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15 PUNCTE PENTRU DINAMO
ASEARĂ, IN „C. C. E." LA BASCHET

IN MECIUL CU SPARTAK BRNO!
Aseară, în sala Floreasca, e- 

chipa masculină de baschet Di
namo București a oferit o plă
cută surpriză și deplină satis
facție publicului și tuturor ce
lor ce urmăresc activitatea a- 
cestui joc sportiv. Evoluînd ex
celent, valorificîndu-și din plin 
calitățile tehnice și fizice, bas- 
chetbaliștii antrenați de prof. 
Dan Nicuiescu au dispus cu 
scorul de 100—85 (49—46) de pu
ternica formație Spartak Brno, 
campioană a Cehoslovaciei, și 
semifinalistă a ediției preceden
te a „C.C.E.”. A fost o victorie 
netă, realizată la capătul unei 
d’spute epuizante, un succes de 
prestigiu nu numai pentru Di
namo, ci și pentru însuși bas
chetul românesc. Motiv centru 
care, felicitindu-i pe învingă
tori, avem convingerea că sîn- 
tem în asentimentul tuturor iu-

bitoriior baschetului din Româ
nia.

Partida a început, și a conti
nuat multă vreme, într-o notă 
de perfect echilibru. Jocului po
zițional, bazat atît pe acțiunile 
pivoților Bobrovski și Novicki, 
cit și pe aruncările de la dis
tanță executate de Konvicka și 
Pistelak, dinamoviștii au ripos
tat printr-o apărare fermă, prin 
intercepții, contraatacuri și pre
cizie deosebită în șuturile de la 
distanță. Diaconescu (ieri ex
cepțional și în atac și în apă
rare), Albu (din nou determi
nant în încurajarea echipei prin 
coșurile marcate în momente 
„cheie"), Novac (și-a etalat ma
rile calități de apărător chiar 
și împotriva unor adversari de 
talia lui Bobrovski șl Novicki), 
Cernea și Visner au făcut ca pe

tabela de scor cifrele să Indice 
aproape în permanență avantaj, 
este drept mic, pentru Dinamo. 
Citeva 
scorului

ASTA-SEARĂ, STEAUA
HAPOEL TEL AVIV

ÎN „CUPA CUPELOR»
După Dinamo, iată că este 

rîndul echipei Steaua să ne re
prezinte țara într-o întrecere in
ternațională de baschet. Steaua 
va juca astă-seară, de la ora 
18,30, în sala Floreasca, în pri
mul tur al „Cupei cupelor". 
Baschetbaliștii români vor în
frunta pe Hapoel Tel Aviv, o 
valoroasă reprezentantă a Izra- 
elulul. Din formația oaspete fac 
parte șl doi jucători americani.

întîinirea va fi condusă de 
arbitrii M. Cziffra (Ungaria) și

CINCI
TENISMANI ROMANI

M. Francovici (Iugoslavia) și va 
opune următoarele loturi: 
STEAUA — antrenor C. He
rold : Tarău (1,98 m), Czmor 
(1,96 m), Jekely (1,95 m), Nosie- 
vici (1,86 m), Gheorghe (1,96 m), 
Dlmancea (1,82 m), Simulescu 
(1,80 m), Barau (1,84 m), Nova- 
cek (1,98 m), Popa (1,86 m), Ru- 
su (1,83 
Savu nu 
antrenor 
(1,96 m), 
hinski (2,01 m), Zukerman (1,78), 
Albo (1,97 m), Malenyak (1,89 m) 
Gat (1,98), Dekel (1,87 
minski (1,87 m),
(1,78 m), Mehirovicl 
Turensheln (1,95 m).

m). Fiind accidentat, 
va juca. HAPOEL — 
S. Schelach: Shelef 
Zolot (2,00 m), Lis-

m), Ma- 
Barzilay 

(1,94 m),

secvențe din evoluția 
sînt edificatoare : 

min. 9 : 24—21, min. 10: 24—25, 
min. 12 : 31—28, min. 16 : 43—38, 
min. 18: 45—46, min. 22 : 55—5o’ 
min. 25 .• 61—60, min. 27: 67—62. 
min. 28: 67—65, min. 33 : 79—73

De la acest scor, bucureștenii 
s-au depășit pe ei înșiși, între- 
cîndu-i pe campionii Cehoslova
ciei într-o manieră care le-a 
adus entuziaste și meritate a- 
plauze. O serie de intercepții, 
urmate de contraatacuri fulge
rătoare, au făcut mat formația 
adversă, ai cărei jucători se 
uitau de acum cu îngrijorare la 
tabela de scor. Diferența a în
ceput să ia proporții, iar în 
min. 36 ajunsese la 18 puncte 
(!) : 91—73. A fost rîndul oas
peților să forțeze, dar eforturile 
lor s-au izbit de apărarea hotă- 
rîtă a echipei Dinamo care, 
pină la sfîrșit, și-a menținut un 
avans de 15 puncte. Dacă va fi 
suficient sau nu pentru califi
carea în turul următor al 
„C.C.E.", vom ști la 7 ianuarie, 
cînd se va disputa returul. In
diferent, însă, de rezultatul fi
nal al întrecerii, performanța de 
aseară a dinamoviștilor se în
scrie printre cele mai valoroase 
obținute vreodată de o formație 
românească.

Au înscris : Diaconescu 24, 
Albu 29, Novac 21, Visner 10, 
Cernea 16 pentru Dinamo, res
pectiv Novicki 19, Vlk 4, Kon
vicka 22, Kovarik 2, Pospisil 2, 
Bobrovsky 14, Pistelak 22.

In lipsa arbitrilor A. Kokorev 
(U.R.S.S.) și C. Dimou (Grecia), 
absenți din motive încă necu
noscute, meciul a fost condus 
cu acordul antrenorului I. Mra- 
zek, de arbitrii români C. Armă- 
șescu și Petre Marin. Corecți, 
autoritari, întotdeauna pe fază, 
el și-au îndeplinit cu succes 
dificila misiune.

IN INDIA
Vineri, cinci jucători de 

tenis (Iudil Dibar, Ilie 
Năstase, Sever Dron, Pe
tre Mărmureanu și Viorel 
Marcu), însoțiți de antre
norul Gheorghe Cobzuc, 
pornesc într-o călătorie 
în India. Acolo, timp de 
trei luni, între 16 decem
brie și 16 martie, tenis- 
manii români vor concura 
în 13 orașe, la tot atîtea 
turnee.

Boxerii
de la C.S.M. Cluj 

peste hotare
Echipa de box C.S.M; Cluj 

a plecat ieri dimineață în- 
tr-un turneu în Polonia și 
Cehoslovacia.

Au făcut deplasarea, prin
tre alții, boxerii P. Pru
nca, A. Murg, I. Gîrda, Gh. 
Petean, L. Mathe, D. Zelincă. 
Echipa este însoțită de an
trenorul Fi. Stanomir, pre
cum și de arbitrii L. Vlad 
și I. Dulău.

