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„Dinamoviada" de volei a 
Intrat în partea a doua a des
fășurării ei, în care sînt pro
gramate cele mai echilibrate 
partide, hotărîtoare pentru 
stabilirea configurației finale 
a clasamentelor. întîlnirile 
susținute pînă acum de for
mațiile feminine (care ieri au 
avut zi de pauză) au selec
ționat pretendentele la pri
mele locuri. Ele sînt Dinamo 
București, Combinata Gwar
dia Varșovia — Wisla Craco
via și Dinamo Moscova. Dacă 

‘primele două obțin victorii 
— precum arată calculul hîr- 
tiei — în fața voleibalistelor 
de la Dozsa și, respectiv, 
Spartak Sofia, echipa cîștigă- 
toare a competiției va rămîne 
să fie desemnată în urma 
partidelor : Dinamo București 
—- Dinamo Moscova și Dina
mo Moscova — Gwardia+Wis
la. Șansele cele mai mari le 
au bucureștencele, care au 
obținut, în prima zi, victoria
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Edeling (Dynamo Berlin) 
de

recuperează o minge dificilă trimisă 
atacul polonez

Foto ? AUREL NEAGU
în fața echipei poloneze, 
cătoarele sovietice, învinse de 
Dynamo Berlin, pentru a-și 
adjudeca titlul ar trebui să 
nu cedeze decît un singur set 
în jocurile cu celelalte două 
pretendente, ceea ce este mai 
puțin probabil.

în orice caz, calculele teo
retice nu lipsesc de șanse pe 
nici una dintre favorite. în

Rezultatele etapei a IV-a :
ju acest context, meciurile din 

zilele următoare se anunță 
deosebit de echilibrate și in
teresante.

In disputa echipelor mas
culine, Dinamo București și 
Dinamo Moscova au etalat 
calități superioare, care le 
îndreptățesc să aspire la lo
cul Ț. Meciul direct va ho
tărî, credem, învingătorul.

Partida centrală a rundei a 12-a, 
aceea dintre Stanciu șl Drimer, 
merită tntrutotul atributul de 
derbi. A fost o luptă extrem de 
agitată șl interesantă. După mari 
complicații, șl într-o teribilă cri
ză de timp, Stanciu — cu trei 
pioni mai puțin 1 — a efectuat 
o ingenioasă combinație, obți- 
ntnd o victorie deosebit de pre
țioasă. Celelalte rezultate: Vais- 
man — Buza 0—1, Ungureanu — 
Mozeș 1—0, Șuta — Zara 1—0, 
Segal — Voiculescu 0—1, Teodo- 
rescu — Pavlov, Szabo — Mitite- 
lu, Reicher — Botez și Urzică 
— Troianescu remize. Urzică a 
cedat partida întreruptă cu Buza.

în urma acestor rezultate, plu
tonul fruntaș s-a refăcut. în 
frunte se află nu mai puțin de 
patru jucători : Buza, Drimer, 
Ungureanu și Troianescu cu 7'/i p, 
urmați de Mititelu și Stanciu cu 
7 p și Reicher 6Vi p. O configu
rație care complică Întrecerea și 
o face foarte interesantă.

IN UNDĂ...
★

B O zi cu bune fenomene ondulatorii ® Record de înălțime

absolută ® Două diamante la insigna de aur
Aerodromul Ghimbav din Bra

șov, pe pista de decolare, in 
dreptul planoarelor ancorate la 
sol, s-au prezentat pil ații- Prin 
aburul ceții care rrai stăruie, 
sportivii par fantomatici în uria
șele lor salopete căptușite cu 
blănuri călduroase. Este o dimi
neață aspră, tăcută, ca și între
cerea care va începe. In aștep
tarea ^sondei" trimise spre a 
cerceta necuprinsele înălțimi, 
piloții noștri oferă invitaților 
— ași ai zborului fără motor din 
Cehoslovacia și Ungaria — cafeă 
fierbinte din pântecoasele ter- 
mose ce le poartă cu ei. Buletinul 
meteo" informează : „VÎNT

23 DE METRI PE SECUNDA» 
CER ACOPERIT 4/8“. Tradus din 
limbaj aviatic, aceasta din urmă 
înseamnă : cer acoperit parțial, 
adică pe jumătate (8/8 fiind to
tal). După aterizare, „sonda" co
munică si ea : EXISTA FENO
MENE ONDULATORII !

încep pregătirile de zbor. Se 
dau jos husele de pe planoare, 
se verifică amănunțit aparatele, 
se aduc inhalatoarele de oxigen. 
La «curt timp, avioanele remor
chere ciplează — prin cabluri 
fine de oțel — argintiile planoare. 
Cînd iarba uscată începe să fie 
culcată puternic de viforul eli
celor, planoarele prind a rula, 
sărind ușor pe pista aerodromu
lui, pînă ce se desprind de sol. 
Acum, ‘ “
printre petele de azur ale văz
duhului aleargă — o dată cu norii 
răzleți — planoarele. Au decuplat 
la 1 400 m altitudine fațî de pra
gul pistei Ghimbav, încercând 
de aici să cîștige singure înăl
țimea. Dificila întrecere se nu
mește „CONCURS DE ZBOR LA 
ÎNĂLȚIME, IN UNDA", 
organizează cînd toamna 
gînă cu iarna, : . _x_ .
Carpatilor încep să se formeze 
puternici nori lenticulari preves
titori de fenomene ondulatorii, 
de UNDA.

Piscurile semețe ale munților 
au rămas, undeva, jos, Grunul 
de planoare continuă să spirale- 
ze în cercuri avîntate, comuni-

ceața s-a destrămat și

Ea se 
se în- 

cînd deasupra

PROGRAMUL MECHJHILOR
DE BASCHET

DIHAHO-SPARTAK BRHO
ȘlSTEAUA-HAPOEL TELAV1V

După cum am mai anun
țat, săptămîna viitoare se 
vor desfășura în Capitală 
importante întreceri inter
naționale și interne de 
baschet, cărora federația 
•de specialitate le-a întoc
mit următorul program : 
miercuri, sala Floreasca, 
ora 17 : Politehnica Bucu
rești — Rapid, derbyul di
viziei A feminine ; ora 
18.30 • Dinamo București 
— Spartak Brno, primul 
meci dintre aceste echipe 
masculine în cel de al 
doilea tur al „C.C.E." (ar
bitri : A. Kokorev-U.R.S.S. 
șl C. Dimou-Grecia) ; joi, 
sala Floreasca, ora 18,30 : 
Steaua — Hapoel Tel Aviv, 
prima partidă în turul 
inaugural al „Cupei cupe
lor" (arbitri M. Cziffra- 
Unigaria și M. Franko vi ci- 
Iugoslavia). Miercuri vor 
avea loc și jocurile etapei 
a IX-a a diviziei A femi
nine.

cînd, din timp în timp, prin ra
dio, cu aerodromul. 3 500 de me
tri altitudine, 4 000 (se pun măș
tile de oxigen), 5 000 de metri. .. 
Soarele strălucește amețitor. In 
dreapta, către Țara Bîrsri, călă
toresc fără grabă, nori grei de 
zăpadă. Piloții sportivi se găsesc 
acum în ceea ce se cheamă „AS
CENDENȚA DE VIS". O zonă de 
liniște impresionantă, o adevă
rată împărăție a tăcerii, a soa
relui, a cerului albastru. La 6 000 
m altitudine, grupul începe să 
se destrame, mulți dintre piloți 
reîntorcîndu-se la bază. Nu înain
te, însă, de a încerca totul, de 
a face un ultim efort spre a mai 
cîștiga cîțiva metri în înălțime 
peste acest punct mort pe care 
aviatorii îl numesc „PRAGUL 
CRITIC AL REZISTENȚEI" (aici 
organismul nu rezistă mai mult 
de 3 secunde fără Inhalatorul de 
oxigen).

La 7 000 m altitudine au rr-ai 
rămas, în concurs, doar trei spor
tivi : Emil Iliescu (București), 
Titi Enăchescu (Brașov) și Petre 
Zenovei (Iași). Acum, se dă lup
ta pentru fiecare sută de metri. 
Cu prudență, cu o bărbătească 
voință, cu o admirabilă dragoste 
pentru culorile țării. 7 500 m : în 
această încleștată confruntare au 
mai rămas doar Titi Enăchescu 
si Petre zenovei. La 7 760 m, cei 
doi sportivi ciocnesc, în gînd, o 
cupă de șampanie : RECORDUL 
DE ALTITUDINE 
AL LUI MIRCEA 
FOST DOBORÎT ! 
ațintite la acul care indică pre
siunea oxigenului din inhalator, 
Petre Zenovei mai urcă cîțiva 
zeci de metri și, la 7 800 m>, înce
pe să coboare eu. . . UN NOU 
DIAMANT CUCERIT LA INSIG
NA DE AUR. Rămas singur în 
această palpitantă întrecere, Titi 
Enăchescu continuă, cu ambiție, 
să urce : 100 de 
8 000 DE METRI !

Afară, mercurul 
lui s-a ghemuit la 
grade. Capota planorului pilotat 
de Titi Enăchescu este brumată. 
Totuși, va merge mai sus ! Res
piră ușor, „economic", spiralînd 
necontenit aparatul. 8 500 m î 
simte că. . . nu mai simte pi
cioarele pe paloniere. Din cauza 
frigului, i-au amorțit călcîiele. 
încă 20 de metri, și încă 20, pînă 
la 8 600 m ! Presiunea oxigenului 
a scăzut aproape de limită. Ter- 
'mometrul a mai scăzut și el cu 
cîteva grade. Pe urmă, pînă va 
ajunge „acasă" va mai dura un 
timp. Deci, atenție la oxigen și 
la. . . picioare ! Totuși, fiindcă 
tot este aici, mai urcă 10 metri ! 
Și încă 10 m pentru acest sport 
al temerarilor ! Și încă 10 m pen
tru faima sportivă a țării ! 
8 630 m — NOU RECORD NATIO
NAL DE ÎNĂLȚIME ABSOLUTĂ 
LA PLANORISM ; 6 630 m —
NOU RECORD DE CÎȘTIG DE 
ÎNĂLȚIME ; și un strălucitor 
diamant la insigna de aur a pi
lotului planorisț Tin ENA- 
CHESCU !

ABSOLUTA 
FINESCU A 
Cu nrivirile

metri, 150. ..

termometru- 
minus 33 de

Dinamo Moscova — Spar
tak Sofia (m) 3—0 (3, 9, 13); 
Dynamo Berlin — Gwardia+ 
Wisla (m) 3—0, (5, 11, 4); Di
namo București — Ruda 
Hvezda Fraga 3—0 (10, 13, 
12).

Programul de azi:

ipare, în nu- 
noastre vi- 
Vera Ceas- 
Al. Oerter, 

Meyer, Wyo-

IN ANSAMBLULI
SOCIAL

publică prezentările 
primilor clasați în 
ancheta internațio
nală I.S.K.
In pag. a 4-a:

BOB BEAMON

Vor a 
merele 
itoare : 
lavska, 
Debbie I 
mia Tyus, J.-C. Killy, 
Nancy Greene, Kip- 
choge Keino, Lia 
Manoliu, Viorica Vis- 
copoleanu, 
Jabotinski, 
Merckx etc.

mările PERFORMANȚE
DE LA OLIMPIADA

DIN MEXIC

Leonid 
Eddy

prof. V. Ienceanu, vice
președinte al clubului 
sportiv Steaua, și prof. 
Gh. Zîmbreșteanu an
trenor federal de atle
tism.

Vor fi prezentate ima 
gini filmate de la J.O.

La simpozion sînt in
vitați antrenori, profe
sori de educație fizică, 
arbitri, instructori și 
activiști sportivi.

Consiliul municipal 
București pentru edu
cație fizică și sport 
organizează, luni 9 de
cembrie, în aula Facul
tății de drept (de Ia ora 
1/8), un simpozion cu 
tema „Marile perfor
manțe de la Olimpiada 
din Mexic".

în cadrul simpozionu
lui vor lua cuvînțul 
conf. uniX7. Gh. Ghișoiu, 
secretar al CNEFS,

Ora 9: 
rești — 
(f) ; Dinamo 
Gwardia 
Ora 15: 
Spartak 
Hvezda 
dia + Wisla (m); Dinamo 
Moscova — Dynamo Ber
lin (m) ; Dozsa Budapes
ta — Spartak Sofia (m).

Dinamo Bucu- 
Dozsa Budapesta 

Moscova — 
+ Wisla (f). 

