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0 victorie de prestigiu a voleiului românesc, in cadrulDinamoviadei

DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOR Șl EA BĂIEȚI
SÎNGE

FIERBINTE...

Corbeanu finalizează încă o acțiune dinamovistă în partida cu Dozsa Budapesta
Foto: N. AUREL

Ultima etapă a „Dinamovia
dei” a fost lipsită de... sare și 
piper, deoarece apele au fost 
limpezite în etapa preceden
tă, iar ierarhia — aproape 
definitiv cristalizată. Așa- că 
partida Ruda Hvezda Praga 
— Spartak Sofia, încheiată cu 
scorul de 3—1 (—8, 8, 12, 10) 
în favoarea primei echipe, a- 
vea ca miză trecerea bulgari
lor pe locul V înaintea berli- 
nezilor, în cazul eventualei 
victorii a formației sofiote. 
Dar, tînăra garnitură praghe- 
ză, deși a pierdut prea ușor 
primul set, a luat apoi jocul 
pe cont propriu, învingîndu-i 
net pe rutinații ei adversari. 
Preluările impecabile, apăra
rea atentă în linia a doua, 
blocajele inteligent alcătuite 
și loviturile de atac variate 
zr,> fost tot atîtea atu-uri prin 
care Perusik, Vopenika, Gro- 
essl și Mejdr au asigurat vic
toria echipei lor, în ciuda 
eforturilor depuse de Stajkov, 
Anghelov și Mihailov spre a 
o evita. Au arbitrat corect și 
autoritar Gh. Ionescu și N. 
Tlirchilă.

Dinamoviștii bucureșteni, 
care își asiguraseră primul 
loc încă de sîmbătă seara, în 
urma victoriei asupra echipei 
moscovite, au început relaxat 
jocul cu Dozsa Budapesta. De 
altfel, antrenorul Sebastian 
Mihăilescu a introdus în te
ren jucătorii săi cei mai tineri:

niitiiiiiiiiinHiiiniiiiiiiiiiiittniiini.

CLASAMENT FINAL 
MASCULIN

DINAMO BUC. 6 6 0 18: 4
Dinamo Moscova 6 4 2 15: 8
'Ruda Hvezda Praga

4. Dozsa Budapesta
5. Dynamo Berlin
6. Spartak Sofia
7. Gwardia-Wisla

X. 
2.
3.

13
10

6 4 3 13:7
6 3 3 12:13
6 2 4 9:13
6 2 4 9:15
606 2:13

10
9
8
8
8

Oros’, Dumănoiu, Duțică, Ma
rian Viorel și Enescu, printre 
care a intercalat, periodic, pe 
Corbeanu, Stoian, Papugiu, 
[birlici, Smerecinschi. încer
carea a fost deosebit de utilă 
pentru mezinii echipei, care 
au avut multe de învățat.

De fapt, la câștigarea seturi
lor 1 și 3 rezervele dinamovis-

te și-au adus o mare contri
buție. Scor: 3—2 (13, —10, 3, 
—13, 3) pentru Dinamo. Arbi
traj corect: J. Jelinek (Ceho
slovacia), D. Țîba (U.R.S.S.).

Meciul cu care s-a încheiat 
competiția a opus echipele 
Dinamo Moscova și Combinata 
Gwardia — Wisla. Au cîștigat 
— conform previziunilor — 
jucătorii sovietici în trei se
turi (8, 10, 4).

★
Echipelor clasate pe primele 

trei locuri le-au fost oferite 
diplome și cupe din partea 
organizatorilor. I. S.. Loto- 
Pronosport a acordat premii 
în obiecte cîștigătorilor com
petiției, echipele de băieți și 
fete ale clubului Dinamo 
București.'- - -

A. BREBEANU 
I. DUMITRESCU

FINALA ȘAHIȘTILOR

INCERTITUDINEA
CONTINUA

,,Cupa București44 la popice

ASTRID WLOKA Șl EBERHARD LUTHER
(R.D.G.) AU CÎȘTIGAT PROBA DE PERECHI

Duminică la prînz s-a în
cheiat pe arena Voința din 
Capitală ultima competiție 
internațională de popice a 
anului, „Cupa București", la 
care, alături de sportivi ro
mâni, au participat concu- 
renți din R. D. Germană, Ce
hoslovacia și Ungaria. Dacă 
în prima zi a întrecerilor re
prezentanții noștri au repur
tat victorii la ambele probe, 
(P. Purje la seniori, cu 986 
p d și Florica Neguțoiu la 
senioare, cu 436 p d), în cea 
de a doua zi ei au trebuit să 
se mulțumească cu locul doi. 
Concursul de ieri — proba 
de perechi combinată (seniori 
200 lovituri mixte ,și senioare 
109 lovituri mixte) —- a fost 
deosebit de . interesant, o se
rie de perechi realizînd re-' 
zultate valoroase. La jumă
tatea întrecerii tabela de 
marcaj indica cîte două .re
zultate .de peste 930 p d la 
bărbați și tot atîtea de peste 
440 p d la femei, toate ob
ținute de popicarii noștri. 
Pînă Ia ultimele 4 schimburi 
se părea că va cîștiga cuplul 
V. Măntoiu + Florica Ne
guțoiu, care conducea cu 
peste 10 popice față de pe
rechea P. Purje + Marga
reta Szemanyi, situată pînă 
atunci pe locul secund. Am
bele jucătoare românce aveau

princi-,
Astrid

rezultate superioare 
palei lor adversare,
Wloka (care terminase proba 
cu 416 p d, în timp ce Sze- 
manyi realizase 446 p d, iar 
Neguțoiu — 443 p d). Dar, 
avantajul fetelor noastre nu 
s-a dovedit hotăritor. Situa
ția s-a schimbat cînd pe
rechea lui Astrid Wloka, 
fostul campion mondial, 
Eberhard Luther, se apropia 
de finalul concursului. Luther 
a avut un finiș impresionant, 
doborînd eu fiecare bilă 6—7 
popice la „plin“, totalizînd

T. RĂBȘAN
(Continuare în pag. a 2-a)

Cine s-ar încumeta să dea un 
pronostic în această finală a cam
pionatului național de șah 1 După 
14 runde situația este atît de com
plicată încît nu mai puțin de 10 
competitori speră să aibă în ra
niță „bastonul de mareșal".

Aseară, norocul i-a zîmbit doc
torului Troianescu, de obicei un - 
campion al ghinionului. Pierdut 
net in partida cu Ghizdavu el a 
speculat o neatenție de ultim mo
ment a adversarului său, obțf- 
nînd un punct absolut nesperat. 
Dar cu atît mal prețios. Dacă va 
cîștiga și întrerupta cu Vaisman ' 
(în care are un pion în plus) doc
torul va fi lider. Deocamdată, 
însă, în frunte se află Ungureanu 
care.. necalificat în finală șl invi
tat de federație în urma forfaitu-. 
Iții celor trei, vrea să ilustreze, 
parcă, eterna ironie a soartei... 
Ieri el l-a învins cu autoritate pe 
Pavlov.

Alte rezultate : Urzică — Botez 
0—1, Segal — Mititelu '/>—*/i, Vais
man — Mozeș 1—0, Stanciu — 
Buza !/s—restul întrerupte.

In clasament, după 11 runde : 
Ungureanu 9, Troianescu (1),. 
Stanciu 8’7,, Drimer (1), Buza, Mi
titelu 8 p etc .

Astăzi, de la ora 16,30 se joacă 
runda a 15-a (V. CH.)

Am citit că lotul nostru 
de fotbal se adună la 
13 decembrie și că are 

20 de jucători. Desigur, e 
foarte simplu să spui ci X 
e mai bun decît Y ante 
belium sau ci Y ar fi fost 
mai bun decît Z post belium. 
In aceste rînduri nu inten
ționez, insă, să fac permu
tări de dragul jocului. Țin 
să amintesc doar că un cro
nicar are datoria de a face 
aprecieri asupra unei prese- 
lecții atunci cind raportează, 
cit de cit, acest produs fa
talmente subiectiv la un cri
teriu obiectiv.

Sezonul care a trecut a 
impus, mai ales prin prisma 
experienței de la Lisabona, 
ideea că marea întrecere 
fotbalistică internațională nu 
mai tolerează jucători apa
tici, flegmatici, detașați de 
efortul generai al echipei. 
Această idee a fost accepta
tă de altfel de întreaga noa
stră comisie de selecție, care 
s-a angajat să voteze DOAR 
pentru jucătorul apt să facă 
față sarcinilor duble (atac și 
apărare).

lată, însă, că tabelul celor 
20 nu confirmă întrutotul 
ideea. E adevărat, apărarea 
și mijlocul răspund princi
piului. Din acest punct de 
vedere, mi se pare normală 
chiar 
sului 
tului 
oferă 
toarnă principiul. N-aș vrea 
să jignesc pe nimeni, dar 
Grozea a fost mereu de o 
placiditate supărătoare în e- 
chipa națională, iar la Plo
iești se ambiționează să fie 
doar un subiect de atracție 
pe gazon. Kallo e un foarte 
fin dribler, dar asta mai ales 
la Constanța, cînd fundașii 
adverși sînt.mat cuminți de
bit mioarele Dobrogei. Ce să 
mai spunem "despre PîfcălaV? 
Acest jucător, despre care 
hronicul fotbalului românesc 
va vorbi și în secolul XXI, 
continuă să fie aproape un 
infirm atunci cînd joacă. în 
deplasare.

Am pornit această discu
ție pentru că ne aflăm in 
preajma unui sezon cu jocuri 
IN DEPLASARE. Și știm 
foarte bine că jocul IN DE
PLASARE are nevoie, in 
primul rînd, de posedați ai 
efortului, lată de ce dubla
rea lui Pîrcălab cu prea cu
mintele Pantea și a lui Kallo 
cu la fel de temperatul Lu- 
cescu nu mi se pare o ade
rare la principiul SARCINII 
DUBLE, unanim acceptat de 
selecționeri.

Soluția ? Una singură : să 
mai căutăm jucători cu sînge 
fierbinte. Unul dintre aceș
tia este, fără îndoială, Năs- 
turescu. Cind un jucător bate 
SINGUR o echipă ca OJP.K. 
Beograd, merită să fie mă
car a doua rezervă a tricou
lui cu nr. 7. Îmi permit să-l 
propun și pe Uifăleanu.

Rîndurile de mai sus ar 
putea fi continuate la infi
nit. Mă opresc, insă, aici, 
pentru că n-aș vrea ca ele 
să-și trădeze intenția: aceea 
de a fi o simplă pledoarie 
pentru respectarea unui 
principiu acceptat.

și chemarea tumultuo- 
Anca înaintea rafina- 
Axente. Atacul, însă, 
cîteva nume care răs-

loan CHIRILĂ

de la 9 Iunie 
ultima zi a 

precedent, și 
amînatul joc 
Dinamo, care

Astczi, la ora 18,
în aula
Facultății de drept

performanțe
BE LA J.O.

DIN MEXICO"
Cursul „EDUCAȚIE FIZICA 

Șl SPORT" de pe Ungă Univer
sitatea Populară, în colaborare 
eu Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizică și 
sport, organizează astăzi la 
ora 18, în aula Facultății de 

(bd. Gh. Gheorghiu- 
Dei nr. 64) un simpozion pe 
tema „MARILE PERFORMAN
ȚE DE LA J.O. DIN MEXICO". 
Vor expune conf. unlv. prof. 
Gh. zîmbreșteanu, antrenor 
federal ia atletism și prof. 
V. Ieneeanu, vicepreședinte al 
clubului Steaua. Va urma fil
mul „Imagini de la Olimpiada 
din Mexico".

■ ora 1 
ț drept

Cit a trecut 
anul acesta, 
campionatului 
pînă la mereu 
F. C. Argeș — 
a încheiat sub respirația ier
nii prima jumătate a noii e- 
diții ? Nici șase luni împli
nite...

Privești clasamentele și — 
comparînd — nu-ți vine să 
crezi. STEAUA și F. C. AR-

GEȘ, ocupantele locurilor 1 
și 2, după un duel spectacu
los dacapo a la fine, abia 
au acumulat 13 puncte (în 
15 etape), plasîndu-se in spre 
subsolul ierarhiei. Și ce tare 
plecaseră din start campio
nii : 3—0 cu fostul contra
candidat la șefie (F. C. Ar
geș) în prima etapă, 1—0 în 
fief ploieștean cu echipa lui 
Dridea. Cine avea să preva-

I.M.S.-ul trage la deal bobul de 2. Sa-n zilele de concurs.

