibil — chiar 
lolanda Balaș. Ce lungă poate fi o 
asemenea listă I...

Nu s-a înțeles la timp că nu tre
buia să se întîmple așa, ca gestul 
de recunoștință datorat sportivului să 
fie abandonat și înlocuit cu actul 
ingratitudinii. Cînd și cînd, s-au făcut 
auzite, e drept, _ propuneri de sărbă
torire a sportivilor care-și semnau, 
după ani de glorie si triumf, retra
gerea din activitatea competiționalâ. 
Dar, de fiecare dată, mai importante 
se dovedeau a fi, pentru cei vizați, 
preocupările de a asigura cucerirea 

___,__________ j ale primului meci 
de fotbal, volei sau baschet si. actul 
sportiv, festiv prin conținutul lui, mo
ralmente obligatoriu în contextul trăsă
turilor etice ale sportului nostru, era 
amînat sine-die.

Ce răsplată — dacă poate fi vorba 
de așa ceva — așteaptă, oare, spor
tivul care și-a dăruit întreaga tinerețe 
stadionului, străbâlînd prin labirintul 
atîfor obstacole drumul spre piscurile 
măiestriei și purtînd în cinstire, pe 
toate meridianele, tricoul tricolor ? 
Mu premii sau cadouri — cum poate 
mai cred unii activiști sportivi — ci 
ceva mult mai simplu, deși mult mai de 
preț. Pentru că, desigur, e incalculabil 
prețul cuvîntului de mulțumire, bun, 
sincer, pe deplin meritat, adresat spor
tivului pentru acele eforturi, de ase
menea incalculabile, de permanentă 
autodepășire și pentru statornica lui 
prietenie cu stadionul.

Greu de crezut că nu se putea evita 
această întîrziere în făurirea unei fru
moase și nobile tradiții. Dar, ca și în 
alte cazuri, se pare că numai menta
litatea greșită potrivit căreia trebuie 
să se facă bine numai ceea ce este ’ 
„prevăzut în regulamente", a fost de 
vină. Cine să se ocupe de sărbătorirea 
sportivilor fruntași, a campionilor și 
recordmanilor ? Fiecare a cam lăsat 
lucrurile, pe seama altuia. Cluburile 
în responsabilitatea consiliilor munici
pale, acestea în cea a consiliilor jude
țene s.a.m.d.

După cum se știe, ziarul SPORTUL 
a inițiat sărbătorirea unor vechi spor
tivi, ca Nicolae Tapu sau — mai re
cent — Virgil Mormocea, pionieri ai 
ciclismului nostru, așteptînd ecourile 
corespunzătoare nu numai în birourile, 
ci și în sufletele unor activiști spor
tivi cu munci de răspundere.

Acum 
trei mu 
torirea 
handbal 
Covaci, 
„semicercul", așa cum se cuvine, într-o 
atmosferă de sinceră și emoționantă 
prețuire. Duminică, Alexandru Penciu 
executa lovitura de începere în me
morabila partidă de rugby România — 
Franța și mii de spectatori îi scandau 
numele. Inițiativele (chiar întîrziate) ale 
federațiilor de specialitate merită elo
gii. Nu este însă acesta și un răspuns 
dat celor care uită că trebuie să îm
plinească frumoasa și plăcuta misiune 
de a onora fiecare schimb din ștafeta 
anilor în care se scrie noua istorie 
a sportului românesc ?

Dan GARLEȘTEANU

I
 preocupările ce a 

obsedantelor puncte 
de fotbal volei sa

I
I

cîieva zile, în sala Floreasca, 
de spectatori aplaudau sârbâ- 
binecunoscutilor jucători de 
Bulgaru, Telman, Nodea și 

Patru mari sportivi părăseau

\

I

I

Aurel Urzică, mezinul actualei finale a campionatului național 
de șah, se simte excelent în compania maeștrilor. Mai mult chiar, le 

face zile grele

MODERNIZAREA PIRTIEI DE SCHI DE LA BĂIȘOARA
Primele lucrări de reamena- 

jare a pîrtiei de lîngă cabana 
Băișoara, aflată în masivul 
Gilăului, au început în toamna 
anului trecut, cînd schiori din 
Cluj, Cîmpia Turzii, Turda 
și Băișoara au lărgit pista, au 
curățat-o de buturugi, făcîn- 
d-o accesibilă concursurilor 
județene.

In acest an, s-a trecut la o

nouă inițiativă. Peste 40 de 
sportivi clujeni și turdeni, 
precum și elevi ai Școlii ge
nerale din comuna Băișoara, 
au prestat mai mult de 2 000 
de ore de muncă voluntară. 
Ei au defrișat pădurea pe o 
lungime de 300 m, au lărgit 
și lungit pîrtia care are acum 
2 km, cu o diferență de nivel 
de 350—400 m. Pista pornește

de pe Vârful Buscatul (1679 
m) și are sosirea în Valea 
Iancului, iar pe parcurs sînt 
înscrise două „S“-uri. Tn cu
rmă, un buldozer va face ul
timele retușări, iar anul viitor 
vor fi construite un complex 
de cabane și un schi-lift (la 
baza Vîrfului Buscatul).

PETRU NAGY, coresp.
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LABORATORUL

PENTRU

SOCIOLOGIA 

SPORTULUI
Marți seara a avut loc 

la sediul Școlii sportive 
nr. 2 din Capitală ședința 
de constituire a Laborato
rului pentru sociologia 
sportului. La ședință au 
fost prezenți ing. Nicolae 
Sîrbu, vicepreședinte al 
Consiliului Național de 
Cercetări Științifice, prof, 
dr. Henri Stahl, din colec
tivul catedrei de sociologie 
a Universității București, 
dr. Ovidiu Bădina, consi
lier al ministrului pentru 
problemele tineretului, 
conf, univ- Leon Țopa de 
la Institutul de științe pe
dagogice, dr. Nicu Alexe, 
directorul Centrului de 
cercetări științifice al 
CNEFS, Ștefan Costea, di
rector în Ministerul Invă- 
țămînttului, Anghel Vra
bie, șeful secției de meto
dică a CNEFS, Rodica Si- 
mionescu, secretar științi
fic al Comisiei de coordo
nare a activității științifice 
a CNEFS, Vladimir Kras- 
nasevski, sociolog la In
stitutul de expertiză și re
cuperări a capacității de 
muncă, Vladimir Simio- 
nescu, inspector în Minis
terul învățămîntului, Ha- 
ralamb Culea, cercetător la 
Laboratorul de sociologie 
al Ministerului învățămîn
tului, Maria Larionescu, 
cercetătoare la Institutul 
de filozofie al Academiei 
R.S.R., Paul Caravia, cer
cetător la catedra de so
ciologie a arhitecturii a 
Institutului de Arhitectură 
„Prof. Ion Mincu“.

Au fost prezenți, de a- 
semenea, reprezentanți ai 
Inspectoratului școlar Bucu
rești, cadre cu munci de 
răspundere în CNEFS, di
rectori ai unor școli spor
tive din țară, profesori de 
educație fizică.

La ședință a luat parte 
și prof. Elena Guști, vă
duva eminentului savant 
Dimitrie Guști, întemeieto
rul școlii românești de so
ciologie.

Cuvîntul' de deschidere 
a fost rostit de prof. 
Constantin Popescu, direc
torul Școlii sportive nr. 2, 
care a subliniat însemnă
tatea traducerii în viață a 
unei inițiative destinată să 
integreze și mai mult fe
nomenul sport în contex
tul social-cultural- Apoi, 
prof. Romulus Spirescu, 
director-adjunct al Școlii 
sportive nr. 2, a prezen
tat în sinteză hotărîrile ce
lui de al II-lea Seminar 
internațional de sociolo

gia sportului desfășurat în 
Austria și a enunțat unele 
principii care vor sta la 
baza noului laborator.

în discuțiile purtate în 
continuare, vorbitorii au 
salutat ideea înființării 
Laboratorului pentru so
ciologia sportului care va 
coincide cu nucleul acti
vității practice, într-un do
meniu unde investigațiile 
sînt abia la început.

Laboratorul pentru so
ciologia sportului își va 
desfășura activitatea săp- 
tămînal, marțea, începînd 
cu luna ianuarie 19G9.

ÎNCOTRO SE ÎNDREAPTĂ
BASCHETUL NOSTRU FEMININ?

Aveam convingerea că, în 
urma consfătuirii la care fede
rația de baschet invitase pe 
toți antrenorii echipelor divi
zionare, ai formațiilor partici
pante la campionatele școlare 
și de juniori, pe activiștii sala- 
riați și voluntari ai secțiilor 
cluburilor și asociațiilor spor
tive și pe jucătoarele din toate 
categoriile, vom putea răspun
de clar și precis întrebării ex
primată în titlu' acum, dar care 
ne frămîntă (și, desigur, nu 
numai pe noi) de mai multă 
vreme. De aceea, am așteptat 
cu nerăbdare respectiva con
sfătuire, gata să consemnăm 
viile dezbateri pe care le anun
țaseră multiplele... discuții, ne
oficiale, din ultimele săptămini 
și chiar luni. Doream să ascul
tăm, în sfîrșit, criticile des
chise ale celor care consideră 
drept eșecuri participarea re
prezentativelor noastre femi
nine la campionatul european 
de senioare, la balcaniada ju
nioarelor, etc. etc. Dar, 
mai cu seamă, doream să ascul
tăm sugestiile celor mai com- 
petenți tehnicieni, în mod fi<- 
resc, direct interesați — asupra 
a ceea ce trebuie făcut de a- 
cum înainte, pentru ca basche
tul nostru feminin să iasă din 
impasul evident în care se află.

Ce ne-a oferit însă consfă
tuirea (anunțată din vreme an
trenorilor din țară și, cărora 
federația le asigurase trans
portul și cazarea).

1. Absența unor antrenori di
vizionari (V. Geleriu-Universî- 
tatea Cluj, I. Mandache-Viito- 
rul Dorohoi, L. Niculescu-Școa- 
la sportivă Craiova, L. Gruber- 
Voința Tg. Mureș, Gh. Lăză- 
rescu-Voința București).

2. Comoda și destructiva ne
păsare, caracteristică antreno
rilor de baschet, ilustrată prin 
pasivitate atunci cînd au fost 
invitați să discute problemele 
importante ale baschetului fe
minin și să dea sugestii.

Doar cîțiva dintre cei pre
zenți au abordat unele aspecte 
de reală însemnătate pe care

le expunem succint în rîndu- 
rile de mai jos :

— echipele școlilor sportive 
participante la divizia B să nu 
mai poată candida la lupta 
pentru titlul de campioană de 
junioare ; trebuie îmbunătățite 
formele de selecție a junioare
lor (Gh. Roșu);

— pentru selecționata țării 
care ne va reprezenta la cam
pionatul european de junioare, 
să fie alese jucătoare cu acti
vitate în divizia A ; lotul ju
nioarelor mici să fie selecțio
nat, în primul rînd, ținîndu-se 
seama de calitățile fizice; ar
bitrajul să fie larg, pentru a 
crea jucătoarelor situații ase
mănătoare cu cele din parti
dele internaționale (N. Martin).

Au urmat concluzii, sfaturi 
și... gata. Cu aceasta, mult aș
teptata consfătuire s-a încheiat, 
fără a afla, nici pe departe, 
încotro se îndreaptă baschetul 
nostru feminin. Ne-am fi aș
teptat să se dezbată modalită
țile de depistare și. instruire a 
jucătoarelor cu talie înaltă, 
mijloacele de îmbunătățire a 
pregătirii fizice generale și spe
ciale, de sporire a îndemînării, 
de evitare a actelor de indis
ciplină, ivite destul de des în 
ultima vreme, motivele nivelu
lui scăzut ai meciurilor din di
vizia A și, în general, ce tre
buie făcut pentru ca baschetul 
nostru feminin să-și recapete 
locul fruntaș pe care l-a deți
nut ani de zile în ierarhia eu
ropeană. Nu am aflat nimic 
din toate acestea. în schimb, 
am constatat, încă o dată, că 
cei oblighți (prin meseria ce 
și-au ales-o) să contribuie la 
progresul baschetului feminin 
preferă să discute pe Ia col
țuri, să-și manifeste negativis
mul cu o pasiune demnă de o 
cauză mai bună, să se în
grijească de rezolvarea intere
selor personale, imediate.