P. RADVANI, coresp.
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Iși timpul liber al elevilor și studenților

I
Foto: A. NEAGU I

IValeriu CHIOSE

CRITERIUL PRIMEI ZÂPEZÎ“VAL d’ISERE,

IN DEZBATERE: Sportul de performanță
Aruncă la coș Radu Diaconescu, 
ieri cel mai bun jucător de la 

Dinamo și sportului tn tim
pul liber al elevi
lor și studenților ;

2) Metode șî in
dici obiectivi de 

măsură a efortului 
In sportul de per
formanță.
Sini invitați să 

participe specialiș
tii în domeniu.

sesiunea sa 
de comuni- 
sala de con- 

din bd. 
nr. 37—39.

Centrul de cerce
tări științifice al 
C.N.E.F.S. organi
zează, vineri și sîm- 
bătă, între orele 9 
și 17, 
anuală 
cări, în 
ferințe 
Muncii
Temele : 1) Situa

rea educației fizice

D. STANCULESCU

Dan Cristea

DAN CRISTEA SI
7

alături de elita

TUR DE ORIZONT LA SFÎRȘIT DE SEZON FOTBALISTIC (II)

JUCIND MAI MULT, TREBUIE SA TE PREGĂTEȘTI 
MAI MULT. Șl MAI JUDICIOS!

Nu putem aborda, desigur, 
unele probleme mal impor
tante ridicate de desfășura
rea acestui tur de campionat 
fără a pleca de la un aspect 
inedit, legat de noua formulă 
de disputare a diviziei A, care 
ți-a sporit de la 14 la 16 
numărul echipelor aliniate la 
start.
.A fost sau nu oportună mă

sura (înscrisă, de altfel, în- 
tr-un ansamblu de modificări 
structurale privind sistemul 
competițional) adoptată de 
F.R.F. ?

Servește ea, oare, scopului 
principal: ridicarea pe o

treapta calitativ superioară a 
•occerulul românesc?

Avem suflciențl jucători — 
de nivelul diviziei A pen
tru a alcătui un număr de 
16 echipe ? Iată întrebări, di
ferit exprimate, însă cu sens 
convergent, la care ar fi pre
matur să răspundem. Prema
tur și dificil totodată — mai 
ales dacă ne gîndim că, de pil
dă,-cea de-a treia întrebare (alt
fel simplă și lipsită de echi
voc) ridică la rîndu-i alte 
cîteva : Ce înțelegem prin 
țiivelul diviziei ? Cînd și cu 
ce să-l masori ? înainte de 
start sau acum ? — cînd ne

aflăm la prima oră a bilan
țului.

Pentru că, lată, Steaua, 
campioana ediției precedente, 
a fost, la puțin timp după 
noul start, învinsă, la Bucu- 
ești, de Crișul, promovată 
după consumarea barajului ; 
iar acum, după 15 etape, noua

venită din B, formație tînără 
și lipsită de experiență, are, 
An clasament, un singur punct 
mai puțin ca Steaua, Bapid 
și Universitatea din Cluj. 
Este, așadar, prematur să pu-

G. NICOARA
(Sontinuar» in pag. a 3 a)

DECISIVE ULTIMELE RUNDE
întreruptele de ieri dimineață, 

care promiteau să aducă o clari
ficare în clasamentul campiona
tului de șah, n-au programat 
decît una dintre partidele cheie 
ale turneului. La reluarea cu 
Troianeseu, Vaisman s-a apărat 
impecabil, răpindu-i doctorului 
o jumătate de punct în care a- 
cesta sperase foarte mult. Ori
cum, însă, fostul nostru multiplu 
campion domină competiția, prin 
joc și prin personalitate, aflîn- 
du-se pe punctul de a redeveni 
numărul 1 al șahului românesc, 
după o întrerupere de 11 ani. 
Ceea ce ar fi cu totul remarcabil 
șl ar constitui, în același timp, o 
lecție aspră, dar meritată, apli
cată celor care Iși îngăduie să 
amplaseze prima competiție șa-

histă națională la periferia preo
cupărilor.

Aseară, Troianescu a cîștigat cu 
dezinvoltură partida cu Vara- 
biescu. Adăugind cele două în
trerupte, în care ar trebui să 
acumuleze — normal — două 
punere el devine un virtual lider 
al turneului. Mai ales că princi
palul său contracandidat, Ungu- 
reanu, a remizat iarăși, de data 
aceasta cu Mititelu.

Rezultate (runda a 17-a): 
Buza — Szabo 1—0, Zara — Ur
zică 1—0, Mozeș — Drimer, Pav
lov — Ghizdavu, Voiculescu — 
Vaisman, Șuta — Ungureanu re
mize. CLASAMENTUL : Ungu
reanu 11, Troianescu (2), Mititelu 
10, Stanciu (2), Buza (1), 9’/s, 
Drimer (2), Reicher, Voiculescu 9. 
(V, CH.).

J U B I L E U...
In viața comunei Prundul 

Bîrgăului, din județul Bis- 
trița-Năsăud, a avut loc un 
eveniment de o deosebită im
portanță. Locuitorii 
au sărbătorit 200 de 
la înființarea fabricii 
tie „Bistrița44-1768. în 
tul întregii sărbători, 
fabricii au ținut să participe 
și ei cu un jubileu : 18 ani 
de cînd s-au pus bazele 
asociației sportive ,,Hîrtia“.

Din rîndul celor 400 de 
salariați, mulți își petrec 
timpul liber pe terenul de 
sport. Și pentru a putea des
fășura o bună activitate, 
oamenii și-au construit o 
frumoasă bază sportivă de 
unde nu lipsesc terenul de 
fotbal, de vouei, o popicărie. 
Iar rezultatele nu s-au lăsat 
așteptate...

Atletele Herman Todora și 
Pascu Florica și-au înscris 
numele pe tabela câștigătoa
relor la 500 m. în întrecerile 
regionale. Voleibaliștii (din
tre care amintim pe Vasile 
Moișan, Nicolae Borbola, 
Toader Vrășmaș), sînt ocu-

comunei 
ani de 
de hîr- 
contex- 

s por tivii

panții unui merituos loc doi 
în cadrul Spartachiadei din 
anul 1959. Fotbalul cunoaște, 
bineînțeles, mulți simpati- 
zanți. Dintre succesele tre
cute se detașează cele ob
ținute în „Cupa 23 August", 
în 1959, în „Cupa 1 Mai", în 
1960 și in „Cupa Agriculturii" 
In. 1.961, cînd echipa fabricii s-a 
clasat pe locul întîi. Acum 
formația activează cu rezul
tate meritorii în campionatul 
județean. Ioan Gresner, Vic
tor Grcsner, Virgil Pop, și 
Ion Țonea se irnără printre 
cel remarcați.