ECRANUL BUCEGILOR ASCUNDE
LABORATORUL SUCCESELOR VIITOARE
• MONTI DIN 
TICÂ PENTRU

NOU LA START? • CHIRURGUL ION PANȚURU • O 
PERFORMANTE DE PRO PORȚII • FĂRĂ ROBOT CIND 

DE PERFORMANTE

Vnul dintre 
turismului nostru dar și în a celui internațional, începe 
puțin înainte de a intra în Sinaia și este, pentru o scurtă 
bucată, identic cu șoseaua care conduce la Moroeni — Pu
cioasa — Tîrgoviște, traversînd Păduchiosul. Despărțindu-se 
de unul dintre cele mai vechi trasee și drumuri de munte, 
calea noastră urcă spre dreapta pe margini de pădure și 
prăpăstii, pentru a ieși, apoi, pe coama Bucegilor urmînd-o 
fidel pînă la Piatra Arsă, Babele, Coștila.

drumurile care vor face senzație în lumea

Accesul autoturismelor în 
decorul fascinant, indiferent 
de sezon, al platoului ascuns 
privirilor celor care parcurg 
șoseaua națională nr. 1 de la 
Sinaia la Predeal, permite ca 
aceste monumente de frumu
sețe să fie atinse cu ochiul 
în aproximativ 60 de minute, 
acum cînd drumul este pe a- 
locuri practicabil doar pentru 
mașinile înalte, cu dublă trac
țiune, cum a fost și I.M.S.-ul 
cu care am călătorit, împre
ună cu Panțuru și Focșeneanu 
și care ne-a sporit respectul 
față de modestul produs al 
tinerei noastre industrii de au
tomobile. Cu numai trei luni 
în urmă parcurgeam același 
drum, în legănările unei Vol- 
gi, mergînd la un rendez
vous cu pretendenții români 
ai medaliilor olimpice din 
Mexic. Ce departe ni se par 
aceste amintiri acum ! Ceva 
se repeta totuși și în aspra 
zi senină de iarnă, l'apt pe 
care aveam să ni-1 lămurim 
foarte precis revăzînd con
strucțiile sportive, strînse u- 
nele într-altele, 
fi mai aproape 
fruntărilor cu 
gerurile viitoare.

ca pentru a 
în clipa în- 
furlunile și 

Animația nu

maj era aceeași de atunci, dar 
treningurile multicolore ale 
tinerilor aflați aci, înviețuiesc 
decorul aspru al înălțimilor. 
Zăpada tare și scîrțîindă, s-a 
așternut, deocamdată, ca o 
peliculă necesară prizei pe 
care o va face solul cu manti
ile de nea aflate încă undeva 
în înalturile nebănuite și 
poate nevăzute, dar pe care 
le simți plutind peste fire în 
ciuda seninului de deasupra.

Ceilalți boberi au sosit aci 
înaintea lui Panțuru și Foc
șeneanu. Acum îi așteaptă 
•pentru antrenament. Cu sur
priză constatăm că pe un clin 
de munte, chiar în coasta 
care susține complexul de 
clădiri, cîteva mîini harnice 
au fructificat o idee îndrăz
neață : o pîrtie miniaturală, 
fără virajele spectaculoase 
văzute la Grenoble ori la Po
iana . Brașov (pe cînd nu se 
deteriorase complet vechea 
.pîrtie de triste amintiri de 
acolo) dar care, măsurată, re
prezintă 200 m de gheață vîr- 
toasă și chiar un mic „S“. 
Fostul atlet demifondist. Toni 
Pașovski, devine pe timpul 
iernii, grație înțelegerii con
ducerii clubului

O coborire in vecinătatea complexului de la 
Piatra Arsă. Spectacol in premieră pentru 
Bucegi. Fotografii de A. NEAGU

„Steaua”, an-
•MIR»
I

TUR DE ORIZONT LA SFÎRȘIT DE SEZON FOTBALISTIC (I)

dă, apoi, acel 0—1 cu U.T.A., 
la București, început de de
clin pentru steliști, care, în 
duminica următoare, mai 
lăsau două puncte și dina- 
moviștilor bucureșteni.

De aici încolo, mai precis 
de la 1 septembrie, militarii 
vor alterna, în general, du
minicile triste cu cele ve
sele pînă la 3 noiembrie (e- 
tapa a XII-a), zi din care e-

voluțiile Stelei vor urma o 
constantă nedorită de ni
meni : 4 înfrîngeri consecu
tive ! Printre învingătoarele 
formației campioane, 
București, s-au aflat și 
șui și Politehnica Iași, 
tele surate în B, care
lizau, astfel, singurele lor 
victorii în deplasare pe 
parcursul întregului tur.

Deși, în final, au totalizat

la 
Cri- 
fos- 
rea-

același număr de puncte 
(13) ca Steaua, vicecampio- 
nii au urmat un alt drum : 
după acel 0—3, din start, de 
care am vorbit, argeșenii 
i-au spulberat, literalmente, 
Pe studenții ieșeni (4—0, la 
Pitești), iăsînd falsa impre-

PÎRTIE Pl- 
E VORBA

echipei na-trenorul boberilor 
ționale. Este prezent și acum 
în mijlocul celor mai proas
peți candidați la consacrarea 
internațională.

— Preocupările mele slnt, 
aceleași cu ale lui Panțuru 
și cred că vor rămîne în con
tinuare identice întrurft ur
mărim un singur scop. Ra
portul acesta dintre antrenor 
și sportivul activ mi se pare 
că nu trebuie să se schimbe 
nici la alte discipline. în bob 
este însă cu totul obligatoriu 
să fie astfel deoarece coefici
entul de risc — privind inte
gritatea oamenilor din echi
paj — apare mult mai pro
nunțat ca la... fotbal, de pil
dă. Nu ne putem juca, deci !

Eforturile fizice revin. în 
primul rînd boberilor, fără a-i 
scuti de preocuparea tehnico- 
tactică. Cei prezenți acum aci 
au înțeles perfect situația Ei. 
beneficiază de un conducător

Em. DEC.
(Continuare în pag. a 2-a)

Citiți mîine în ziarul nostru:
NOI AMĂNUNTE 

ALE ANCHETEI 
INTERNATIONAI F 

I.S.K.
Un clasament mondial al 
celor mai buni sportivi ai 
anului 1968 — pînă la 
cui 40
Părerile specialiștilor 
29 de țâri
Retrospectiva a două 
cenii de anchete I.S.K.

!o-

din

de-

TINERETUL

SĂ RĂMÎNĂ
LA CUVÎNT!

A
ni de zile, antrenorii primei 
noastre reprezentative de 
fotbal au ignorat un ade
văr filozofic: tineret în
seamnă viitor. înlocuind 
genericul tineret cu sete 

afirmare + curat 4- putere de lup- 
+ dăruire + forță 4- perseverentă 
egalînd cei doi termeni pinerel si 

i cu

i

I

G. NICOARA

Continuare în pag. a 3-a

Constantinescu, portarul Politehnicii lași, respinge balonul (fază din meciul Dinamo București — Politehnica lași).

I

de 
ta 
ȘÎ ... __ UPGiCI
viitor) obținem ecuafia care în tari cu 
fotbal avansat (cum ar fi luqosiavia, 
italia, _ Ungaria, R.F. a Germaniei etc) 
reprezintă un crez, o concepiie.

Cramponîndu-se de cîteva valori a- 
firmate cu ani în urmă, antrenorii noș
tri și-au apărat vreme îndelungată con
servatorismul cu un slogan-scut: „N-avem 
alții mai buni!" Din nefericire, demon
strația contrară a fost, ani !a rînd, prac
tic imposibil de făcut pentru că aceiași 
antrenori au închis calea (spre prima re
prezentativă) tuturor acelor „alfi". Și 
rezultatele se cunosc. Selecționații DE 
DREPT au cîștigat multe din parti
dele inter;.ahc.nr e dispu. ? acasă, dar, 
în străinătate; experiența lor atît de 
des licitată de antrenori, s-o anu'r 
simptomatic, înlocuită fiind de aceleași 
mult blamate, post-factum (de căfre 
aceiași antrenori, ca să nu mai vorbim 
de cronicari) trăsături-tip, de care con
sumatorii de foibal din țara noastră 
s-au suprasaturat- timorare (I), blazare, 
cedare, descurajare ...

„Valorile cu experiență" au fost con
stant handicapate pe terenuri străine, 
unde reprezentativa a dezamăgit cu o 
regularitate metronomică.

Mai muți >' "u't decii dintr-o schim
bare de optică, în partida cu Elveția an
trenorii noșiri auniat o echipă toci
te tînără, cu media de vîrstă — 23 de 
ani. SURPRIZĂ I Așa cum remarca an
trenorul emerit Emerich Vogi, în întil- 
nirea cu echipa elvețiană „toți trico
lorii au JUCAT, efectiv, tot timpul me
ciului, LUPTIND 90 de minute pentru 
victorie !“

Ceea ce trebuia demonstrat I
Demonstrația fiind făcută, e de dorit 

ca acest tineret — singurul motor care 
poate impulsiona și duce mai departe 
fotbalul nostru (și pe planul performan
ței internaționale) — să rămînă mai de
parte la cuvînt I

Ceilalți și l-au spus destul...

Marius POPESCU

I



ECRANUL BUCEGILOR ASCUNDE 
LABORATORUL SUCCESELOR VIITOARE

Concurența la gloria viitoare (care nu-i chiar atît de de
parte) ascultă indicațiile lui Toni PașdvSchi (în dreapta 
fotografiei noastre) Fotografii de A. NEAGU

(Urmare din pag. I)

de mare valoare, POATE 
CHIAR . DE CEL MAI BUN 
PILOT DIN LUME LA A- 
CEASTĂ ORA I ION PAN
ȚURU.

Trebuie să recunoașteți că 
acest, fapt reprezintă o bună 
rampă de lansare spre marile 
performanțe. Dar nu și sufici
entă. Fiecare om din bob tre
buie să-l ajute cu ceva, înce- 
pînd, MAI ALES, DIN START 
PENTRU CA, pe parcurs, 
PANȚURU SA DESĂVtR- 
SEASCĂ REZULTATUL.

Modul deschis, mai curînd 
conștient și nicidecum infatuat 
în care antrenorul vorbește 
despre Panțuru, îl obligă pe 
acesta din urmă la o evaluare 
cit mai lucidă a situațiilor ne
prevăzute pe care le va în
frunta în sezonul apropiat. 
De pildă, Panțuru nu poate 
să aleagă dintre viitorii săi 
adversari posibili pe unul a- 
nume de care se teme în mod 
special.

— Sznt, în orice caz, mulți. 
Cam 6—7, aici în Europa și 
alții, cel puțin tot atîția la 
număr, în S.IJ A. și în Canada. 
Toți. dar absolut toți, sînt 
foarte buni. Și nu-l uitați nici 
pe Monti...

Singurul nume pronunțat de 
Panțuru este cel al veneratu
lui medaliat olimpic și dețină
tor al unei colecții de titluri 
mondiale și europene, idealul 
său sportiv și. totodată, cel 
mai tenace susținător al re
prezentantului. nostru.

Iarna trecută, la Grenoble, 
MONTI NE DECLARASE CA 
SINGURUL CARE-L POATE 
ÎNTRECE ESTE PANȚURU.

ETAPĂ INCOMPLETĂ, VICTORII SCONTATE
Etapa a IX-a a campiona

tului național, disputată ieri, 
s-a caracterizat prin victorii 
scontate obținute, pe teren 
propriu sau în deplasare, de 
către echipele favorite. Deși 
poate părea surprinzătoare 
înfrîngerea studenților gălă- 
teni la Brașov, evoluția slabă 
din ultimul timp nu-i indica 
totuși favoriți în întîlnirea cu 
„tractoriștii" de ia poalele 
Tîrnpei, mai ales că echipa 
lui Ferariu s-a dovedit a fi 
greu de întrecut pe teren pro
priu. Iată mai jos amănunte 
de la partidele etapei de 
ieri.

STEAUA — CELULOZA 
BRAILA (m) 3—0 (6, 7, 7). 
Campionii, după ce au trecut 
eu bine unul din grelele ob
stacole ale acestui campio
nat, învingind duminică pe 
Rapid, au avut ieri o sarcină 
ușoară în fața brăilenilor, de 
care au dispus categoric. Or- 
ganizîndunși bine jocul în li
nia a doua și construind ac
țiuni de atac variate, ei au 
surprins blocajul oaspeților 
cu lovituri ireparabile. Celu
loza, fără antrenor, de Ia în
ceputul campionatului (? !), 
nu a contat în acest meci de
cît la începutul seturilor al 
doilea și al treilea, cînd ata
cul brăilean, condus bine de 
Brandenburg, a finalizat cîte
va acțiuni, care le-au adus 
oaspeților puținele puncte

ASTRID WLOKA Șl EBERHARD LUTHER
(R.D.G.) AU CÎȘTIGAT PROBA DE PERECHI

(Urmare din pag. 1)

i capătul probei de 200 lo
vituri mixte 992 p d. Rezul
tatele obținute de Luther și 
Wloka au situat perechea de 
popicari din R. D. Germană 
pe primul loc.

Dintre concurenții români 
bine s-au comportat la aceas
tă ultimă probă a celei de a 
Il-a ediții a „Gupei București" 
V. Măntoiu (952 p d), G. Ra
dulescu (939 p d), P. Purje 
(938 p d). 1. Micorciu (928 
p d), iar dintre senioare s-au 
remarcat Margareta Szetmanyi 
(446 p d), Florica Neguțoiu 
(443 p d), Elena Gernat (442 
p d), Cornelia Moldoveana 
(426 p d) și Ildico Jijic (413 
p d). Dintre componentele 
echipei noastre reprezentative 
— campioană mondială pe 
1968 — sub posibilități au 
evoluat Elena Trandafir (387 
p d) și Grista Szccs (404 p d).

REZULTATE (proba de pe
rechi mixte (200 + 100
bile) : 1. Eberhard Luther & 
Astrid Wloka (R. D. Gerrnu- 
nă) 1403 rt, 2. V. Măntoiu.,•<$ 

„ARE CEA MAI BUNA 
„MINA" DIN TOȚI. Am spu
s-o și cu cîțiva ani în urmă 
CÎND VA VENI ȘI EXPERI
ENȚA, NUȘU 1M1 VA PRE
LUA LOCUL",

— Bine, dar Monti a anun
țat că se retrage, încercăm 
să contestăm afirmația lui 
Panțuru.