Dynamo Berlin— 
Sofia (f); Ruda 
Praga — Gwar-

F. C. Argeș - Dinamo

București 3-1 (2-0)

(Continuare In pag. a 4-a)

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 3-a)

SIMPOZION
AUTOMOBILISTIC

In prima repriză, gazdele au 
atacat continuu, cu toate resur
sele rămase pînă . la acest în
ceput de iarnă. In min. 2, Do- 
brin a deschis tirul, iar peste

Ieri, la băieți au fost pro
gramate trei întîlniri echili
brate. Deschiderea au făcut-o 
formațiile Dinamo Moscova și

5 (prin telefon, de 
nostru). Stadion 1 
bun, timp frigu-

PITEȘTI, 
Ia trimisul 
Mai, teren 
ros, spectatori aproximativ 
9 000. Au înscris : Țurcan
(min. 3 și 51), Nuțu (min. 8) 
și Dumitrache (min. 69).

F. C. ARGEȘ : Niculescu 8 
— Păciulete 7, Barbu 8, Vlad 
7, Ivan I 8 (Ivan n min. 85), 
Prepurgel 7, Dobrin 7, Nuțu 
7, Kraus 7, Țurcan 8, Jercan 
6 (Roșu min. 83).

DINAMO BUCUREȘTI : Dat- 
cu 6 (Coman 7 — min. 14) — 
Popa 7, Boc 7, Dinu 8, ștefan 
6, Ghergheli 8, Stoenescu 7, 
Pîrcălab 3 (Sălceanu 8 — min. 
46), Frățilă 7, Dumitrache 8, 
Radu Nunweiller 10.

A condus Alexandru Toth 
ajutat la tușă de 

Aurel Pop (semnalizări ero
nate) și Mircea Bădulescu 
(toți din Oradea).

Comitetul U.T.C. al sectoru
lui 1, în colaborare cu Auto
mobil Clubul Român, organi
zează azi, în Capitală, de la 
ora 16,30, la Casa de cultură a 
tineretului din Aleea Alexan
dru, un atractiv simpozion spor
tiv cu tema „Din istoricul spor
tului automobilistic în Româ
nia”.

Expunerea va fi făcută de cu
noscutul automobilist român, 
Petre Crisjea, și va fi urmai ă 
de o gală de filme pe teme 
automobilistice.

pregătirile pentru sezonul competițional al anului 1969. După o scurtă 
vor porni să parcurgă primii kilometri (din cei aproape 10 000 cu 
fi intimpinat noul an competițional) cicliștii Șt. Cernea, Em. Rusu, I

P
erioada de gestație a unei 
noi ramuri științifice comportă 
doze variate de ferment, de 
zbucium, de idealism, de opti
mism, de avansuri și ponde
rări. In două rînauri, anul 

acesta, am avut prilejul să admirăm 
tabloul fascinant al unui mănunchi de 
oameni de bine, intelectuali de vază 
și simpli entuziaști, unindu-și efortu
rile (încă divergente în intenții și în 
direcțiile de înaintare) pentru crearea 
unei discipline în fașă : sociologia 
sportului.

Promotorii acestei tentative, dotati 
cu o perseverență cuceritoare, au găsit 
audiență, din cancelaria unei modeste 
școli, pînă la înalte foruri academice 
și la somități ale domeniului. Trăim, 
evident, sub semnul farmecului indu
bitabil al unei mode sociologice. Ceea 
e nu exclude însă dreptul, obținut 
rin realități izbitoare, dreptul sportu- 
ji de a fi integrat printre elementele 

de studiu sociologic. Acest lucru l-au 
înțeles cei ce își sacrifică acum timpul 
si își macină imaginația dorind să 
creeze cadrul, să traseze parametrii, 
să dureze eșafodajul unei proaspete 
discipline științifice.

Nimic nu e încă ferm, în afară de 
botezul primului laborator de sociolo
gie a sportului (ceea ce înseamnă 
destul). Sînt încă obiect de contro
versă metodele de lucru, temele de 
ales, căile de urmat, dar cel mai im
portant ni se pare momentul urnirii 
din loc.

încercăm să întrevedem roadeie ime
diate ale unui angrenaj de cercetare, 
posesor al maldărelor de fișe rezul
tate din sondaje, anchete, studii mono
grafice, clasate și coroborate, și ajun
gem la concluzia încurajatoare că nu 
există mijloc mai bun de a orienta 
căile de dezvoltare a educației fizice 
și a sportului in țara noastră. în acest 
sens, cercetarea sociologica poate fi 
o modă, dar o modă necesară, pentru 
că nimic nu se petrece în afara socie
tății, nici o felie din activitatea umană 
nu poate fi înțeleasă dincolo de so
cietate. Sociologia a devenii un fel de 
panaceu, ca filozofia sau muzica, un 
fel de știință a științelor, conexată 
tuturor domeniilor. Sportul — și așa 
încă nedreptățit adesea în concepția 
oamenilor de cultură, de . pretutindeni 
— are nevoie de sociologie ca de . un 
suport, pentru a-și verifica și valida 
valențele, pentru a-și justifica locul în 
ansamblul social.

Salutăm, așadar, apariția primului 
embrion de cercetare sociologică în 
lumea sportului — chiar dacă redus 
la entitatea unei școli — și nâdă|duim 
că, în relație directă cu alte unități, 
vom putea anunța curînd — fără să 
ne grăbim — rezultatele studiilor de 
început.

‘S,
momentul urnirii

Victor BĂNC1ULESCU
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NOUL TELEFERIC DIN PREDEAL-ÎN CONSTRUCȚIE
V. TOFAN

începute în septembrie, lu
crările de construcție a nou
lui teleferic din Predeal sînt 
în plină desfășurare, urmînd 
a fi încheiate la sfîrșltul lu
nii ianuarie. Noul teleferic va 
avea un traseu paralel cu cel

vechi (Clăbucet-sosire — Clă- 
bucet-plecare). Darea lui în fo
losință, alături de celelalte mij
loace mecanizate de urcat (ve
chiul teleferic și schi-liftul), 
va contribui considerabil la îm
bunătățirea condițiilor de prac-

Start în 
discuție, 
care va
N. David, Ch. Moldoveanu, Al .Sofronie, V. Selejan, Gh. Ciumeti, D. Nemțeanu
(și alții... nesurprinși de obiectivul aparatului de fotografiat) — conduși de 

antrenorul lotului național, prof. N. Voicu
I

ticare a schiului de către cei 
ce vor vizita Predealul.

In fotografie, o imagine a 
stației de jos a noului telefe
ric, plasată, după cum se vede, 
în fața surorii ei mai „bătrîne". 
(Foto : N. Tokacek).

După strălucitul repertoriu — 
mai ales 
ultimelor 
a oferit 
întîlnirea 
ale lumii șl totodată satisfac
ția de a aplauda 
nești de autentic 
noramicul nostru 
proporții reduse, 
tractiv. Poate și 
stadioanele de fotbal s-a spus 
acel „la revedere", care va 
ține pînă în primăvară...

Nu s-au epuizat, însă, toate 
capetele de afiș ale

cel internațional — al 
două săptămîni, care 
amatorilor de sport 

cu cîteva mari echipe

victorii româ- 
prestigiu, pa

pare acum de 
mai puțin a- 
pentru că pe

sezonului.

★
Romănia- 
un admi- 

„tricolorilor”,

Memorabila partidă 
Franța, încheiată cu 
rabil succes al 
a majorat considerabil interesul
pentru această mică lume a 
jucătorilor de rugby, rareori 
înțeleasă. De aceea, parcă, deși 
din program lipsesc tradițio
nalele derbyuri și nici nu pot 
interveni spectaculoase schim
bări de poziții în clasament, 
ultima etapă a turului campio
natului național de rugby este 
așteptată cu deosebită nerăb-

dare. Interesează, desigur, re
zultatele înregistrate de echi
pele fruntașe, Dinamo (cu Po
litehnica Iași), Steaua (cu Fa
rul) și Grivița Roșie (cu Univer
sitatea Timișoara), ca și încer
carea — fără prea mulți sorți 
de reușită — a altor trei for
mații bucureștene — Gloria, 
Constructorul și Progresul — de 
a evita ultimele trei locuri. 
Dar, de data aceasta este mai 
mare dorința de a-i
Irimescu, Demian, 
ceilalți învingători 
bitului „XV" galic.

revedea pe 
Wusek și 

ai reduta-

★
Continuă și serialul plăcut și 

mai ales extrem de util al în
trecerilor internaționale. Citito-

rii au urmărit, desigur, jocurile 
din cadrul Dinamoviadei de 
volei. Pină acum — multe mo
tive de bucurie. în compania 
unor formații cu excelente 
cărți de vizită, formațiile care 
reprezintă clubul bucureștean 
(dar, îndeosebi cea masculină) 
au renăscut speranțe de mulți 
abandonate după atît de dis
cutatul moment de criză al vo
leiului nostru. Dar, disputa din 
fața fileului continuă încă trei 
zile...

Sfîrșitul săptămînli progra
mează și alte confruntări inter
naționale, unele inedite.

Sîmbătă și duminică nu va

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In pag. a 2-a)
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FĂRĂ PURGATORIUL 

BĂNCII DE REZERVĂ

NU SE POATE?
Noiembrie 1965. A HI-a edi

ție a campionatului mondial 
de handbal feminin se înche
iase cu o serie de surprize, 
printre care și aceea că în 
clasamentul final, fosta deți
nătoare a titlului, echipa Ro
mâniei, nu ocupa decît locul 
VI. în comentariile care au 
armat eșecului se recomanda 
ca punct de plecare în munca 
de viitor depistarea și promo
varea unor elemente tinere, ca
pabile să înfrunte cu succes 
adversarele de valoare care se 
profilau pe firmamentul hand
balului feminin mondial.

De atunci s-au scurs trei 
ani, interval de timp suficient 
de mare, în care s-ar fi putut 
opera schimbări structurale în 
componența echipei feminine 
de senioare a țării. Cu atît 
mai mult, cu cît în preocupă
rile federației de specialitate 
un rol major l-a ocupat în 
depistarea elementelor tinere 
din rîndul formațiilor școlare 
(destul de numeroase în hand
balul nostru) și alcătuirea a 
două selecționate (de junioare 
și tineret), cărora li s-au ofe
rit nu numai posibilități de 
pregătire, ci și un bogat pro
gram internațional, Muncin- 
du-se perseverent, cu răbdare 
și înțelegere, s-au cules — 
chiar mai repede decît se aș
tepta — primele roade în di
recția confirmării valorice a 
noii generații. Spre exemplu, 
în primăvara anului 1967, re
prezentativa feminină a țării, 
alcătuită din speranțele hand
balului nostru, a reușit să cu
cerească medaliile de aur ale 
primului criteriu mondial re
zervat tineretului. Și cu alte 
ocazii tinerele handbaliste au 
avut prilejul de a etala cali
tăți evidente, ceea ce determi
na pe multi dintre cei ce ur
măreau atent activitatea în 
handbal să aștepte, cît de cu-

rînd, reflectarea succeselor re
alizate pe planul echipei de 
tineret și la nivelul selecțio
natei de senioare. Era un lu
cru firesc.

Așteptările au fost, însă, 
zadarnice. După trei ani, cla
samentul „Cupei orașului 
București" a confirmat, im
placabil, faptul că prima re
prezentativă a țării a bătut 
pasul pe loc. Justificări de 
genul : „Nu am pierdut con
tactul cu plutonul fruntaș al 
handbalului mondial" sau 
„Sintem pe drumul, cel bun. 
dar progresăm mai încet", nu 
mai pot ascunde realitatea. O 
realitate crudă, care se ex
primă astfel : în goana după 
rezultate, în dorința — poate 
sinceră, dar totuși dăunătoare 
— de a progresa (cel puțin 
cifric I) mai repede decît este 
normal, s-a ajuns la folosi
rea — mai întîi timidă iar 
apoi ca o metodă de muncă 
—■ a compromisului. Adică, 
promovîndu-se una sau două 
jucătoare tinere, dar nienți- 
nîndu-se cu strictețe garda 
veche, oare (așa se spune, ce] 
puțin...) ea și numai ea poate 
asigura succesul. Și astfel, cu 
un lot pestriț, în care hand
balistele mai vîrstnice vor să 
facă totul pentru a-și dovedi 
utilitatea (neglijîndu-și cole
gele), iar cele tinere, sugru
mate de teama unei even
tuale greșeli, se comportă 
modest, aproape fac „figura
ție". echipa reprezentativă de 
senioare se comportă în con
tinuare mediocru.

Pentru a elucida mai bine 
această problemă, considerăm 
util să procedăm Ia o trecere 
în revistă a efectivului se
lecționatei de tineret. Să ve
dem cum de a fost posibil ca, 
după ce în martie 1967, tînă- 
ra noastră generație a pri
mit medaliile de aur confe
rite celei mai bune echipe 
din lume, acum să constatăm 
că selecționata țării își men
ține aspirațiile la nivelul unei 
mediocrități supărătoare.