Popicăria nouă și mulțimea 
celor care își dispută întîie- 
tatea zilnic ne-au demonstrat 
că pentr^ prundeni popicele 
reprezintă o pasiune. Cele trei 
echipe sînt într-o continuă 
rivalitate, fiecare mindrlnâu- 
se cu fruntașii săi : Constan
tin Herțanu, Iulian Bichigean 

Dănilă Tancă.
în sala de șah, în fața me

selor, „maeștrii" fabricii Ma
ria și Valentin Corocea, Iu- 
liana Raduli, Constantin Rău- 
ță, Vasile Olteanu sînt ad-

I
n aceste zile de decembrie, 
cluburile .sportive studențești 
cunosc efervescența aritmetica 
a bilanțului. Se adună, se sca
de, se trag linii, se stabilesc 
procente.

De-a lungul anilor, niște practici care 
au căpătat neînchipuit de repede tra
diție, au deformat optica naturală a- 
supra adunărilor de analiză, îmbinîn- 
du-le cu formalism și ipocrizie. Dările 
de seamă se înscriau de multe ori în- 
tr-un superb șablon, nefiind nici prea 
lungi, nici prea scurte, nici bune, nici 
rele. Erau, pur și simplu, dări de sea
mă... Cuvintele vorbitorilor fuseseră și 
ele molipsite, inevitabil, de aceeași 
mentalitate.

Dar asta a fost I
Astăzi, cluburile universitare sînt che

mate să se analizeze, să se privească 
în oglindă, să stea de vorbă cu ele în
sele, deschis, corect, bărbătește.

Este evident că aportul sportului uni
versitar la performanța românească se 
găsește, în bună măsură, în aria neîn
semnatului. Se cunoaște tot atît de 
bine faptul că nici pe celălalt plan, ab
solut major, acela al practicării exer
cițiului fizic cotidian de către tinere
tul studios, aceste unități specializate, 
bine încadrate, dar insuficient înzes
trate, au obținut realizări frugale. O 
investigație nu tocmai îndepărtată _ {fă
cută după toate regulile sondajului de 
masă) a scos la iveală o realitate tris
tă : studenții nu acordă din timpul lor 
liber activităților de mișcare nici mă
car un sfert din cît irosesc în fața ceș
tii de cafea și a coniacului, în discuții 
poate interesante, dar sterile I Evident, 
problema are implicații grave, cu re
zonanțe pe plan național :

■® Mase uriașe de cetățeni, aflați în 
pragul maturității depline, ignoră — 
din vina lor sau a altora -— nijte ele
mente esențiale ale vieții: mișcarea, 
exercițiul fizic, sportul ;

® Tn rîndurile campionilor olimpici, 
mondiali sau europeni ai României, 
prezențele studențești reprezintă cazuri 
de excepție ;

® Pe plan național (nesocotind fot
balul, care are legile sale aparte, ciu
date) formațiile studențești n-au ajuns 
încă la vîrsta majoratului.

Este grav I
Nutrim speranța că în analizele care 

au loc acum, cluburile universitare se 
vor apleca asupra tuturor acestor gîn- 
duri.

DORIN MUNTEANU
schiului mondial

FRANCOiSE MACCHI A CÎȘTIGAT SLALOMUL FEMININ

VAL d’ISERE (prin telefon). 
Savoia franceză, patria surori
lor Goitschel și a lui Jean- 
Claude Killy, are, ca în fiecare 
an, după o tradiție ......... "
încă din 1955, 
inaugura seria 
țări alpine ale 
slalomul uriaș 
începînd de astăzi și continuînd 
mîine dimineață, la Val d’Isăre 
se dispută cele două manșe ale 
slalomului uriaș masculin în 
cadrul competiției care poartă 
titulatura „CriteriuZ internațio
nal al primei zăpezi".

întrecerea nu este lipsită de 
importanță, de vreme ce primii 
zece clasați obțin puncte recu
noscute în clasamentul general 
al Cupei mondiale de schi alpin, 
competiție girată de Federația

stabilită 
privilegiul de a 
marilor confrun- 
sezonului. După 
feminin de ieri,

SURPRIZĂ LA ATENA!
GRECIA—PORTUGALIA

4—2
în preliminariile campio
natului mondial de fotbal

(Amănunte în pag. a IV-a)

versârii cei mai temuți.
Tenisul de masă constituie 

o atracție puternică . pentru 
mulți dintre salariații fabricii. 
Dintre cei 28 de jucători, Ma
ria Prhum, Elena Cahler 
Margareta 
Matei sînt 
mai multe 
lor acestui

Jubileul a însemnat 
toți sportivii prilejul 
demonstra tuturor celor pre- 
zenți la manifestările 
Prundul Bîrgăului, că 
merită afecțiunea cu 
sînt înconjurați.

Elena
Mark și Nicolae 

cei cnre 
satisfa ții 
sport.

au adus 
iubitori-

pentru
de a

de la 
el tșl 

care

Em. FÂNTANEANU

internațională de schi ți dota
tă cu trofeul „Evian". (Nancy 
Greene și Jean-Claude Killy 
sînt cîștigătorii Cupei mondiale 
pe anii 1967 si 1968).

La această a 14-a ediție a 
„Criteriului primei zăpezi" este 
prezentă elita schiului european 
și american. Chiar dacă absenți 
de la start, din motive bine cu
noscute, marii ași Marielle 
Goitschel și Jean-Claude Killy 
își manifestă adeziunea, figu- 
rînd pe lista comitetului tehnic 
al competiției, în calitate de 
consilieri tehnici pentru pro
blemele feminine Și respectiv 
masculine.

Săptămina de schi de 1» Val 
d’Isfere se va Încheia duminică 
dimineața cu o Întrecere de *- 
semenea tradițională: „Cupa 
Henri Orelller", instituită In 
memoria prematur ți tragic 
dispărutului campion olimpic ți 
mondial de cobortre (1948). De 
altfel, in comitetul de onoare el 
competiției figurează ți văduva 
lui Henri OreiWer, Aflată la » 
8-a ediție, competiția constă 
dlntr-o probă unică de coborf- 
re masculină pe o plată lungă 
de 3 298 m cu o denivelare de 
920 m. Ultimul clțtigător al 
„Cupei Henri Orelller* este tot 
Jean-Claude Killy.

La ambele Întreceri, cu punct 
de start pe pîrtia La Daille,

vor participa și doi tineri con
curent! români: Dan Cristea și 
Dorin Munteanu. Ei au — a* 
cum, Ia a doua lor participare 
— prilejul unei afirmări, pen
tru că nimic nu caracterizează 
mai bine „Criteriul primei ză
pezi" decît trăsătura sa de 
trambulină spre marile întreceri 
și marile performante ale sezo
nului de schi alpin.

★
Proba de slalom uriaș femi

nin a revenit tinerei «chioare 
franceze Frangoise Macchî cu 
timpul de 1:35,17, urmată de 
Rosie Mittermayer (R.F.G.) — 
1:36,74 și Annie Famose (Fran
ța) — 1:36,81.