în aceste condiții, totuși, în
cotro se îndreaptă baschetul 
nostru feminin ?...

D. STANCULESCU

PE PISTELE DE APĂ...

în mas multe orașe ale 
țării s-au desfășurat între
cerile preliminare pentru ob
ținerea haremurilor de par
ticipare la tradiționalul con
curs republican al speranțe
lor, care va fi găzduit în 
acest an (21—23 decembrie) 
în piscina de 50 m de la 
Ploiești.

MIRCEA HOIIOIU 
REVINE...

In piscina de 25 m. din 
Reșița s-au întîlnit recent 
cei mai buni înotători din 
localitate și din Timișoara 
în cadrul unui concurs do
tat cu „Cupa Carașului". 
Printre „cronometrele" care 
merită a fi subliniate se află 
și acel 67.5 al lui Mircea 
Hohoiu la 100 m spate, rea
lizat după numai două luni 
de antrenament efectiv.

Alte rezultate: H. Schier 
57,6 la 100 m liber ; E. Ai
mer 65,0 la 100 m delfin și 
59,1 la 100 m liber ; Al. Kuhn 
1:17,0 ș.i E Strempel 1:17,4 
la 100 m bras ; Anca An
drei 67,0 ,1a 100 m liber
(A. Rudeanu, coresp.).

SUCCESE PLOIEȘTENE 
LA GALATI

In concursul care a reunit 
sportivi din Ploiești, Mediaș, 
Sibiu, București și Galați în 
bazinul de 25 m din ora
șul dunărean, cele inai bune 
performanțe au fost realiza
te de tînărul ploieștean (10 
ani) Adrian Popovic!: 33,7

Ia 50 m și 1:16,8 la 100 m 
liber. Este demn de reținut 
și un 1:27,0 obținut de Emil 
Tschiltsche (10 ani) de la Ra
pid București pe distanța de 
100 m spate. (T. Siriopol. 
coresp.).

NE VIZITEAZĂ 
CHEMI E HALLE

Echipa de polo a clubului 
Chemie Halle va întreprinde 
un turneu în Capitală. Ju
cătorii din R. D. Germană 
vor susține mai multe parti
de oficiale și de antrenament 
cu formațiile bucureștene 
Vineri, de la ora 17, în ba
zinul Floreasca, oaspeții vor 
întîlni pe Rapid București, 
iar săptămîna viitoare vor 
juca două partide cu echipa 
Steaua. De asemenea, mai 
sînt prevăzute cîteva me
ciuri de antrenament pe care 
poloiștii din Halle le vor sus
ține în compania unei se
lecționate de tineret a Ca
pitalei, precum și a campio
nilor țării.

ÎNOTĂTORI romani 
ÎN FRANȚA

Un grup de tineri înotă
tori români au concurat zi
lele trecute la Drancy, Mon- 
treuil și Corbeille. Iată cî 
teva din rezultatele înregis
trate : Anca Groza 3:03,2 — 
200 ni bras (nou record fete 
categ. B), 1:15,5 — 100 m del
fin și 1:26,8 — 100 m bras ; 
L. Copcealău 5:22,7 — 400 
m mixt (r. p.) și 2:26,3 — 
200 m mixt (r. p.); VI. Belea 
1:06,9 — 100 m spate și 
2,28,3 — 200 m mixt ; 1. 
Miclăuș 1:05,2 — 100 m del 
fin și 2:10,4 — 200 m liber ; 
Lucia Radu 1:10,5 — 100 m 
liber, 2:50,3 — 200 m mixt, 
1:23,0 — 100 m spate și 2:54,4 
— 200 m spate.

MISTIFICĂRI FINANCIARE...
(Urmare din pag. 1)

tul că în formația elevilor 
apar trecuți și... cavalerii flu
ierului (David Joji și Aurel 
Fantu), care arbitraseră cu... 
o foaie înainte. Rîsul lumii!

Dar, recordmanul acestor 
manevre financiare rămîne 
antrenorul de box Mihai Rai- 
cu. Omul care, prin hotărâ
rea nr. 13 din 2 aprilie 1968, 
este încadrat de către 
C.J-E.F.S. Botoșani oa antre
nor cu o normă întreagă (sa
lariul 1425 lei) și cu încă o 
jumătate de normă (alți 700 
lei) pentru — rețineți — 
„CENTRUL DE PREGĂTIRE 
A BOXERILOR TE CATE
GORIE GREA" ! Desigur, 
contrar prevederilor care in
terzic cumulul de funcții în 
cadrul aceleiași unități, con
trar celor mai elementare 
norme de etică și probitate, 
care nu admit crearea unor 
venituri nejustificabile, prin 
înființarea — în cazul nostru 
— a unui centru fantomă de 
box.

Cum a reacționat antreno
rul Mihai Raicu cînd a vă
zut serviabilitatea conducerii 
C.J.E.F.S. Botoșani,' cînd a 
simțit că aici este teren Slab, 
că se umblă cu improvizații 
financiare (începînd cu de
contarea — fără acte — a 
unor nevinovate răcoritoare 
și terminînd cu mistificarea 
și justificarea unor presu
puse cheltuieli de transport, 
cazare etc) ? In primul rînd, 
el și-a adus aminte că, an- 
gajîndu-se ca antrenor la 
C.J.E-F.S. Botoșani, acesta nu 
i-a verificat bogatul său „pal
mares" într-o serie de nere
guli financiare consemnate în 
fostele regiuni București, Hu
nedoara, Argeș și Galați, ne
reguli pentru care a fost con
damnat. Așa se explică în

crederea oarbă a C.J.E.FS. 
Botoșani, de a-i da pe mînă 
bani !

Și, ca la box, după o re
priză de tatonări, antrenorul 
Mihai Raicu a început ata
cul. Cîteva clin „loviturile" 
sale: 1579 lei — mese, ser
vite în perioada 29.V — 11. 
VIII.1968 cu ocazia unor de
monstrații de box în comu
nele județului, justificate cu 
tabele fictive, 7074 lei — 
echipament sportiv procurat 
în perioada 4.IV.—15.VII., 
echipament care a fost ... gă
sit lipsă Ia inventar ; 4 262
lei — avansuri acordate, dar 
nejustificate ; 16 678 lei —
diverse materiale sportive, 
procurate prin comenzi fal
sificate.

Profitînd de faptul că nu 
este controlat, antrenorul Mi
hai Raicu, într-un elan de 
sacrificiu profesional, cere să 
fie trimis pe teren- Oriunde ! 
Fie și la București, pentru a 
procura diverse materiale și 
echipament sportiv. Așadar, 
bani de deplasare (1 200 lei), 
comenzi în alb, fără a se spe
cifica numele delegatului, 
fără a se preciza furnizorul. 
A-easts se întîmpla la 2 sep
tembrie a.c. La 6 ale aceleiași 
luni, antrenorul Raicu cere 
telefonic suplimentarea avan
sului, cu încă 2 600 lei. Con
tabila Veronica Turculeț re
fuză trimiterea sumei, ară- 
tînd că susnumitul mai are a- 
supra sa un avans nejustifi
cat. Dar, în urma dispoziției 
tov. Gheorghe Paraschiv, pre
ședinte al C.J.E.F.S. Botoșani, 
și a tov- Boris Minteanschi 
(vicepreședinte) i se mai ex
pediază 2 000 lei, iar după 
numai două zile și restul de 
600 lei. Bănuind că lucrurile 
nu pot merge astfel la infinit, 
că pînă la urmă ar putea da 
de bănuit, Mihai Raicu for

țează în a doua „repriză" a 
acestei dispute nelegale și 
cîștigă ÎNCĂ 1500 LEI. Tot 
avans spre decontare, tot 
fără justificare, tot cu apro
bare care călca legile în 
picioare !

Ce face în acest răstimp 
„delegatul" la București ? In 
acest răstimp, antrenorul Rai
cu se duce, de pildă, la ma
gazinul universal București și 
cumpără materiale și echipa
ment sportiv. Dar, nu rulete 
pentru atletism, pucing-ball- 
uri, sau manechine pentru 
lupte. Nu ! Omul modifică 
notele de comandă și tîrgu- 
iește canadiene, pantaloni de 
schi, pulovere, bocanci, — tot 
ce se poate vinde mai ușor 
pe piață. Apoi, Raicu dispare 
si în bugetul C.J.E.F.S. Bo
toșani APARE, O PAGUBA 
DE 20 356 LEI ! Nu însă îna
inte de a expedia și o „lo
vitură indirectă" la adresa a- 
sociației sportive Avîntul Bo
toșani, pe care o păgubește 
CU SUMA DE 15 812 LEI. 
(Aici avea doar o jumătate 
de normă !.-.)

Bineînțeles, pentru „țineri" 
repetate, Mihai Raicu va fi... 
descalificat. .„ Sperăm însă că 
și gazdele /care, indirect, i-au 
făcut jocul să primească „de
ciziile" corespunzătoare.

Este inadmisibilă și de con
damnat ușurința cu care unii 
activiști ai C.J.E.F.S. Boto
șani au încurajat incorectitu
dinea, lăsînd să se strecoare 
în grădina avuției obștești, ba 
chiai să o devoreze ii stin
gheriți, oameni cu trecut du
bios, cu antecedente penale 1

Climatul de disciplină, de 
respectare a normelor finan
ciare trebuie instaurat la 
C.J.E.F.S. Botoșani, aceste 
două îndatoriri fiind indis
pensabile în munca tuturor 
activiștilor sportivi!

România BMinge aprig disputată intre înaintările echipelor
și Polonia (în tricouri albe)

Foto : C. NEDELCU

MOTIVELE
UNEI NEMULȚUMIRI
© Evoluția sub așteptări a secunzilor;
© Activitatea internațională a cluburilor;
© înaintea ultimei etape

chiar din titl ul

de toamnă a diviziei A

Pe bună dreptate, primele 
comentarii care au urmat a- 
cestei memorabile duminici 
rugbystice, au pus, în prin
cipal, accentul pe meciul 
România — Franța. Trebuie 
însă arătat că această zi de 
1 decembrie a impus unui 
examen mai complex sportul 
cu balonul oval, el mai 
avînd de trecut și alte probe, 
în primul rînd, este vorba 
de partida România B — 
Polonia.

Se arăta,
articolului de luni, că linia 
de treisferturi a formației B 
a ratat meciul ca spectacol. 
De fapt, se poate chiar spu
ne că nota obținută de acest 
compartiment a fost la li
mita corigentei. Echipa a în
vins cu 15—3 (6—3), dar spi
ritul in care a jucat, felul 
în care a reușit, pînă Ia urmă 
și rloar după nepermise chi
nuri, să-și depășească neex- 
perimentații adversari, au 

dat de gîndit.
Meciul, era amical, iar va

loarea partenerilor de între
cere nu justifica exagerata 
sete de victorie, concretizată 
adeseori prin năpustirea oar
bă, a „secunzilor" rugbyului 
românesc. în plus, tracul pa
ralizant care nu i-a părăsit 
nici o 
niilor 
prenta 
și pe ________    ..
fost neplăcut pentru publi
cul bucureștean să constate 
că o echipă care, în săptă- 
mînile precedente, ținuse în 
șah de cîteva ori „XV“-le 
prim nu reușea să se descurce 
acceptabil în fața unei for
mații ca cea a alb-roșilor. 
în acest context, n.u pot fi 
condamnați spectatorii care 
și-au manifestat — este drept, 
prea sonor — dezaprobarea 
pentru factura jocului liniei 
de treisferturi. A fost ne
voie ea înaintarea să-și asu-

clipă pe jucătorii li- 
dinapoi și-a pus am- 
pe execuțiile tehnice 
orientarea tactică. A

în- 
A.