— A mai vrut să o facă și 
altă dată, dar a revenit mereu 
pe pîrtie. -De altfel, el M-Ă 
INVITAT ÎMPREUNA CU UN 
COECHIPIER, nici eu nu știu 
pînă azi cine va fi acela, SA 
NE ANTRENĂM ÎMPREU
NĂ CU LOTUL ITALIAN. 
Vom pleca acolo în prima 
săptămîna din ianuarie. ESTE 
UN ENORM AJUTOR PE 
CARE MI-L DĂ PRIETENUL 
MONT1 deoarece n-am cobo- 
rît niciodată pîrtia de la Cer- 
vinia, unde vor avea loc, după 
9 februarie, campionatele eu
ropene.

între timp, a sosit ora an
trenamentului. O lumină a- 
parte, transparentă, de un 
verde umed, ca al miezului 
de pepene galben bine copt, 
la fel de dulce și — credeți-ne 
— de un parfum exotic, învă
luia crestele. Din cabană au 
apărut 8—9 tineri, cu echipa
mente albastru-ceresc strinse 
pe taliile îngustate și mai 
mult de lățimea umerilor. S-au 
apropiat de bobul de 4 ridi- 
cîndu-1 parcă cu teamă, sigur 
cu o oarecare evlavie, pentru 
a-; scoate patinele din tecile 
lor de lemn, așezîndu-1 apoi, 
cu o grijă drăgăstoasă, în fă
gașele trasate adine în ghea
ță.

Toni Pașovski le îndrumă

realizate. în rest, ei au irosit 
aproape totul (mingi în fileu, 
în afara terenului) sau au 
ieșit învinși în lupta cu blo
cajul advers. (A B).

POLITEHNIGA CLUJ — 
RAPID (m) 0—3 (—10, —8, 
—5). Cu toate că nu au stră
lucit, rapidiștii au obținut o 
meritată victorie. Au jucat 
mai bine în atao unde Gosti- 
nescu și Mincev au dovedit 
o formă bună. Atacul stu
denților a acționat șters, iar 
în apărare clujenii au săvîrșit 
numeroase greșeli. (N. Todo- 
ran — coresp.).

FARUL CONSTANTA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
(m) 3—1 (13. 13. —3. 11). Un 
meci viu disputat, cu multe 
faze frunjoase, în care rutina 
a învins tinerețea. Din echi
pa locală s-au remarcat Biii, 
Panait, Gornoviceanu și Va- 
silîu, iar de la oaspeți Goste, 
Wlgjs. (M. Șeuleanu — co
resp.).

VIITORUL BACAU — 
PROGRESUL BUS. (m) 3—0

Florica Neguțoiu (România) 
1395 p d, 3. P. Purje 4- Mar
gareta Szemanyi (R) 1384 p d,
4. C. Rădulescu 4 Elena Ger
nat (R) 1381 p d, 5. I. Mi- 
coroâu 4 Elena Trandafir 
(R) 1315 p d, 6. D. Dumitru 4» 
Gornelia Moldoveanu (R) 1514 
p d. Cuplurile oaspe, I. Bla- 
zevici 4> Zdenka Zvorbova 
(Gehoslovacia) și I. Tekan 4» 
Kiss Gyorgyne (Ungaria) au 
ocupat locul 9, respectiv, 11.

FARUL ȘI ELECTROPUTERE IN FINALA „CUPEI F.R. BOX“
Bacă, în ceea ce privește 

prezența boxerilor constănțeni 
în finala „Cupei F. R. Box" 
de la 21 decembrie nu exis- 

, tau prea, multe îndoieli, în 
schfemb, calificarea pugiliști- 
lor craioveni constituie o ade
vărată snrpriză. Farul a cîști
gat prin, neprezentarea adver- 

; sărilor. Din motive obiective, 
! antrenorul de la A.S.A. Țg- 

Mureș, Vasile Tijă, nu Ș'*a 
' putut piezenta echipa pe rin

gul din sala sporturilor din 
Constansța și, în consecință, 
elevii .antrenorului N. Buză 
vo- fi prezenți în finala din 
sala Ftoreasca, din Capitală. 
La CraUova. însă, s-a intîm- 
plat nainunea. învinși cu o 

fiecare gsst. Panțuru nu par
ticipă la ritual, ci privește a- 
tent, concentrat, în timp ce-și 
trage pe degete mănușile. Ne 
sugerează cu tărie momentul 
premergător unei intervenții 
chirurgicale cînd, în sala de 
operație, medicul care va 
mînui bisturiul își face apari
ția doar la timpul oportun, 
atunci cînd preliminariile s-au 
epuizat. Didi Focșeneanu este 
aci, susținînd bobul în par
tea sa posterioară (aproape 
de frînă) ; dar și Neagoe „ofi
ciază" împreună cu un altul, 
tot din vechea gardă, munci
torul bucureștean al uzine
lor „Timpuri Noi”. Ion Puș
caș ; alături de el tînărul Rai- 
mond Țancov (20 de ani!) 
provenit din aceeași întreprin
dere de pe malul Dîmboviței, 
încearcă să deprindă pînă în 
tainele sale noul meșteșug al 
alunecării pe albia de beton 
înghețat a unei pîrtii de bob.

Crampoanele ghetelor de 
rugby, cu care sînt încălțați 
boberii pentru a nu aluneca, 
scîrție pe oglinda gheții și 
fiecare pas se cere făcut cu 
prudență și încordare de pisi
că. Apoi, cu capetele plecate, 
ca într-o rugăciune pioasă, 
la comenzile lui Panțuru, 
bine, aproape cîntate : „Unuu- 
uuuu ! Doooi ! Treeeei"... fie
care începe să legene cu o 
duioșie care ascunde, de fapt, 
o concentrare de forță, ce se 
va declanșa apoi tumultuos, 
exploziv, cînd pilotul va rosti 
scurt, retezat, cea din urmă 
cifră :

„Patru 1“
Atunci, micul pluton al ce

lor patru băieți aplecați peste 
sania lor de metal, proptiți 
în brațele lor voinice și în 
crampoanele ghetelor, împin
ge spre vale bobul, sărind a- 
poi pe rînd în el, ca niște 
acrobați desăvîrșiți. Din acest 
moment fiselele de frînghii 
încep să cunoască tempera
mentul lui Nușu, vibrînd ca 
niște continuări ale venelor 
și arterelor unuia dintre cei 
mai buni piloți din lume. E- 
chipajul este liniștit. Destinul 
fiecăruia se află în mîini si
gure I

Așa se pregătesc, dincolo de 
ecranul de piatră al Bucegi- 
lor, care însoțesc șoseaua na
țională nr. 1 între Sinaia și 
Predeal -echipajele care ne vor 
reprezenta, în curînd, în ma
rile confruntări internaționale 
ale celor mai temerari sportivi 
ai iernii. Pentru a vi-i rea
minti și a vă convinge de se
riozitatea eforturilor lor con
jugate și totuși solitare, i-am 
vizitat acum, în prag ierna
tic, încercînd a vă îndrepta, 
pentru cîteva minute, atenția 
către acești oameni mai pu
țin cunoscuți decît Dobrin, 
dar care ne aduc, de obicei, 
mai multe și mai înalte sa
tisfacții.

(12, 7, 9). Doar 55 de minute 
#u fost suficiente băcăuanilor 
pentru a obține victoria. Am
bele echipe au comis multe 
greșeli în setul I. dar în fi
nal și în celelalte două seturi 
localnicii au jucat mai bine 
și au cîștigat pe merit. (Ilie 
Iancu — coresp. principal).

TRACTORUL BRAȘOV — 
POLITEHNICA GALAȚI (m) 
3—1 (8, 8, —5, 10). .Brașove
nii au obținut o victorie ce 
cît de prețioasă pe atît de 
meritată. Bine conduși de Fe- 
rariu și avînd un atac puter
nic, în care au excelat Băr
buță și Dumitru, i-au obligat 
pe studenți să se recunoască 
învinși, deși, datorită lui 
Udișteanu, aceștia au reușit 
să cîștige setul al Ill-lea. (V. 
Secăreanu — coresp.).

C.S.M. SIBIU — RAPID 
(f) 0—3 (—10, —6, —11). Cam
pioanele au învins oarecum 
ușor pe sibience, care după 
jocul prestat nu puteau emite 
pretenții mai mari. Eviden
țiate Szekely, Baga și Tudora 
(Rapid). Rodica și Cristina 
Popa (C.S.M.). (I. Ionescu — 
coresp. principal).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — IEFS BUC. (f) 3—2 
(10, 10. —7. —4. 12). Partida 
a avut o desfășurare drama
tică, cu răsturnări spectacu
loase de scor. La capătul ce
lor 100 min. de joc victoria 
a revenit gazdelor care au 
abordat ultimul set cu mai 
multă hotărîre si au greșit 
mai puțin în momentele de
cisive. Jocul, epuizant pentru 
ambele echipe, a fost antre
nant, cu faze dinamice, sa- 
tisfăcînd exigența spectatori
lor. S-au evidențiat, Popescu, 
Puican, Wolf și Coste (Timi
șoara), Belgea, Pripiș și Co- 
maroni (IEFS). (P. Arcan și 
I. Stan — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — C. P. BUCUREȘTI (f) 
0—3 (—7, —4, —4). Evoluția 
foarte slabă a craiovencelor 
— ele au manifestat multe 
lacune în pregătirea tehnică 
(blocaje defectuoase, preluări 
greșite și orientare foarte 
slabă în teren) — a permis 
poligrafelor să cîștige două 
puncte prețioase în deplasare. 
Cele mai bune de la oaspete 

săpfămînă în urmă cu scorul 
de 27—16 de către metalur- 
giștii bucureșteni, oltenii au 
reușit în partida retur un 
adevărat tur de forță, cîști- 
gînd Ia un scor, 28—15, ce le 
dă dreptul să-și dispute tro
feul competiției.

Iată amănunte de la reu
niunea craioveană. Desfășu
rată în sala sporturilor, plină 
pînă la refuz, gala nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic deo
sebit, datorită mizei puse în 
ioc. Puțini din spectatorii 
prezenți se gîndeau că echipa 
gazdă poate remonta handi
capul cu care pierduse pri
ma partidă de la București. 
Craiovenii au luptat cu o dîr-

Atacurile timișorenilor (în tricouri albe) au, solicitat deseori întreaga capacitate defensivă a grivițenilor, mai ales prin acțiunile 
liniei de treisfertm; v- ,-leciul Grivița Roșie — Universitatea Timișoara)

S-a încheiat turul diviziei A la rugby

Dinamo —lideră de toamnă
GRIVIȚA ROȘIE. — UNI

VERSITATEA TIMIȘOARA 
14—5 (3—5). N-au prea avut ee 
regreta cei o sută-două de cu
rajoși care au înfruntat, în ju
rul terenului din Parcul Copi
lului, soarele cu dinți al ulti
mei duminici divizionare ’A a 
anului 1868. Cel mult, faptul că 
au avut surpriza — nu prea plă
cută pentru grivițeni, majori
tari desigur — de a vedea cum 
gazdele sînt dominate și condu
se mai bine de jumătate din 
meci. Intr-adevăr, scorul a e- 
voluat de Ia 0—5 la 14—5 și n-a 
lipsit mult — poate doar un mic 
plus de experiență în rîndurila

Duminică s-a încheiat și prima parte a campionatului diviziei 
secunde la masculin. Din ultima etapă, fotoreporterul nostru 
a surprins o imagine de la întîlnirea Construcții București — 
Electroputere Craiova (0—.3), desfășurată în sala Giulești. De

data aceasta craiovenii nu
— Crăciun și Vlădeanu. (M. 
Popescu — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ— 
FARUL CONSTANȚA (f) 
0—3 (—7, —10. —18). Tînăra 
formație clujeană a greșit 
exasperant de mult. Oaspe
tele au cîștigat datorită su
periorității în atac, unde Go- 
loșie șl Anghel au acționat

Ieri, în divizia A la baschet 
feminin, favoritele au învins, 
unele chiar la diferențe apre
ciabile, dar socotelile nu au 
fost încheiate. Clarificările în 
clasamentul turului vor fi cu
noscute de-abia după dispu
tarea ultimei etape, deoarece 
tocmai în etapele a VIII-a și 
a IX-a vor avea loc partidele 
decisive. Printre ele, derby-ul 
Politehnica — Rapid care va 
desemna pe ocupanta locului 
I și, în același timp, ne va 
da posibilitate să vedem evo
luția majorității componente
lor Iotului național într-o în
trecere „cheie". Pînă atunci, 
cronicile jocurilor.