SPORT

SPORT

SPORT

MECI INTERNAȚIONAL
DE POLO

STEAUA -CHEMiE HAEEE
6-6 (2-2,1-1,1-2,2-1)

Cu Jocul susținut aseară Ia ba
zinul Floreasca în compania pu
ternicei rormații bucureștene 
Steaua, echipa de polo Chemie 
Halle din K.D. Germană și-a în
cheiat turneul pe care l-a între
prins in tara noastră. După un 
meci viu disputat, poloiștii ger
mani au reușit să obțină — după 
trei insuccese — un meritat re
zultat de egalitate. Ambele echipe 
au prestat un joc de o bună va
loare tehnică, realizind un spec
tacol. Autorii punctelor : Cuilneac 

Szabo 2, Frîncu Și Popescu 
Steaua, Săvet 3, Wegp 2 și 
pentru echipa Chemie

2, 
pentru 
Holan 
Halle.

Gh. SANDU și
Auțej PAPAPIE-coresp.

Șl

Șl

Șl

MAFIA

MAFIA

MAFIA

In curInd In

sportul

INTERESANT!
CAPTIVANT!

Jucătorii de tenis de masă

brașoveni. învingători

in Iugoslavia
De curînd, selecționatele (mas

culină și feminină) de tenis de 
masă ale județului Brașov au e- 
fectuat un turneu în Iugoslavia, 
susținînd cîte trei tntîlniri în lo
calitățile Senta, 
Csoka. Cei șase sportivi care au 
tăcut deplasarea (surorile Maria 
și Hajnal Corocti, Monica Hariga, 
L. Bucs, M. Ancei și L. Teodo- 
reseu) au lăsat o frumoasă im
presie. Rezultate, fete : Brașov 
cu STK Senta 3—0, Zrenianin 5—0, 
STK Csoka 3—1 ; băieți : Brașov 
cu STK Senta 1-3. Zrenianin 
3—2. OSOFK Novl Cruezevac 3—0.

C. GRUIA-coresp. principal

Zrenianin și.
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Gabriela Ciocan a scăpat de sub supravegherea adversarelor 
și a aruncat la coș. ' Foto 3 V. BAGE AC

IVIVAT ACADEMIA!
PORNIND DE LA ZERO...

La Oradea a luat ființă, în 
1963, un institut pedagogic de trei 
ani. Amplasat într-unul din cele 
mai frumoase cartiere ale orașu
lui de pe Crîș. noul institut s-a 
dezvoltat cu un elan deosebit lă- 
sînd în urmă instituțiile similăre 
de la Bacău și Pitești, Suceava 
și Constanța, Galați sau Baia 
Mare. Rînd pe rînd, în uriașul 
perimetru rezervat institutului au 
apărut săli de cursuri și labora
toare, precum și o suită de clă- 
diri-anexă destinate să deser
vească acest tînăr focar de cul
tură și știință. Existența în ca
drul institutului pedagogic oră- 
dean și a unei facultăți de edu
cație fizică impunea evident să 
fie cuprinse și unele amenajări 
sportive adecvate. Insă în anul 
înființării institutului, despre ase
menea amenajări nici nu putea 
fi vorba. Totul avea să porneas
că de Ia zero absolut !

★

Cu bilă
albă

RAPID A ÎNTRECUT
Cele două echipe, vechi ri

vale pentru supremație în bas
chetul nostru feminin, au în
ceput partida lor de aseară cu 
lin studiu prelungit. Nici una 
dintre formații n-a încercat ni
mic deosebit în primele 10 mi
nute de Joc. în următoarele, 
rapidistele o folosesc mult pe 
Bițu și Ișl mențin un avantaj 
minim ptnă tn min. 15. în ul
timele 5 minute ale primei re
prize, campioanele au început 
să folosească contraatacul și 
scorul le-a devenit favorabil: 
33—22.

La reluare, rapidistele au 
avut cîteva acțiuni reușite, și 
în min. 25 se apropiaseră la 4 
puncte de studente. Minutul 27

PE POLITEHNICA

CUPA OLIMPIA
Prima semifinală • compe

tiției de box Cupa Olimpia s-a 
desfășurat în sala de festivități 
a Casei de cultură a tineretului 
din sectorul IV. Cel mai aplau
dat meci al galei a fost oferit 
de „penele" Stelian Bătănaț 
(Dinamo) șl Iile Grlgore (Gri- 
vița roșie), în care s-au schim
bat multe lovituri la corp șl 
la figură. Mai decis și mai 
proaspăt în final, dinamovlstul 
a obținut decizia la puncte. De 
asemenea, a mai plăcut meciul 
din cadrul categoriei cocoș, în 
care campionul de Juniori Au
rel Dumitrescu (Progresul) a 
obținut victoria prin abandon în 
repriza a Il-a în fața lui Gh. 
Manea. Celelalte rezultate 5 
CAT. MUSCĂ a D. Dorobanții 
b.p. L Iordache, y. Neagu b.ab. 
III M. Slmion j, CAT. COCOȘ : 
N. Covaci b.p. N. Florea, Al. 
Ivan b.ab.II C. Viesure; St. 
Hirțu b.p. I; Dobrescuț CAT. 
PANA i D. Mureșan b.p. Gh. 
Andrei j CAT. UȘOARAt I. 
Fieraru b.ab. II N. Urtuș CAT. 
SEMIMIJL.OCIE s Gh. Dociu b. 
ab. I C. Vișan. Tot in cadrul 
acestei gale s-au disputat și 
citeva meciuri din campiona
tul școlilor profesionale 9 I. 
Bolovănetcu b.p. Șt. Marin, Z. 
Szilvasi b.p. I. Negrescu, V. 
Marinescu b.p. Gh. Ills, Gh: 
Constantin b.p. A. Ristea. Cea 
de a doua semifinală va avea 
loc vineri, de la orele 19, în sala 
Casei de cultură a sectorului V.'