Nu a luat sfîrșit, însă, 
trecerea divizionarelor 
Duminică se vor disputa par
tidele Agronomia Cluj — 
Gloria București, Rulmentul 
Bîrlad —Progresul București, 
Știința Petroșeni — Construc
torul București, Grivița Ro
șie București — Universita
tea Timișoara, Dinamo Bucu
rești — Politehnica Iași și 
Steaua București — Farul 
Constanța.

Iată, de altfel, clasamen-
tul înaintea ultimei etape a
turului:
1. Dinamo 10 9 0 1 121- 47 28
2. Steaua 10 8 1 1 192- 74 27
3. Grivița Roșie 10 7 1 2 150- 61 25
4. Farul , 10 6 1 3 113- 65 23
5. Universitatea 10 4 3 3 68- îi) 21
6. Politehnica 10 5 0 5 77- 88 20
7. Rulmentul 10 3 2 5 49- 77 18
8. Știința 10 3 1 6 58- 60 17
9. Agronomia 10 2 3 5 68-146 17

10. Gloria 10 2 1 7 55-122 15
11. Constructorul 10 2 1 7 67-155 15
12. Progresul 10 2 0 8 66-110

Dialog cu cititorii
• Tov. FLOREA FLORES- 
U — Plopeni. „Vă rog

să-mi spuneți care echipă de 
fotbal este cea mai valoroa
să din punct de vedere teh
nic și care formație dove
dește cele mai mari carențe 
în această privință".

Greu de răspuns, într-ade- 
văr. Totuși, credem că nu 
greșim, afirmînd că U.T.A. 
are un stil de joc curat, plă
cut. Componenții acestei for
mații, între jocul în forță și 
subtilitățile tehnice, le pre
feră pe cele din urmă. In 
a doua categorie (cele cu ca
rențe) intră mai multe echi
pe și de aceea ne abținem 
să' dăm ȘT nume. Ne-ar lua 
prea mult spațiu...
• UN GRUP DE IUBI

TORI AI FOTBALULUI DIN 
SIGHIȘOARA. Constatarea 
dv. nu constituie' o nouă des
coperire. Rezultatele au con
firmat acest lucru : fotba
liștii noștri s-au comportat 
mult mai bine în partidele 
amicale și mai ales în cele 
susținute pe teren propriu. 
Motivul e cu totul altul decît 
cel expus de dv. Cauzele sînt 
foarte complexe (de ordin 
psihic/ neîncredere în posi
bilitățile proprii, teama de 
adversari și ,de jocuri în de
plasare, tactică de joc și 
multe altele).

® Tov. I. BUNA, Tr. CĂ
LIN, R. BERGER, Iotul 502, 
Anina. Aveți o poziție lău
dabilă. Indiferent de simpa
tii, să nu se facă favoruri u- 
nor echipe sau jucători. Va
loarea și comportarea lor să 
decidă. Cît ne privește pe 
noi, la timpul respectiv am 
salutat și apreciat saltul în
registrat de echipele din pro
vincie, pozițiile lor fruntașe 
în actualul clasament al di
viziei A. De aceea conside
răm ca nejustificată teama 
că cineva se gîndește să- 
încurce pe U.T.A. sau 
Craiova. 
U.T A. și 
de atîtea 
rîi. deși

@ Tov. 
C1U, str.
București. în filmul meciului 
respectiv s-a spus care jucă
tori și cum au executat cor
netele (Martinovici și Kallo). 
Considerăm că e normal să 
se descrie mai pe larg ac
țiunea, plasamentul și execu
ția tehnică a celui ce înscrie 
un gol (cazul lui Dumitrache 
și Domide) decît executarea

,U“
căAmintiți-vă

Petrolul au cucerit 
ori campionatul ță- 
sînt din provincie.

OVIDIU STAN. 
Viitorului nr. 21,

unui corner. Dacă trebuie să 
ne 
pe 
ne 
tat 
ne 
cît 
un 
reușește să facă un stop. 
Cui i-ar folosi ?

® Elevul D. SOFRONIE, 
str. Olteni, nr. 12, București 
Ancheta respectivă e în curs 
de desfășurare, Rezultatele 
referitoare la „Cei mai buni 
10 sportivi ai anului" vor fi 
publicate în ziarul festiv, de 
Anul Nou.

@ Tov. DAN POPA, str. 
Neptun nr. 24, Brașov. Pen
tru ancheta „Cei mai buni 10 
sportivi ai anului", așa cum 
ațj găsit de cuviință și dv. 
că e bine, pe un singur loc 
se trece echipajul, adâugîn- 
du-le numele tuturor sporti
vilor care 
dobîndirea 
pective.

@ Tov.
Grupul școlar forestier Curtea 
de Argeș. Pe plan central nu 
se organizează asemenea 
cursuri. Pentru o explicație 
mai largă, vă rugăm să vă 
adresați comisiei de handbal 
din cadrul C.J.E.F.S. Argeș.

9 Tov. ION GORAN, A- 
rad. „Pentru jocul cu Elveția 
am venit de la Arad, sperînd 
să asist la un spectacol fot
balistic frumos. N-a fost rău, 
dar a rămas mult loc pen
tru mai bine. Chiar și pe 
Domide l-am văzut de multe 
ori jueînd mai bine decît în 
reprezentativă.

Mai grav, este altceva : pe 
stadionul 
București am 
spectatori care 
tat cu nimic I 
unui spectacol 
Alături de lipsurile echipei, 
ei au contribuit în egală mă
sură la jocul slab din prima 
repriză. Au pîndit prima gre
șeală a jucătorilor noștri 
pentru a începe huiduielile, 
fluierăturile și invectivele la 
adresa lor. Cu un asemenea 
„suport moral" e și greu să 
realizezi o performanță mai 
bună".

De acord cu dv. tovarășe 
Goran. Poate că citind aces
te rînduri. spectatorii în cau
ză își vor revizui maniera de 
a... susține echipa națională 
în situațiile dificile.

bucurăm și să-1 lăudăm 
un internațional — cum 
cereți dv. — că a execu- 
bine cornerul, atunci nu 
mai rămîne de făcut de- 
să ne entuziasmăm cînd 
component al naționalei

au contribuit la 
succeselor res-

C. MAN, elev,

„23 August" din 
văzut mulți 
nu au aju- 

la realizarea 
I fotbalistic.

C. ALEXANDRU

O PROBLEMĂ CONTROVERSATĂ

CU SAU FĂRĂ TABELĂ DE MARCAJ?

/ 
. / 
y

Tabela de marcaj a ap£i 
pe vremea jocurile amica 
cînd ținea 
concurs, arbitrii ocazionali scri
ind pe ea numărul bilelor și 
popicelor doborîte. Mai tîrziu, 
cînd meciurile de popice au 
început să fie conduse de ar
bitri calificați, tabela de mar
caj s-a diversificat, acolo în- 
registrîndu-se alături de re
zultatele individuale, și cele 
parțiale, pe manșe de „plin" 
și „izolat".

Pe măsură însă ce jocul de 
popice s-a perfecționat și, mai 
ales, o dată cu dezvoltarea 
activității competiționale ofi
ciale, tabela de marcaj sau, 
mai bine zis, modul ei de 
folosire au stîrnit multe dis
cuții. Controversele s-au ac
centuat mai mult după înce
perea campionatului divizio
nar, ceea ce ne-a deterTninat 
să întreprindem o scurtă an
chetă asupra necesității tabe
lei de marcaj.

loc de

irut 
___leale, 

foaie de p
cu mare greutate ritmul nor
mal. Cit privește pe cei care 
sînt interesați să aibă control 
asupra rezultatelor de pe foi-

le de arbitraj, au libertatea 
să-și desemneze reprezentanți 
care să urmărească înregistra
rea cifrelor. Prin urmare con
siderăm ca tabela de marcaj 
să devină exclusiv o. modali
tate de informare a publicului 
și dacă acest punct de vedere 
ar fi adoptat sugerăm fede
rației de specialitate să o pla
seze într-un loc vizibil pen
tru spectatori.

Tr. IOANIȚESCU

SPORTIVI VALOROȘI
LA „CUPA BUCUREȘTI»

me sarcina înscrierii de în
cercări' — și să reușească^
— pentru ca tabela de scor 
să marcheze, în final, o dife
rență suficient de clară 
favoarea
Regretul cel 
constituie discrepanța valo
rică dintre ceea ce puteau 
face unii jucători și ceea ce 
au făcut; toți cei ce au evo
luat sînt dotați cu talent au
tentic, dar l-au ascuns foarte 
bine 1 Rămîne, desigur, ca a- 
naliza meciului să stabilească 
în amănunt cauzele și mij
loacele de remediere a lip
surilor constatate, dar, pînă 
la o viitoare dovadă serioa
să, incriminații sînt „amî- 
nați" pentru., altă sesiune. 
Aceasta cu atît mai mult cu 
cît se cunoaște foarte bine 
cît și cum s-a muncit cu 
acest lot secund și erau de 
așteptat roade bune. Era de 
dorit, dar a cam lipsit oca
zia de a vedea realizate ele 
români în campionat încercări 
ca aceea reușită de oaspeți. , 
Ca amănunt suplimentar, din 
marele număr de francezi 
prezenți în tribune — zia
riști, jucători, antrenori și 
simpli, dar competenți su
porteri ai „XV“-luj Franței
— nu s-a găsit nici unul care 
să remarce alți jucători de
cît pe înaintașii români și 
treisferturile polonezilor...

G. RUSSU-ȘiRIANU
★

Week-endul recent consu
mat a mai cuprins și alte 
partide internaționale, e 
drept de mai mică amploa
re și menținute chiar de că
tre organizatori într-un ano
nimat rudă bună cu secretul. 
Iată rezultatele înregistrate : 
C.F R. Brașov — Lokomotiv 
Leipzig (R.D. Germană) 14-12 ; 
Politehnica București — Di
namo Pancevo (iugoslavia) 
24-11 ; Rapid București — 
Lokomotiv Leipzig 6-9 ; Agro
nomia Cluj — Lokomotiv So
fia 
itor 
Rapid 
B) și 
șoara _ (divizia A), în ordine, 
vor întreprinde turnee în 
R. D. Germană și, respectiv, 
Iugoslavia. Așadar, cantitativ 
(despre calitatea lui vom 
vorbi cu alt prilej), sezonul 
internațional se încheie des
tul de bine.

echipei
mai

în 
române, 
mare îl

19—6. Intr-un vi-
apropiat, formațiile 

București (divizia 
Universitatea Timi-

F. POPESCU, antrenor fe
deral: „Tabela de marcaj are., 
după părerea’ mea, o triplă 
utilitate : 1. ajută pe arbitri 
la verificarea rezultatelor, e- 
liminînd astfel eventualele 
greșeli de calcul; 2. dă posi
bilitate sportivilor să-și ur
mărească evoluția după fie
care aruncare; 3. constituie
pentru public oglinda desfă
șurării jocului. Așadar, nu am 
nimic împotriva tabelei de 
marcaj".

A. LERER, arbitru (Bucu
rești): „Tabela de marcaj ne 
dă probleme. Nu mai departe, 
decît duminica trecută, la me
ciul dintre Flacăra Cimpina și 
Gaz metan Mediaș scorerul a 
greșit, punîndu-ne în situație 
dificilă față de spectatori și 
jucători. Optez pentru desfiin
țarea ei“.

IV AN /VICTOR, antrenor 
(Ploiești) : „Mă număr printre 
adepții tabelei de marcaj, în- 
trucît ea constituie pentru 
spectatorul întirziat singurul 
mijloc de informare precis al 
evoluției scorului. _tn. plus, pe 
sportivii mei, tabela de mar
caj îi face, atenți cînd greșesc 
loviturile".

VASILE DONA, antrenor 
(București) : „Pentru creșterea 
valorii rezultatelor, consider 
că tabela de. marcaj trebuie 
să dispară din fața popicari
lor, deoarece s-a observat că 
aceștia sînt preocupați mai 
mult de calcule — să le zi
cem — contabile decît de jo
cul în ' "sine".