Politehnica București — 
A.S.A. Cluj 89—48 (45—21). 
Beneficiind de Sugar, dar lip
sită de Rusu (suspendată), 
formația clujeană nu a putut 
face față jocului rapid prac
ticat de campioane, care au 
aplicat cu succes diverse sche
me tactice și aproape perma
nent apărarea agresivă. Deși 
învinse la scor, baschetbalis
tele de la A.S.A. au făcut un 
joc foarte bun, mai ales dacă 
avem în vedere că evoluau în 
deplasare. Au înscris: Diaco- 
nescu 17, Dumitrescu 8, Che- 
laru 4, Demetrescu 7, Vogel 

zenie rar întîlnită, reușind să 
cîștige la un scor categoric. 
Da semimuscă. I. Stoian (E) 
b.p. I. Mihăilescu (M); D. Ni- 
colae a realizat prima sur
priză, învingîndu-1 la puncte 
pe rutinatul Șt. Constantin 
(M); C. Nicolăe (E) b.p. I. 
Lungu (M). „Pana" I. Mihăi- 
leanu (E) cîștigă la puncte în 
fața lui Gh. Stan (M). La 
semiușoară, I. Streche (E) a 
terminat la egalitate cu C. 
Negoescu (M), deși în primul 
meci metalurgistul cîștigase 
prin abandon 1 M. Goanță (E) 
b.p. C. Stanciu (M). C. Fili- 
pescu (E) b.p. Gh. Voicu (M), 
la București metalurgistul a 
învins prin abandon. M. Con- 

timișoreniler — pentru ca Uni
versitatea să facă o ultimă „fi
gură” a turului de campionat, 
în orice caz, partida a fost plă
cută la vedere (cit toate că, spre 
sfîrșit, temperatura nervilor de
venise invers proporțională cu 
a atmosferei...) și două dintre 
încercările meciului au repre
zentat cu cinste noțiunea de 
rugby. Este vorba de acțiunea 
la capătul căreia Suciu a culcat 
balonul în buturile Griviței Ro
șii, precum și de aceea Încheia
tă de Balcan cu un foarte spec
taculos plonjon peste apărăto
rul prea sigur de reușită. în re
zumat, partida a prilejuit două 

mai pot recupera mingea.
eficace. De la studente s-au 
remarcat Popa (un autentic 
talent) și Marcu.

PENICILINA IAȘI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ (f) 
3—0 (0, 9, 5). Victorie clară 
și comodă a ieșencelor. (D. 
Diaconescu — coresp. prin
cipal).

Etapă
26, Taflan 16 pentru Politeh
nica, respectiv Varga 6, Rim- 
baș 2, Bugar 14, Farcaș 15, 
Pop 9, Vintilă 2. (F. SIMION- 
coresp.).

Voința Brașov — I.E.F.S. 
53—47 (16—29). întrecerea a 
fost foarte atractivă. Brașo- 
veneele, prea sigure pe ele 
după victoria realizată săptă- 
mîna trecută asupra Rapidului 
la București, au privit cu ușu
rință partida cu I.E.F.S. și 
s-au pus greu pe picioare. 
Abia în repriza secundă au 
evoluat la valoarea lor, s-au 
apărat cu atenție și au acțio
nat cu insistență în atac, reu
șind să reducă treptat din 
handicap, să egaleze și, în 
final, să cîștige. Studentele 
au trecut pe lingă o victorie 
spectaculoasă, pe care au ra
tat-o pentru că nu au mani
festat suficient calm atunci 
cînd au avut avantaj. Ele au 
condus timp de 35 de minute, 
uneori la diferențe mari (min. 
13 : 25—9, min. 22 : 32—17), dar 
nu au rezistat finișului gazde
lor. Au înscris Nedelea 19, 
Moldovan 14, Petrie 7, Simon 
5 (a jucat bolnavă), Vogel 
4, Sal 4 pentru Voința, res
pectiv Trandafir 15, Iliescu 
11, Szabados 10, Mihalca 9, 
Corondi 2. (C. GRUIA — co
res». principal).

stantinescu (E) a cîștigat prin 
descalificare în repriza a 
IlI-a la N. Enciu (M) ; în 
primul meci bucureșteanul 
învinsese prin abandon ! Mij
lociul H. Stumpf (M) înv. ab. 
II pe M. Bancu (E), la fel 
ca și în primul meci. La 
semigrea P. Cîmpeanu (M) 
înv. ab. II pe S. Șchiopu (E). 
în ultima partidă, Șt. Pan- 
duru (E), înlocuitorul lui I. 
Sănătescu, plecat cu repre
zentativa de tineret peste ho
tare. l-a învins la puncte pe 
N. Motoc (M), consființind 
astfel calificarea echipei sale 
în finala „Cupei F. R. Box".

V. POPOVICI — coresp. 

confirmări : Grivița Roșie este 
mai mult decît o echipă, o ade
vărată școală care crește practi- 
canți ai unui rugby solid, „con
cret". de campionat mai bine 
spus, iar Universitatea un par
tener mai mult decît onorabil 
pentru orice XV care vrea să 
joace rugby „curat” (și, se pare, 
o pepinieră pentru liniile dina
poi ale selecționatelor). Puncte
le au fost realizate de Țibuleac 
(o lovitură de pedeapsă și o 
transformare), M. Rusu, Pavlo- 
vici și Balcan (cîte o încercare) 
pentru gazde, respectiv de Suciu 
(încercare) și Haralambie (tran
sformare) pentru învinși. A ar
bitrat bine Pellegrino D’Eccls- 
sis.

G. RUSSU-SIRIANU
DINAMO — POLITEHNICA 

IAȘI 27—6 (16—3). Gazdele au 
căutat (și au reușit) ca în ulti
ma etapă a turului, care urma 
să le consfințească primatul de 
toamnă, să ofere celor prezenți, 
în pofida frigului, pe terenul II 
al Complexului „23 August" o 
partidă spectaculoasă. Și în- 
tr-adevăr; avînd în Politehnica 
Iași un adversar dispus să joa
ce deschis, lidera a alternat 
frumos acțiunile înaintării cu 
cele ale liniei de treisferturl, 
primele bine dirijate de Țuțu- 
lanu, celelalte rapide și deru
tante. S-au înscris multe puncte, 
în majoritate prin încercări. De 
evidențiat partida curajoasă a 
ieșenilor, care, cu un plus de a- 
tenție, puteau obține un scor 
mai strîns. Au înscris Nica (o 
încercare și trei transformări), 
Dragomîr (2 încercări), Rășcanu, 
Dănciulescu, Țuțuianu (cîte o 
încercare) și Niculescu (drop
goal) pentru învingători, respec
tiv Homînă (drop-goal) și Dăs- 
călescu (încercare) pentru oas
peți. A arbitrat V. Cișmaș (Gh. 
Rangu — coresp.).

STEAUA — FARUL CON
STANȚA 13—6 (8—3). Pe tere
nul Ghencea, secunzii clasa
mentului au primit replica so
lidei formații constănțene. Oas
peții au deschis scorul (Tomes- 
cu — drop-goal), apoi bucureș- 
teniî au preluat conducerea 
(Bucur — încercare, Durbac — 
transformare). Jocul a fost, în 
continuare, disputat mai mult de 
înaintași, capitol la care gaz
dele au marcat o oarecare su
perioritate și și-au mărit avan
tajul (Durbac — drop-goal, 
Popa — încercare transformată 
de același Durbac). Farul a reu
șit să reducă din handicap prin 
Celea (lovitură de pedeapsă). 
Partida a fost bine arbitrată de 
Al. Lemneanu. Cei mai buni de

calmă,
Universitatea Cluj—Crișul 

Oradea 43—41 (16—20). Nu a 
lipsit mult ca studentele să 
capoteze pe teren propriu, din 
cauza ineficacității atacului și 
a numeroaselor greșeli comise 
în apărare. Orădencele au 
condus majoritatea timpului, 
iar în ultimele 20 de secunde, 
la scorul 41—41, au ratat (prin 
Ghiță) două aruncări libere, 
în schimb, la un contraatac 
Seres (,,U“) a fost faultată, 
după care a înscris ambele 
aruncări de care a beneficiat. 
(N. TODORAN — coresp.).

Constructorul București — 
Viitorul Dorohoi 65—48 (33— 
24). Cele 25 de puncte înscrise 
de Doina Iftimie nu au fost 
suficiente dorohoiencelor pen
tru a rezista plusului de talie 
și acțiunilor tactice mai bine 
concepute de bucureștence ca
re, deși nu au strălucit, au în
vins categoric. Au marcat 
Rosetti 4, Odobescu 16, Cher- 

Cornelia Gheorghe a ajuns la minge înaintea adversarei șl isi 
va continua drumul, în dribling, spre coș. (Fază din meciul 

Politehnica — A.S.A. Cluj) Foto : V. BAGEAC

Pe teren : Ciobănel, R. Ionescu 
și Durbac de la Steaua, respec
tiv Oprea, Beianu și Celea de 
la F; ul (Gh. Sandu — coresp.).

AGRONOMIA CLUJ - GLO
RIA BUCUREȘTI 9-3 (6—3). 
Victoria gazdelor este pe deplin 
meritată, în special pentru că 
au stăpînit tactic jocul, dove- 
dindu-se superiori în grămezile 
deschise și la tușe. Punctele au 
fost înscrise de Balint (2 drop- 
goaluri) și Cordoș II (încercare) 
pentru Agronomia, respectiv de 
Duțulescu (lovitură de pedeap
să) pentru Gloria. A arbitrat 
bine Fl. Tudorache (M. Radu, 
coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘENI — 
CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI 6—0 (0—0). Disputat la 
Deva (terenul studenților este 
suspendat), meciul s-a încheia-' 
cu un rezultat scontat, la capă
tul unui joc de bună factură 
tehnică, superioritatea aparți- 
nîndu-le permanent rugbyști- 
lor din Valea Jiului. Punctele au 
fost realizate prin două încer
cări (Pop și Dinu). A arbitrat 
Renă Chlriac (T. Cornea — 
coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 6-3 
(0—0). Au înscris Țopa (dicp- 
goal și lovitură de pedeapsă) 
pentru gazde și Craioveanu (lo
vitură de pedeapsă) pentru 
bucureșteni. A arbitrat foarte 
bine T. Nasta (Elia.de Solomon, 
coresp. principal).

CLASAMENTUL DIVIZIEI A

1. Dinamo 11 10 0 1 148* 53 31
2. Steaua 11 9 1 1 205- S9 30
3. Grivița (t. 11 8 1 2 164- 66 28
4. Farul 11 fi 1 4 119- 78 24
5. Universitatea

11 4 3 4 73- 93 22
6. Politehnica

11 5 0 6 83-115 21
7. Rulmentul 11 425 55-80 21
8. Știinta 11 4 L (i 64-60 20
9. Agronomia

11 3 3 5 77-149 20
10. Gloria 11 2 1 8 58-131 1G
11. Constructorul

11 2 1 8 67-161
12. Progresul 11 2 0 9 69-116 15

CUPA DE IARNA 
LA SCRIMĂ

Duminică dimineața întrecerile 
din cadrul „Cufrei de iarnă“ la 
scrimă au continuat cu probele de 
spadă și sabie. Iată clasamente
le finale :

Spadă : I. Z. Demeter (Univer
sitatea), 2. Al. Stoenescu (I.E.F.S.), 
3. Th. Sîrbulescu (Univ.). 4. V. Go* 
lescu (Univ.), P. Aghiniei (Pro
gresul), 6. Gh. Ionescu (Viitorul).

Sabie : 1. Em. Oancea (Viitorul)« 
2. șt. Velcu (Șc. sp. 1), 3. I. Ga
lan (I.E.F.S.), 4. Gh. Dobrotan
(Steaua), 5. I. Bălan (Steaua), 6. 
Șt. Dobre (Viitorul) .

MIRA CRACIUNESCU, coresp.

dar...
ciov 17, Preda 2, Sandu 10, 
Ionescu 16 pentru Constructo
rul, respectiv Munteanu 5, 
Muram 2, Iftimie 25, Kneac 
3, Apostol 13.

Rapid — Progresul Bucu
rești 65—40 (27—20). Evoluînd 
fără Eva Ferencz (accidenta
tă) și cu Dorina Suliman de 
abia restabilită (a fost intro
dusă pe teren, de altfel, în 
min. 33), rapidistele au făcut 
o partidă mediocră. Ele și-au 
impus superioritatea în repri
za secundă, în care Octavia 
Bițu a fost mai activă sub 
panou, iar celelalte jucătoare 
mai incisive. Progresul, cu 
un lot modest, nu putea face 
mai mult. Au înscris Suliman
2, Ivanovici 12, Chiraleu 4, 
Nicola 4, Racoviță 11, Vasiles- 
cu 11, Bițu 18, Basarabia 3 
pentru Rapid, respectiv Va- 
siliu 4, jFloroiu 2, Seifert 12, 
Zamfirache 2, Bohm 2, Braga
3, Nicolae 15.

Elia.de
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DESPRE CELE 16 PUNCTE ALE JIULUI

LA O CAFEA CU TITUS OZON
ATENȚIE, ANTRENORI!

O dorință: ,,Să cîștig, ca antrenor, ceea ce n-am 
ca jucător61— titlul de campion

O discuție cu Ozon, seamănă, vă rog să 
mă credeți, cu o cursă de apărător care-și 
scapă înaintașul, fuge cît poate după el, dar 
nu-1 poate ajunge pînă în poarta echipei 
sale. Sau dacă-1 ajunge, totuși, este ten
tat încă o dată și atacantul irezistibil 
Ajunge tot la gol. Altfel spus „vorbito
rul" Ozon de azi seamănă nemaipomenit 
cu... jucătorul Ozon de ieri. Ceea ce nu în
seamnă că în această „ecuație Ozon", în care 
primul și al doilea termen este tot Ozon, 
lucrurile sînt foarte simple. Nu. Și dântr-un 
motiv pe cît de actual, pe atît de vechi. O- 
zon, în discuție, «sta aproape la fel de iscusit 
ca și virtuosul de acum cîțiva ani, de pe 
gazon. Tot așa cum pe teren, acum cîțiva ani 
ascundea mingea adversarului său între două 
subtile arabescuri, fenta într-o parte, Iși a- 
runca apărătorul în cealaltă, iar el trecea 
..printre", azi, în discuție, te poate face să 
duci cafeaua la gură uitlnd să-i pui bucata 
de zahăr...