Din această generație au 
confirmat așteptările doar 
Constanța Ilie, Petruța Băic.o- 
ianu, Aneta Șramco și Roza
lia Soos. Să recunoaștem că 
este prea puțin și oricum in
suficient pentru a putea ali
nia o națională robustă, cu 
înclinații spre un joc modern,

în viteză, plin de vitalitate 
șl curaj. Ce s-a întîmplat cu 
celelalte ? îmbătate de suc
cesele obținute la o vîrstă 
încă fragedă, nesprijinite, mai 
ales moral, de antrenori (nici 
cei de Ia cluburile respective 
și nici cei de la echipa na
țională) ele au căzut repede 
în capcana încrederii exage
rate în talentul lor, a înfu
murării. Și astfel frumoasele 
lor perspective s-au risipit ca 
fumul de țigară. Unde sînt 
acum Maria Nicolae (căpita
nul echipei de tineret I ! !), 
Lucreția Neagoe, Angela 
Moșu, Tereza Secheli, Elena 
Dobîrceanu 1 Joacă în echi
pele lor de club. Cum joacă, 
însă, mai bine să nu vorbim...

Așadar, lipsa de curaj a an
trenorilor primei echipe re
prezentative a făcut ca ei să 
acorde o prea mică încre
dere (la timpul cuvenit) tine
relor handbaliste și să urmă
rească într-o prea mică mă
sură angrenarea lor în postu
ra de jucătoare care să poar
te toată răspunderea pe care 
o implică îmbrăcarea tricou
lui național. Atît antrenorul 
federal Fr. Spier, cît și aju
toarele sale, mai întîi D. Po- 
pescu-Colibași și ulterior V. 
Gogîltan au fost tentați să 
pretindă jucătoarelor — chiar 
de la debutul lor în echipă 
— calități și d maturitate 
care se dezvoltă în e!ni de 
muncă. Această exigență e- 
xagerată a creat (și creează 
încă) în rîndurile tinerelor 
handbaliste o stare de emoti
vitate, o inhibiție nefirească, 
în felul acesta, banca jucă
toarelor de rezervă s-a trans
format într-un purgatoriu, că
ruia prea puține sportive s-au 
decis să-i suporte toate chi
nurile. Și ce poate fi mai 
concludent în această privin
ță decît modul reținut, timo 
rat în care acționează și as
tăzi pe teren handbaliste ca 
P. Băicoianu, Maria Buzaș, 
A. Șramco, S. Arghir, R. 
Soos, I. Oancea ?

Să nu privim însă toate 
lucrurile în negiu. Nu de 
alta, dar am comite poate 
aceeași greșeală de care s-au 
făcut vinovați antrenorii e- 
chipei reprezentative. A IX-a 
ediție a „Cupei orașului 
București" ne-a relevat, pe 
lîngă multe insatisfacții, și o 
rază de speranță. Nu prea 
strălucitoare, însă oricum ge
neratoare de optimism. Este 
vorba de calitățile dovedite 
de majoritatea componentelor 
echipei de tineret (de fapt, 
cu mici excepții, o selecțio
nată de junioare)

Felul în care s-au compor
tat jucătoare care se află încă 
pe băncile școlii (Costandache, 
Vasilescu, Neghină, Cordoș, 
Matache, Moroșan) In fața 
celor mai puternice team-uri 
din lume (U.R.S.S., R. D. 
Germană, Iugoslavia) ne în- 
drituiește să sperăm că pri
ma selecționată a țării va 
primi (în sfirșit I) o infuzie 
de elan, vitalitate și dorință 
de afirmare. Aceasta însă cu 
condiția ca banca de rezerve 
să nu rămînă în continuare 
un purgatoriu cu tendințe de 
permanentizare.

Printre admiratorii sări
turii în lungime, care au 
depășit contemplația dedi- 
cîndu-i-se, este și BUREȘ 
VICTOR, din clasa a XlI-a 
a Liceului nr. 2 din Bra
șov. L-am văzut întîia oară 
în timpul uneia din cele opt 
ore de antrenament săptă- 
mînal și am rămas impre
sionat de dăruirea cu care 
se lansa în lupta cu centi
metrii. I-am observat fața 
crispată de efort și, în con
trast cu aceasta, luminile 
ochilor care exprimau sigu
ranța în propriile forțe, care 
mai au nevoie doar de răb
darea giuvaergiului pentru 
a le da strălucirea aștep
tată.

Pe cîștigătorul medaliei 
din cadrul „Concursului li
ceelor cu program de edu
cație fizică" l-am găsit a 
doua zi pe coridorul școlii 
și am rămas surprins. Părea 
alt om : în uniformă, îmi fă
cea impresia unui elev pen
tru care exercițiul fizic ar 
însemna un calvar. Calm, cu 
voce domoală demonstra u- 
nor colegi niște complicate 
legi matematice. Și totuși... 
întilnindu-i privirea, mi-am 
dat seama că era singurul 
lucru rămas neschimbat la 
el. Aceeași siguranță izvora 
și acum nestăvilită. încet- 
încet, cu ajutorul colegilor 
și al profesorilor, am des
cifrat taina acestei duble 
înfățișări. Sfios și timid cu 
alții, Victor este necruțător 
cu propriile-i slăbiciuni. Răs
plătind dragostea cu care 
e înconjurat, el își tre
ce și în palmaresul de elev 
și în cel sportiv numai re
zultate foarte bune...

(-E.F.-)

LA UN PAS DE _ 
... PERFORMANTA

SĂRMANA MINGE DE FOTBAL!
4—0 cu elevii de la Școala 

generală nr. 2; 6—1 cu cei de 
la „3”, apoi 2—3 și 3—0 cu 
cele două echipe ale elevilor de 
la „171" și, In fine, 1—1 cu for
mația fotbaliștilor de la „13". 
Trei victorii, un meci egal și 
un singur eșec, la limită, re
prezintă un bilanț care îi si
tuează pe micii fotbaliști de la 
Școala generală nr. 1 din Ca
pitală printre fruntași în cam
pionatul sectorului 8. Prilej de 
satisfacție pentru elevi, pen
tru profesori. Așa ar fi trebuit 
să fie. Dar, lucrurile se petrec 
cu totul altfel,

In primul rînd, pentru că 
fotbaliștii de la „1” nu găsesc 
de fel înțelegerea cuvenită, nici 
chiar cind este vorba de rezol
varea unor cerințe modeste. In 
fond, ce... pretenții au ei ? Să 
li se îngăduie ca de două ori pe 
săptămînă să poată efectua an
trenamentele in curtea școlii. 
Sigur, nu este amenajat un 
teren adecvat pentru fotbal, dar 
decît nimic... Au fost refuzați. 
Ba, mai mult, o dată, printr-o

Intimplare nefericită, mingea a 
ajuns tn mtinile unuia din pro
fesorii de fizici. Fără si stea 
prea mult pe gtnduri, acesta 
a făcut-o bucățele. Sărmana 
minge de fotbal! Cu alte cu
vinte, tn loc de sprijin și în
țelegere — șicane.

Și, atunci, ce cale de rezol
vare există pentru Drăghiceș- 
cu Șerban, Ciotirnel Viorel, Vă- 
lean Leon — toți fruntași la 
învățătură — și pentru cei
lalți fotbaliști ai școlii ? Să 
renunțe la sportul pe care l-au 
îndrăgit ? Firește că nimeni nu 
s-a gindit la o astfel de „so
luție". Au recurs la un com
promis : se antrenează și ei pe 
unde pot (citeodată ajung și 
pe „Ciulești") sau flecare, acasă, 
printre blocuri. Și, totuși, sînt 
fruntași în competiție...

Ironia face ca atunci cind se 
organizează concursuri atletice 
sau competiții de baschet, pro
fesoara de educație fizică Jean a 
Nicolae să apeleze, foarte ade
sea, tot la... fotbaliști. „Copiii

CATALOG
CLASAMENTE LA VOLEI

BĂIEȚI
SERIA i

1 Șc. sp. Bacău 7 7 0 21: 2 14
2. Șc. sp. P. Neamț 7 6 1 18: 5 13
3. Șc. sp. Buzău 7 5 2 18: 7 12
4. Dinamo Buc. 7 4 3 12:11 11
5. Diceul 3 Brăila 7 3 4 11:14 10
6. Iac. Cuza Vodă Hș. 7 2 5 9:15 9
7. Liceul 1 Galati 7 1 6 3:20 8
8. C.S.M. Iași 7 0 7 3:21 7

l.
SERIA a Ii-a

Șc. sp. Ploiești 7 7 0 21: 0 14
2. Șc. sp. 2 Buc. 7 6 1 18: 7 13
3. Șc. sp. constanta 7 5 2 16:10 12
4. Liceul Găești 7 4 3 12:15 11
5. Liceul Videle 7 2 5 11:16 9
6. Gr. șc. prof.

„23 August» 7 2 5 11:17 9
7. Lie. Tr. Măgurele 7 1 6 7:18 8
8. Petrolul Ploiești 7 16 6:19 8

1.
SERIA a IlI-a

Steaua Buc. 7 6 1 19: 7 13
2 Progresul 7 6 1 20:12 13
3. Rapid 7 4 3 18:13 11

6.

s. 
?.
4.
5.

7.
3.

INIȚIATIVE

CEA MAI FRUMOASĂ
BAZĂ SPORTIVĂ A JUDEȚULUI

Cîteva rîriduri despre o fru
moasă inițiativă. Aparține 
organelor de resort ale jude
țului Dolj. Tema — o între
cere PENTRU CEA MAI 
FRUMOASA BAZA SPORTI
VĂ ȘCOLARĂ. A fost lansată 
cu trei luni în urma, odată 
cu primul sunet de clopoțel. 
O inițiativă care s-a bucurat 
de un larg răsunet pretutin
deni, în sate, în comune, în 
orașe. Recent s-a făcut bilan
țul.

Pe locul I — elevii din co
muna Afumați. Cu mip cu 
mare, prin muncă patriotică, 
îndrumați de profesoara de 
educație fizică Lucia Pena și 
cu sprijinul consiliului popu
lai’ ăl comunei, elevii Școlii 
generale din Afumați și-au 
amenajat un frumos complex 
sportiv care cuprinde terenuri 
de baschet, handbal și volei, 
o pistă de atletism cu cinci 
culoare, sectoare pentru a- 
runcări și sărituri.

Locul II pe podiumul pre
mialilor — elevii de la Școa
la generală nr. 22 Craiova, 
iar pe locul III, tot o comună 
din județ, Coșoveni. La capi
tolul mențiuni — școlile ge-

nerale din comunele Urzicu
ța, Bîrca, Plenița și din ora
șul Craiova (nr. 14).

...La Afumați, într-un cadru 
festiv, elevilor școlilor frun
tașe în această întrecere li 
s-au decernat premiile oferi
te de Consiliul județean 
al organizației pionierilor, 
C.J.E.F.S. și Inspectoratul 
școlar județean, constînd în 
materiale și echipament spor
tiv în valoare de 20 000 lei. 
Festivitatea a avut un carac
ter mai larg : cu acest prilej 
au fost prezenți sute de in
vitați din cuprinsul județu
lui, directori de școli, coman
danți ai unor unități de pio
nieri și profesori de educație 
fizică pentru a efectua ad- 
hoc un foarte util schimb de 
experiență. De bună seamă 
in intenția lăudabilă ca în 
marea majoritate a școlilor 
doljene să existe cîte un mi
crocomplex afectat sportului 
și realizat cu mijloace locale.

Pentru această frumoasă i- 
nițiativă, un călduros „bra
vo 1" doljenilor al căror e- 
Xemplu vrem să credem că 
va fi urmat și de alții.

III

minune”, cum li se mai «pune 
in țcoală. Li «e spune numai...

Am purtat, recent o discuție 
pe temă sportivă cu tovarășul 
director, prof. Marin Georges
cu. Nu este străin de rezultatele 
frumoase ale elevilor școlii. Es
te, desigur ți o obligație. Dar 
despre sport, prof. Georgescu 
ne-a vorbit fără vibrație, rece. 
S-ar putea să fie ți o deforma- 
ție profesională, specialitatea sa 
fiind matematica, Dar, tot

profesor de matematică, Cornel 
Stănescu, director al unei alte 
școli bucureștene, a realizat 
pentru sport — și pentru fotbal 
mai ales — lucruri eu totul 
deosebite. Asta se tnttmplă la 
Școala generală nr. 30 din car
tierul Tei, tn timp ce la Școa
la generală nr. 1, din plin cen
trul Capitalei, realitățile sînt 
— cum ați văzut — cu totul 
altele. Nu numai că lipsește 
interesul pentru activitatea 
sportivă a elevilor t dar sărmana 
minge de fotbal este făcută bu
cățele .'...