MICOROIU maestruION 
emerit al sportului (Reșița) î 
„Cu toate că mi-am impus 
din tinerețe să privesc numai 
la lăcașul popicelor, cînd joc 
pe arene cu tabele de marcaj, 
acestea îmi fură totuși aten
ția. Prefer pistele din străi
nătate care nu au asemenea 
instalații".

Ne oprim aici pentru că opi
niile celor intervievați asupra 
menținerii sau nu a tabelei de 
marcaj diferă, ceea ce preferă 
unii displăcîndu-le altora. Ți- 
nînd seama de argumentele 
pro și contra, susținem punc
tul de vedere al celora care 
optează ca tabela să nu mai 
aibă nici un fel de legătură 
cu arbitrii și sportivii. Moti
vele ? Adesea am constatat 
că privind la tablă și văzînd 
că nu le merge 'jocul, sportivii 
își pierd calmul, regăsindu-și

La cea 
„Cupei 
mată sîmbătă și duminică, pe 
grena Voința, vor lua parte 
o serie de valoroși sportivi 
de peste hotare. Printre a- 
ceștia se 
campioni 
Wloke (R.D.G-) — campioană 
mondială la perechi — fe
mei, Sterjaz Miro (Iugoslavia) 
— campion mondial la indivi
dual, precum și vicecampio- 
nui lumii, Kocsarek Miroslav 
(Cehoslovacia), și fostul deți
nător al titlului suprem, Lut
her Ewerhard (R.D.G.). La 
acest valoros lot se adaugă 
sportivii români, deținători și 
ei ai unui bogat palmares. 
Vor evolua pe pistele de la 
Voința campioanele mondiale 
pe 1968, printre care Elena 
Trandafir, Crista Szocs, Cor
nelia Moldoveanu și Marga-
........................................................................................................................................

de a Il-a ediție a 
București" progra-

numără actualii 
mondiali, Astrid

reta Szemanyi, iar dintre bă
ieți foștii campioni mondiali,

Mieoroiu și C. Rădulesc-u.I.

CLASAMENTELE

DIVIZIEI A
FEMININ

1. Laromet Buc. 7 6 0 1 16271 19
2. Voința Tg. M. 7 5 0 2 17257 17
3. Voința Buc. 7 5 0 2 16464 17
4. Hidro. Brașov 7 4 c 3 16450 15
5. Voința Cluj 7 4 0 3 16392 15
6. Petrolul Ploiești 7 3 0 4 16302 13
7. Rapid București 7 2 0 5 16485 11
8. Gaz metan 7 2 0 5 16400 11
9. C.S.M, Reșița 7 2 0 5 16204 11

10. U.T. Arad 7 2 0 5 13878 .11

MASCULIN

1. Voința Tg. M. 7 6 0 1 37079 19
2. Petrolul Ploiești 7 5 0 2 37195 17
3. Flacăra Cîmpina 7 5 0 2 35950 17
4. C.F.R. Timiș. 7 4 0 3 34587 15
5. Olimpia Reșița 7 3 0 4 36549 13
6. Constr. Buc.' 7 3 0 4 35296 13
7. Voința Cluj 7 3 0 4 35057 13
8. Gaz metah 7 2 0 5 35847 11
9. Rapid București 7 2 0 4 35630 11

10. Gloria București 7 2 0 5 34239 U

TEATRUL GIULEȘTI

anunță redeschiderea sălii renovate, 
simbătă 7 decembrie 1963, orele 19,30

cu piesa

MEȘTERUL MAHOT.R
de LUCIAN BLAGA

în rolul titular: SILVIU SIĂNCUIESCU

în celelalte roluri:

Mariana Mihuț, Iulian Necșulescu, Corado Ne- 
greanu, Corneliu Dumitraș, Emil Hossu, Vasile 
Li,m' Pan Tufaru- îon Vîlcu, Colea Răutu, 
Alexandru Azoiței, Sabin Făgărăsanu, Ion Pas- 
cu, Mircea Cruceanu, Jorj Voicu, Marga An- 
ghelescu, Sergiu Demefriad, Minei Klepper.

Regia artistică : DINU CERNESCU

Scenografia: SANDA MUȘATESCU

Muzica : Ștefan Zorzor
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PENTRU
CINE 
SCRIEM ?
Pentru cine scriem des

pre fotbal ? Pentru 
cîteva sute de mii de 

inimi, pentru cei în sângele 
cărora, pe lîngă miliarde 
de globule conținînd he- 
moglobină, se vîntură în 
sus și-n jos globul miniatu
ral al unei mingi.

Pentru cei de toate pro
fesiile, care prin afecțiunea 
și participarea lor conferă 
fenomenului fotbal propor
ții sociale.

Pentru copiii din bănci, 
care văd răsărind, uneori 
de sub rîndurile cărților, 
mari fotbaliști sau frînturi 
de partide, ascunse acolo, 
sub keaping-ul foii, de ima
ginația lor curată ca un 
cer spălat de ploaie.

I Pentru tinerii care visea
ză să deschidă porțile lu
mii cu puteri proprii, ames- 
tecîndu-și talentul cu hăr
nicie, studii și cumpătare ; 
pentru toți cei ce sorb în-

! vățătură din jgheabul căr
ților, dar au disponibilita
te sufletească și față de 
lumea fotbalului.

Pentru cei ce ne citesc 
în tramvaie sau în autobu
ze ; pentru cei ce ne citesc 
în pauză, sau inventează o 
pauză ca să ne citească...

Pentru cei ce ne citesc 
■ printre mici sorbituri .de 
' cafea și strîmbă din orga- 
| nul olfactiv fiindcă nu ne 
S găsesc aliniați pe dunga 

< trasă de propria lui subiec- 
I tivitate.
| P°ntt-a cei ce ne condam- 
I nă cu spaimă în suflete, 
j fiindcă nu vrem să con- 
ș fundăm cauza fotbalului cu 
# interesul lor.

Pentru începător, ca și 
pentru cel ce se înșurubea
ză în pat ca un burghiu în 
noaptea premergătoare în- 
tțiului contact cu maioul 
tricolor. '

Pentru vedeta care arun
că ziarul din mînă dacă 
orimele 
mierea 
părinții, 
vedetei, 
detei, pentru iubita vede
tei, cititori tot atît de greu 
de mulțumit ca și lumea fe
derației, atelier de fabricat 
promisiuni neonorate, unde 
se macină cu metodă diver
se idei.

Scriem pentru cei ce ser
vesc’ fotbalul, ca 
cei ce se servesc

Pentru cei ce 
scrisori compuse 
pe inimă, pentru 
oferă uneori o colecție de 
sudalme uitînd să se iscă
lească, pentru cei ce ne te
lefonează la ore cînd orașul 
doarme fiindcă vor să ne 
întrebe, de exemplu, dacă 
Steaua pe care o văd anul 
acesta, e tot aceeași cu 
Steaua pe care au văzut-o 
anul trecut.

Pentru cei ce cred în noi, 
pentru cei ce ne contestă, 
pentru cei ce ne cunosc, 
dar mai ales pentru cei ce 
nu ne cunosc.

Și, în sfîrșit, pentru cei 
ce ne iartă greșelile, intu
ind întotdeauna onestitatea 
condeierului care scrie des
pre fotbal, unul dintre cele 
mai controversate fenome
ne din cîte cunoaște dia
lectica.

Romulus BAIABAN

rînduri nu conțin 
laudelor; pentru 
frații și surorile 

pentru amicii ve-

«OBS

INDISCREȚII...
• OGTAVIAN POPESCU, 

lansat de Rapid, și-a învins 
duminică „părintele", înscri
ind cele două goluri ale Jiu
lui. „Trecînd de la Rapid la 
„U“, apoi la Dinamo și acum 
la Jiul am rămas, pe plan 
sentimental, și rapidist, și pro- 
dujean, și dinamovist. împo
triva șepcilor roșii, însă, lupt 
întotdeauna cu mai multă 
strîngere de inimă. Cunoașteți 
cîntecul „Studenție, ce frumoși 
sînt anii tăi“...

(N. A. Te înțelegem, Tăvi, 
iar am auzit că și la Cluj ai a- 
vut două „bare"... sentimenta- 
!e, care au înghețat inimile 
studenților. Ce te făceai dacă 
arau goluri ? Le cereai scuze?)

U. T.-iști de viță nobilă, ȚÎR- 
LEA și POP, primeau îmbrăți
șările celor care pînă în acea 
clipă le fuseseră coechipieri, 
precum și aplauzele frenetice 
ale unui stadion emoționat.

Mulțumim Țîrlea, mulțu
mim Pop, bravo Aradul 1

DE LA UN CLUB
LA ALTUL...

și pentru 
de el.
ne trimit 
cu mina 
cei ce ne

Așadar, după restanța de 
astăzi (F. C- Argeș —- Dinamo 
București), cortina va cade 
peste stagiunea autumnală a 
acestui an, urmînd să se ri
dice iarăși în primele zile 
ale lui martie viitor.

Tn 
verb 
bun 
vara 
de fotbal vor migăli acum, 
în lunile de iarnă, „morta
rul" viitoarelor etape ale cam
pionatului.

Pentru a afla modul cum 
intenționează să traverseze a- 
ceastă perioadă formațiile 
bucureștene, ieri am făcut o 
vizită la trei dintre diviziona
rele A, omițînd — deliberat 
— tabăra dinamovistă, cuprin
să de „focurile" partidei de la 
Pitești.

virtutea vechiului pro- 
românesc „gospodarul 

își face iarna car și 
sanie", echipele noastre

LA SEDIUL CLUBULUI 
STEAUA...

Antrenorii echipei campi
oane ne oferă programul se
zonului necompetițîonal. Pînă 
duminică, antrenamente zil
nice cu volum redus, apoi, 
pînă în primele zile ale a- 
nului viitor, jucătorii vor ple
ca în concediu. Fac excepție 
Hălmăgeanu, D. Nicolae, Voi- 
nea, Haidu și Rotaru,
vor urma un tratament me
dical controlat. La ora 
tuală, Hălmăgeanu se află la 
Herculane, iar Rotaru, sus 
pectat de o infecție la ochi, 
se află internat la spitalul 
Militar din București.

înaintea reluării activității

care

ac-

N. DUMITRESCU Șl C
în 

F.R. 
doi 
trescu _______  , - z
(Progresul), vor pleca zilele aces
tea în Anglia. Cei doi antrenori ro- 
nâni vor vizita o serie de cluburi, 
or urmări jocuri de campionat și

urma unei înțelegeri între 
Fotbal și federația engleza, 

antrenori' români, N. Dumi- 
(U.T.A.) și C. Drăgușin 
.ui), vor pleca zilele aces-

DRĂGUȘIN ÎN ANGLIA
vor participa la antrenamentele 
unor echipe englezești.

în continuarea acestei acțiuni, 
inițiate de forul nostru de specia
litate, un alt grup de antrenori 
români urmează să plece peste 
puțină vreme în R.F. a Germaniei.

UZINA DE ANVELOPE

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

■■ igajeazâ personal (bărbați) pentru calificare în meseria 
; e operatori chimiști prin cursuri de scurtă durota.

Condiții de angajare :
_  absolvenți ai cursului elementar
— vîrsfa între 18—40 ani

j — domiciliul stabil în București, comunele subordonate 
§ sau localități aparținînd Județului Ilfov, situate în apro- 
t pierea șoselelor : București—Oltenița, București—Giurgiu și 
I Sucuresti—Alexandria, la distanța de maximum 50 km de 
| unde să facă naveta zilnic cu autobuzul, costul fund suportai 
i dSpeUTmpul școlarizării, cursanții vor fi retribuiți cu salariu 
| de 948 lei lunar.