Trecînd de la generalități la cele 16 puncte 
ale Jiului în acest tur de campionat, veți 
înțelege, desigur, că forma orală a lui Ozon 
se explică și prin actuala configurație a cla
samentului. De acord, Titus 7

— Sincer, da.
— Așadar, evoluția din toamnă și situația 

actuală a Jiului te mulțumesc T
— Sincer, nu și... da. Nu, pentru că putea 

să fie mai bine, adăugind la socoteală punc
tele pierdute cu Universitatea Craiova și 
U.T.A. la Petroșeni și, să zicem, un punct 
pierdut, la Cluj. Este, insă, tot aiit de ade
vărat, că putea să fie mai rău, scăzind la 
socoteală cele 4 puncte cîștigate la Constanța 
și Ploiești, orașe unde se învinge destul de 
greu.

— Pentru că am pornit cu clauza sinceri
tății, te gîndeai că se puteau obține aceste 
două victorii ?

— Mărturisesc că nu I Ne-am 
dus să jucăm ș» să luptăm. Atît.

— în afara rezultatelor strict 
statistice, care, bănuiesc, te vor

niciodată

in noul an cu

importante da- 
comunicărl di'n 
și, în princi- 

la o îngustare 
vedere perso-

Metalul
Hunedoara-Universitatea

Cluj 2-0 (2-0)
HUNEDOARA, 8 (prin tele- 

f on). — Aproximativ 4 000 de 
iubitori ai fotbalului din loca
litate au fost prezenți la întîl- 
nirea amicală Metalul — Uni
versitatea Cluj. La capătul unui 
joc disputat, divizionarii B au 
învins cu 2—0, prin golurile rea
lizate de Remus Popa (min. 21) 
și Cergo (min. 35). 
corect Cornel Popa 
râ).

A arbitrat
(Hunedoa-

face să treci 
paharul bucuriei în mînă, ești 
mulțumit de ceea ce ai reali
zat — pe planul jocului — la 
echipa din Valea Jiului 7

— Sînt la mijlocul... lucrării. 
Semnele sînt bune, dar nu mă 
grăbesc în aprecieri. O să aibă 
grijă de asta alții, mai tîrziu. 
Eu mă gîndesc că rezultatele 
sint totuși niște fructe care n-au 
crescut chiar la întîmplare.

-— Vreo problemă deosebită ?
— Una singură. Se numește... 

Achim. De ce este, cum spu
neai, o „problemă deosebită" ? 
Pentru că e foarte talentat și 
foarte nedisciplinat. Făcînd ce 
vrea cu mingea, își închipuie 
că poate face 
oamenii. Mare 
că talentul îi 
drepturi, nu și
să-l conving de contrariu, la 
marginea tușei. Pe teren va re
intra cînd mă va convinge ci

a înțeles. Și sper să mă 
teleagă. Este în joc un interes 
bilateral: și al lui, și al meu.

— Vreo mare dorință pentru 
viitor ?

— Să cîștig, ca antrenor, ceea 
ce n-am luat niciodată ca jucă
tor...

— Titlul ?
— Da. Nu acilm. Peste un 

an, doi, trei. .. 11 aștept. Sau, 
mai bine zis, merg spre el.

M. POP

Acest spațiu fusese rezervat 
RECOMANDĂRILOR pe care 
Colegiul central al antrenorilor 
le făcea în vederea organizării 
activității echipelor în perioada 
de iarnă. Ele se adresau tutu
ror antrenorilor divizionari, așa 
cum, de fapt, se stabilise la ul
tima ședință a Biroului federal.

Atunci, însă, se preconizase 
ca îndrumările în cauză să cu
prindă cele mai 
te, cele mai noi 
fotbalul modern 
pal, să nu ducă 
a punctelor de
năle, să nu închisteze, ci să dea 
posibilitate tuturor tehnicieni
lor din cluburi și asociații să 
organizeze perioada pregătitoa
re, de la caz la caz și potrivit 
unor principii proprii.

Se vede, însă, treaba că de la 
vorbe la fapte e o cale lungă

RECOMANDĂRILE, pe care 
Colegiul antrenorilor ne-a rugat 
să le facem publice, pe lîngă 
că nu aduc nimic nou, sînt stră
bătute de la primul și pînă ia 
ultimul aliniat de un iz de mu
cegai, de dădăceală exagerată, 
indicațiile tehnice (dacă le pu
tem numi așa) fiind cunoscute 
și arhicunoscute pînă și de... 
magazinerii cluburilor.

Totuși, ce se recomandă an
trenorilor ? Fiecare să-și întoc
mească : „un plan de activitate 
pe această perioadă, care să 
aibă în vedere cerințele de re
facere și destindere, de men
ținere a unor indici de bază ai 
pregătirii fizice generale, de co
rectare Și îmbunătățire a unor 
deficiențe, de creștere treptată 
a solicitărilor la efort pentru 
obținerea în final a unui grad 
de pregătire necesar reînceperii 
activității competiționale..."

Așadar, stimați antrenori, nu 
care cumva să faceți vreo miș
care în activitatea dv din a- 
ceastă iarnă fără un plan da 
refacere și destindere, căci s-ar 
putea să fiți controlați și ce 
veți face dacă „federalii” nu vor 
vedea planul?

Am fi nedrepți, poate, dacă 
ne-am opri numai asupra para
grafelor generale (de... idei) și 
n-am acorda atenție jaloanelor

®l

In fotografia noastră, președintele Colegiului de 
norul Vintilă

antrenori, Angelo Niculescu (stingă), și antre- 
Mărdărăscu

VOICU 
coresp.

ALBU 
principal

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT 

NR. 49, ETAPA DIN 
8 DECEMBRIE 1968

I.
II.

III.
IV.

Atalanta — Torino 
Cagliari — Bologna 
Fiorentina — Napoli 
Internazionale — 

Varese 
Juventus — Milan 
Lanerossi — Roma 
Pisa — Palermo 
Sampdoria — Verona 
Como — Genoa 
Foggia — Leeco

1
1
1

1
2
2
1
1
2
2

X
2

X 
lei

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
x.

XI. Spăl — Bari
XII. Modena — Brescia 

XIII. Mantova — Reggina 
Fond de premii 312.359

REZULTATELE CONCURSU
LUI EXCEPȚIONAL 

PRONOEXPRES DIN 
8. DECEMBRIE 1968 

FAZA I (bilete de 30 lei) 
Extragerea I : 6 17 27 2 13 

19 39 32 45 28

ce vrea și cu 
eroare ! 
conferă numai 
obligații. Caut

Crede

9

7

(bilete de 30

V- a : 36 38 28 
35 16
VI- a : 7 45 3

Extragerea a Il-a : 9 16
34 38 27 10 14 30 45 

Extragerea a III-a: 29 38
18 12 17 41 2 32 20 42

Extragerea a IV-a : 44 5 8
14 1 22 31 39 4 13 

FAZA a II-a
și 18 lei)

Extragerea a
44 23 32 34 43

Extragerea a
20 15 19 13 29 32
Extragerea a Vil-a: 41

13 22 1 45 19 13 5 25
FAZA a III-a (bilete

30, 18 și 9 lei)
Extragerea a VIII-a : 39

11 12 15 23 43 27 35 16
Extragerea a IX.a i 1 3

17 14 39 16 22 41 2.
, FAZA a IV-a (bilete
30, 18, 9 și 3 Iei) 

Extragerea a X-a : 21 10
44 7 33 2 4 11 38
FOND DE PREMII i 2.310.871

20

de

24

45

de

concrete orientative. Din acest 
punct de vedere RECOMANDĂ
RILE merg la amănunt. Se in
dică, de exemplu, că: „între 
datele de 2—8 decembrie să se 
continue antrenamentele cu vo
lum și intensitate moderată in 
scopul scăderii treptate a solici
tărilor..."

Lăsînd la o parte faptul că 
materialul „orientativ’’ ne-a fost 
adus la redacție în ziua de 5 de
cembrie, amintim Colegiului 
central că fotbaliștilor de la Di
namo Bacău li s-au dat conce
diu din ziua de 4 decembrie, 
fără (asta-i culmea) să se mai 
aștepte recomandările cole
giului.

Dar, nu numai la Bacău s-a 
procedat... anarhic. Clubul 
STEAUA l-a trimis pe Hălmă- 
geanu la Herculane, fără să fi 
luat cunoștință de indicațiile co
legiului, care în această pro
blemă recomandă cu maximum

și seriozitate :de competență
„pentru jucătorii care necesită 
tratamente balneologice etc., 
secțiile de fotbal vor asigura po
sibilitatea de recuperare a a- 
cestor cazuri".

Pe măsură ce 
COMANDĂRILE 
antrenori, îți dai 
nu numai că seamănă ca două 
picături de apă cu cele din iar
na trecută (ale căror roade 
le-am văzut pe terenuri anul 
acesta), dar că sînt întocmite 
sub nivelul celor din iarna lui 
’66, al celor din iarna lui ’58... 
Atunci, cine are nevoie de ele 7 
Robert Cosmoc, Constantin 
Teașcă, Cornel Drăgușin, Titus 
Ozon, Coco Dumitrescu, cărora 
li se aduce la cunoștință că: 
„înaintea începerii pregătirilor 
propriu-zise (4—5 ianuarie 1969) 
să se efectueze un control me
dical care să testeze gradul de 
sănătate a tuturor jucătorilor...”

parcurgi RE- 
colegiului de 
seama că elo

PROVINCIA A CÎȘTIGAT NET DUELUL CU CAPITALA

(?) sau că : „printre sarcinile 
principale ale acestei etape dst 
pregătire «se recomandă a se da 
atenție adaptării treptate la >- 
fort, selecționării mijloacelor 
care pot exercita o influență 
multilaterală a organismului în 
vederea creșterii capacității da 
efort..." ? Sau, ca să nu lipseas
că frazele și cuvintele pompoa
se care dau, cum se spune, 
„greutate” unor asemenea RE-> 
COMANDĂRI, se atrage antre
norilor atenția că : „individua
lizarea pregătirii jucătorilor se 
va efectua în funcție de obiec
tivele propuse pentru (țineți-vă 
bine n.n.) creșterea măiestriei 
sportive..."

Să punem însă punct RECO
MANDĂRILOR Colegiului cen
tral al antrenorilor, amintind 
că nu am reprodus aceste pa
saje pentru a stîrni ilaritate, ci 
pentru a arăta că ele au fost 
întocmite în grabă, superficial, 
pentru îndeplinirea unor tradi
ționale sarcini de serviciu.

Din - această cauză, d® altfel, 
nici nu le-am publicat, deși a- 
cest spațiu fusese rezervat RE
COMANDĂRILOR.

Cristian MANTU

.(Urmare din pag. 1)

sie că se pot descurca pe gazon 
și fără Coman (plecat), Dobrin 
(suspendat) și Ilie Stelian (a- 
bandonat, poate, înainte de ter
men). Stînd o etapă (a III-a, 
meciul cu Dinamo București, 
programat la Pitești, fiind a- 
mînat), tocmai cînd — printr-o 
posibilă victorie — ar fi putut 
inhala oxigen de rezervă, F. C. 
Argeș a avut, în continuare, un 
program dificil (două meciuri 
in deplasare, la Petroșeni și 
Ploiești), care, soldîndu-se cu 
rezultate negative, a dereglat și 
mai mult un mecanism lipsit de 
piesele grele. E drept, la Plo
iești, Dobrin reintrase în for
mație, dar numai cu... numele, 
nota 5 acordată de cronicar 
ilustrînd grăitor potențialul de 
joc, la ora aceea, al idolului de 
Pe Maracana Piteștiului.

Dar, cu puțin timp înainte de 
sfîrșitul turului, „condamnatul 
la moarte a evadat”, acumulînd 
patru puncte din ultimele două 
partide (cu A.S.A. Tg. Mureș și 
Dinamo București), aproape ju
mătate din totalul (9 p) realizat 
de echipa lui Barbu în 13 e- 
tape.
U.T.A., LIDER NEAȘTEPTAT, 

DAR MERITUOS
Se anunța oare U.T.A. o pre

tendentă la scaunul ocupat, 
rînd pe rînd, în ediția prece
dentă de Steaua și F. C. Argeș ?

Sinceri să fim, nu i-am antici
pat performanța. Nici în ziua 
în care băieții lui Coco Dumi
trescu și Reinhardt învingeau 
campioana la București. Ne a- 
flam atunci abia la cea de a 
treia etapă și în fața formației 
textiliste se așternea un drum 
lung, mai lung ca oricînd. Cu 
atît mai puțin vedeam în U.T.A. 
un lider de toamnă, și pe dea
supra autoritar, în duminica 
imediat următoare, cînd ea 
pierdea la Ploiești (cu 1—0, un 
gol nil prea clar) căzînd de pe 
locul 4 pe... 10! Din etapa a 
V-a (1—0, cu Rapid, la Arad) 
textiliștii aruncă însă mănușa. 
La sfîrșitul etapei a VIII-a, 
Gomea et comp, se vor afla pa 
primul loc, pe care, cu o sin
gură întrerupere (etapa a X-a, 
după egalul cu Progresul, în de
plasare) nu-1 vor mai ceda ni
mănui.