A. PĂPĂDIE și GH. SANDU 
corespondenți

al meciului a fost catastrofal 
pentru toate cele 10 Jucătoare 
din teren. Mingea a trecut de 
la o echipă la alta din greșeli 
copilărești, incredibile, care au 
stîrnit ilaritate în tribune. De 
reținut că pe teren se aflau 6 
maestre ale sportului ! ! Ne 
apropiem de ultimele 5 minute 
ale Jocului și elevele antreno
rului Sigismund Ferencz au re
cuperat pînă la 2 puncte față de 
adversarele lor : 45—47. în min. 
38 studentele o pierd pe Vo
gel, descalificată pentru 5 gre
șeli personale. în această parte 
a meciului, ambele formații au 
ratat cîte 7—8 aruncări libere 
(Bițu, Demetrescu, Ivanovici, 
Ciocan). în ultimele 30 de sec. 
ale timpului regulamentar de 
joc Taflan avea mingea și un 
punct în plus pe tabela de mar
caj. Dar pierde balonul și o 
dată cu aceasta rapidistele ob
țin două aruncări libere la coș, 
dintre care Ivanovici Înscrie 
numai una, astfel că după 40 
minute de joc, scorul a deve
nit egal: 52—52. Deci, prelun
giri. în cele 5 minute ale pre
lungirilor, rapidistele au re
născut ca pasărea Phdnix ob- 
ținînd o victorie absolut meri
tată, cu scorul de 66—64. Au 
înscris î Diaconescu 8, Dumi
trescu 1, Chelaru 3, Ghiță 4, 
Demetrescu 8, Vogel 14, Taflan 
10, Ciocan 16 pentru Politeh
nica, și Suliman 4, Bițu 22, I- 
vanovicl 18, Chiraleu 2, Nico
la 8, Vasilescu 14. Arbitrii M. 
Aldea (Ploiești) și D. Crăciun 
(Constanța) au demonstrat că 
provincia dispune de cavaleri 
ai fluerului care pot face față 
oricăror încercări.

Paul IOVAN
Celelalte rezultate: Construc

torul — I.E.F.S. 38-49 (15—22); 
Progresul Buc—Universitatea 
Cluj 34—41 (13—26) ; Voința
Brașov-Crișul Oradea 61—42 
(33—21).

A.S. ARMATA CLUJ- 
VIITORUL DOROHOI 

81-61
La Cluj s-a desfășurat meciul 

feminin de baschet (divizia A) 
dintre formațiile A. S. Armata 
Cluj șl Viitorul Dorohoi. Gazdele 
au obținut victoria cu 81—61 
(34-34).

p. RADVANY-coresp.

A fost, într-un fel, o șansă 
pentru studenții de la „educație 
fizică* — și nu numai pentru ei, 
după cum vom vedea — numi
rea ca decan- a lectorului univer
sitar Aurel Encuțescu, un om de 
mare inițiativă și totodată un ex
celent organizator, care și-a 
format un nucleu valoros 
de colaboratori, dintre care vom 
cita pe lectorii D. Mușat (atletism) 
și M. Matei (volei), asistenții Șt. 
Co’umban (handbal), Magda Plu
șat (baschet), Maria Brata (gim
nastică artistică), Edmond Jun
ker (gimnastică sportivă) etc. In 
compania unui asemenea colectiv, 
omogen și răzbătător, s-au mate
rializat multiple proiecte, rod al 
unor îndelungate nopți petrecute 
în febra căutărilor și a calcule
lor.

în primul rînd, ca o necesitate 
stringentă, subordonată cerințe
lor programei de învățămînt, s-a 
amenajat 6 sală pentru gimnas
tica sportivă (dimensiuni 28x11), 
dotată cu tot utilajul corespun
zător. Ulterior a fost dată în fo
losință și o sală pentru studen
tele de la „artistică* (1'6x7). Au 
urmat : o sală de forță (cu bare, 
haltere, helcometre ' etc), o sală 
pentru jocuri (folosită în comun 
cu studenții de la celelalte pro
filuri), o sală pentru cultură fi
zică medicală. Pentru atletism, 
catedră cu o mare pondere în 
facultatea de specialitate, s-a fă
cut mai mult : mal întîi, o sală 
de antrenament (42x16) ame
najată pe scheletul unui fost ga
raj — prevăzută cu pistă de zgu
ră pentru alergări și sectoare de 
sărituri. După aceea, un stadion 
cu șase culoare șl sector de a- 
runcări. Pe stadionul propriu-zis 
a fost amenajat un teren de fot
bal, pus și la dispoziția amatori
lor de handbal și, eventual, de 
rugby (în perspectivă existînd 
condiții pentru închegarea unui 
nucleu de practicanți ai sportu
lui cu balonul oval).

Unde au intervenit inițiativa 
și spiritul organizatoric al colec
tivului Facultății de educație fi
zică ?

Inițial, în repetatele „discuții 
de principiu* cu conducerea in
stitutului, căreia l-a fost demon
strată necesitatea imperioasă a 
unor asemenea construcții și a- 
menajări. Este foarte adevărat că 
de fiecare dată n-a lipsit înțe
legerea ; dar, unele greutăți, de 
ordin material mai ales, ar fi pu
tut însemna tot atîtea prilejuri 
de renunțare... într-o discuție pe 
această temă,’ rectorul institutu-

lui, conferențiar dr. Alexandru 
Săndulache, a ținut să sublinie
ze : „Studenții noștri, mari pasi
onați de sport, trebuie să mul
țumească înainte de toate cadre
lor didactice de educație fi
zică, pentru tot ce s-a realizat în 
institut în domeniul bazelor spor
tive*. iar prorectorul Institutului, 
lector uniVj Traian Blajovici, a 
completat : „Acest colectiv, în 
frunte cu tovarășul Encuțescu, a 
făcut să sporească necontenit cae- 
ditui de care se bucură astăzi e- 
ducația fizică. S-a ajuns pînă 
acolo încît noțiunea de activitate 
sportivă se confundă cu quasi 
totalitatea studenților, indiferent 
de profilul facultății pe care o 
urmează*.

Intr-adevăr, studenții orădeni 
n-au întîrziat nici o clipă să răs
pundă acestei recomandări : a- 
tunci cînd a fost necesar ca o 
bună parte din lucrările de ame
najare a terenurilor să se reali
zeze prin muncă voluntară, el 
s-au înscris cu sutele, indiferent 
de secția la care erau înscriși. In

acest mod, au fost efectuate sute 
și chiar mii de ore de muncă vo
luntară. Organizarea echipelor de 
lucru a revenit în principal 
lectivului condus de decanul 
cultății de specialitate.

Tot ce am arătat pînă aici 
realizat într-o primă etapă., 
1968 au intervenit cîteva comple
tări : terenuri de baschet, volei 
și handbal, precum și unele a- 
menajări sportive în apropierea 
vilei din stațiunea Stîna de Vale, 
afectată studenților institutului. 
Fără nici o exagerare, se poate 
afirma că prin felul cum este 
dotat astăzi pentru sport Institu
tul Pedagogic din Oradea ar pu
tea trezi admirația studenților de 
la Institutul 
șl Sport !

co- 
fa-

de Educație Fizică

★
interesante ni s-auLa fel de

părut și proiectele de viitor. Pen
tru următorii ani, începînd cu 
1970 și — eșalonat — pînă în

1973 .studenții orădenl vor fi be
neficiarii unor bazine de înot, 
unul acoperit, de 25 de metri, și 
altul în aer liber. Pentru acesta 
din urmă există șl condiții deo
sebite : un izvor termal, cu 7 at
mosfere presiune șl cu un debit 
de 1 700 de mc pe oră. Pentru 
clne înțelege ce reprezintă aceste 
cifre... Proiectele prevăd, totoda
tă, terenuri pentru tenis, baschet 
(pardosit cu bitum) șl gimnasti
că (gazonat, pentru pregătire fi
zică generală), o cabană vestiar 
șl, în final, o nouă sală de sport 
de 40x20 metri.