4. Se. sp- 1
5. Viitorul
6. Clubul sP.
7. Șc. șp. 3
8. Sănătatea

SERIA

școlar 7 3 4
7 16 
7 0 7

IV-a

Tiberiu STAMA

Lisați, tovarășe profesor, că face și ea parte dintr-o 
disciplină sportivă ! Desen de Neagu RADULESCU

a
1. Lie. 2 Rm. Vilcea 7 7 0 21 : 0 14

Șc. sp. Timișoara 7 6 1 18: 4 13
Șc. sp. caransebeș 7 5 2 15: 7 12 

------  " 4 " .........Se. sp. Craiova 7 
Liceul D. Golescu 
C. Lung Muscel 
Gr. șc. cooperație 
Rm. Vilcea 
Liceul 2 Tg. Jiu 
Gr. șc. siderurgie 
Hunedoara

SERIA a

7 2 5

13:10 U
9

7
7

2
2

5
5

9
9

77 2:210

1. Lie. N.
Cluj

Bălceseu
7.7 0 21: 2 14

2. Se. sp. Sibiu 761 18: 6 13
3 Sc. sp. Brașov 7 5 2 19: 8 12
4. Șc. sp. Tg. Mureș 743 12:12 11
5. Liceul H.C.C.

Alba lulia 7 3 4 13:15 10

5
6
7

7.
8.

2
1
0

9
8
7

6. Gr. șc. chimie
Copșa Mică 

sp. cluj 
sp. Toplița

SERIA a
sp. Oradea

Șc. 
Șc.

i. Se. .
2. Liceul 1 Dej
3. Construct. Arad
4. Liceul Zalău
5. Liceul 2 Bistrița 
f>. C.F.R. Timișoara
7. Minerul B. Mare
8. Lie. 1 s. Mare

7
7
7

Vl-a
7 7
7 6
7 5
7
7
7
7
7

4
3
2
1
0

14
13
12
11
10

9
8
7

POȘTA
MARCELA ANDREESCU — 

GALAȚI : Am înțeles. Frumoa
sa sală de atletism a clubului 
sportiv Dunărea din Galați a 
fost transformată în DEPOZIT 
DE CARTOFI. Deci, nu mai 
aveți unde vă antrena la iarnă. 
Desigur, propunerea ta e inte
resantă. Se pune însă întreba
rea : veți putea voi cumpăra 
atîția cartofi ? Dar mai ales, 
ii veți putea mînca ? Conclu
zia celor de la Aprozar-Galați 
că „VA AJUNG TREI MEDA
LII OLIMPICE LA ATLE
TISM !“, nu trebuje să vă mire. 
Ea vine din partea unor spe
cialiști ai recoltelor bogate și, 
probabil, s-a referit la „pro
blema” depozitării acestor tro
fee... în orice caz, n-are nici 
un rost să vă înciudați și, la 
rîndul vostru, să transformați 
o magazie în sală de sport. Per
sonal am credința că lucrurile 
se vor termina cu bine, cu spri
jinul forurilor competente din 
Galați.

0 invitație pe adresa 
dumneavoastră

Pină nu de mult școlarii 
bucureșteni erau angrenați în- 
tr-o frumoasă competiție în 
care se împleteau pasiuni și 
ambiții, într-o explozie de zîm- 
bet și culoare.

Crosurile școlare, căci despre 
această competiție este vorba, 
au fost date uitării. De cs ? 
Mister ! ! Și astfel, am fost 
lipsiți de armonia vie a co
pilăriei, atunci cind, pe aleile 
Herăstrăului sau ale altui parc 
bucureștean, eram întimpinați 
de neobosiții competitori.

Să fi renunțat așa, deodată, 
elevii Ia vechea lor pasiune ? 
Nicidecum ! Să nu mai existe

posibilități de organizare ? Să 
fim serioși 1 Exiștă doar atîtea 
școli, cluburi și asociații spor
tive capabile să reînvie vechea 
tradiție. Care ? lata doar cîte- 
va : Clubul sportiv școlar, Școa
la sportivă de atletism. Clubul 
sportiv Energia al școlilor pro
fesionale. E firesc, să vă În
trebați : dar alte școli nu pot 
organiza ? Ba da 1 Unde nu dă 
domnul, să auzim că toate șco
lile se bat pe „sceptrul" orga
nizării !

De aceea, lansăm pe această 
cale invitația (și îndemnul) că
tre toate școlile să răsfoiască 
„albumul amintirilor" și să-si 
amintească de această uitată 
competiție, pe cît de frumoasă 
pe atît de dorită și așteptată, 
pe care o scriem cu majuscul.a 
(ca să se vadă !): CROSUL 
ȘCOLAR.

prof. Cornii MORȚUN

PITICĂ
VIOREL GRUIA — BUCU

REȘTI : Nu, dragă prietene 1 
Cine ți-a spus ție să „MIȘTI 
DIN URECHI" cind ai căciu
lită de lină pe cap ? Nenea 
instructorul de la patinoarul 
Floreasca, care încasează sim
brie pentru ca să te pregăteas
că ? Ei, lasă, că stăm noi de 
vorbă cu baba-ul ăsta care spe
rie copiii 1 Tu cind mai mergi

orașului Buzău, nici lemn ușor 
de balsa, nici elastic pentru 
„motorașe" — mai nimic. „CUI 
SA MA ADRESEZ?" ne în
trebi tu. Prin poștă — maga
zinului „Cutezătorii” din Ca
pitală, și printr-o... petiție — 
celor de la Consiliul orășenesc 
pentru educație fizică și sport 
Buzău — pentru a le reaminti 
că există și un asemenea sport 
care trebuie încurajat '

NICOLAE EFTIMIE — A- 
RAD: Vrei să participi și tu

Întrebări ridică...
să te dai pe gheață, scoate din 
buzunar doj lei, să imortalizăm 
și noi „figura” aceasta pe pe
liculă !...

CRISTIAN IONESCU - BU
ZĂU : Ești un mare iubitor al 
sporturilor tehnico-aplicative. 
Ești un mare îndrăgostit al a- 
eromodelismului. Dar «ști și un 
mare dezamăgit că nu găsești 
materiale cu ce să construiești 
aceste mini-aparate ale viito
rului. Nu găsești la raioanele 
de specialitate din magazinele

la ancheta organizată de ziarul 
„Sportul" pentru desemnarea 
celor mai buni 10 sportivj ai 
anului. Foarte frumos ! Un lu
cru nu înțeleg : de ce ai trimis 
numele a 11 sportivi? Șl de 
ce toți de Ia formația de fotbal 
„Vagonul Arad" ? Mai aleg că 
nu ai specificat nici „PENTRU 
RUBRICA DE UMOR”...

I. POȘTAȘU-junior

„LA
SEMICERC

TURNEUL ECHIPEI 
LOKOMOTIVE BERLIN

Săptămînă viitoare va sosi 
în țara noastră, pentru un 
turneu de mai multe jocuri, 
formația masculină Lokomo
tive Berlin. Handbaliștij din 
R. D. Germană vor susține 
primul meci joi 12 decembrie 
în sala Floreasca din Capi
tală, cu echipa Rafinăria Te- 
leajen, din divizia A a cam
pionatului nostru național. în 
continuarea turneului lor, 
oaspeții vor evolua în 14 de
cembrie la Gaiați, în com
pania echipei locale Politeh
nica, și în 16 decembrie la 
Piatra Neamț, unde vor juca 
cu Cauciucul orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej.

„CUPA DE IARNA" 
A JUDEȚULUI BRAȘOV

Simbătă după-amiază se 
vor disputa în sala Arma-

Călin ANTONESCU
Adrian VASILIU

tei din Brașov primele par
tide din competiția dotată 
cu „Cupa de iarnă" a jude
țului Brașov. Organizată din 
inițiativa comisiei județene 
de handbal, această întrecere 
are drept principal scop an
grenarea formațiilor fruntașe 
din județ într-o activitate 
competițională pe timpul 
cînd sezonul este mai sărac. 
La startul întrecerii vor fi 
prezente 8 echipe feminine, 
ce își vor disputa întîietatea 
într-o singură serie, cu jocuri 
numai tur, și 10 formații 
masculine, care au fost îm
părțite, pe criterii valorice, 
în două serii. în prima se
rie, care va avea trei tu
ruri, sînt cuprinse echipele 
Dinamo Brașov, Tractorul 
Brașov, Chimia Făgăraș si 
Colorom Codlca, iar în seria

a Il-a vor juca celelalte 6 
participante, tur și retur.

în luna decembrie sînt 
programate, în toate seriile 
„Cupei de iarnă" a județu
lui Brasov trei etape, în zi
lele de 7—8, 14—15 și 21—22.

PE AGENDA FEDERAȚIEI

De la forul tehnic al hand
balului nostru am primit, cu 
rugămintea de a publica, 
spre încunoștiințarea clubu
rilor și asociațiilor sportive, 
cîteva date importante. De 
pildă, se reamintește că pe
rioada de transferări în hand
bal este deschisă între 1 și 
15 decembrie și că viza anua
lă a carnetelor <1e legitimare 
se face între 1 și 31 decem
brie la comisiile județene de 
handbal, iar pentru echipele

din București la comisia 
municipală.

MAESTRUL EMERIT AL 
SPORTULUI

ÎN R. F. A
IOAN MOSER 
GERMANIEI

unei invitațiiDînd curs 
primite din partea clubului 
TSV Miinchen, maestrul eme
rit 
va 
tru 
al 
handbal la acest club. Cu
noscutul sportiv român va 11
antrena această echipă timp Ț
de 4 luni, interval în care A
el speră să reușească califi- ft
carea formației TSV 
națională a R.F.G.

al sportului Ioan Moser 
pleca în acest oraș pen- 
a funcționa ca antrenor 
formației masculine de

Pe banca jucătoarelor 
de rezervă! Multe din 
speranțele handbalului 
nostru feminin și-au 
început și și-au încheiat 
cariera internațională 
aci. Să sperăm că tine
rele jucătoare fotogra
fiate de colegul noșțru 
A. Neagu nu vor avea 

aceeași soartă...

(Urmare din pag H

fi „divizie" la popice. Fruntașii 
acestui sport de mare popu
laritate, în care deținem valori 
certe, se vor întîlni în „Cupa 
Bucureștiului”. competiție ono
rată și de prezența altor cam
pioni sau laureați mondiali. 
Cum se vor comporta, mai a- 
les, jucătoarele românce — 
campioane ale lumii ?

Din nou la handbal, după ce 
„7“-le reprezentativ a recîști- 
gat foarte mult din... terenul 
pierdut după C.M. din Suedia. 
Meciul de simbătă cu echipa 
R. D. Germane se anunță mai 
ușor decît cele cu campionii 
mondiali și se poate spera în
tr-o nouă victorie. Echipa noas
tră e însă destul de tinără și de 
aceea mai expusă la pericolul 
supraaprecierii propriei valori 
(după un mare succes cum a 
fost cel realizat în partidele 
cu formația Cehoslovaciei) și 
poate nu strică invitația la a- 
bordarea cu maximă seriozi
tate și răspundere a jocului de 
simbătă.

Simbătă si duminică, tinerii 
maeștri ai crasei din România 
și R. D. Germană susțin două 
întîlniri amicale, în care ș-ar 
cuveni ca reprezentativa țării 
noastre să confirme integral 
promițătorul început al sezo
nului.

A1
Alte sporturi, alte competiții 

își reclamă consemnarea, in pa
noramicul. acestei săpțămlni. 
Poate, mai întîi boxul, care 
programează două gale impor
tante la Craiova 51 Constanța

(în sfirșit și provincia '.), în 
care se vor stabili fimiliștii 
„Cupei F.R.B.", competiția care 
înlocuiește (pare-se nu cu suc 
cesul scontat), campionatul na
țional pe echipe. In lipsa pu- 
giliștilor de la Steaua și Di
namo, cursa pentru primul loc 
și-o dispută formațiile Electro- 
putere Craiova, Metalul Bucu
rești, Farul Constanța și A.Ș.A. 
Tg Mureș, Din anumite puncte 
de vedere, poate e mai bine 
așa...

în divizia A de baschet, în
trecerea echipelor feminine nu 
oferă lucruri deosebite. De a- 
ceea s-ar putea — și ar fi foar
te bine — juca relaxat, spec
taculos.

Nici in campionatele de vo
lei nv se anunță etape „zbu
ciumate”. La băieți, cel mai e- 
chilibrat meci este cel dintre 
Tractorul Brașov și Politehnica 
Galați; la fete, C.S.M. Sibiu- 
Rapid București și — în plus 
— un interes deosebit pentru 
evoluțiile echipelor Universi
tatea Craiova și Universitatea 
Cluj, decisive pentru clarifi
carea poziției lor în zona pe
riferică a clasamentului. La 
„B” — ultima etapă a tu
rului în competiția masculină.