În toate
magazinele
1-51 DECEMBRIE

Luna cadourilor
Luna cadouri!®*

Luna cadourilor
Luna cadourilor

(ÂOOffll - SURPRIZE
CAD9I.1IH - BUCURII

oficiale — primul meci de 
Cupă (2 martie) — stelișt'i 
preconizează un turneu de 
aproape două săptămîni n» 
străinătate-

în privința lotului, cîteva 
noutăți: Ștefănescu, Iordă- 
nescu, Manea, C. lonescu și 
Cristache din echipele de ti
neret și juniori vor fi coop
tați la pregătirea diviziona
rilor A

IN GIULEȘTI AFLĂM CĂ...

Rapidul se află într-un 
scurt turneu în țară — marți, 
rapidiștii au d -.pus dd Me
talul Copșa Mică cu 6—3. Ne 
întreținem cu președintei? 
clubului, Petre Capră, care 
ne comunică, printre altele, 
că programul detaliat al echi
pei va fi stabilit după re
venirea acesteia în Capitală 
(azi, Rapidul joacă la Mediaș, 
cu Gaz Metan)

LA PROGRESUL.

Are cuvîntul FI. Știrbei, an
trenorul secund al echipei < 
„Procedăm toată săptămâna a- 
ceasta la antrenamente zil
nice, Duminică avem un meci 
amical, probabil în compa
nia Petrolului.

Joi, 12 decembrie, vom juca 
în Bulgaria, la Ruse, cu echi
pa locală Dunav, din prima 
divizie, iar la sfîrșitul primei 
jumătăți a lunii ne vom de
plasa, pentru 
cîteva jocuri, 
Algeria-

Vom „1 
tre care 
includem 
restabilit 
menise, a 
tele.

La revenirea în țară, vom 
acorda jucătorilor un scurt 
concediu după care vom re
începe 
tur.

Iată 
nurile 
trei echipe bucureștene pen
tru această „noapte polară" 
competițională...

un turneu 
în Tunisia

de
Ș'

în-,rula“
ar

și pe Peteanu care, 
după operația de 
reluat antrenamen-

18 jucători, 
fi posibil să-l

pregătirea pentru re-

deci, în rezumat, „pla- 
de bătaie" ale celor

De necrezut, dar totuși a- 
devărată această impre-
sionantă poveste despre 

Rapid, istorisită cu farmec, 
într-un stil colorat, și fericit 
împărțită în patru capitole 
pentru sistematizarea bogatu
lui material faptic. Căci i 
„Povestea e lungă. Cîte nu 
v-aș spune dacă aș putea dic
ta... Dar un’să-ncapă toate as
tea ? Mi s-a spus că pot conta 
pe vreo 200 de pagini. Dar eu 
am cel puțin o mie și una de 
nopți cu Rapidul" — spune 
Ion T. Ion, primul suporter, 
ales de autor ca pretext pen
tru a putea parcurge la per
soana I (manieră dinamică, 
folosită de temperamentalul 
loan Chirilă și în „Decatlonul 
de aur" și în „Finala se joa
că astăzi") „întortochiatul" 
drum al Rapidului, întins pe o 
perioadă de aproape o 
tate de secol.

Mai înainte, însă, de 
rula filmul amintirilor, 
Ion, personajul-simbol, 
nevoia unei vibrante mărturi
siri de credință : „Da... Am
vrut să fiu ceferist. Am vrut 
să am liber pe calea ferată"... 
„Ca să mă pot strecura în va
gonul în care dormeau lulled 
Pop și Feri Boroș. Ca să-l văd 
pe Giussy Baratky fumînd pe 
culoar, în pijama, cu capul 
sprijinit de geamul vagonu
lui"...

juma-

a de- 
Ion T. 
simte

Cît despre intitularea celor 
patru capitole, acestea 
punctează zbuciumatul 

echipe intrată 
A fost odată... 
A fost... Ca ni-

destin al unei 
în legendă :
Ca-n povești... 
ciodată.

Ge A FOST 
tul de naștere 
(„scris
Cerneala C.F.R.-ului"), într-o 
dimineață de iunie 1923. Apoi, 
primul meci tare, la 28 oc
tombrie 1923, cu Unirea din 
Timișoara, debutul într-o com
petiție oficială, la categoria a 
Il-a, promovarea succesivă la

ODATA ..7 Ac
ai Rapidului 

cu cerneală violetă.

Deși au termmat sezonul de 
toamnă, fotbaliștii de la 
Steaua își continuă pregătirile 
pe stadionul Ghencea,

In cadrul antrenamentului 
de ieri, Sătmăreanu, Jenei și 
Vigu s-au întrecut într-o 
partidă de tenis cu... mingea 
de fotbal.

Redacția noastră primește 
zilnic scrisori de la an
trenori, profesori de e- 

ducație fizică, activiști spor
tivi sau simpli iubitori ai spor
tului. în rîndurile lor, așter
nute cu migală pe coala de 
hîrtie, în orele de răgaz, ne 
relatează aspecte din viața 
sportivă a orașului, comunei, 
întreprinderii sau școlii un- 
de-și desfășoară activitatea.

în urmă cu cîtva timp, o 
scrisoare ne-a reținut mai 
mult atenția. Un jucător dih- 
tr-o echipă de fotbal ne rela
ta un 
trecut 
fecta. 
cerea 
darea 
cuvîntul:

„Mă adresez redacției zia
rului „Sportul" pentru a mă 
ajuta să-i conving pe unii oa
meni că nu sînt vinovat, că 
degeaba am stat pe tușă a- 
tîtea etape. Mă numesc 
Mircea Ovezea și fac par
te din echipa de fotbal, 
de divizia C, Textila Buhuși. 
După terminarea meciului pe 
care l-am susținut la Bacău, 
cu formația Letea, arbitrul jo
cului, V. Buimistriuc din Iași, 
mi-a reținut carnetul de legiti
mare. De ce ? Personal n-am 
avut nimic cu conducătorul jo
cului. In timp ce ne îndrep
tam spre cabine, un coleg de 
echipă, pe nume Radu Gran- 
cea, a avut o discuție cu arbi
trul și, ca urmare, tovarășul 
Buimistriuc în loc să-i rețină 
lui carnetul, l-a oprit pe al 
meu. In urma acestui incident, 
am fost suspendat 10 etape. 
M-am adresat comisiei de dis
ciplină, arătînd adevărul, dar 
nu s-a ținut seama de mărtu
risirile mele. M-am gîndit să 
mă adresez ziarului pentru a 
se face dreptate în acest caz. 
Sînt de acord ca jucătorii cer
tați cu disciplina să fie pedep
siți, dar nicidecum alții în lo
cul lor. Pentru aceasta, cred că 
și conducerea asociației noa
stre poate avea un cuvînt, 
fiindcă cunoaște adevărul. Am 
stat atîtea etape pe tușă, dar

fapt care nu poate fi 
cu vederea și Care-1 a- 
Sportivul în cauză ne 
sprijinul pentru eluci- 
situației. Dar, să-i dăm

„I-a“, la „onoare", participa
rea. în vara lui 1932, la primul 
campionat de fotbal al Româ
niei, meciul de pe „Romcomit" 
cu vestita Ripensie, cîștigat de

gărari într-o manieră — de 
la 0—2 la 3—2 — care avea 
să devină o specialitate a ca
sei.

RECENZIE

în CA-N POVEȘTI, Rapidul 
caută și va... găsi gloria Este 
epoca celor șapte „cupe" ale 
României, este epoca lui Vin- 
tilă, Rășinaru, Rafinschi, hal- 
fia naționalei, a Iu’ Sipoș, Bog
dan, Baratky și t aer, de tea
ma cărora va tremura Venu- 
sul, echipa „împăratului" Ga- 
vrilă Marinescu, ca și multe 
formații reputate de peste ho
tare : Admira Viena, B. Sz. 
K.R.T., Ungaria, Ujpest-ul...

Neuitat va fi duelifl cu Uj- 
pest în „Cupa Europei Cen
trale" : 1—4 la Budapesta, in

• Gaboraș, portarul Univer- 
;ității Craiova, ne spunea în 
pauza jocului cu Dinamo: 
.Măcar de-am rămîne numai 
■u 4 goluri..."

(N. A. — Rugăciunea unui 
nvins...)
• în ultimul sfert de oră al 

meciului Progresul — Farul, 
atenția tribunei I a stadionu
lui „23 August" (cele cîteva 
mii de spectatori care au în
fruntat frigul) a fost polariza
tă de neastâmpăratul cocoș ga
lic purtat de micuțul Jean 
Jacques Renaival, unul din cei 
mai aprigi susținători ai 
„15“-lui francez.

Regele sporturilor, învins 
de un biet cocoș ! E adevărat 
că duminică „regele" era în 
straie cam peticite, totuși...

® 
tre

• Deschizînd scorul în me
ciul cu „U“ Craiova, dinamo- 
vistul FRAȚILA era, la pau
ză, fericit ca un copil. Temu
tul golgeter de altădată ne 
mărturisea la sfîrșitul prime
lor 45 de minute : „Din tot 
stadionul, eu sînt azi omul cel 
mai fericit. Am marcat primul 
meu gol pe anul 1968 1“

(N.A. I-am urat lui Frății ă 
cit mai multe goluri în anul 
viitor. Pînă să vină Anul Nou, 
însă, dinamovistul a mai mar
cat un gol în repriza a doua. 
Și, mai știi, poate la Pitești...)

e La sfîrșitul meciului Pro
gresul — Farul, antrenorul 
constănțenilor, ROBERT COS
MOS, afișa o mină foarte în- 
cîntată. „O victorie se poate 
obține prin joc sau prin luptă"
— ne-a declarat el.

(N. A. Deși îl apreciem pe 
antrenorul Gosmoc, ne permi
tem observația că ideea „vic
toria se poate obține 
luptă" stă în picioare cu 
diția să nu se ignoreze 
(așa cum a făcut echipa
stănțeană) elementul esențial
— jocul, calitatea lui. în ma
rea majoritate a cazurilor — 
și este logic să se întâmple 
așa — victoria se realizează 
prin joc! Ca să nu mai spu
nem că „victoria" Farului în 
meciul de duminică (punctul 
acela atît de chinuit) face par
te din categoria clasică numită 
„ă la Pyrhus").

Marius POPESCU

prin 
cOn- 
total 
ccn-

în pauza meciului 
U.T.A. și ,U" Cluj

din- 
doi

FARUL ÎN
Clubul Farul este în 

tratative avansate pentru 
organizarea a două turnee 
în străinătate. Prima de
plasare peste hotare este 
prevăzută pentru zilele de 
11—14 decembrie în Bul
garia, unde constănțenii 
vor susține două meciuri 
amicale.

TURNEU
La sfîrșitul lunii, 

precis între 25—29 
cembrie, formația 
nată de R. 
va deplasa în Belgia, 
unde, de asemenea, va 
juca două partide în com
pania unor echipe din 
prima ligă.

mai 
de- 

antre- 
COSMOC se 

în
asemenea,

lucrul cel mai important, la 
care țin, e acela că nu vreau 
să am carnetul pătat datorită 
altora", Semnat: MIRCEA O- 
VEZEA.

Am dat curs acestui apel. 
Ne-am oprit mai întîi asupra 
foii de arbitraj de la jocul cu 
pricina. Iată ce consemnează 
în raportul său arbitrul Bui
mistriuc : „La sfîrșitul întîl- 
nirii, după salut, Ovezea m-a 
lovit (nu prea tare), m-a în
jurat, amenințîndu-mă că la

schimbat (n.n. tot în timpul jo
cului) cu Boboc — care n-a 
stat la salut".

După aceste consemnări, se 
poate deduce clar cum au fost 
urmărite meciurile de către u- 
nii observatori federali, cum 
sînt consemnate schimbările 
în formațiile respective și fap
tele mai deosebite. Și, rețineți, 
observatorul federal a făcut 
deplasarea de la București la 
Bacău pentru a veghea la 
buna desfășurare a partidei și,

ATITUDINI

UNUL FACE,
ALTUL TRAGE...