La prima vedere, sînt proiecte 
îndrăznețe. Insă, în accepțiunea 
a ceea ce trebuie să însemne 
sportul universitar astăzi, la di
mensiunile sale reale, cînd ma
joritatea covîrșitoare a 
lor olimpici 6 reprezintă 
o asemenea împlinire 
trebuie să fie socotită
de domeniul fantasticului...

sportivi- 
studențil, 
nu mal 

ca ținînd

Studentul brașovean 
ADRIAN ILIESCU este 
cunoscut și apreciat de 
colegii săi pentru călită, 
țile sale : de om, de stu
dent, de sportiv.

în orașul său natal, 
Mediaș, a investigat tai
nele baschetului. Depu- 
nînd o mare străduință 
la antrenamente, cău- 
tînd să-și însușească mă
iestria tehnică și reușind 
în bună măsură, a fost 
selecționat, după intrarea 
la facultate, în lotul Clu
bului sportiv universitar 
„Politehnica" Brașov, ac- 
tivînd în categoria A. 
Munca și disciplina îl 
consacră ca un om de

Tiberiu STAMA

PENT
„U" este o individualitate.
A 24-a literă din alfabet a depășit haina 

abstractă a unei desemnări rigide, personali- 
zîndu-se. Pronunțînd-o, nu mai ai senzația 
unei simple trimiteri la obiect, ci ai reve
lația obiectului dezvăluit în toate detaliile 
sale.

„U" înseamnă sportul clujean de ieri și 
de astăzi, reprezintă generațiile de virtuoși 
investiți în elegantele costume alb-negru, 
amintește clubul din strada Păcii, acel mi
nunat cenaclu de cultură șl sport unde se 
string zilnic, ca nicăieri în țară, profesori 
și studenți, tăifăsuind despre fotbal și me
dicină, despre baschet ți cosmografie; în
seamnă 50 de ani de tradiție a „șepcilor 
roșii", timp în care elanul și dorința de iz- 
bîndă a purtătorilor lor au născut entuzias- 
mantul „HAIDE U“.

„U“ a intrat în spiritualitatea Clujului. 
Pătrunși de semnificațiile sale, cel care au 
luptat sub steagul „U“, sau au fost alături 
de el cinci decenii, revendică pe „U" numai 
pentru ei. La București, Timișoara, Iași Sau 
Craiova, „UNIVERSITATEA" să se cheme 
UNIVERSITATEA ți numai în hotarele Slu
jului ea să devină „U“.

Intr-adevăr, „U" a proliferat; astăzi toate 
formațiile universităților din țară l-au adop
tat. Dintr-un sărac spirit nomenclaturistic, 
sportul studențesc funcționează in divizii

. —

Puternicele lovituri de atao ale lui Wdișteanu (Politehnica 
Galați) cu greu pot fi parate de apărarea adversă, chiar dacă 

la blocaj se află... Gorbeenu

RU
numai sub patru embleme: Universitatea, 
Politehnica, Medicina și Agronomia. (In ca
zul institutelor de trei ani, în repertuarul 
sportiv apare șl prozaicul nume Institutul 
pedagogic Bacău... Oradea... Constanța etc.).

Situația — născută în momentul apariției 
cluburilor studențești pe lingă fiecare insti
tut de tnvățămînt superior (de la care au 
și împrumutat numele) face ca, In clasa
mentele diferitelor sporturi, Să apară 
3—4 ori numele de Universitatea și tot 
atitea ori Politehnica.

Pare surprinzător cum spiritul inventiv
produs schimbări tn 
arid) al formațiilor

de
de

al

„Junimea", „Miner-

studențimii noastre n-a 
nomenclatorul (sărac ți 
universitare.

„Sportul studențesc*,
va", „Albatrosul*, „Juventus" — iată citeva 
sugestii de nume pentru echipele studen
țești, repertuarul puțind fi infinit îmbogă
țit. Un sondaj in masa studenților ar oferi, 
desigur^un „fișier" foarte vast de nume, 
care ar determina — totodată — pe efigii 
personalitatea fiecărui club sau a fiecărei 
echipe.

Ar fi singurul prilej tn care Universitatea 
Cluj — aflată in pragul aniversării semi
centenarului — să poată îndepărta larga 
concurență care atentează la „U".

Nușa MUȘCELEANU

ÎN PRIMELE RÎNDURI
Poate că nici un alt sport 

nu a primit, în decursul is
toriei sale, la noi ca și aiu
rea, mai multe sufragii în 
rîndul universitarilor, ca vo
leiul. Joc prin excelență re
creativ, consumator și, în a- 
celași timp,, recuperator de 
energii, el a fost dintotdea- 
una un prieten agreat al stu
dentului, în clipele sale de 
răgaz diurn, în vacanțe — la 
mare sau la munte — amic 
bun și de loo pretențios 1 
o minge, o poeniță sau o 
plajă, cîțiva tineri și jocul 
poate începe.

Răsfoind filele îngălbenite 
ale istoriei sportului cu min
gea peste plasă, întorcîndu-ne 
la vremile de început ale 
performanței, cînd echipele 
se constituiau ad-hoc și-și 
măsurau forțele pentru a 
identifica pe cea mai bună, 
remarcăm prezența voleiba
liștilor studenți în primele 
rînduri ale ierarhiei națio
nale. „Sportul studențesc*, 
„Știința I.C.F.", „C.S.U." etc. 
sînt nume cunoscute.

Mai tîrziu, o dată cu apa
riția altor cluburi puternice, 
concurenți redutabili la he
gemonie, voleiul studențesc, 
deși n-a mai atins vîrful pi
ramidei, s-a situat adesea pe 
locuri fruntașe, avînd repre
zentanți de prestigiu în rîn
dul elitei. Mulți studenți au 
îmbrăcat tricourile echipei 
naționale, fiind părtași ai u- 
nor răsunătoare succese în 
marile competiții internațio
nale. Mulți alții, trecîndprin 
această vremelnică etapă — 
studenția cunoscut

consacrarea ca valori Indubi
tabile.

Desigur, fluxul continuu, 
legic, determină instabilita
te în sportul studențesc. De 
aceea, trebuie cu atît mai 
mult apreciate eforturile ca
drelor didactice de speciali
tate pentru descoperirea, for
marea și șlefuirea talentelor. 
Și, dacă voleiul universitar 
constituie acum o treime din 
prima divizie, aceasta mar
chează popularitatea de care 
se bucură acest sport în rîn- 
dul tineretului studios. Per
formanțele unor echipe ca 
Politehnica Galați — una 
din pretendentele la titlu în 
anii trecuți, Politehnica Ti
mișoara (la masculin), Uni
versitatea Timișoara (la fe
minin), atestă ponderea spo
rită a voleiului universitar. 
Ca întotdeauna, echipele stu
dențești furnizează elemente 
de clasă loturilor naționale. 
Udișteanu, Ozum, Minodora 
Meseșan, Maria Dobrogeanu, 
Carmen Marinescu, Vraniță, 
Tănăsescu, Armion, Nilvan, 
sînt cîteva nume cunoscute 
pe plan național, jucători și 
jucătoare care și-au cîștigat 
locul în reprezentativele ță
rii.