Da, o echipă provincială pe 
locul 1, la sfîrșitul turului. S-au 
mai aflat în această postură — 
in trecutele ediții — și alte 
formații din afara Capitalei, 
dar nici una din ele n-a con
dus cu atîtea lungimi pe mai 
marile fotbalului nostru, pe 
Steaua, Dinamo, Rapid.

De altfel, după prima 
jumătate a cursei, PRO
VINCIA A CÎȘTIGAT 
NET DUELUL CU CA
PITALA, furnizînd bogat 
material... anecdotic tu-

turor celor care, pe tim
pul iernii, vor devora 
fotbalul la gura sobei.

Intr-adevăr, privești 
clasamentul și nu-ți vine 
să crezi. DE LA LOCUL 
1 LA 9, NU MAI PUȚIN 
DE 8 FORMAȚII PRO
VINCIALE : 
tea Craiova 
ca lași —

Universita
ri Politehni- 
să reținem*

1. U.T.A.
Z. „U“ Craiova
3. Politehnica Iași
4. Dinamo București
5. Jiul
6. Farul
7. Dinamo Bacău
8. A.S.A. Tg. Mureș
9. Petrolul

10. Progresul Buc.
11. Steaua
12. „U« Cluj
13. Hapid
14. Crișul
15. F. c. Argeș
16. Vagonul

AMBELE
STUDEN-

- talonînd 
Jiul, Farul,

pe
Di-
Tg.

lui

de sezon pe poziția a 14-a i 
ESTE DREPT, LA NUMAI 3 
PUNCTE DE LOCUL 4, DAR 
FOARTE APROAPE ȘI DE... 
ZONA RETROGRADĂRII. Ce 
soartă așteaptă această echipă 1 
In nici un caz una roză, atîta 
vreme cit ea nu va reuși să 
umple golurile lăsate de ab-

Turul 1968-

precum și a „capricioși-

sența lui Ion lonescu și Du

1969 Turul 1967 -1968
22 p loc« 7 13 p
19 p 4 15 P
17 p 1 îfi divizia B
16 p ss 12 11 p
16 p 10 11 p
16 p »> 3 15 p
16 p 6 14 p
15 p 7 13 p
15 p 11 11 p
14 p 13 9 p
13 P 1 17 P
13 p » 5 15 p
13 p j» 9 12 p
12 p >» 3 în divizia B
11 p 2 17 p
10 p Ml 1 în divizia B

iînă la 
națio-

mitriu, 
lor” Răducanu și Dan.

SITUAȚIA ÎN COADA CLASA- 
’ MENTULUi

• Este probabil câ pi 
sfîrșitul acestui an, lotul v, 
nai de fotbal va întreprinde 
un scurt turneu, de 2—3 me
ciuri, în Izrael. în prima jumă
tate a lunii ianuarie, înaintea 
meciului cu Anglia, tricolorii 
vor susține, de asemenea, încă 
3 partide, în Belgia și Olanda.

• Vizitîndu-ne la redacție. 
Constantin Teașcă a ținut să 
releve arbitrajul prestat de 
brigada bucuresteană C. BAR- 
BULESCU (centru), CONSTAN
TIN PETREA si CONSTANTIN 
DINULESCU (la linie), la me
ciul U.T.A. — Universitatea

UTA43

HSS®»’

8

„Echi pa ech i pel or“

Țineți-vă bine, că pînă la primăvară, vă trag pe linia moartă ! 
Desen de AD. QLENSIU

DECEMBRIE

II!

W" raw1 BL
UN CADOU < BINE ALES 

UN PRILEJȚDE ; BUCURIE !
^MAGAZINELE ^COOPE R ATI E I DE CONSUM

VA SURA fOSISIlITATtA Ot A ALEGE OASURlli CElt MAI POTRIVITE

Craiova 
Polii. Iași 
D’namo Bua 
Jiul 
Farul 
Dinamo Bacău 
A.S.A. Tg. 
Petrolul 
Progresul, 
Steaua 
„U^CluJ 
F.C7 Arje» 
Rapîd 
Crlsut

IS 
IS IS
IS 
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83—19 
rz—2i 
16—-18 
14—17
26—22
24-20

6 1 S 
« 1 a 
s i s
3 3 7
. < T«n—:«

^VAGONUL

Sinteză a celor 15 echipe de etapă, alcătuite săptămînal 
de ziarul nostru, „echipa echipelor" reprezintă o formulă 
inedită, în care — surpriză! — întîlnim doar 4 componenți 
ai reprezentativei naționale.

„ll"-le ales a lăsat însă pe... tușă jucători cu același 
număr de prezențe în „echipa etapei". Astfel, Popa (pentru 
devotamentul cu care se dăruiește jocului) a fost preferat 
lui Talpai, Nunweiller VI (excelent la sfîrșitul sezonului) 
lui Anca, Lucaci (pentru tinerețea sa) lui Peronescu, iar Do- 
mide (proaspăt internațional) colegului său de echipă, Axente.

Și acum, iată cum arată „echipa echipelor" s
GORNEA (3)

NUNWEILLER IV (4) SOLOMON (4)

în treacăt, că 
ECHIPE SÎNT
ȚEȘTI
U.T.A.;
namo Bacău, A.S.A. 
Mureș și Petrolul 
toate talonînd echipa 
Bazil Marian, singura
bucureșteană înfiptă la 
pindă, pe locul 4, pînă la 
primăvară.

DINAMO BUCUREȘTI, COM
PARATIV CU DECEMBRIE 1967

Șl PRIMĂVARA LUI 1968
O poziție bună a dinamoviș- 

tilor din șoseaua Ștefan cel 
Mare, dacă o raportăm la 
toamna lui ’67 (cînd ei ocupau 
locul 12, cu 11 p), dar de-a 
dreptul de neînțeles, dacă o 
comparăm cu returul aceleiași 
ediții, cînd Pîrcălab, Dumitra- 
che și ceilalți ajunseseră să 
bată la porțile... titlului. De ce 
n-a putut continua echipa lui 
Marian acel splendid tur de 
forță 7 De ce — unic în ana
lele clubului! —- n-a mai reușit 
să obțină nici măcar o victorie 
într-o partidă disputată dincolo 
de hotarele... Capitalei ? De ce 
a părăsit „Cupa cupelor”, imi- 
tînd, și ca operativitate și ca 
manieră, „performanțele" celor
lalte colege angrenate în com
petițiile internaționale oficiale 
— Steaua, F. C. Argeș și Rapid? 
(Dar, despre toate aceste ches
tiuni aflate în afara tematicii 
propuse de turul nostru de ori
zont vom discuta separat).

Cu Rapid este încă o poveste. 
Aceea a formației-far, ani de-a 
rîndul, care, o dată aflată pe 
tobogan, alunecă inertă fără 
putință de redresare. Căzută pe 
locul 9 în campionatul trecut, 
cînd încă mai era campioană, 
echipa feroviară a coborît tot 
mai mult și iat-o acum în final

Am ajuns, în sfîrșit, la CO
DAȘE : la VAGONUL și 
ȘUL, cele două formații 
împreună cu Politehnica 
au promovat de curînd în 
zia națională. Dar, în timp ce 
studenții ieșeni au mai cunos
cut nu de mult aerul tare al 

’ înălțimilor, fiind la al doilea 
stagiu în A, Vagonul și Crișul 
se rodează mai greu, ocupînd, 
acum, la prima încheiere a bi
lanțului, locuri pe mățsura evo
luțiilor lor.

Vor fi ele în viitor capabile 
de progres ? Le-a fost necesară 
mai întîi o perioadă de acomo
dare ?

Să așteptăm, să vedem...'
------------------------------- ------------------ —•------

CRI- 
care, 
Iași, 
divi-

ciul U.T.A. — _ _
Cluj, din cadrul ultimei etape 
a turului :

„Am pierdut, cu ghinion, 
în ultimele minute ale jocului, 
dar în nici un caz nu pot da 
vina pe arbitri. De mult timp, 
n-am întîlnit în deplasare un 
arbitraj atît de corect și de 
autoritar. De asemenea, este 
cazul să remarc jocul „fair" 
al U.T.A.-ei, pe linia tradițio
nală a acestei formații".

• Pregătindu-se pentru tur
neul de... pregătire pe care 
îl va întreprinde, spre sfîrșitul 
acestei luni, în Tunisia și Libia, 
Progresul s-a antrenat ieri în 
„familie" partenera ei fiind 
echipa de tineret-rezerve.

O verificare și mai temeini
că înaintea acestui turneu o va 
prilejui meciul de joi, cu for
mația Dunav Ruse, care se va 
disputa pe terenul acesteia din 
urmă. (Aurel Păpădie, Gh. San. 
du — coresp.).

AUTOMOBILIȘTII
Rețineți telefonul: 11.91 71.
Formînd acest număr între orele 7-22, puteți ob

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

Atelierele mobile, auțodepanatoarele și aufo- 
transportoarele întreprinderi

CICLOP

DELEANU (4)POPA (3)
(Dinamo Buc.)

STRÎMBEANU (5) NUNWEILLER VI (3)
LUGAGI (3) DOMIDE (3) DUMITRAGHE (3) GREINICEANU (3)

N, R. în paranteză am trecui numărul prezențelor în «echipa etapei".

vă stau ta dispoziție cu personali calificat și mijloace 
tehnice moderne, pentru executarea de depanări ru» 
fiere, remorcări și transporturi de autoturisme 
avariate.

La. cererea 'dv., serviciul de asistență tehnică al 
întreprinderii noastre va execută lucrări de promptă 
asistență la domiciliul dv.

Rețineți t
Serviciu! ele asistență tehnică

CICLOP
Telefon 111 91 71



Corespondența specială

Pregătiri la Sofia 
pentru „Cupa Dunării" la hochei
Selecționata orașului București, 
și reprezentativa Kievului.

Intre 11—15 decembrie, 
patinoarul artificial „Drujba" 
din capitala Bulgariei va găz
dui pentru a doua oară (pri
ma dată, în 1964) turneul in
ternațional de hochei dolat 
cu „Cupa. Dunării". La aceas
tă tradițională competiție, 
CARE REUNEȘTE PE CEI MAI 
BUNI HOCHEISTi DIN CAPI
TALELE ROMÂNIEI, UNGARI
EI, IUGOSLAVIEI SI BULGARI
EI, VA DEBUTA 'SI ECHIPA 
ORAȘULUI KIEV care sosește 
Ic Sofia după victorii de pres
tigiu repurtate asupra cunos
cutelor formații TSKA și Spar- 
tak (Moscova), Torpedo (Gorki).

Despre reprezentativele ora
șelor Belgrad, Budapesta, și 
Sofia se știe că vor fi alcătuite 
din cei mai valoroși jucători 
la ora actuală.

în serie cu Belgrad și Sofia! Participă 
Antrenamente speciale și optimism în tabăra bulgară 

REPARTIZAREA ECHIPE
LOR ÎN SERII

Federația de specialitate a 
țării gazdă a și făcut opera
ția de repartizare a echipelor 
participante în două serii.

Prima, cuprinde selecțio
natele orașelor Kiev, Buda
pesta și Sofia (tineret) iar 
ÎN A DOUA SERIE FIGU
REAZĂ BUCUREȘTI. BEL
GRAD ȘI SOFIA.

Ultimele amănunte și 
semnarea arbitrilor se
discuta Ia ședința tehnică din 
10 '

de veri- 
loc joi, 

a dispus 
de tine-

La tenis de masă

VOINȚA ARAD
POLIZEI V1ENA 9-0

ARAD, 8 (prin telefon). —
După ce vineri s-au întîlnit in 
cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni", Voința Arad și Polizei 
Viena au susținut sîmbătă o 
partidă amicală. Deși lipsite de 
aportul Eleonorei Mihalca, ară- 
dencele au repurtat o categorică 

< victorie : 9—0. Iată rezultatele :
Sălăgeanu — Bacher 2~0 (5, 8) : 
Crejcc — Willinger 2—0 (14, 16): 
Leszay — Kaiser 2—0 (11, 17) ; 
Sălăgeanu — Willinger 2—0 (11, 
13) ; Leszay — Bacher 2—0 (8, 
10) ; Crejee — Kaiser 2—0 <9, 
7) ; Leszay — Willinger 2—0 
(17, 8) ; Crejee — Bacher 2—0 
(5, 10) ; Sălăgeanu — Kaiser 2—1 
(13, —17, 11).

ȘTEFAN IACOB
corespondent principal

ITALIA: MILAN A ÎNVINS 
PE JUVENTUS LA TORINO!

Cagliari și Milan își conti
nuă seria victoriilor în campio
natul Italiei. Formația din Sar
dinia . a întrecut cu 3—1 pe 
Bologna, rămînînd lider al cam
pionatului. Riva (2 goluri) și 
Brugnera au marcat pentru în
vingători, respectiv Muiesan. 
Un meci extraordinar la Flo
rența, unde Fiorentina a dispus 
de Napoli cu fi—-1, dar napolita- 
nii au jucat fără Sivori și Al- 
tafini, marcîndu-și un gol în 
propria poartă, prin Guarneri. 
Oaspeții au egalat prin Cane, 
iar Rizzo a înscris golul victo
riei pentru florentini. Interna
tionale a realizat scorul etapei: 
6—0 CU Varese, prin golui'ile 
înscrise de Vastola (2), Domen- 
ghini (2), Facchetti și Doici (au
togol).