® Cine e vinovat in „cazul Ovezea" ? ® Ce 
consemnează un observator federal © Cînd 
numerele de pe tricouri nu

cu cele înscrise în
sint identice

foaia de arbitraj

Buhuși mă va bate. In min. 72 
l-am avertizat pe Ovezea pen
tru injurii adresate publicului. 
L-am eliminat pe Călin (Le- 
tea) pentru lovirea adversaru
lui și i-am oprit carnetul por
tarului Doroftei (Textila), care 
m-a insultat după joc".

Luînd în considerație toate 
aceste consemnări ale arbitru
lui, Comisia centrală de dis
ciplină din cadrul F.R.F. a dic
tat următoarele suspendări î 
Ovezea — 10 etape, Călin — 3 
etape, Doroftei — 5 etape.

Am luat apoi raportul ob
servatorului federal. Ce se 
scrie acolo ? Iată : „Călin (n.n. 
pe care arbitrul l-a eliminat 
pentru lovirea adversarului și 
a fost suspendat trei etape) a 
fost înlocuit în timpul meciu
lui cu Ciobanu. Ovezea (n.n. 
cel care l-a lovit pe arbitru la 
sfîrșitul meciului, după salut, 
și suspendat 10 etape) a fost

prima partidă, după care, la 3 
iulie 1938, a venit și ziua re
vanșei. In min. 60 : 0—0 ! In 
minutul 90 : 3—0. Cu cîteva 
secunde înainte de fluier, eu 
am dat marele gol al victoriei 
și al calificării — istorisește 
Ionică Bogdan, tn aceeași cli
pă, am avut și confirmarea. 
Fundașii maghiari Fiitd și Fe- 
kete, prăbușiți în careu, smul
geau cu dinții iarba și pămân
tul Giuleștiului“.

Un an mai tîrziu, după Uj- 
pest a fost rîndul Hungariei 
(învinsă de Rapid și la Buda
pesta) să părăsească din start 
„C.E.C.". Dar finala cu Ferenc- 
varos (între timp feroviarii e- 
liminaseră la „sorți" pe Grad- 
janski) nu s-a mai putut dis
puta din cauza izbucnirii răz
boiului. Dar, paradoxal, cea 
mai valoroasă reprezentantă a 
fotbalului românesc nu reuși
se încă să cucerească o singu
ră dată titlul de campioană. 
Deși fusese de atîtea ori a- 
proape de el...

Jn partea ' a treia (A 
FOST...) „Glasul roților 
de tren" este unul du

ios. Animați de Filote. fero
viarii continuă disperatul a- 
salt la cetățuia campionatului, 
apoi, obosiți de atîtea încer
cări, retrogradează în B. Da, 
da, un Rapid setos de locul în
tîi, cade în divizia B ! De două 
ori, în interval de doi ani 
(1952—1954), deși echipa nu
măra opt înaintași de renu
me : Filote, Marian, Andrei 
Rădulescu, Lungu, Roman, Fe- 
renezi, Avasilichioaie și Zapis. 
„E tare greu pentru o echipă 
de A să-și schimbe viața cobo- 
rînd în B. Cînd eram în A. 
seara, în ajun de meci, la Clu,, 
să zicem, cînd intrai la „Conti
nental", pentru cină, iar or
chestra se oprea și cînta în 
cinstea noastră „Glasul roților 
de tren", simțeai că nimic nu 
mai e frumos pe lume decît 
această viață nomadă pe care 
ți-o oferă fotbalul".

nevoie, să fie primuldacă e 
care, fără pic de subiectivism, 
să arate faptele așa cum s-au 
petrecut, deci să ajute comisia 
de disciplină să ia cele mai 
judicioase măsuri. Dar, vedeți, 
arbitrul spune că a fost lovit 
de Ovezea după salutul la sfîr
șitul partidei, iar observatorul 
consemnează schimbarea lui 
Ovezea.

Pînă să așternem pe hîrtie 
aceste rînduri, am încercat să 
stăm de vorbă cu arbitrul Bui- 
mistriuc. L-am întâlnit mai 
apoi la Ploiești, cînd ne-a de
clarat următoarele : „Faptele 
petrecute și motivul. pentru 
care am reținut carnetul lui 
Ovezea le-am consemnat în ra
portul meu. Dar că cel ce m-a 
lovit a fost Ovezea sau Gra.n- 
cea, asta n-o mai știu. Eu i-am 
reținut numărul pe pe tricou, 
m-am uitat în foaie și am o- 
prit carnetul. Dacă l-aș fi fu

trebat pe jucătorul în cauză 
cum îl cheamă, credeți că 
mi-ar fi spus" ?.

Deci se ridică o altă pro
blemă, care, deși pare mărun
tă în aparență, în realitate este 
foarte importantă, uneori dînd 
naștere la implicații serioase. 
Am văzut atîtea cazuri în care 
echipele nu respectă ordinea 
înscrisă pe foaia de arbitraj. 
Jucătorii îmbracă tricourile la 
întîmplare, fără să țină sea
ma de numărul respectiv. U- 
neori vezi doi sportivi pur- 
tînd același număr pe tricou. 
Alteori un fundaș are numă
rul 7, iar un înaintaș 4. în a- 
ceastă situație, într-adevăr, ar
bitrului îi este foarte greu să 
știe — în cazul echipelor de 
categorii inferioare — care 
dintre jucători e X sau Y.

Turul diviziei C s-a termi
nat. 
zea“ 
primul 
soeiației Textila Buhuși are 
datoria ' 
elucidarea 
nea, cele întîmplate 
să-i facă atenți pe toți condu
cătorii de echipe, pe arbitri și 
observatorii federali să res
pecte cu strictețe indicațiile 
federației privind completarea 
foilor de arbitraj, a rapoarte
lor observatorilor, iar nume
rele de pe tricouri să cores
pundă cu cele din foaia de 
arbitraj. Fiindcă altfel, ve
deți ce se întîmplă I

Constantin ALEXE

Totuși, 
trebuie 

1 rind,
Ove- 

în
„cazul 
lămurit.

conducerea a-

să contribuie la 
lui. De așeme- 

trebuie

PRONOEXPRESUL,
CONCURSUL

PBEKMR feW

Și ce altceva decît memora
bila finală cu Arieșul putea să 
încheie tristul capitol. „Ce 
mult te invidiez" — i se des
tăinuia Ozon lui Fănică Filote 
(devenit antrenor), care prin
sese ultima cupă a Rapidului. 
...„Se vede, însă, că eu, Ozon, 
nu am dreptul. Ai 
Potoceanu, Fănică ? 
Barcu ? Amîndoi au 
„Cupa României"...

Și, în sfîrșit, ultima sec
vență din film — GA 
NICIODATĂ — pe care 

autorul o derulează grăbit, pe 
mai puțin de 20 de pagini. Ce 
vreți ? Acum Ion T. Ion a pă
răsit tonul trist. A trecut de Ia 
„Patetica" la „Eroica". Cum 
poți fi trist cînd în Giulești a 
venit Emil Dumitriu. Rînd pe 
rînd, părăsiseră scena Atila, 
Bogdan și Ozon. Trebuia să 
vină Emil.

Vei fi campion — i s-ar fi 
ursit lîngă leagăn acestui co
pil al Giuleștiului. Vei fi no
rocos. Ceea ce n-o să reușească 
Ozon, vei izbuti tu. După care, 
ursitoarea l-ar fi sărutat pe... 
năsel și-ar fi dispărut fără 
urme, zice-se, rostind pentru 
sine încă cîteva nume ! Valen
tin Stănescu, Victor Stăncules- 
cu, Bebe Năsturescu, Codrea- 
nu și, firește, Puiu lonescu...

în după-amiaza zilei de 20 
iunie 1967, Dumitriu et comp, 
erau campioni. Rapid, cam
pioană după 44 de ani ! „Ta- 
che Macri, bunul și neuitatul 
meu prieten Tache, îl poartă 
în brațe pe Nelu Motroc. Te
renul Petrolului e plin de giu- 
leștenii mei, care aleargă care 
-ncotro, în neștire.

Sîntem campioni! Dar n-am 
puterea să strig. Poate că am 
îmbătrînit. Poate că am aștep
tat prea mult. Sau poate că a- 
ceasta e adevărata bucurie... 
Se spune că adevărata durere 
e mută. De ce rt-ar fi mută și 
adevărata bucurie 1“ se des- 
tăinuie desenatorul ceferist 
Ion T. Ion, pentru ultima oară.

G. NiLUAKA

auzit de
Sau de 

băut din

De la începutul anului și 
pînă în prezent, la concursu
rile Pronoexpres au fost 
atribuite cca. 500.000 premii, 
din care 207 autoturisme, 
475 excursii peste hotare si 
în țară prin O.N.T. Carpați, 
iar restul, premii în bani.

Dintre marii cîștigători de 
premii în bani amintim pe : 
Cordoș loan — Bistrița, Chi- 
rilă Neculai din Luoeni, La- 
zariuc Toader — București, 
Eftîmie Marin, comuna Glo- 
deanu — Buzău și Mladin 
Vasile din Deva, care au 
ținut cîte un premiu 
200.000 lei ș.a.

La 8 decembrie 1968 
organizează un concurs ... 
cepțional Pronoexpres după 
noua formulă tehnică „5 din 
45". Se atribuie în număr 
nelimitat autoturisme „Vol
ga", „Dacia 1100", „Moskvici. 
408" cu 4 faruri și radio, 
„Skoda 1000 M.B.", premii
în numerar de valoare va
riabilă, premii fixe în bani 
și 10 autoturisme prin tra
gere la sorți.

Se efectuează 
geri = 100 
seria N de 
participarea 
gerile.

Rețineți ! 
numai 3 zile pentru 
rarea biletelor. 
8 decembrie, 
gerea.

ob- 
de

se 
ex-

Se 10 extra- 
numere. Biletele 
30 
la

lei 
toate

asigură 
extra-

Au mai rămas 
procu- 

Duminică, 
are loc tra-

PRONOEXPRES
Tragerea concursului nr. 49, 

_ din 4 decembrie
I î 21

din 4
Extragerea

25 23 38
FOND DE 

lei.
PREMII î

Extragerea t
39 11 3 33 18

a H-a i

FOND DE PREMII» 
lei.

28 14

421.641

36 10

334.033
LOTO

Premiile întregi și sferturi 
de ia tragerea din 29 noiem
brie i

Categoria Ii 3 variante 
sfert a 59.692 lei ; a Il-a : 
6 a 19.062 lei și 6 a 4 765 
lei; a III-a; 95 a 1.435 lei 
și 151 a 358 lei ; a IV-a: 
396 a 442 lei și 568 a 110 lei ; 
a V as 994 a 219 lei și 1.244 
a 54 lei.



DOP
»

GUL Dinamoviada
(Urmare din pag. 1)

de volei

ÎN FATA JUSTIȚIEI

Ciclișțul englez Tom Simpson — victimă a dopingului — 
insă, nu l-a mai putut salvasub masca de oxigen, care,

Problema folosirii „dopingu
lui" în turul ciclist al Italiei 
a depășit sfera sportului pen
tru a intra și în aceea a jus
tiției. Recent, magistratul mi
lanez Gennaro Di Miscio a 
semnat o citație prin care 
cheamă în judecată, sub acu
zația de calomnie, pe pro
fesorul Antonio Venerando, 
președintele Federației medi
co-sportive din Italia.

La originea procesului se 
află cazul de folosire a do
pingului în care au fost im
plicați, cu ocazia ultimului 
tur al Italiei, cicliștii Gimon- 
di, Motta, Bodrero, Balma- 
mion și alții. Comisia federală 
.de specialitate a stabilit că 
acești cicliști s-au făcut vi-

PR!MÂ REMIZĂ
A LUI VICTOR, CIOCÎLTEA

ATENA, 4. — După trei 
runde. în turneul internațio
nal de șah „Acropole11 con
duce iugoslavul Parma cu 3 
p, urmat de cehoslovacul Ka- 
valek cu 2 p și o partidă în
treruptă. Reprezentantul Ro
mâniei Ja acest turneu, Vic
tor Ciocîltea, ocupă locul 10 
cu '/2 P Și ° partidă amî- 
nată. în runda a 3-a, Cio
cîltea a remizat în 31 de mu
tări cu șahistul bulgar Trin- 
gov.

novați de faptul de a fi folosit 
substanțe stimulative, inter
zise de Federația italiană de 
ciclism și de normele inter
naționale.