Ar trebui consemnat ți fap
tul că cicliștii au luat startul 
în cursor, pregătirilor pentru se
zonul sportiv 1969, mai puțin 
palpitantă, dar nu mai puțin 
dificilă decit un maraton de 
vară.

Poate că e — totuși — prea 
puțin... Dar, nu peste mult timp 
Vor fi programate și primele 
„amicale" de fotbal...
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OASPEȚII DESPRE El Șl DESPRE NOI
NAZIM KOKA: • Progres In fotbalul turc, dar numai la nivelul 

cluburilor!• Nu există jucători bătrlnl și jucători tineri!
1 „.’Autobuzul înghițea kilo
metri, călcînd cu viteză pe 
panglica de asfalt a șoselei... 
Fotbaliștii din naționala de 
feniori a Turciei se întor- 

au spre București după ne
așteptata, dar meritata victo
rie (cu 1—0) asupra „speran
țelor" noastre. înconjurați de 
țarina neobișnuită a jucăto
rilor care își manifestau 
Bucuria prin cîntece din fol
clorul turc și prin imitații 
hazlii ale dansurilor orienta
le, pe ultima banchetă a 
„Skodei" mă întrețin cu dl. 
Nazim Koka, antrenor fede
ral și responsabil cu e- 
chipa Turciei pentru Tur
neul U.E.F.A. din primăvara 
iui ’69.

Antrenorul turc seamănă 
Surprinzător de mult cu Bob
by Charlton. Privire blîndă, 
ochi la fel de jucăuși ca ai

F.C. Argeș-Dinamo București
3-1 (2-0)

{Umare din pag. 1)

60 de secunde Țurcan perfora 
pentru prima oară poarta lui 
Datcu, după ce fusese lansat de 
către Prepurgel pe un culoar a- 
bandonat de Boc și Dinu. Ofen
siva piteștenilor a continuat. în 
minutul 8 un corner, pe care 
Nuțu l-a executat cu un efect 
savant, Datcu a atins balonul, 
dar acesta, urmîndu-și parcă 
destinul, a intrat în plasă : 
2—0. în continuare, Dinamo și-a 
trădat limitele sale din acest 
început deconcertant, fiind evi
dent că nu știe să riposteze în 
fața unui adversar dezlănțuit 
(similar lecției — Birmingham). 
Apărarea s-a organizat lent, de
rutată de circulația înaintașilor 
piteșteni, iar atacurile se schi
țau unilateral doar prin efor
turile lui Radu Nunweiller, 
Compromise de atitudinea de 
sustragere a lui Pîrcălab (ieri 
parcă un spectru — nu o fiin
ță vie). în acest răstimp spo
rea progresiv, rolul strategic și 
psihologic al lui Dobrin, scli
pitor în cîteva situații prin ne
prevăzutul paselor, prin forța 
șuturilor și cascada fentelor. 
Nu aveam de unde ști că, după 
pauză, Dobrin — talent refrac
tar Ia travaliul de durată — 
avea să se piardă într-atît in
cit să ajungă perfect inutil, în- 
țr-un angrenaj peste care mai 
devreme suflase viața.

Amintind de un gol înscris 
în condiții dubioase de piteș
teni (în min. 18 — anulat pe 
motiv de ofsaid), precum și de 
alte cîteva momente semnifica
tive, consumate în fața porții 
bucureștenilor, cînd Țurcan, 
Dobrin, Prepurgel sau Jercan 
au expediat șuturi primejdioa
se, trecem Ia istoria reprizei se
cunde.

Totul a fost altfel după pau
ză. Pe F. C. Argeș a secerat-o 
oboseala, iar Dinamo, împlini
tă, și cu vitalitatea Iui Sălcea- 
nu, a dominat un partener sleit, 

CLASAMENTUL TURULUI
1. U.T.A. 15 10 2 3 25—13 22
2. „U" Craiova 15 8 3 4 30—25 19
3. Politehnica lași 15 8 1 6 17—18 17
4. Dinamo București 15 7 2 6 28—18 16
5. Jiul 15 6 4 5 17—15 16
6. Farul 15 7 2 6 22—21 16
7. Dinamo Bacău 15 7 2 6 19—19 16
8. A.S.A. Tg. Mureș 15 7 1 7 22—21 15
9. Petrolul 15 7 1 7 16-18 15

10. Progresul 15 5 4 6 14—17 14
11. Steaua 15 6 1 8 26—22 13
12. „U" Cluj 15 6 1 8 24—26 13
13. F. C. Argej 15 6 1 8 19—25 13
14. Rapid 15 5 3 7 16—22 13
15. Crișul 15 4 4 7 14—16 12
16. Vagonul 15 4 2 9 25—38 10

UZINA DE ANVELOPE 

„Danubiana1* 
prelungirea șos. Olteniței nr. 181, autobuz nr. 44, 

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

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

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

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

ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE 
0[ BETON ARMAT

„PROGRESUL“-Biiciirești
Șos. Giurgiului nr. 5, Jilava

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
— electricieni de înaltă calificare, categ. 7—8
— instalatori sanitariști, categ. 5—6

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

Iui „Big Bobby", o ultimă 
șuviță de păr, rebelă, și un 
zîmbet la fel de sfios...

Discutăm de cîteva minu
te despre fotbalul din țara sa:

„Da, într-adevăr — ne măr
turisește Nazim Koka, se poa
te vorbi despre un oarecare 
reviriment în fotbalul turc. 
Dar — lucru foarte important 
— afirmația are acoperire 
numai în aria echipelor de 
club. Fenerbahce, Besiktas, 
Galatasaray, Goztepe devin 
tot mai mult niște „cărți de 
vizită" de circulație europea
nă. Sînt, desigur, îmbucură
toare pentru noi succesele lui 
Fenerbahce (în primul tur al 
C.C.E.) și Goztepe (în fața e- 
chipei din Pitești). Dacă acest 
salt valoric se constată cu 
certitudine Ia cluburi — și 
explicația generică stă toc
mai în întărirea financiară și, 
implicit, valorică, a acestora 

pe care l-a constrîns să se ape
re aproape în exclusivitate. Cu 
cîteva faze de excepție, dar de
cisive din partea gazdelor. Ast
fel, în min. 49 Jercan s-a lan
sat singur în careu și Boc l-a 
culcat la pămînt, dar arbitrul 
Toth a interpretat faza după un 
cod personal, aprobînd numai o 
lovitură liberă indirectă.

Peste două minute, Țurcan 
avea să primească o centrare 
șutată de la Jercan și să-1 în
vingă pe Coman, plasat cam a- 
lături de realitatea fazei: 3—0. 
în rest, jocul s-a mutat aproape 
definitiv în jumătatea de teren 
a piteștenilor. Dumitrache a în
ceput să planeze la mingile 
înalte (min. 53 și 78), iar cînd 
a fost bine lansat de către Di
nu, și a găsit fundașii adverși 
dezaglomerați pentru o clipă, a 
pătruns furtunos, trimițînd ba
lonul peste portarul Niculescu 
(min. 69 : 3—1). Dar cel mai la
borios, ambițios și inspirat s-a 
dovedit Radu Nunweiller (care 
astă-toamnă a făcut atîta tușă 
incit îi venea să plece și la MI- 
zil numai să joace). Depășind 
pe flancuri sau pe centru, tran- 
sformîndu-se în fundaș, pășind 
sau șutind, Radu a reușit nu
meroase acțiuni excelente (prin
tre altele în min. 54, 78, 81 
și 82).

Dinamo a atacat, dar fără e- 
fecte palpabile, fiindcă nu a 
știut să dezechilibreze apărarea 
condusă de Barbu (în pofida 
faptului că posedă individuali
tăți bine conturate), iar cîteva 
șuturi puternice au trecut pe 
lingă bare.

Partida a fost presărată cu' 
numeroase șicane reciproce, cu 
faulturi șt obstrucții, cu polițe 
și scadențe achitate pe Ioc. 
După o astfel de secvență, Popa 
și Kraus au fost eliminați (mi
nutul 52).

Da tineret-rezerve : F. C. Ar
geș — Dinamo București 3—1 
(2—1).

— în schimb naționala Semi- 
lunei se zbate încă, în medio
critate../*.

îmi explică apoi pe larg, 
mobilurile care conduc la o 
exagerat de lentă evoluție a 
soccerului turc : „exportul" de 
jucători, lipsa unor antrenori 
cu pregătire calificată (el în
suși a urmat, în 1959, ’60, ’66 
și ’67, cursuri de perfecțio
nare în Italia, la Firenze — 
n.a.), persistența concepțiilor 
caduce în formarea stilului 
unor echipe...

Se întrerupe des, pentru a 
schimba cîteva vorbe cu e- 
levii săi care-și trec timpul 
cu un tradițional joc ce a- 
duce cu „telefonul fără fir..."

ÎI întreb ce părere i-au lă
sat jucătorii români.

— Sînt pentru a 4-a oară 
în România, cunosc destul de 
bine fotbalul românesc, îl ur
măresc îndeaproape pe Nun
weiller (e vorba de Nelu, ju
cătorul lui Fenerbahce Istan
bul — n.a.), am studiat ma
niera de joc a juniorilor lui 
Gh. Ola, pe care-i vom avea 
adversari în primăvară, Ia 
Turneul U.E.F.A. Juniorii dv. 
suferă, contractînd proporții
le, de aceleași vicii ca și ju
cătorii din prima ligă: buni 
tehnicieni, indiscutabil mai 
buni decît ai noștri, ei prac
tică un fotbal lent, lent pînă 
la blazare. Normal, într-o 
lume a fotbalului în care jo
cul în viteză, în forță pri
mează evident — nu mai dau 
exemple — jucătorii români 
și turci, ca să-i bag într-o 
oală, nu pot emite pretenții. 
După cum ați observat, acum 
juniorii mei încearcă să joace 
cît mai rapid, în forță, cu 
schimburi perpetue de locuri, 
într-un cuvînt MODERN. A- 
bia cînd ei vor crește, pro
babil, Turcia va însemna mai 
mult Ia bursa fotbalului eu
ropean. Adică pește 3—4 
ani...".

Auzindu-1 vorbind despre 
Nunweiller, nu scap prilejul 
de a obține noi amănunte. Dumitru VIȘAN

1W

Cei doi „B“ din apărarea liderului — Birău și Bacoș (stingă) — resping un atac inițiat de Șoangher și Țarălungă, în meciul 
cu Progresul. După 90 de minute de joc, arădanii s-au întors cu un nou punct acasă...

Foto s N. AUREL

DIALOG CU UN ANTRENOR
Cinci minute după jocul cu 

„U“ Cluj, în cabină la U.T.A. 
Atmosferă caldă, și la figu
rat și la propriu, bucurie ne
disimulată printre acești copii 
teribili ai Aradului, care 
acum își sorb cu nesaț cea
iul, bogat alimentat cu lă- 
mîie și zahăr. Sînt clipe de 
totală destindere. într-un colț 
al vestiarului, Coco Dumi
trescu savurează momentul, 
privindu-și băieții. Nu e în 
stare să scoată o vorbă. II 
smulg clipei de reverie.

— Spuneți-mi, vă rog, la

— Dacă-1 cunosc personal ? 
O, desigur, e prietenul meu... 
Un mare fotbalist care, sînt 
convins, ar putea să joace în 
orice echipă. De altfel, în 
prezent el este „strategul" a- 
părării lui Fenerbahce și — 
nu exagerez ! — autorul nr. 1 
ai eliminării Iui Manchester 
City din „C.C.E.". Evoluția 
Iui, la 33 de ani, pe terenu
rile din Turcia nu face alt
ceva decît să-mi întărească o 
credință mai veche: nu exis
tă jucători bătrîni și jucători 
tineri! Pe mine, ca antrenor, 
nu mă interesează vîrsta com- 
ponenților echipei, ci RAN
DAMENTUL lor. Mult timp 
Ia noi s-a cochetat cu o mare 
greșeală: fotbaliști în preaj
ma a 30 de ani erau consi
derați „terminați" și înlocuiți 
— uneori în epocă de apogeu 
a carierei — cu tineri, de 
perspectivă... Eu cred că atîta 
timp cît un jucător de 35 de 
ani îmi este mai util cu 1 la

NILS GRANDVALL: „La dv. se joacă mai puțin 
bărbătește“...