Milan nu-și dezminte forma, 
obținînd două puncte extrem de 
prețioase la Torino, unde a dis
pus de Juventus, cu 1—0. Veș
nicul tîhăr Hamrin a fost auto
rul acestui gol valoros.

Alte rezultate și autorii go
lurilor.

La Bergamo : Atalanta — To
rino 3—1 (Nastasio, Clerici și 
Inc.erti, respectiv, Agroppi).

La Vicenzza : Roma — Lane- 
rossi 2—1 (Taccola și Cordova, 
respectiv, Gallina).

La Pisa : Pisa — Palermo 4—1 
(Piaceri, Mascalaito 2 și Joan, 
respectiv, Troia).

de
ver

decembrie

PREGATiRILE SPECIALE
ALE JUCĂTORILOR BUL

GARI

Hocheiștii bulgari au 
făcut o lungă perioadă 
de pregătire în vederea 
turneului de la Sofia 
și a campionatului mon
dial din. anul viitor. 
Pentru prima oară, ei 
și-au început antrena- 

' menteie încă din timpul 
verii. ÎN AUGUST, RE- 

- FREZENTATIVA BUL
GARIEI S-A DEPLA
SAT ÎN FRANȚA, 
UNDE TJMP DE DOUĂ 
SAPTAMINT S-A PRE
GĂTIT ȘI A SUSȚI
NUT INTÎLNIRI DE 
VERIFICARE.

în luna următoare, 
echipele care dau ju
cători reprezentativei 
naționale și-au 
nuat pregătirile, 
menea, peste 
METALURG ȘI

confi
de ase- 
hotare: 
TSKA 

ÎN U.R.S.S., IÂR LEV- 
SKI ÎN POLONIA.

Disputarea în tona noiem
brie a primei jumătăți a cam
pionatului republican de ho
chei a scos în relief forma 
bună a majorității jucători
lor selecționați pentru apropi
atul turneu, fapt confirmat 
din plin și cu ocazia celor 
două meciuri amicale de la 
București, recent disputate.

în ultima întâlnire 
ficare, care a avut 
reprezentativa Sofiei 
cil greu de formația 
ret a capitalei bulgare cu 6—4.
După acest meci, ANTRENO
RUL P. PANTEV NE-A DE
CLARAT CA EL VA CONTA 
PE LOTUL CARE A EVO
LUAT LA BUCUREȘTI.

Acesta este alcătuit pe sche
letul multiplei campioane 
TSKA.

Selecționata Sofiei are în 
rîndurile ei jucători experi
mentați ca Cimakov, loneev, 
portarii Kirilov și Iliev, P. 
Mihailov ș.a. în cadrul acțiu
nii de întinerire a echipei au 
fost avuți în vedere fundașii 
Penelov și Iliev, atacanții 
Cukov, Topalski și N. Mihai
lov. Vârsta medie a echipei 
este acum de 21 de ani.

în legătură cu apropiata 
confruntare de la Sofia, an
trenorul selecționatei capitalei 
bulgare ne-a declarat urmă
toarele :

„Actualul turneu este 
așteptat cu un interes 
sporit deoarece se anun
ță a fi cel mai puternic 
de pînă acum. Excep- 
tînd formația sovietică, 
favorita
celelalte 
ticipante 
cu sanse
CE NE PRIVEȘTE, ju
decind după comporta
rea din acest sezon a 
hocheiștii or bulgari,

SPER CA EI VOR 
REUȘI SA SE CLASE
ZE PE PRIMUL LOC 
IN GRUPA DIN CARE 
FAC PARTE".

competiției, 
echipe par- 

vor lupta 
egale. ÎN

CRISTIANE...
S.U.A. — FRANȚA 11—9, 

LA ASPEN

NEW YORK, 8 (Agerpres). — 
întîlnirea internațională de schi 
desfășurată la Aspen (Colora
do) între echipele S.U.A. și 
Franței a luat sfîrșit cu victo
ria gazdelor: 11—9. în ultima 
probă a zilei, slalomul special, 
schioarele americane au repur
tat 4 victorii, față de una a 
oaspetelor. Nagel (S.U.A.) a în
vins-o în ambele manșe pe 
Steurer (Franța), iar Skinger 
(S.U.A.) a cîștigat cu 2—1 în 
dauna Isabellei Mir. Unica vic
torie a schioarelor franceze a 
fost realizată de Annie Famose, 
învingătoare cu 2—1 în fața 
lui Penny McCoy. Francezii au 
mai redus din handicap în pro
ba de slalom special, prin suc
cesele realizate de Duvillard, 
Perillat, Penz și Augert. în a- 
ceastă probă schiorii americani 
au obținut 1 punct prin Chaffe, 
care I-a învins pe Russell.

TELEVIZIUNEA ÎN SLUJBA 
SCHIULUI

Nu este vorba de efectele 
propagandistice ale retransmi
siilor sau documentarelor de 
schi prezentate pe micul ecran. 
Cunoscutul schior francez Jean 
Vuarnet, actualmente director 
tehnic al lotului italian de schi, 
utilizează în pregătirea „elevi
lor" lui o cameră de televiziune 
care permite filmarea schiorilor 
pînă la o distanță de 250 m. 
După terminarea cobor ir ii. 
schiorul are posibilitatea să-și 
revadă pe micul ecran cursa fă
cută cu cîteva clipe mai înainte, 
să constate greșelile pe care

PE ALTE MERIDIANE
Ie-a comis și, în consecință, să 
știe ce are de făcut pentru a-și 
ameliora stilul.

Antrenamentele schiorilor ita-

în probele 
fectuate pînă 
Pier Lorenzo 
neri în cara

cronometrate, e- 
acum, s-au impus 
ClotaUd și doi ti- 
Vuarnet își pune

mari speranțe s Ilario Pegoranl 
și Gustavo Th6ni.

IN SUEDIA; ZAPADĂ PUȚINĂ

Fondiștil italieni din lotul na
țional se pregătesc, pentru ma
rile întreceri ale sezonului, toc
mai în Suedia. Campionul o- 
limpie Nones a fost primit cu 
mult interes în această țară. El 
și coechipierii lui își desăvâr
șesc pregătirile sub îndrumarea 
antrenorului Bengt Herman 
Nilsson, în localitatea Voloda- 
len. Pînă. acum cursele de antre
nament, în care se parcurg între 
20 și 40 km, nu se desfășoară în 
cele mai bune condiții deoarece 
a nins foarte puțin (chiar și pe 
aceste tărîmuri septentrionale!).

La Genova : Sampdoria 
Verona 3—2 (Cristin, Vincenzi 
și Frustalupi, respectiv, Traspe- 
dini și Mazanti).

In clasament conduce Ca
gliari cu 16 p. urmată de Mi
lan și Fiorentina cu cite 15 P, 
Juventus Și InternaziOnale cu 
cîte 11 p etc.

Cesare TRENTINI

ANGLIA : MANCHESTER CI
TY A CÎȘTIGAT CU 7—9

Cu etapa a XXII-a, campi
onatul Angliei a pășit în re
tur. Rezultatele înregistrate 
nu consemnează surprize pen
tru că, în mare parte, așa 
cum era de așteptat, victo
ria a revenit gazdelor. Excep
ție face doar formația Coven
try City care a dispus cu 
1—0 de echipa Queens Park 
Rangers.

PE PISTA PROFESIONIS- * 
MULUI...

tefâxradio-tetefofk

...a apucat-o și cîștigătorul 
medaliei olimpice de bronz în 
proba de slalom la Innsbruck — 
1984, unul din schiorii de frunte 
ai Statelor Unite, James Huega. 
El a devenit conducătorul teh
nic al unei școli de schî, la 
Tully, lîngă Syracusa (S.U.A.).

Guy Perillat în plină cursa. 
El a adus un punct pre
țios echipei franceze în 
proba de slalom special a 
meciului cu schiorii ame

ricani.

lieni, specialiști în probe alpi
ne, se desfășoară, în prezent, 
Ja S.estriere după ce s-a efectuat 
inițial un scurt stagiu de 8 zile 
la Cervinia.Toma HRISTOV

spectaculoasă fază a precedat marcarea celui de al doilea gol al echipei Arsenal în me- 
v, c. ci v.Ci cz is ; L <.z < Z-y ?((. 4LVH z «C't-vvKkC- — -r • - ^i ■ - • . . ~

John Radford, cu . toată opoziția adversarilor Brian Lahore

Această spectaculoasă fază a precedat marcarea celui de al doilea gol al echipei Arsenal tn me
ciul cu Everton, în campionatul Angliei. David Court (nr. 8) trimite mingea coechipierului său 
John Radford, cu toată opoziția adversarilor Brian Labone (nr. 5 și Joan Hurst nr. 10).

(Telefoto A.P. — AGERPRES) -

fotbal pe fWbBftrtal sa gwbifotbal te gub.
, In fruntea clasamentului se 
află, în continuare, F. G. Li
verpool, echipă admirată de 
britanici pentru constanța ma
nifestată de „bătrînii" antre
norului Bill Shankley. Meri
tul lui Shankley este incontes
tabil. El menține de ani de 
zile o echipă standard, capa
bilă de performanțe remarca
bile. De pildă, F. C. Liverpool

mențirie nu mai puțin de opt 
oameni din formația care în 
1966 a cîștigat „Cupa Angliei", 
în jocul de sîmbătă, liderii au 
dispus de West Ham United 
cu 2—0, prin punctele marcate 
de Huges și Thomson. Cu a- 
celași scor a luat, sfîrșit par
tida dintre actuala cîștjgă- 
toare a „Cupei orașelor tîr- 
guri“, Leeds United, și Shef
field Wednesday, golurile fi- 

, ind înscrise de Lorimer și Ei
land Road. în fine, la Man
chester a fost un adevărat 
festival de goluri : deținătoa- 

; rea titlului, Manchester City, 
! a surclasat pe F. C. Burnley cu

7—0. în același timp. 
.Chester United, - jucînd la 
icester, 
•vinsă
2—1.

Iată
i -etapei : Arsenal—Everton 3-

Ipswich Town—West 
wich' 
pten-
Stoke City-Neweastle

a părăsit terenul 
cu scorul minim

Man-
Lei- 
în- 
de

celelalte rezultate ale 
—1, 

Brom- 
Albion 4—1, Southam- 

■Notțingham Forest 1—1, 
United 

1—0, F. C. Sunderland—F.C. 
Chelsea 3—2, Wolverhampton 

■Wanderers—-Tottenham 2—0. 
Iată și situația fruntașilor 

:în clasament : 1. F. C. Liver
pool 36 p (golaveraj
2. Leeds United 32 p
3. F. C. Everton 30 p 

, 4. F. C. Arsenal 29 p

43-13),
(31-17),
(49—22),
(26—13),

est Ham United 26 P

Mike AMBROSE

provin 
cunosc 
formă.

componenților ei care 
de la echipa Benfica 
o serioasă eclipsă de 
Gloria a anunțat următoarea 
formație : Amcrico, Jacinto, 
Hilario, Rolando, Armando, 
Raul, Augusto. Eusebio. Tor
res, Colima, ‘ Jacinto Joao. 
Este foarte probabil ca por
tarul Americo să fie înlocuit 
cu Damas, care se află într.o 
formă excepțională.

ju- 
fără

un

R. F. A GERMANIEI

a
O

Ultima etapă a turul d 
adus numeroase surprize, 
sprie de echipe au fost învin
se pe teren propriu. F. C 
Niirnberg, deținătoarea titlu- 

mai suferit un eșec 
de data aceasta în 
formației F. C. Koln 
Hamburger S. V. a

lui. a 
acasă, 
fata 
(0—1). 
fost învinsă pe teren propriu 
de M.S.V. Diiisburg (1—2), 
Miinchen I860 a pierdut tot 
acasă, cu 1—0, jocul cu Ein
tracht Braunschweig, iar F. C 
Kaiserslautern a fost între-

cută de V.F.B. Stuttgart 
(1-3).

Alemannia Aaehen — 
cînd și de data aceasta 
Ionescu (tot accidentat) 
n-a putut cu cari decît
punct pe teren propriu, în 
meciul cu Herta B.S.C. (scor 
(0—0). Iată celelalte rezul
tate ale etapei : Schalke 04 
— Eintracht Frankfurt 2—0. 
Kickers Offenbach — Borus
sia Dortmund 4—3. Cu toate 
că Bayern Miinchen a fost 
învinsă cu 1—0 de Hanover 
96, ea continuă să conducă 
în clasament, avînd 25 p 
fiind urmată 
la 4 puncte de Borussia Mbn- 
chengțadbajch, 
Braunschweig și 
S.V., toate cu 21 
Aachen ocupă 
16 p.

Campionatul 
se întrerupe pînă la 11 ia
nuarie, deoarece echipa na
țională a R.F.G. va efectua, 
în această perioadă, uh tur
neu în Brazilia, Chile și 
■Mexic.

în clasament

Eintracht
Hamburger 

p. Alemannia 
locul 10 cu

vest-german

Mexicanul Chucho' Castillo (dreapta) trimite o puternică lovi
tură cu stingă in fața campionului mortdial de box la categoria 
cocoș, australianul Lionel Rose, în cursul meciului pentru titlul 
disputat la Los Angeles. Rose și-a păstrat titlul de campion.