Cazul a provocat îndelun
gate și ascuțite polemici. Pri
mii care au făcut serioase 
obiecții au fost experții an
gajați de cicliștii Motta și Bo
drero, profesorii Torelli și. 
Cerretelo, care au susținut că 
în interpretarea rezultatelor 
examinării cicliștilor respec
tivi s-au produs erori funda
mentale.

Reacția Federației medico- 
sportive nu s-a lăsat aștepta
tă : președintele ei, prof. Ve
nerando, a publicat înti-un 
periodic sportiv un articol în 
care afirma : „respingem afir
mațiile injurioase din partea 
unor pseudo-savanți, care cau
tă să-și facă publicitate și să 
cîștige bani". Venerando și-a 
manifestat dezacordul și ui
mirea față de „ușurința șf 
lipsa de corectitudine profe
sională a celor doi experți".

Riposta experților, care îi 
apără pe cicliștii Motta și Bo
drero. a fost violentă. Ei au 
adresat un denunț Procura
turii republicii prin care îl 
acuză de calomnie pe prof. 
Venerando.

Se așteaptă ca procesul in
tentat profesorului Venerando 
să provoace dezvăluirea unor 
fapte noi. Vor fi reexaminate

— de data aceasta de către 
magistrații tribunalului și ex- 
perții acestuia — toate probele 
care au dus la concluzia că 
sus-numiții cicliști au folosit 
substanțe stimulative.

După cum afirmă ziarul 
„Corriere della sera" — pro
cesul de la Milano se anunță 
„răsunător și deschis oricărei 
lovituri de teatru", deoarece 
toată organizarea controlului 
„anti-doping" va fi supusă 
unei minuțioase verificări de 
către justiție.

Este, totuși de așteptat ca 
să se întreprindă o acțiune 
serioasă și de amploare împo
triva utilizării dopingului pen
tru că acesta a cuprins — în 
ultima vreme — și alte famuri 
de sport. în Italia sînt încă 
la ordinea zilei cazurile fot
baliștilor Vicentini și Delfino, 
iar în Franța au fost înre
gistrate două decese provocate 
de substanțele stimulative. 
Este vorba de fotbalistul Jean 
Louis Quadri, în vîrstă de 
19 ani, decedat după un antre
nament și a cărui autopsie s-a 
soldat cu descoperirea de sub
stanțe excitante în organismul 
său. Moartea lui Quadri a 
dus, de altfel, la deschiderea 
unei' anchete. Alt deces, dato
rat aceleiași cauze, este cel 
al ciclistului Yves Măttin, în 
vîrstă de 23 de ani.

După cum se vede, dopingul 
continuă să facă victime : pe 
unele le trimite în mormînt, 
pe altele... în fața justiției !

dusă cu 7—1, 8—3 și 11—8, 
a avut un final impresionant 
care i-a adus 7 puncte con
secutive și victoria. Și în se
tul IV sofiotele au început 
puternic, conducînd cu 7—0, 
9—3, 10—5 ! Dar, voleibalis
tele de la Dinamo Moscova, 
amintindu-și de meciul pier
dut luni la berlineze, s-au 
concentrat în joc și — ex- 
ploatînd la maximum calită
țile trăgătoarei lor principale, 
Turina, au răsturnat situa
ția în favoarea lor. Așadar, 
scor: 3—1 (8, 13, — li, 14), 
pentru Dinamo Moscova.

în partida următoare polo
nezele au dispus cu 3—1 
(8, —16, 8, 11) de Dozsa Bu- 
dapesta, după un joc de ..va
loare medie în care avantajul 
gabaritului și siguranța în 
execuții au fost determinante. 
Maghiarele s-au bizuit și de 
această dată pe două jucă
toare : Blaumann și Jeni, a 
căror contribuție în atac și 
apărare i-au adus echipei 
Dozsa un. set nesperat. To
tuși, _ polonezele le-au facili
tat cîștigarea acestui set prin- 
tr-o serie de greșeli la pre
luare și atacuri afară.

Programul de după-amiază 
a fost deschis de partida din
tre echipele masculine Dina
mo București — Spartak So
fia.

In coippanîa unui adversar 
valoros, cu o impresionantă 
forță în atac, dinjamoviștii 

bucureșteni au fost surprinși 
la începutul jocului de lovitu
rile imparabile ale lui Miha
ilov, Christov și Anghelov 
precum și ..de agresivitatea 
blocajului bulgar. Și Spartak 
a condus cu 3—0, 5—3, 7—5,

9—6 și 11—9. Din acest mo
ment dinamoviștii și-au adus 
aminte că atuul lor este to
tuși jocul variat, combinativ, 
în continuă mișcare. O dată 
abandonat stilul bulgarilor — 
în care se angrenaseră — as
pectul partidei s-a schimbat și 
Dinamo a obținut 6 puncte 
consecutive și victoria în pri
mul set. Următorul a prilejuit 
bucurestenilor ^etalarea obiș
nuitelor lor „numere" cu care 
sl-au făcut K.O. adversarul. 
Cel de al treilea, care avea să 
fie si ultimul, a avut același 
deznodămînt. si doar o rela
xare a echipei Dinamo a per
mis sofiotilor să refacă din 
handicapul sever înregistrat de

CLASAMENTE 
MASCULIN

1. Dinamo Buc.
2. Dozsa Budapesta
3. Din. Moscova
4; Ruda Hvezda

Praga
5. Spartak
6. Gwardia

7. Dynamo

:5
:2

Sofia
+ Wisla

2
2

1
1

1
1

4
3

:3 
A

3
3

Berlin
FEMININ

1. Dinamo Buc.
2. Din. Moscova
3. Gwardia 4- Wisla
4. Spartak
5. Dynamo
6. Dozsa Budapesta

Sofia
Berlin

3
3

3
3

3

0
0

3
3

2:9
1:9

3
3

3
2

0
1

1 6:4
2 5:6
2 4:8

3 0 3 1:9

2
3 1
3 1

5
4
4
3

tabela de marcaj la un mo
ment dat. Scor 3—0 (11, 3,11).

Cu un joc bine organizat, 
Ruda Hvezda Praga a dispus 
de Dinamo Berlin cu 3—0 (6, 
10, 10).

Dinamovistele bucurestence 
au mai cîștigat un meci: 3—1 
(9, —13, 11, 13), dar de data 
aceasta în fata unei formații, 
Dynamo Berlin, care și-a „vîn- 
dut“ scump pielea. Desfășura
rea partidei a scos în eviden
tă apărarea foarte bună a ber- 
linezelor și puterea loviturilor

Tresnak (Ruda Hvezda Pra
ga) salvează din plonjon o 
minge dificilă expediată 
de jucătorii de la Dynamo 

Berlin

de atac ale bucureștencelor. 
Jocului organizat al adversa
rului și excelent dirijat de 
Kristin Schrade, dinamovistele 
i-au opus o deosebită comba
tivitate și o admirabilă dorin
ță de victorie (I. D.).

8s

UN „CONSORȚIU AL ÎNOTĂTORILOR ?"
Vn membru al federației britanice de natație 

a anunțat că mai multe țări i'est-europene au 
hotărît să creeze un fel de „consorțiu al înotă
torilor", în scopul de a-și îmbunătăți rezul
tatele și, în special, pentru a se pune capăt 
supremației înotătorilor nord-americani. Aceste 
țări sînt: Olanda, Suedia, R. F. a Germaniei 
și Marea Britanie. S-a stabilit că fiecare țară 
va pune ta dispoziția celorlalți membri ai 
acestui „consorțiu" pe cei mai buni specialiști 
de care dispune în anumite probe, pentru 

. realizarea unor stagii de pregătire în comun. 
Astfel. ' Marea Britanie va. primi specialiști 
în probele libere (distanțe scurte), Suedia, semi- 
fondiștii (stilul liber), R. F. a Germaniei pe 
înotătorii de spate și din probele mixte, iar 
Olanda, pe cei de bras și fluture.

„DARUL" LUI BONAVENA

în preajma meciului de box pentru titlul 
mondial la categoria grea dintre Joe Frazier 
și Oscar Bonavena, programat pentru ziua de 
io decembrie, cei doi pugiliști au procedat la 
un schimb de „cadouri*. Frazier a trimis boxe
rului argentinian 
„Cu cît ești mai 
rău". Răspunsul 
El a expediat pe 
care, după cum

ce va fi făcut k.o.!“

CUMPĂRĂTORI PENTRU... 
ASTON VILLA

un tricou pe care era scris ! 
sus, cu atît te prăbușești mai 
lui Bonavena nu a întîrziat 
adresa lui Frazier un... clopot 
a afirmat, „are menirea să-1

trezească după

para-șocuri
CONTRA... CANGURILOR

In rîndul automobilelor 
participante la raliul ^>n~ 
dra—Sydney, care se afla m 
plină desfășurare, trei „Stm- 
ca-1100“, conduse de echipaje 
franceze, au produs o ade
vărată senzație. Intr-adevăr, 
tabloul de bord al acestor 
mașini este la jet de bogat 
ca al unui avion „Boeing , 
iar în interior sînt îmbarcate 
lăzi cu ape minerale șz^con
serve alimentare de .război, 
puse la dispoziție de Inten
dența armatei franceze. Un 
aspect cu totul deosebit îl 
prezintă, însă, barele și gri
lajele speciale amenajate în 
exterior pentru a proteja au
tomobilele de eventualele 
atacuri , ale canguri
lor sau ale altor 
animale sălbatice. 
Cele trei echipaje 
țin în permanență 
legătura prin radio.

întrebat despre 
scopul acestor ame
najări ieșite din co
mun, Jean - Claude 
Syda, unul din par
ticipant, a decla
rat : „Nu trebuie să 
mire . pe 
dacă se ține 
de faptul că 
care va sosi 
la Sydney îl 
tă un premiu 
10 000 lire sterline".

Senzație la Londra ! Presa 
engleză scrie cu Indignare 
despre intențiile unui grup 
de 1_  ’ " '
ganizat 
lanta 
de a 
chipă 
Este 
Villa, 
șui 
prezent, prin

nimeni 
seama 
pe cel 
primul 
așteap- 

de

BOB.BEAMON
Șl VERA CEASLAVSKA 

SlNT CEI MAI BUNI 
SPORTIVI Al ANULU11366 
® Rezultatele anchetei internaționale a agenției I.S.K. 
® Româncele Lia Manoliu și Viorica Viscopoleanu pe lista 

primelor 10 sportive ale lumii

Anticipînd interesul pe care-l stîrnește în rîndul iubitorilor 
de sport un -clasament al primilor performeri ai anului 1968, 
am căutat să obținem cît mai rapid posibil rezultatele anchetei 
întreprinse de agenția de presă „Internationales Sport-Korres- 
pondenz" din Stuttgart. O convorbire telefonică, efectuată în 
cursul zilei de ieri cu un redactor al agenției vest-germane de 
știri, ne-a pus în posesia rezultatelor complete ale marii 
anchete internaționale, pe care le publicăm alăturat.

BOB BEAMON

manageri americani, or- 
l în societatea „At- 
Baseball Corporation", 
cumpăra... întreaga fi
de fotbal Aston Villa, 
drept, clubul Aston 
care activează în ora- 

Birmingham, trece, în 
' i serioase difi

cultăți finaciare și ocupă un 
loc precar în liga a II-a a 
campionatului englez, fiind 
ameninț"tă să retrogradeze. 
„Mă îndoiesc că un club ca > 
Aston Villa va ajunge să fie 
preluat de un sindicat ame-

Permltetl-na aS vă prezentăm prim» temele arbitru de fotbal din Austria. 
Se numește Sylvia Busleka șl a trecut, eu succes, toate examenele to 
această specialitate. Totuși, federația austriacă l-a limitat, pentru Început, 

la divizia secundăraza de activitate

rican" — a declarat Len 
Shipmann, președintele Ligii 
cluburilor engleze de fotbal. 
„Dar dacă se va întimpla 
așa ceva, va fi o dovadă că 
fotbalul englez a ajuns la 
un nivel foarte coborit".