La puține minute după ter
minarea meciului Rapid — 
I.F.K. Goteborg, ultima par
tidă susținută de echipa sue
deză în țara noastră, ne-am 
adresat domnului Nils Grand- 
vall, directorul clubului 
I.F.K., cu rugămintea de a ne 
răspunde la cîteva întrebări. 
Cu amabilitate, domnul 
Grandvall a acceptat inter
viul, punîndu-ne, în schimb... 
o condiție: să începem cu 
impresiile exțrasportive, „pen
tru că — a explicat domnia 
sa — ceea ce m-a impresio
nat mai mult sint realizările 
poporului român, amabilita
tea, ospitalitatea deosebită a 
oamenilor pe care i-am întîl- 
nit“

— Desigur că cele trei for
mații pe care le-ați înțîlnit 
(Progresul, Petrolul și Rapid) 
v-au edificat într-o oarecare 
măsură asupra potențialului 
soccerului nostru. Vă rugăm, 
așadar, să ne împărtășiți cîte
va aprecieri.

începutul întrecerii anticipați 
locul întîi ?

— Cum aș fi putut în
drăzni. Tot ceea ce speram 
era un loc între primele pa
tru. Nu mai jos, întrucît la 
sfîrșitul trecutei ediții am 
ocupat poziția a patra; ceva 
mai sus, deoarece talentații 
mei tineri, Gornea, Broșov- 
schi, Axente, Șchiopu, Domi- 
de, au mai crescut cu un an.

— Care factori apreciați 
că au înlesnit saltul calita
tiv 1

— Cred că, în primul rînd, 

sută decît unul de 20 sau 27 
el trebuie preferat.

Revenind Ia NUVO (nume
le cu care Nelu este „alin
tat" de presa turcă — n.a.), 
puteți să fiți convins: este 
ambasadorul ideal al fotba
lului românesc !

Nazim Koka se „încălzise".., 
Din păcate, prin umbrele în
serării, se distingeau la dis
tanță de cîteva minute lumi
nile Bucureștiului. Și fusesem 
prevenit: ajunși la hotel, fot
baliștii oaspeți se vor năpusti 
spre restaurant, căci pînă Ia 
ora aceea (ceasurile arătau 
ora 17,30) tradiționalul post 
anual al curățeniei trupului 
(„Ramazanul") îi ținuse de
parte de plăcerile gastrono
miei. Nu mi-a rămas decît 
să-i mulțumesc simpaticului 
meu interlocutor și să urez 
tuturor oaspeților.... poftă 
bună !

Ovidiu IOANIȚOAI,

— Am remarcat Ia fotba
liștii dv. înclinația spre un joc 
tehnic. Mi-a făcut, de aseme
nea, mare plăcere să constat 
spiritul de fair-play al spor
tivilor români.

— Ce deosebiri credeți că 
există între stilul de joc sue
dez și cel românesc ?

— Jocul bărbătesc, pasa 
lungă și șuturile de la distan
ță definesc stilul de joc al 
echipelor suedeze. La dv. se 
joacă mai „moale", dar cu 
fantezie ; cu pase scurte, din 
mișcare; nu se șutează Ia 
poartă de la distanță, ci este 
căutată situația cea mai fa
vorabilă.

— Sînteți mulțumit de re
zultatele obținute în Româ
nia ?

— Sincer da. O victorie, un 
meci nul și o înfrîngere la li
mită, iată un bilanț pe care, 
cred, și-1 doresc multe forma
ții străine care vă vizitează.

disciplina. Sub ambele ei as
pecte i de joc și de viață. 
Apoi, a contribuit, ca un fac
tor esențial, organizarea mi
nuțioasă a echipei, caracterul 
pronunțat ofesiv imprimat 
acțiunilor. Și rețineți, vă rog, 
fără „linie", fără „beton".

— Apropo de „linie" și 
„beton“.In meciul de azi, 
Teașcă a renunțat la „linie" 
în favoarea „betonului". Cînd 
a fost, după părerea dv, mai 
realist ? Ieri sau azi ?

— Astăzi, nu încape discu
ție. Pentru ca a valorificat 
mai bine posibilitățile jucă
torilor proprii, renunțînd să-i 
mai sacrifice unei idei de
șarte în întreaga lume.

— Vorbeați de buna orga
nizare a jocului. Totuși, ce 
jucători au constituit adevă
rata piloni ai ansamblului ?

— Cei care alcătuiesc axul 
longitudinal al echipei : Gor
nea, Pojoni, Petescu, Axente, 
Domide...

— ... Să ne oprim puțin la 
Domide. Selecționarea lui în 
echipa națională este încă un 
prilej de satisfacție pentru 
dv la sfîrșitul -.cestui sezon 
fotbalistic. I-ați prevăzut un 
succes atît de rapid ?

— Pot să vă spun doar 
atît! am crezut în evoluția 
lui pe o treaptă înaltă, așa 
cum cred și în progresul co
legilor lui de echipă, Broșov- 
schi și Axente. Toți trei sînt 
foarte dotați, serioși și disci
plinați.

— Ați avut în echipă și 
puncte mai slabe ?

— Uneori. Mă ■ gîndesc la
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O INIȚIATIVĂ FRUCTUOASĂ
® Echipele suedeze se vor pregăti in România ® Vom avea 

„nocturnă" și pe „23 August"... # Corso și Albert la București ?

În virtutea noilor amenda
mente la regulamentul clu
burilor, F.R.F. a permis aces
tora — încă din anul acesta 
— intrarea în contacte direc
te cu asociații similare din 
străinătate, în vederea orga
nizării de turnee, lansării de 
invitații către antrenori șl ju
cători cu reputație etc. — mă
sură menită că asigure o mai 
inare responsabilitate clubu
rilor românești, dar și posi
bilități sporite de a face 
schimburi de experiență și a 
se impune pe plan european, 
între aceste coordonate, s-a 
născut necesitatea tratării ne
mijlocite cu cluburile străine 
prin intermediul unor antre- 
nori-manageri români. în a- 
ceastă ordine de idei, Eduard 
Lucaci, fostul jucător și ac
tualmente antrenor din Tg. 
Mureș, cunoscut în cercurile 
fotbalistice europene, s-a an
gajat să întreprindă o aseme
nea acțiune fiind însărcinat 
de clubul A.S.A. Tg. Mureș, 
ș>, implicit, de F.R.F. să sta
bilească unele contacțe.

Succint, bilanțul activității 
lui Ed. Lucaci, aflată încă la 
început, se prezintă astfel s

— a organizat turneul în 
România al echipei suedeze 
I.F.K. Goteborg (pe bază de 
reciprocitate, Progresul Bucu
rești va efectua o vizită în 
Suedia, incluzînd 4 meciuri 
amicale);

— a determinat invitarea 
unei echipe românești (selec
ționata divizionară A sau de 
tineret) la turneul organizat

ÎNAINTEA MECIULUI CU CAMPIONII LUMII 

LOTUL NAȚIONAL DE FOTBAL 

VA FI REUNIT LA 13 DECEMBRIE!
în cadrul programului spe

cial de pregătire pe care F.R.F. 
îl preconizează în vederea me
ciului retur cu Anglia — care 
se va desfășura la mijlocul lu
nii ianuarie la Londra — pentru 
data de 13 decembrie au fost 
convocați la București următo
rii jucători : GORNEA, DATCU 
— portari ; SĂTMAREANU, 
BOC, BARBU, DINU, LUPES- 
CU, MOCANU, DELEANU — 
fundași : GIIERGHELI, NUN
WEILLER VI, ANCA — mijlo
cași ; GROZEA, PÎRCALAB, 
PANTEA, DUMITRACHE. LU- 
CESCU, DOMIDE, KALLO, 
DEMBROVSCHI — atacanți.

FERICIT...
amîndouă extremele și la 
postul de fundaș stînga...

— La jumătatea întrecerii, 
provincia a cîștigat destul de 
comod duelul cu Bucureștiul. 
Cum vă explicați fenomenul 1

— Printr-un plus de pros
pețime, de vioiciune manifes
tat de echipele provinciale. 
Mă refer, desigur, la forma
țiile aflate în partea superi
oară a clasamentului. Și mai 
este ceva: comparativ cu 
Steaua, Rapid și Dinamo, 
provincialele au marcat un 
plus și la importantul capi
tol — stabilitatea efectivelor. 
Steaua, de pildă, a schimbat 
prea des formula de echipă.

— Intre Universitatea Cra
iova și Dinamo București — 
— mă refer la echipele care 
tatonează mai îndeaproape pe 
U.T.A. — de cine vă temeți 
mai mult în retur ?

— De Dinamo.
— De ce ?
— Are mai multe valori 

individuale și mai mari po
sibilități materiale.

— Vă plîngeați adineaori de 
aripi. Mulți îl contestă pe 
Pîrcălab. Și-au pierdut încre
derea în el. Dv v-ar mai fi 
de folos ?

— Și încă cum. Gu centră
rile lui, Domide mi-ar înscrie 
3—4 goluri pe meci. Și-apoi...

— ... Știm la ce vă gîndiți. 
Și-apoi... sîngele apă nu se 
face !

— Da, am toată încrederea 
în fratele meu 1

G. NICOARA 

la Odense (Danemarca) cu o- 
cazia împlinirii a 60 de ani 
de la înființarea echipei di
vizionare Bold Club 1909 ;

— a stabilit în termeni a- 
proape definitivi venirea u- 
nor echipe suedeze de primă 
ligă în România pentru o pe
rioadă de pregătire de 30 de 
zile — efectuată pînă acum 
în Franța sau R. F. a Ger
maniei — ședere ce va fi 
compensată prin plata în va
lută și prin vizite ale unor 
echipe românești în Suedia. 
Zilele acestea, urmează să so
sească în țară A. Varsegy, 
antrenorul campioanei Sue
diei, Oster Vdxyo, pentru a 
stabili localitatea în care se 
va pregăti echipa sa;

— a încheiat tratativele cu 
firma suedeză H.E.F.A., pen
tru electrificarea stadionului 
„23 August" din București, 
precum și a celor din Cluj, 
Craiova și Tg. Mureș.

între proiectele, aproape 
definitivate, ale antrenorului 
Ed. Lucaci figurează organi
zarea unui turneu în Cipru, 
Israel și Kuweit pentru 
A.S.A. Tg. Mureș și invitarea, 
în primăvară, a unor jucători 
celebri (ș-a primit aviz favo
rabil de la Albert și Corso) 
pentru cîteva demonstrații și 
discuții cu jucătorii români.

Este, evident, un start fruc
tuos, pe care — nu ne în
doim — forurile interesate de 
mersul înainte al fotbalului 
nostru îl vor susține cu con
secvență.

(Ov. I.)

Cu acest lot, de 20 de jucă
tori, antrenorii vor efectua un 
program de pregătire după care 
vor alege „ll“-le ce va fi opus, 
pe Wembley, campionilor lumii.

U.E.F.A. invita
Forul de specialitate euro

pean a trimis recent diferite
lor federații naționale adrese 
tip prin care le invită să-și 
angajeze echipele reprezenta
tive de „speranțe" în „Cupa 
Challange", deținută în mo
mentul de față de Iugoslavia.

înscrierile vor trebui să 
parvină Ia U.E.F.A. pînă la 
31’ decembrie ac., iar ehal- 
lengerul va fi desemnai Prin 
tragere la sorți publică

DINAMOVIȘTII BĂCĂUANI 
AU LUAT CONCEDIU

Marți după-arniază, fotba
liștii de ia Dinamo Bacău 
s-au întîlnit pentru ultima 
oară în acest an, cu condu
cerea secției de fotbal și a- 
ceea a clubului, în cadrul u- 
nei ședințe de analiză a tu
rului campionatului. începînd 
de ieri, jucătorii băcăuani au 
primit concediu pînă la data 
de 5 ianuarie, cînd vor relua 
antrenamentele.

Se preconizează ca după o 
săptămînă de acomodare, la 
Bacău, echipa să se deplase
ze într-o stațiune balneo-cli- 
materică. probabil Ia Slănicul 
Moldovei.

METALUL TÎRGOViȘTE -
STEAGUL ROȘU BRAȘOV

2-1 (1-0)1
Tîrgoviște 5 (prin telefon), 

încheierea sezonului fotbalis
tic a coincis la Tîrgoviște cu 
un interesant meci amical, 
care a opus pe Steagul roșu 
Brașov și Metalul Tîrgoviște. 
La capătul unei dispute inte
resante, metalurgiștii și-au 
adjudecat victoria cu scorul 
de 2—1 (1—0). De remarcat că 
atacanții celor două formații 
n-au reușit să marcheze de
cît... un gol (Tiron, min. 60, 
pentru Metalul), celelalte 
două fiind... autogoluri I Au
tori : Grecea (Steagul roșu) și 
Stanciu (Metalul).

M. AVANU
corespondent principal

„CUPA 30 DECEMBRIE**
S-au disputat primele me

ciuri din cadrul „Cupei 30 
Decembrie" la fotbal, compe
tiție organizată de Consiliul 
județean al sindicatelor — Il
fov și destinată echipelor de 
divizia B și C din județul 
respectiv.