(Telefoto A.P — AGERPRES)

OTTO GLORIA 
NEMULȚUMIT

Selecționata de fotbal 
Portugaliei își continuă pre
gătirile în vederea meciului 
cu echipa Greciei, care va 
avea loc miercuri în cadrul 
preliminariilor campionatu
lui mondial. Antrenorul Otto 
Gloria a declarat ziariștilor 
că echipa nu dă randamentul 
necesar deoarece majoritatea

a

Turneul de handbal
LA PALMA DE MALLORCA

KORCINOI L-A ÎNVINS
de la Lintfort PE FLORIN GHEORGHIU

DUSSELDORF, 8 (prin te
lex). — Pe patinoarul de alti
tudine de la Inzell (R.F.G.) a 
avut loc cea de a doua reu
niune internațională a pati
natorilor de viteză.

Proba de 500 m bărbați a 
revenit patinatorului vest-ger- 

cu 
înregis- 
Ottmar 

acestora 
Traub 

Oldrich

întrecut cu 21—19 pe Vitoria Se
tups!; iar 
scorul de 
kov.

Almada a dispus cu
27—16 ds Victoria Zis-

Hans Lichtenstern 
Același timp a 

și austriacul
man 
42,1. 
trat
Briickner, în urma 
clasîndu-se Giinter 
(R.F.G.) — 42,3 și 
Teply (Cehosl.) — 42,7. Un 
nou record al României a ob
ținut în această probă Victor 
Sotirescu, cronometrat cu 44,0. 
El a ameliorat și recordul ro
mân pe 3 000 m : cu 5 : 00,9. 
Această probă a fost cîștigată 
de Rolf Bastian (R.F.G.) în 

: 39,4, înaintea lui .Teply — 
: 44,2.
La 500 m feminin a cîștigat 

Marie-Louise Perrenoud (Fran
ța) în 48,8. Pe locul doi — 
Monika Pfliig (R.F.G.) 50,3, iar 
pe locul trei — românca Ma
ria Tasnadi cu un nou re
cord național: 50,5. Un re
zultat remarcabil a obținut 
Maria Tasnadi în proba de 
1 500 m feminin, în care s-a 
clasat a doua cu 2:37,6 (nou 
record al țării).

■
DESCHIDEREA SEZONULUI de 
patinai viteză din U.R.S.S. a lost 
marcată de concursul de la Sverd
lovsk, la care au luat parte cei mal 
buni patinatori sovietici. La mas
culin, în proba de 500 m, pe pri
mul loc s-a clasat Muratov cu 
41.9, iar la 3000 m victoria a re
venit lui Kaplan, cronometrat cu 
timpul de 4:39,2. In concursul fe
minin. Kaunlste r cîștigat proba 
de 500 m în 47,6; iar Nefjodova a 
terminat învingătoare în proba de 
1500 m cu 2:31,5. Pe locul secund 
s-a clasat Skoblikova cu 2:33,9.

a
PENULTIMA ETAPA a Turului ci
clist al Mexicului, desfășurată în
tre Morelia și Zitaeuaro, de-a lun
gul a 150 km, a fost cîștigată de 
Radames Trevino (Mexic), care a 
realizat timpul de 3 h 51:32.0. în 
clasamentul general continuă să 
conducă ciclistul sovietic Vladi 
mir Sokolov, urmat la 4:11,0 de 
mexicanul Jesus Serabia.

«
MECIUL PENTRU TITLUL EU
ROPEAN de box la categoria 
muscă, dintre italianul Fernando 
Atzori, deținătorul centurii, și 
compatriotul său Franco Sperați 
se va desfășura la 20 decembrie 
la „Palatul Sporturilor" din Roma,

ETAPEI a 21-a a cam- 
„________  cehoslovac de hochei
pe gheață, disputat la Bratislava 
între formația locală Slovan și 
echipa Z.K.L. Brno, a revenit gaz
delor, care au învins cu scorul de 
4-3 (2—0; 0-1, 2-2).

DERBIUL 
pionatulul

TURNEUL DE ȘAH de la Tbilisi' 
a fost cîștigat de marele maestru 
Mihail Tal, care a totalizat 7V« 
puncte din 10 posibile. Pe locul 
secund s-a clasat Gheller, iar lo
cul trei a fost ocupat de Gurghe- 
nldze,

De remarcat că la acest turneu 
a participat șs campioana mon
dială Nona Gaprindașvlli. Ea a 
avut, o comportare remarcabilă 
clasîndu-se pa locul patru, eu <1 
puncte .

IN SEMIFINALELE turneului In
ternațional de tenis de Ia Brisba
ne, spaniolul Manuel Orantes l-a 
învins cu 6—3, 6—0 pe Dick Crealy 
(Australia). In finală, Orantes se 
va întîlni cu australianul Rod 
Brent, care l-a eliminat cu 8—6, 
9—7 pe italianul Toci. De remar
cat că tenismanul italian Toci cîș- 
tigase in sferturile de finală cit 
6—4, 6—4 în fața australianului
Bowrey .

SELECȚIONATA DE HOCHEI pe 
gheață a Canadei și-a încheiat 
turneul în U.R.S.S.. jucînd la Mos
cova în compania echipei secunde 
a țării. Hocheiștii sovietici au re
purtat victoria cu scorul de 4—0 
(4-0, G—o, 0—0).

IN PRIMA ZI a turneului Inter
național masculin de handbal de 
la Tbilisi, echipa Poloniei a reu
șit să învingă cu scorul de 23—20 
echipa Ungariei. U.R.s.s. a între
cut cu 33—23 selecționata de tine
ret a R. D. Germane iar echipa 
R.S.S. Gruzine a dispus cu 22—19 
de echipa Bulgariei .

vor evolua în Franța
Echipa de rugby Steaua 

București va efectua un 
turneu în Franța, urmînd să 
susțină 4 meciuri: la Tou
louse, cu selecționata Pirinei- 
lor (22.XII); la Foix cu se
lecționata regiunii (25.XJI); 
la Revel cu o combinată din 
localitate (28.XH) și la Cas- 
telsarrasin, cu reprezentativa 
regională (1,1.1969).

Turneul
lin de handbal de la Lintfort 
(R; F. a Germaniei) a fost cîș
tigat de echipa cehoslovacă Du- 
kla Praga, care a învins în ul
timul meci cu 10—4 echipa de 
tineret a orașului București. 
Dukla a cîștigat toate meciu
rile, totalizînd 6 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Dinamo Zagreb, Tus Lintfort și 
selecționata București (tineret).

internațional mascu- MADRID, 8 (Agerpres). — în 
runda a 12-a a turneului inter
național masculin de șah de la 
Palma de Mallorca, Korcinoi 
(U.R.S.S.) a cîștigat Ia Gheor
ghiu (România) și continuă să 
Se mențină lider în clasament 
cu 10Vi puncte. Pe locul doi se 
află Spasski (U.R.S.S.) cu 9V2 
puncte, urmat de Petrosian 
(U.R.S.S.) și Larsen (Danemar
ca) cu cile 8‘A puncte. Larsen 
are o partidă întreruptă. Alte 
rezultate din runda a 12-a : Ves- 
terinen (Finlanda) — Gligorici

(Iugoslavia) 1—0 ; Ivkov (Iugo
slavia) — Matanovici (Iugosla
via) remiză ; Visier (Spania) — 
Byrne (S.U.A.) remiză ; Benko 
(S.U.A.) — Toran (Spania) re
miză ; Larsen (Danemarca) — 
Lehmann (R. F. a Germaniei) 
întrerupta; Spasski (U.R.S.S.) 
— Petrosian (U.R.S.S.) remiză ; 
Pomar (Spania) — Calvo (Spa
nia) remiză.

în partidele întrerupte Byrne 
a remizat cu Gligorici, iar Ves- 
terinen a cîștigat la Ivkov.

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

TRADIȚIONALA COMPETIȚIE 
CICLISTA pe velodrom „ Cursa 
de 6 ore" de la Frankfurt pe 
Main a fost cîștigată de perechea 
Rudi Altig (R. F. a Germaniei) — 
Fritz Pfennihger (Elveția) care a 
totalizat 72 de puncte. Au urmat 
în clasament Kemper — Oldenburg 
(R.F.G.) — 32 de puncte și Post 
(Olanda) — Schultze (R.F.G.) cu 
12 puncte.

TURNEUL INTERNAȚIONAL de 
handbal masculin de la Lisabona 
a fost cîștigat de formația portu
gheză Almada. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele Benfica 
Lisabona, Victoria Ziskov (Ceho
slovacia) și Vitoria Setubal. In 
ultima zi a competiției, Benfica a

RECORD
LA

DE JUNIORI
HALTERE

Cu prilejul 
nale amicale 
lectromotor Timișoara și formația 
iugoslavă Dinamo Pancevo (2161 kg 
— 1468,5 kg în favoarea primei c 
chipe), a fost înregistrat și un nou 
record al României de juniori : 
Aurel Miuț a realizat 127,5 kg la 
„aruncat”, în cadrul categoriei 
pană. (R. PfjĂIEȘU-coresp.).

întîînîrii internațio- 
de haltere dintre E-

UN JOC BUN, UN REZULTAT FAVORABIL

ROMÂNIA (tineret)-R. D. GERMANĂ (tineret)
5-3 (3-0, 0-2, 2-1) LA HOCHEI

După eșecul de sîmbătă 
seara tinerii noștri hocheiști 
au. lăsat în' vestiar spaima 
din ultima repriză a primei 
manșe cu reprezentativa R.D. 
Germane (5 din cele 7 go
luri ale oaspeților au fost în
scrise în ultimele 20 de minu
te), abordînd meciul revanșă 
cu mai multă hotărîre.

Animată de un puternic spi
rit combativ, selecționata Ro
mâniei a atacat viguros de la 
primul angajament și a înscris 
în prima parte a partidei trei 
goluri, unul mai frumos de- 
cît celălalt.

în repriza secundă însă, 
hocheiștii români încetinesc 
ritmul și acționează mai dez- 
lînat, permițînd adversarilor 
să preia inițiativa. în aceste 
condiții, sportivii germani re
duc din scor, ceea ce face ca 
jucătorii noștri să reia iniția
tiva. Totuși la un contraatac, 
oaspeții marchează din nou: 
3—2.

Se va repeta oare istoria 
din primul meci, cînd hoche- 
iștii români ac condus cu 
2—0, iar în final au pierdut 
cu 7—3? Nu.

în ultima repriză, o primă 
mare calitate demonstrată de 
tinerii noștri jucători a fost

ambiția de a ajunge primii la 
puc, cîștigînd majoritatea 
duelurilor și, ceea ce este și 
mai îmbucurător, au tras din 
orice poziție, detașîndu-se de 
inimoșii lor parteneri. Oaspe
ții* au fost, astfel, siliți să 
atace sporadic poarta apărată 
de Stoiculescu, nemaiputînd 
răsturna rezultatul final, care 
ne-a fost favorabil.

în dubla îhtîlnire dintre 
speranțele României și R. D. 
Germane scorul general este 
de 10—8 pentru oaspeți. Va
loarea formațiilor nu trebuie 
judecată prin numărul golu
rilor, ci prin calitatea jocului 
prestat. Și, fără a exagera 
cituși de puțin, hocheiștii noș
tri nu au fost mai prejos de
cât adversarii lor. în prima 
confruntare ei au jucat de la 
egal la egal două reprize, că
zând, însă, neașteptat în cea 
de a treia, iar duminică seara 
românii au dovedit o mai 
mare capacitate de luptă, au 
acționat mai periculos în fața 
Dorții, și rezultatul de 5—3 
în favoarea lor ilustrează în 
mod fidel valoarea echipelor.

Succesul de aseară se da
torează în special atît celor 
două linii de apărare : Pa
rase: tiv—C'orduban, Constan-

tinescu—F. Sgîncă, care îm
preună cu Stoiculescu au 
constituit o barieră greu de 
trecut, cît și liniei a treia de 
atac : Fodorea—P. Popescu— 
Bucur (folosită, nu știm de 
ce, mai rar), realizatoarea a 
trei din cele 5 goluri.

Au marcat în ordine > P. 
Popescu 
(min. 8),

(min. 3). Floresct^ 
P. Sgîncă (min. 20),

Bucur (min. 48), Fodorea 
(min. 53) pentru gazde, Tho
mas (min. 30), Sasche 
38), Slabke 
oaspeți.

întîlnirea 
competență 
slovaci ~ 
Vidlak.

(min.
(min. 58) pentru

F.

a fost condusă cu 
de arbitrii ceho- 
Planka și 'M.

Tr. 1OANÎȚESCU

ÎN CEL DE-AL DOILEA MECI

R. D. GERMANA A ROMANIA A 6-3
BERLIN, 8 (prin telefon). 

Cel de-al doilea îneci dintre 
primele reprezentative ale 
R. D. Germane și României 
s-a încheiat din nou cu vic
toria gazdelor: 6—3 (1—1,
3—2, 2—0). De data aceasta, 
însă, întîlnirea a fost mult 
mai echilibrată. Sportivii ro
mâni au reușit să țină în șah 
pe puternicii tor adversari o 
repriză întreagă, apoi au pre
luat conducerea. Echilibru) — 
și în teren și ca scor — s-a

menținut sensibil egal pînă 
în ultima repriză cînd ho
cheiștii din R.D.G. forțează 
ritmul și se distanțează.

Au marcat: PROUSE (8), 
KALAMAR (17), BOLDESCU 
(23), HUSCHTO (31), POP 
(32), NOWY (33), BACINSKY 
(34), PROUSE (43) și FUCHS 
(51). în paranteze: minutele 
în care s-au marcat.

A condus cuplul suedez JO
HANSSON și DALBERG.

40368