Aston Villa a cîștigat, 
înaintea primului război 
mondial, de șase ori titlul 
de campioană a Angliei și 
de patru ori Cupa Angliei. 
Din anul 1957, echipa a re
trogradat în liga a II-a.

STUTTGART, 4 (prin te
lefon). — Atletul american 
Bob Beamon și gimnasta ceț 
hoslovacă Vera Ceaslavska 
sînt „sportivii anului ’1968“. 
Acesta este rezultatul tradi
ționalei anchete de sfîrșit de 
an, inițiată de agenția I.S.K. 
cu consultarea redacțiilor 
ziarelor de sport din întrea
ga lume. Clasamentele defi
nitive ale acestui adevărat 
referendum în rîndul gaze
tarilor de specialitate au fost 
comunicate participanților în 
dimineața zilei de miercuri.

Iată clasamentul celor mai 
buni sportivi ai sezonului 
1968, pe baza punctajului 
obținut prin votul redacțiilor 
participante : 1. BOB BEA
MON (S.U.A.) — atletism,
268 p ; 2. Al. Oerter (S.U.A.) 
•— atletism, 177 p ; 3. Jean- 
Claude Killy (Franța) — schi, 
113 p: 4. David Hemmery 
(Anglia) — atletism, 107 p; 
5. Mike Wenden (Australia)
— înot, 90 p ; 6. Kipchoge 
Keino (Kenya) — atletism, 
74 p ; 7. Jim Hines (S.U.A.)
— atletism, 71 p; 8. Lee
Evans (S.U.A.) — atletism, 
63 p ; 9. Dick Fosbury
(S.U.A.) — atletism, 57 p ; 
10. Tommie Smith (S.U.A.) — 
atletism, 56 p ; 11. Roland
Mathes (R. D. Germană) — 
înot, 47 p ; 12. Leonid Ja- 
botinski (U.R.S.S.) — haltere, 
33 p ; 13. Viktor Saneev
(U.R.S.S.) — atletism, 33 p; 
14. Sawao Kato (Japonia) — 
gimnastică, 32 p ; 15. Mamo 
Wolde (Etiopia) — atletism, 
30 p; 16. Charles Hickox
(S.U.A.) — înot, 23 p ; 17. 
Graham Hill (Anglia) — au
tomobilism, 21 p; 18. Mike 
Burton (S.U.A.) — înot, 20 p ; 
19. Eddy Merckx (Belgia) — 
ciclism, 16 p ; 20. Ralph Dou- 
bell (Australia) — atletism, 
14 p.

Ordinea primelor zece spor
tive, în clasamentul feminin, 
este următoarea; 1. VERA 
CEASLAVSKA (Cehoslova
cia) — gimnastică, 117 p; 
2. Debbie Meyer (S.U.A.) — 
înot, 108 p; 3. Wyomia Tyus 
(S.U.A.) — atletism, 80 p;
4. Margîta Gummel (R. D, 
Germană) — atletism, 35 p;
5. Irena Kirszenstein (Polo
nia) — atletism, 19 p; 6. 
Toini Gustavsson (Suedia) — 
schi, 14 p; 7. Clauda Iiolb 
(S.U.A.) — înot, 11 p; 8. 
Nancy Greene (Canada) — 
schi, 10 p ; 9. Lia Manoliu 
(România) — atletism, 8 p*; 
10. Viorica Viscopoleanu (Ro
mânia) — atletism, 8 p.

VERA CEASLAVSKA
Este de menționat că 20 de 

redacții din cele 29 cîte au 
fost consultate, au indicat 
în fruntea listei masculine 
pe atletul american de culoa
re Bob Beamon, recordma
nul mondial la săritura în 
lungime (8.90 m). Compatrio
tul șău, discobolul Al. Oerter, 
care a obținut la Ciudad de 
Mexico cea de-a patra me
dalie olimpică de aur, a fost, 
de asemenea, clasat pe pri
mele locuri în majoritatea 
răspunsurilor primite. Se re
marcă numărul mare de 
atleți prezenți în primele 
zece locuri, singurele „breșe" 
fiind făcute de super-cam- 
pionul de schi J.C. Killy și 
înotătorul Mike Wenden.

în clasamentul feminin, 
excelenta gimnastă ceho
slovacă Vera Ceaslavska a 
primit, de asemenea, 20 de 
locuri întîi, iar multipla re
cordmană mondială de înot 
Debbie Meyer a fost prefe
rată în 6 dintre voturi. De 
remarcat prezența în rîndul 
primelor zece sportive ale 
lumii a româncelor Lia Ma
noliu și Viorica Viscopoleanu, 
care au adus țării noastre 
medalii olimpice de aur în 
întreceriie de atletism ale 
J.O. de la Ciudad de Me
xico.

Participînd la ancheta 
I.S.K., redacția ziarului 
„SPORTUL" a indicat în 
fruntea celor două clasa
mente atît pe Bob Beamon, 
cît și pe Vera Ceaslavska. 
Răspunsurile noastre se si
tuează astfel pe linia pro
nosticurilor exacte. Vom re
veni cu amănunte în nume
rele noastre viitoare.

CORESPONDENTĂ 

DIN BERLIN 

ECHIPA BE HANDBAL 
A R. B. GERMANE 

EA BUCUREȘTI
Selecționata masculină de 

handbal a R. D. Germane 
își începe sezonul internațio
nal de iarnă printr-un meci 
extrem de, dificil : sîmbăta 
la București, ea susține cea 
mai grea partidă din calen
darul internațional prevăzut 
în aceste luni : meciul cu 
puternica reprezentativă a 
României.

Handbaliștii din R. D. Ger
mană sosesc la București cu 
un lot tînăr, din care lip
sește fostul căpitan al echi
pei, Paul Tîedemann, jucăto
rul care la 33 de ani și după 
100 de selecționări s-a re
tras din activitatea compe- 
tițională. Antrenorul Heinz 
Seiler are suficiente motive 
să fie îngrijorat, pentru că 
pînă acum el n-a găsit un 
jucător care să-l înlocuiască 
cu succes pe excelentul ex-in- 
ternațional. Dacă din cauza 
absenței lui Tiedemann, po
tențialul tehnic și tactic al 
reprezentativei R. D. Germa
ne au scăzut, nu același lu
cru se poate spune și des
pre spiritul de luptă al 
echipei.

Palmaresul din acest an al 
selecționatei R. D. Germane 
este destul de neconvingător 
(13—19 cu România, 17—10 
cu Suedia, 13—10 cu Polo
nia B, 26—16 cu Polonia A 
și 16—19 cu Ungaria). Ex
plicația constă în faptul că 
a fost aliniată o formație 
tînără, insuficient rodată, 
cuprinzînd elemente cu pu
țină experiență. Iată lotul 
care se va deplasa la Bucu
rești : Franke (D H.f.K.) și 
Frieske (A.S.K. Berlin) — 
portari p Ranet, Eichorn (am
bii de la D,H.f.K), Gan- 
schow, Langhof, Gernhbfer, 
Boltschew (toți de la Empor 
Rostock), PetzOld, Seng r 
Zimmermann (Dynamo Ber
lin), Zornak (Aue), Rost (S.C. 
Leipzig), Lac-kenmacher si 
Riihrig (ambii de la S.C. 
Magdeburg).

Klaus POHLENZ 
redactor la „Sportecho 

Berlin"

In sferturile „c.c.e." și „m cupelor"
GOLURILE MARCATE ÎN DEPLASARE 

NU MAI CONTEAZĂ DUBLU
GENEVA, 4. •— în cadrul 

ședinței U.E-F.A- de la Ge
neva. s-a stabilit ca sferturile 
de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" și „Cupei cu
lpelor" la fotbal să se desfă
șoare pînă la 20 martie 1969. 
Semifinalele competiției vor 
fi stabilite prin tragere la 
sorți la 21 martie în cadrul 
unei ședințe programate la 
Bruxelles.

Fără cuvinte

telex disputat meciul dintre prima 
reprezentativă a U.R.S.S. și 
echipa secundă a U.R.S.S. 
Victoria a revenit primei 
reprezentative cu 5—2 (2—0, 
2—1, 1—1).

SELECȚIONATA MASCU
LINA DE TINERET A ORAȘU
LUI BUCUREȘTI LA HANDBAL, 
CARE SE AFLĂ ÎN TURNEU 
ÎN R.F.G. A CÎȘTIGAT TURNE
UL DE LA MONCHENGLAD- 
BACH, UNDE A ÎNVINS ÎN 
FINALA FORMAȚIA R. K. ZA
GREB CU 9-2 (6-0). "PENTRU 
LOCURILE 3-4, ECHIPA LOCA
LA MONCHENGLADBACH T. 
V. 1848 A DISPUS CU 13-9 
(6-5) DE CAMPIOANA OLAN
DEI SITTARDIA SITTARD.

In ziua a treia a turneului 
internațional de hochei pe 
gheață de la Moscova s-a

Federația portugheză de fot
bal a comunicat următorul 
lot de 22 de jucători pentru 
meciul cu echipa Greciei 
(8 decembrie la Atena) din 
preliminariile campionatului 
mondial j Americo, Damas, 
Fonseca (portari); Conceicao, 
Cruz, Hilario, Jacinto (fun
dași) ; Armando, Jose Carlos, 
Humberto, Raul, Rolando, 
Tome (mijlocași) ; Coluna, 
Jose Augusto, Torres, Euse
bio, Simoes. Jose Maria, Fi
gueiredo, Joao și Pinto 
(înaintași).

Frații Erik și Roger Vfte- 
minck, campioni mondiali 
de ciclocros (primul la pro
fesioniști, al doilea la ama
tori) au dominat concursul 
internațional de la Hanovra 
(24 km). învingătorul, Erik. 
a realizat 55:35,0, fiind ur-

Aadio
mat de fratele său la 35 s 
și de fostul campion mon
dial Wolfshohl (R.F.G.) la 
1:05,0. în acest concurs pro
fesioniștii au dat amatorilor 
un handicap de 60 de se
cunde.

REAL MADRID ELIMINATA 
DIN „C.C.E."! Aseară, tîrziu, 
la Madrid, în meci retor (op
timi de finală), cunoscuta for
mație de fotbal, Real Madrid 
a învins pe Rapid-Viena cu 
2-1 (1-0). în etapa următoare 
(sferturi de finală) s-a cali
ficat, însă, echipa vieneză, 
care a cîștigat primul meci cu 
' 0!

Turneul internațional de 
handbal masculin de Ia Li
sabona a fost cîștigat de for
mația cehoslovacă Victoria 
Zizkov. în meciul decisiv 
handbaliștii cehoslovaci au 
întrecut cu 22—18 (10—7) 
echipa Benfica Lisabona,

S-a hotărît ca în cadrul 
sferturilor din finală, siste
mul „punctelor marcate în 
deplasare care contau dublu" 
să nu mai fie aplicat. în caz 
că după cele două partide 
(tur-retur) echipele se vor 
afla la egalitate atunci se va 
disputa un al treilea joc pe 
teren neutru. Acest lucra 
este valabil atît pentru 
„C.C.E." cît și pentru „Cupa 
cupelor".

Sir Alf Ramsey, a alcătuit 
lotul echipei engleze de fot
bal care va întîlni la 11 de
cembrie, la Londra, selec
ționata Bulgariei, într-un joc 
amical. Lotul cuprinde pe : 
Banks, West (portari) ; Coo
per, McNab, Newton, Wright 
(fundași) ; J. Charlton, Hun
ter, Labone, Moore, Mullery, 
Stiles (mijlocași); Astle, Ball, 
Bell, R. Charlton, Hunt, 
Hurst, Lee, Peters, Radford. 
Thompson (înaintași).

telefm