Cele două partide desfășu
rate pînă acum, Cooperatorul 
Urziceni — Dunărea Giurgiu 
și Olimpia Giurgiu — S. N. 
Oltenița, au luat sfîrșit cu un 
rezultat identic: 1—0 în fa
voarea primelor formații. E- 
liminarea divizionarei B Du
nărea Giurgiu constituie, de
sigur, o surpriză.

Finala va avea loc dumini
că 8 decembrie, la Urziceni, 
între echipa locală Coopera
torul și Olimpia Giurgiu.

TRAIAN BARBALATA 
corespondent
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prezentate 
la Geneva.

am abo,r- 
legate de

participare la diferite între
ceri internaționale.

La lucrările 
participat și 
Ciclism, an- 
prof. N. OȚE- 

parte din
— Presupunem că și F. 

Ciclism a primit invitații de

- Interviu cu prof. N. OȚE- 
LEANU, participant la 
Congresul U.C.I. de la 
Geneva -

INVITAȚIA PENTRU AL XVIII-LEA ÎNCONJUR 
LOCUL IV, DAR 
Si LA O SERIE

Sud-Ouest“ 
aprilie), „Turul Iu- 
(26 iunie—7 iulie), 
D. Germane (11—18

„Tour de I’Avenir" 
„Tu-

organizate 
de F. R. Ciclism au fost cu
prinse în calendarul U.C.I. 7

■ 14 ȚARI AU ACCEPTAT — 
PE BICICLETE AL ROMÂNIEI 
SE PUTEA Șl MAI BINE... ■

La hotel Metropol din Ge
neva a avut Ioc la 27 noiem
brie Congresul Uniunii Ci
cliste Internaționale și șe
dința de lucru anuală a 
A.I.O.C.C. (Asociația interna
țională a organizatorilor de 
curse cicliste), 
acestor foruri a 
delegatul F. R. 
trenorul federal 
LEANU. Cum o 
hotărîrile luate cu acest pri
lej au fost publicate în zia
rul „Sportul", în discuția cu 
prof. N. Oțeleanu 
dat doar aspectele 
ciclismul nostru.

— In primul rînd cea de-a 
XVIII-a ediție a „Turului 
României", întrecere interna
țională care se desfășoară 
între 19 și 29 iunie 1969. Am 
lansat invitații — acceptate 
în principiu — federațiilor 
din R. D. Germană, Olanda, 
Bulgaria, Suedia, Polonia, 
Austria, Cehoslovacia, Fran
ța, Iugoslavia, Belgia, R. F. 
a Germaniei, Italia și Dane
marca. De asemenea, dele
gația Spaniei și-a manifes
tat dorința de a participa la 
această ediție cu o echipă din 
Toledo (CONDUSA DE CU-

CEI MAI BUNI SPORTIVI 
AI ANULUI 1968

ÎN PRINCIPIU .........................    ... ....
B ÎN „CUPA CHALLANGE", ROMÂNIA PE 

CICLIȘTII NOȘTRI LA CURSA ORAN—TRIPOLI 
DE MARI COMPETIȚII EUROPENE

NOSCUTUL RUTIER PRO
FESIONIST BAHAMONTES!). 
Au mai fost înscrise în ca
lendarul oficial întrecerile de 
șosea „Criteriul internațional 
al juniorilor" și „Cupa Bucu
rești", ca și competiția de 
velodrom, devenită tradițio
nală, „Cupa București".

din Libia, 
care se va 
și 28 mar- 
— Tripoli 

„Tunul 
pentru 
an — 
(Fran-

— Arbitrul internațional 
Octavian Amza a fost pro
pus și acceptat pe lista can- 
didaților în juriul de arbi
traj al campionatelor mon
diale ce vor avea loc în 1969 
la Brno, iar „Turul Româ
niei" a fost din nou introdus 
pe lista competițiilor care 
acordă punctaj pentru „Cupa 
Challange", acordată de 
A.I.O.C.C. După cum se știe, 
în acest an, România s-a cla
sat pe locul 4 (la egalitate 
de puncte — 11 — cu Fran
ța, Cehoslovacia și Olanda) 
în „Cupa Challange" prin 
victoriile obținute în „Turul 
Marocului" și „Turul Româ
niei". Ciclismul românesc ar 
fi putut obține un loc și 
mai bun dacă în acest clasa
ment ar fi fost admise și 
întrecerile de lung kilome
traj Bordeaux — San Se
bastian și „Turul Greciei", 
pe care reprezentativele Ro
mâniei le-au cîștigat. Ori
cum, pentru stadiul de dez
voltare al sportului nostru 
cu pedale, locul este ono
rabil...

VIORICA VISCOPOLF.ANU

Istoria marilor performeri 
ai atletismului mondial s-a 
îmbogățit, odată cu desfășu
rarea Jocurilor Olimpice de 
la Ciudad de Mexico, cu o 
serie de noi nume prestigioa
se, despre care nu există nici 
o îndoială că se va aminti și 
peste decenii. în rîndurile 
lor se află și atletul ameri
can de culoare, Bob Beamon, 
al cărui nou record mondial 
la săritura în lungime — 
8.90 m — este considerat de 
specialiști drept unul din „e- 
venîmentele secolului în do
meniul sporturilor". Este sufi
cient de precizat că perfor
manță realizată de Beamon 
echivalează — pe tabela in
ternațională de punctaj — cu 
aproape 6 m la prăjină, 9.0 
la 100 m plat, 2,60 m la să
ritura în înălțime și 3:23,0 la 
1 500 m. Pentru unii specia
liști, Beamon a adus dintr-o 
singură lovitură, un avans 
de... 50 de ani probei sale fa
vorite. Alții, care au avut po
sibilitatea să-l cunoască mai 
îndeaproape pe atletul negru 
— în vîrstă de 22 de ani — 
consideră că datorită excep
ționalelor calități naturale cu 
care este dotat. Beamon ar 
fi putut să realizeze recordul 
încă de acum doi ani.

Printre cei care emit aceas
tă părere se află și fostul re
cordman al lumii la lungime, 
Ralph Boston (8,35). „Prima 
dată cînd l-am văzut pe Bea
mon, în 1964, luîndu-și elanul 
pe o pistă de sărituri — a 
declarat Boston — am simțit 
un șoc, ca și cum aș fi pri
mit un pumn în plex. Deten
ta lui era excelentă. Beamon 
nu făcea nimic în aer, nici

Fostul recordman mondial la lungime — RALPH BOSTON

despre atletul care l-a detronat

— Firește. Rutierii noștri 
au fost solicitați pentru 
„Flfeche Maghrebine" — cursă 
de lung kilometraj organi
zată de federațiile 
Tunisia și Algeria, 
desfășura între 13 
tie pe ruta Oran
(1 900 km), înlocuind 
Marocului", suspendat 
incidentele din acest 
„Tour de 
ța, 14—19 
goslaviei" 
„Turul R. 
iulie),
(Franța, septembrie) și 
nil Boemiei" (se desfășoară 
la o dată ce se va anunța 
ulterior). Desigur, vom mai 
primi și alte invitații de la 
federațiile și organizațiile 
regionale care n-au fost re-

Pentru ciclismul românesc, 
1969 va fi, deci, un an bogat 
în competiții. Să sperăm că 
pregătirile, care au început 
de data aceasta mai devreme 
ca de obicei, vor asigura ru
tierilor noștri o platformă de 
Pe care să poată aspira la 
performanțe tot mai bune. 
Să sperăm...

Interviu consemnat de
Hristache NAUM

foarfecă, nici extensie. în pri
mul rind, deoarece nu știa să 
facă așa ceva și apoi, deoa
rece nu avea nevoie... în afa
ra detentei sale naturale, ca 
a unui veritabil animal săl
batic, el își „grupează" pi
cioarele de o manieră aproa
pe incredibilă. Bob se înalță

Sportivul rir. 1 al anului 1968 
— așa cum a fost desemnat prin 
ancheta internațională a Agen
ției de presă I.S.K.-Stuttgart — 
atletul american de culoare Bob 
Beamon s-a născut la 9 august 
1946, în localitatea Jamaica, din 
statul New York. Remarcîndu-se 
într-un concurs școlar de atle
tism, el a fost încă de la început 
încurajat de Ralph Boston, ex- 
recordmanul mondial la săritura 
în lungime. Cu sprijinul lui Bos
ton, tînărul Bob Beamon intră 
la colegiul „Jamica High School", 
după absolvirea căruia își urmea
ză studiile lă Universitatea din 
Texas. Actualmente, aparține de 
clubul sportiv „Houston Striders". 
Deținătorul recordului mondial 
la săritura în lungime a declarat 
că dorește să devină profesor de 
limba rusă. Spre satisfacția lui, 
Beamon a avut prilejul să con
verseze la Ciudad de Mexico, în 
rusește, cu campionul sovietic 
Igor Ter-Ovanesian

cit mai mult posibil și în loc 
să aterizeze ca noi toți, cu 
picioarele puțin în formă de 
V, picioarele Iui sînt complet 
paralele cu solul și caută pă- 
mîntul mai departe cu 30— 
40 cm. Suplețea sa extraordi
nară îi permite să nu cadă 
aproape niciodată pe spate".

Suediei, la Stockholm.

cehoslovacă Vera Ceas- 
sosit in Japonia, în

Gimnasta 
lavska a 
fruntea unei echipe care va face 
demonstrații la Tokio. Nagoya 
Si Kyoto.

După 4 runde, în turneul de șah 
de la Atena, conduce Kavalek (Ce
hoslovacia) cu 4 p, urmat de Par
ma (Iugoslavia) 3'lt p, Pachman 
și Hort (Cehosl.) 3 p. V. Ciocîltea 
ă remizat cu Tatai.

Reprezentativa masculină de hand
bal a Cehoslovaciei a întrecut Iu
goslavia cu 12—9, într-un al doi
lea joc disputat la Ostrava.

Selecționata de hochei pe gheață 
a S.U.A. a suferit o nouă înfrm- 
gere în turneul său european, 
fiind învinsă cu 12>—1 de repre
zentativa

Turneul de hochei de la Mosco
va a revenit primei echipe a 
U.R.S.S., învingătoare în ultimul 
meci cu 6—0 în fața Canadei. 
Alte jocuri : Finlanda—U.R.S.S. II 
2—2 ;

Cursa ciclistă de 6 zile de Ia Zu
rich a revenit cuplului Pfennlnger 
(Elveția) - Bugdahl (R.F.G.), urmat 
de Post (Olanda) - Sercu (Belgia), 
Kemper - Oldenburg (R.F.G.).

Belgianul Erik de Vlaeminck, 
ciștigătorul ciclocrosului 

alergat duminică la Hanovra 
(R.F.G.)

TURNEUL MASCULIN AL
(Urmare din pag. 1)

Spartak Sofia. Moscoviții au 
cîștigat cu 3—0 (8, 9, 13) după 
o oră de joc anost, presărat 
cu greșeli de ambele părți. 
Acțiunile, aproape fără ex
cepție, au purtat amprenta 
șablonului. Evoluția scorului 
și eforturile depuse de Ka- 
ciarava, Petrenko și Kovalen
ko (Moscova), Mihailov și 
Strajkov (Sofia) au mai dat 
puțină „culoare" partidei. în
ceputurile seturilor au apar
ținut formației bulgare, care 
a condus cu 5—1 (I), 4—0 și 
6—2 (II), 5—1, 10—5 
(III), dar a cedat în 
fără drept de apel. A 
în nota jocului, M.
neanu, secondat atent de Gh. 
Ionescu. (I. D.).

în cel de al doilea meci al 
serii, s-au întîlnit echipele 
Dynamo Berlin și Gwardia + 
Wisla. Formația berlineză, cu 
Webner și A. Effler foarte ac
tivi, i-a depășit cu ușurință 
pe jucătorii polonezi, al că
ror blocaj a fost aproape ine
xistent, ceea ce a făcut ca li
nia a doua să nu poată inter
veni decît
la mingile expediate de ata
cul advers. Scor final: 3—0 
(5, 11, 4). Au arbitrat foarte 
bine N. Mateescu și V. Ar- 
hire. (E. F.)

în partida vedetă 
întîlnit formațiile 
București și Ruda
Fraga. De la început, ceho
slovacii, cu clarviziune în 
ofensivă, au pus în dificul-

rareori cu succes

în care își efec- 
pare înte-

ROMA, 5 (Agerpres). Ziarul 
italian „LA GAZZETTA 
DELLO SPORT" publică cla
samentele celor mai bune 15 
iatlete din lume (pe probe) ale 
anului 1968. Din România fi
gurează în acest clasament 
șapte sportive : Viorica Vis- 
copoleanu (locul 1 la săritura 
in lungime, cu 6,82), Mihaela 
Pen._ș (locul 2 la aruncarea 
Suliței, cu 59,92 m), Ileana Si- 
lai (locul 3 la 800 m, cu 
2:01,8), Lia Manoliu (locul 6 
la aruncarea discului, cu 
59,92) m), Valeria Bufanu (lo
cul 12 la 80 m g, cu 10”6/10), 
Virginia Bonei (locul 13 la să
ritura în înălțime, cu 1,77 m) 
și Ana Sălăgean (locul 14 la 
aruncarea greutății, cu 16,18 
m).