■gr WH
‘1® ț«i

bază ai formației, fiind, 
totodată, selecționat și 
în lotul de tineret.

Bine pregătit teoretic, 
Adrian s-a prezentat 
după terminarea liceu
lui la examenul de admi. 
tere la Facultatea de 
mecanică a Institutului 
politehnic Brașov. Reu
șește printre primii. De- 
punind o intensă activi
tate de pregătire, imbl- 
nînd armonios Învățătura 
cu sportul, el obține la 
examenele anului I nu
mai note de 9 și 10. A- 
cum, in anul al Il-lea, 
se arată a fi același stu
dent eminent, apreciat 
de profesori șl colegi.

Ca om, Adrian și-a 
cucerit dragostea pentru 
modestia sa, pentru de
votamentul față de co
lectiv, pentru felul său 
entuziast, Inimos prin 
care răspunde la orice 
solicitare.

Trebuie să rămtnă așa!

Em. F.

Alături de divizionarele A, 
echipele studențești din cam
pionatele secunde sînt prin
tre cele mal bine cotate, se 
găsesc în fiecare an în lupta 
pentru promovare. I.E.F.S., 
Universitatea Timișoara, Po
litehnica Brașov, Universita
tea Craiova, Medicina Bucu
rești, Politehnica Iași (mas
culin), Universitatea Iași, 
Medicina Cluj (feminin) fur
nizează partide de nivel teh- 
nio superior, obțin rezultate 
care le situează printre fa
voritele diviziei.

Noul impuls pe care-1 pri
mește sportul universitar îi 
va asigura, fără dublu, o as
censiune continuă ramurii 
atît de îndrăgite de studenții 
voleiul. Va fi o contribuție 
prețioasă Ia eforturile care 
se fao pentru redobîndirea 
prestigiului internațional al 
acestei ramuri sportive.

A. BREBEANU

REPREZENTATIVA FEMININĂ
V

PE LUCIUL 
GHEȚU

' Q Primul concurs de an
vergură al sezonului de pa
tinaj artistic are loc la sfîr- 
șitul acestei săptămîni, în 
Capitală. Timp de trei zile 
— în dnpă-amiezile de vi
neri și sîmbătă, precum și 
duminică dimineața — pe 
patinoarul Floreasca, patina
torii de toate categoriile (de 
la începători Ia seniori) se 
vor întrece în cadrul tradi
ționalei competiții «Cupa 3Q 
Decembrie". Concursul pre
vede numai disputarea pro
bei de figuri libere.

@ în ultimele zile ale a- 
nului (27—29 decembrie), iu
bitorii sportului gheții vor 
avea ocazia să urmărească o 
interesantă competiție inter
națională. Se dispută a III-a 
ediție a concursului interna
țional de patinaj artistic de 
la București. Si-au anunțat 
participarea patinatori și pa
tinatoare din opt țări i Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, R. P. a Germaniei, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria 
și România.

® Pentru patinatorii de vi
teză, primele starturi tn ca
drul activității competițio- 
nale interne sînt programate 
la Miercurea Ciuc, începînd

de la 28 decembrie. Ei se 
vor întrece tn competiția do
tată cu trofeul „Cupa 30 De
cembrie*.

O Patinatorii din Brașov 
și-au început pregătirile pe 
gheața patinoarului artificial 
al asociației sportive Petro
lul. Inaugurarea oficială a 
activității — sîmbătă 21 de
cembrie, eînd urmează să se 
desfășoare și un atractiv pro
gram demonstrativ, urmat de 
tradiționalul carnaval pe 
gheață. (G. Gruia, coresp.)

® O veste mai puțin plă
cută ne parvine din Gar- 
misch Partenkirchen (R.F.G.). 
Micuța noastră patinatoare 
Beatrice Huștiu, aflată în 
pregătire în cunoscuta sta
țiune de sporturi de iarnă 
din munții Bavariei, s-a ac
cidentat ușor la unul din ul
timele antrenamente. Ea nu 
a putut face deplasarea la 
Moscova și va lipsi din con
cursul internațional care în
cepe mîine în capitala 
U.R.S.S.

® Clubul sportiv Dinamo 
ne .nunță că patinoarul a- 
menajat pe terenurile de te
nis din Parcul Sportiv Di
namo (șos. Ștefan cel Mare) 
este deschis pentru public 
zilnic într« orele 16 și 19.

Rezultatele din ultima e- 
tapăi Universitatea Timișoa
ra — Pedagogic Tg. Mureș 
3—0 (5, 4( 5), C.F.R. Timi
șoara — C.F.R. Cluj 3—1 
(7, 6, —11, 6), Voința ~ 
Mare — Industria sîrmei 
Turzii 2—3 (—7, 12, —2, 
—10), Alumina Oradea 
Minerul B. Mare 0—3 (—13, 
—13, —10), Cooperatorul Ș. 
Silvaniei 
doara 
A.S.A.
5, 9). 
dicina
14), Construcții București — 
Electroputere Craiova 0—3 
(—11, —13, —13), Semănă
toarea București — Politeh
nica Iași 3—0 (13, 9, 6), Va
gonul Ploiești — Universita
tea București 3—2 (—12,
14, 4, —14, 8), Știința Petro- 
șeni — I.E.F.S. București 
2—3, Progresul Suceava — 
Politehnica Brașov 3—2.

B.
C.
3,

8. Gloria Arad
6. Pedag. Tg. Mș(
7. C.F.R. Cluj
8. Voința B. M,
9. Metalul Hd.

10. C.F.B. Tlm.
11. A.S.A. Sibiu
12. Coop. Ș. S11V.

A

ii
ii 
ii
ii 
ii 
io
10
11

Azi, cuplaj la Dinamo

ÎNTR-O NOUĂ FORMULĂ

Metalul Hune- 
3—1, Gloria Arad — 
Sibiu 3—1 (3, —13, 

Univ. Craiova — Me- 
București 3—0 (5, 7,

n-ASERIA

1. I.E.F.S. Bus. 11 10 1 82:10 21
2. Unlv. Cv. 11 9 2 29:14 20
3. Sem. Buc. 11 8 3 28:17 19
4. Poli. Bv 11 7 4 26:17 18
5. Electro. Cv. 11 7 4 26:18 18
6. Med. Buc. 11 5 6 21:23 16
7. Poli. Iași 11 5 6 19:22 16
8. Progr. Sv. 11 5 6 22:26 16
9. Vagonul PI. 11 4 7 20:28 15

10. Șt. Petroșenl 11 3 8 17:29 14
11. Constr. Buc. 11 2 9 11:29 13
12. Unlv. Buc. 11 1 10 12:30 1?

ja

la ora 18, este 
interesant cuplaj 
cuprinzînd cele 
restanță din ca-

Astăzi, in sala Dinamo din 
Capitală, de 
programat un 
voleibalistic, 
două meciuri
drul etapei a IX-a a diviziei A. 
Se înfruntă echipele Dinamo 
cu Petrolul Ploiești 
dicina cu Dinamo

(m) și 
(f).