și 12—6 
fin aluri 
arbitrat. 
Bolinti-

S-atl 
Dinamo 
Hvezda

Prin felul 
tuează săriturile, 
meiată afirmația, potrivit că
reia Beamon este unul din 
fenomenele atletismului, care 
dezminte toate teoriile clasi
ce ale specialiștilor probei de 
lungime. Acest „leopard" își 
efectuează aproape instinctiv 
cursa de elan, pe care nu o 
marchează decît cu unul sau 
cel mult două puncte de re
per, 
pentru 
taia pe prag o efectuează cu 
oricare 
nat în

în general, s-ar putea spu
ne că Beamon nu posedă nici 
o.. tehnică. Cu toate acestea, 
săritura-record de la Ciudad 
de Mexico a fost perfectă din 
toate punctele de vedere. Ia
tă cum a fost descrisă ea de 
Ralph Boston : „Beamon a 
venit în plină viteză Ia prag 
și exact peste el. Acesta este 
un lucru rar întîlnit. S-a înăl
țat mai sus ca oricînd și a a- 
terizat cu picioarele aflate pe 
un plan aproape paralel. Nu 
trebuie să se uite că Bob a- 
leargă suta de metri în 10,2. 
Desigur, recordul de la Ciu
dad de Mexico nu a fost o 
simplă intimplare. Beamon 
poate repeta oricînd perfor
manțele mari. Insă pentru a 
avea o regularitate mai mare 
în rezultate, el va trebui să 
mai lucreze în ce privește e- 
lanul"

Specialiștii prezenți la Ciu
dad de Mexico și antrenorii 
echipei atletice americane sînt 
de părere că Bob Beamon va 
putea realiza sărituri supe
rioare actualului său record 
mondial. Unii dintre ei se 
așteaptă chiar ca el să sară 
peste 9 metri în viitorul se
zon. „In orice caz — a com
pletat Boston — o săritură in 
jurul iui 8,50 m va fi de aci 
încolo un fapt aproape banal 
pentru Beamon"...

Hotărît lucru, cu Bob Bea
mon se deschide o nouă eră 
în clasica probă atletică a să
riturii în lungime.

De necrezut a apărut 
mulți și faptul că bă-

picior, fără să fie je- 
nici un fel !

I. R.

Excelentul Florescu in plina acțiune

pre-Continuă, în coloanele 
sei franceze, comentariile pe 
marginea înfrîngerii suferite 
de rugbyștii francezi. Iată cî- 
teva pasaje referitoare la 
„XV“-le României :

în „L’EQUIPE", Denis La- 
lanne scrie, printre altele : 
„Dacă am ține cont de acest 
meci pentru a aprecia șansele 
în apropiatul Turneu al ce
lor cinci, am observa că, mai 
mult decît la Nantes, ne aflăm 
în fața unei promisiuni într-un 
joc bun al Franței. . . O dată 
acceptat faptul că ea a jucat 
mult mai bine cu românii 
anul acesta, deși a fost învin
să, să vedem, pentru moment, 
ce diagnostic se poate da a-

cestui «rău românesc» de care 
suferă mereu rugbyul fran
cez. Să încercăm, deci, să si
tuăm «ovalul» românesc pe 
scena celui internațional... 
Am vorbit pe larg despre 
aceasta cu toți jucătorii fran
cezi care i-au înfruntat. Con
cluzia e că Turneul celor 
cinci națiuni e mult mai ușor 
pentru Franța ! Românii pun 
o grea problemă de rugby ; 
au cea mai bună apărare din 
lume, indiferent dacă e vorba 
de placajul individual, de 
apărarea în linie sau de „a 
doua cortină". Treaba e îm
pinsă pînă la perfecțiune, în 
virtutea unei condiții fizice și 
a unei hotărîri concentrate pe

un singur meci, MECIUL anu
lui. .. Această apărare e de 
la an Ia an mai inteligentă șl 
mai manevrieră, datorită cu
noștințelor la zi asupra rug- 
byului altora... Cum poate 
fi străpunsă această apărare 
și de către cine ?. . AU 
Blacks ? ... Jucătorii sint 
unanimi — neozeelandezii ar 
străpunge-o, pentru că ar do
mina înaintarea și ar beneficia 
de Colin Meads și Tremain 
pentru atacurile pe lingă gră
madă și cele pe fundul tușei.. 
Dar englezii, galezii, scoțienii 
sau irlandezii ? Tot unanim : 
foarte simplu — n-ar reuși să 
treacă !“

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL"

REAL MADRID A PĂRĂSIT SCENA
MADRID, 5 (prin telefon). — 

Miercuri seara, în jurul orei 23, 
iubitorii fotbalului din Madrid 
au intrat în... doliu. Real Ma
drid a fost eliminată din „Cupa 
campionilor europeni" de către 
Rapid Viena, cu toate că înain
te de acest joc toate prono
sticurile prevedeau o victorie 
comodă a formației gazdă. Este

adevărat, foștii deținători ai 
trofeului au cîștigat. însă nu
mai cu scorul minim de 2—1, re
zultat insuficient pentru a obține 
calificarea. In primul joc, la Vie
na, madrilenii pierduseră cu 
1—0, astfel că un singur gol 
marcat de austrieci la Madrid 
s-a dovedit fatal gazdelor. Du
blarea golurilor în deplasare

DINAMOVIADEI DE VOLEI
tate echipa noastră, constrîn- 
să la erori în linia a doua. 
Această situație a determinat 
pe antrenorul român să fo
losească uneori trei ridică
tori, în scopul sporirii sigu
ranței în apărare. In felul 
acesta, bucureștenii, mai si
guri la preluări, și-au con
struit atacuri miai clare, care 
n-au putut fi stăvilite de blo
cajul praghezilor. în celelal
te două seturi, Dinamo s-a 
impus clar, doar revenirile 
la blocaj ale jucătorilor de 
la Ruda Hvezda permițîndu-le 
acestora să remonteze din 
handicap. Scorul a evoluat 
astfel: 0—1, 1—1, 1—3, 3—3, 
3—4, 4—4, 4—6, 7—6, 7—10, 
15—10 ; 6—0, 6—3, 8—3, 8—4, 
9—4, 9—5, 11—5, 11—8, 13—8, 
13—11, 14—11, 14—13, 15—13; 
0—1, 5—1, 5—2, 6—2, 6—4,

8—4, 8—6, 11—6, 11—7, 12—7, 
12—11, 13—11, 13—12, 15—12.

Dinamo a jucat cu COZO- 
NICI, Schreiber, Smerecinschi 
(Derzei), STOIAN, CORBEA- 
NU (Papugiu), Tîrlici.

Au arbitrat corect: Kiss 
(Ungaria) și Zwerjanski (Po
lonia).

Aurelian BREBEANU
CLASAMENT
MASCULIN

1. Dinamo București
2. Dipamo Moscova
3. Dozsa Budapesta
4. Dynamo Berlin
5. Ruda Hvezda

Fraga
6. Spartak Sofia
7. Comb. Gwardia —

Wlsla

4
3
3
4

4
3
2
1

0
0
1
3

• ••

mai

Țipatul 1. F. «Informa(ia**, str. Brezoianu ar. 23—25, București
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3
3

1
1

2
2

4
4

4 0 4 2:12 4
oferiA. S. Loto-Pronosport va 

premii în obiecte ciștigătorilote

— la scor general egal — 
era valabilă în ultimul meci al 
optimilor de finală...

Cîteva amănunte despre par
tida de pe stadionul Bernabeu. 
Cei 70 000 de spectatori au asis
tat, în prima parte a jocului, 
la atacuri furibunde ale madri
lenilor, care au dominat copios, 
dar n-au reușit să înscrie decît 
un gol, în min. 41, în urma unui 
contraatac condus de. Amancio, 
care a pasat lui Velasquez și 
acesta a marcat imparabil. 
Chiar la începutul reprizei se
cunde, vienezii au egalat, prin- 
tr-o splendidă combinație între 
Flogel și Beerengaard, ultimul 
făcîndu-1 „șah-mat" pe Betan- 
cort. După acest gol, vienezii 
au realizat un admirabil joc 
tactic : au plimbat balonul la 
mijlocul terenului, 
pe 
de 
se 
se 
lui 
putut pătrunde în poarta exce
lentului Fuchsbichler. „Pre
singul” gazdelor s-a accentuat 
în ultimele zece minute. în 
această perioadă, Pirri a acțio
nat pe cont propriu, înscriind 
cel de-al doilea și ultimul gol al 
Realului (min. 82).

Rapid Viena merită toate 
elogiile pentru felul în care și-a 
apărat șansele. Cei mai activi 
jucători austrieci au fost Kal- 
tenbrunner, Sondergaard, Flo
gel și Uhlmann, în timp ce de 
la gazde au plăcut Sanchis, 
Grosso și, uneori, Amancio,

scoțîndu-i 
atacanții spanioli din zona 
apărare austriacă. Minutele 
scurgeau și scorul de 1—1 
menținea. Rarele șuturi ale 
Amancio și Jose Luis n-au

/- *

„EUROPENELE"
BASCHETBALISTELOR

JUNIOARE
Cea de-a 3-a ediție a cam

pionatului european de bas
chet rezervat echipelor de 
junioare se va desfășura anul 
viitor între 31 iulie și 9 au
gust în R. F. a Germaniei. 
Jocurile grupelor eliminato
rii vor avea loc în localitățile 
Bad-Kreuznach, K61n și Lue
nen, iar turneul final se va 
disputa la Hagen.

SE APROPIE MECIUL
BENVENUTI-FULLMER
La Roma a sosit boxerul a- 
erican Don Fullmer, care, 

_ ipâ cum se știe, îl va întîlni 
într-un meci oficial la 14 de
cembrie pe campionul lumii 
la cat. mijlocie, italianul Ni
no Benvenuti. Meciul va avea 
loc la San Remo într-o sală 
a unui cinematograf care nu
mără 2 500 de locuri. Fullmer 
se întîlnește pentru a doua 
oară cu Benvenuti. Campionul 
mondial l-a învins la puncte 
la 4 februarie 1966 pe ame
rican într-un meci desfășurat 
la Roma. FulJmer, care este 
în vîrstă de 29 de ani, a de
clarat ziariștilor că este con
vins că el îl va învinge pe 
campion.

TURNEUL DE SCRIMĂ
DE LA GRONINGEN

Proba de spadă din cadrul 
concursului international de 
scrimă de la Groningen (O- 
landa) a revenit sportivului 
maghiar Pal Schmit cu 3 vic
torii. Pe locurile următoare 
s-au clasat vest-germanul 
Karl Heins Ittel și maghiarul 
Tamaș Gabor — amilii cu 
cîte o victorie.

Arbitrui elvețian Gross a con
dus formațiile: REAL MA
DRID : Betancort — Calpă, De 
Felippe, Zunzunengui, Sanchis, 
Pirri, Velasquez, Jose Luis, 
Amancio, Grosso, Gento (din 
min. 75 Bueno). RAPID VIE-

NA : Fuchsbichler — Gebhard, 
Glechner, Fack, Beerengaard, 
Uhlmann, Fritsch, Kaltenbrun- 
ner, Grausam, Flogel, Sonder
gaard. i

Claude de PINEDO

Ocazie clară pe contraatac a Rapidului: Sondergaard l-a 
driblat și pe portarul Realului, dar... va rata (Real Madrid— 

Rapid Viena 2—1)
Telefoto : A.P.—AGERPRES

FOTBAL PE GLOB
• Echipa Argentinei a cîș- 

tigat „Cupa Carlos Ditborn“. 
In întîlnirile finale, cu Chile, 
fotbaliștii argentinieni au cîș- 
tigat cu 4—0 primul joc și au 
pierdut cu 1—2 pe al doilea.

• La Dublin, meciul din
tre echipele Irlandei și Dane
marcei din preliminariile 
C.M. de fotbal a fost între
rupt din cauza ceții în minu-

tul 50, cînd cele două forma
ții erau la egalitate : 0—0.

® în „Cupa Europei Cen
trale", Wiener Sportklub a 
învins pe teren propriu cu 
1—0 (0—0) formația italiană 
Cagliari, iar echipa cehoslova
că Inter Bratislava a între
cut cu scorul de 3—0 (3—0) 
pe F. C, Palermo.
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