Me-

CLASAMENTE IN DIVIZIA A

CLASAMENTE

SERIA I

1. Minerul B. M.
1. Univ. Tlm.
8. Alumina Ord.
8. Ind. Slrmel C.T.

11 11 8 88: 3
11
11
11

21
20
18

8 « 29:10
8 8 26:14
1 4 25:82 18

FEMININMASCULIN

1. Steaua 9 9 0 27: 3 18 1. Rapid 0 8 0 27: 2 18
2. Rapid 9 7 2 23:12 16 2. Penicilina 0 8 1 28: 4 17
3. Dinam o 871 23: 3 15 3. Dlnamo 8 7 1 22: 4 15
4. î.PoU" Timișoara 964 19:17 14 4. Farul 863 19:13 15
6. Tractorul Bv. 9 6 4 17:19 14 6. C.P.B. 9 5 4 16:14 14
6. «Poli* Galați 8 6 3 16:13 13 6. C.S.M^ Sibiu 9 4 6 18:17 18
7. Viitorul Bacău 8 3 6 15:20 12 T. tiU" Timișoara 841 13:21 13
8. Farul 8 3 6 18:21 12 8. Ceahlăul 8 8 6 11:22 12
9. Petrolul PI. 8 3 5 13:18 11 0. ,sU« Cluj 9 2 7 11:23 11

10. Progresul 9 2 7 11:23 11 10. I.K.F.S. 9 2 7 8:28 11
11. Celuloza Brăila 9 2 7 10:28 11 11. Medicina 8 2 8 12:81 10
12. MPoU" Cluj • XT 8121 8 12. bU« Craiova III 8126 10

Cînd antrenorii reprezenta
tivei feminine ne-au comuni
cat lotul care va face depla
sarea pentru turneul interna
țional de la Moscova, am 
trăit un moment de surprin
dere i în „14“-le româneso fi
gurau cîteva nume noi — 
identificate cu jucătoare foar
te tinere — și lipseau „vete
ranele", senatoarele de drept 
ale echipei naționale.

Nu na bucura, desigur, ab
sența celor două mari jucă
toare (Ana Stark-Stănișel și 
Elena Hedeșiu) care au ser
vit cu credință și succes 
handbalul feminin de-a lun
gul anilor, ci hotărîrea spe
cialiștilor echipei de a pro
mova, în reprezentativa de 
senioare, tineretul.

Nu o dată, ziarul nostru 
și-a exprimat părerea în a- 
cesț sens, sugerînd forului de 
specialitate și tehnicienilor 
„naționalei" să apeleze la pe
pinieră — bogată și talentată, 
de altfel — element esențial 
al progresului și singurul care 
ar asigura o permanență în 
obținerea rezultatelor superi
oare.

I.uîndu-șl, în sfîrșit, inima 
în dinți, cei în drept au re
curs la schimbări. Un impuls 
l-a constituit exemplul echi
pei masculine, aflată astăzi 
într-o nouă configurație, for
mă în care a și obținut pres
tigioasele rezultate din ulti
mele săptămîni.

Actul „schimbului1’ este, de
sigur, îndrăzneț. Prezența «1-

torva nume sonore în echipă 
ofereau, din start, siguranță. 
Tineretul, insuficient rodat și 
fără o experiență internațio
nală creează, natural, multi
ple temeri. îngrijorare pe 
care, unul dintre antrenorii 
lotului, prof. V. Gogîltan și-a 

re-exprimat-o, de altfel, 
cent i „Procedura noastră este 
temerară. Să recurgi 
schimb în pragul unei com
petiții internaționale de preș- 

hS
la

tigiu este un act de curaj. 
S-ar putea- ca la Moscova să 
nu obținem rezultate din cele 
mai bune. Deși există opti
mism și dorința de reabili
tare tn fața suporterilor dez
amăgiți de comportarea noas
tră în „Gupa orașului Bucu
rești", să nu uităm că multe 
dintre componentele lotului 
sînt la primele lor confrun
tări internaționale. Vor în
văța tnsă multe lucruri utile 
și, dacă nu vor reuși o per
formanță — sub aspectul re
zultatelor — vor cîștiga ex
periență, vor căpăta încredere 
și conștiința utilității lor, ele
mente atît de necesare nouă, 
aflați astăzi la cap de drum".

N. MȘ.
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E GREU URCUȘULutilita- 
putem 
a adus

SĂ TE PREGĂTEȘTI MAI MULT
Șl MAI

Dunav-Progresul

pem acum în discuție 
.tea noii formule;
vorbi, însă., de ceea ce 
ea concret și cu implicații în 
pregătirea și randamentul for
mațiilor care alpătuiesc pri
mul eșalon al fotbalului nos
tru. Și înainte de orice alt
ceva, să reținem faptul, esen
țial, că, datorită noii formule, 
echipele noastre divizionare 
joacă mai mult, aiprorpiindu-se 
de numărul meciurilor dispu
tate anual ('aproximativ — 50, 
oficiale și amicale, de cupă 
și de campionat), de către 
(colegele lor de peste hotare 
care activează în prlmia ligă, 
Jn Anglia, R. F. a Germaniei, 
Italia, Spania, Franța șl chiar 
Jugoslavia, unde, pentru ac- 
ituala ediție a campionatului, 
forul respectiv de specia
litate a Sporit la 18 numărul 
echipelor participante în pri
ma divizie. Se realizează ast
fel un adevăr care nu are 
nevoi* de demonstrație: ju
cînd mal mult, te pregătești 
mai temeinic — îndeosebi sub 
această FORMA NATURALA 
car* est* jocul — progresezi 
mai ușor...
Ș Au fost' respectate fa a- 
toeasta primă jumătate a fa- 
'(trecerii principiile de bază — 
continuitatea (eșalonarea efor
tului) și regularitatea (păstra
rea judicioasă a intervalului 
tntr* două eforturi) celei mal 
importante competiții cu ca
racter Intern 7 Cu mici excep- 
iții (amînarea — cerută de 
piuburi — a jocurilor F. C. 
lArgeș — Dinamo București 
ți Politehnica Iași — A.S.A. 
,Tg. Mureș, devansarea cu o 
Ei a etapei a XH-a, înaintea 
meciului cu Anglia), progra
mul a fost onorat, turul cam
pionatului înaheindu-se în 
prima zi a luniil decembrie. 
(Mai devreme ca în «nil tre- 
cuți, ctad (deși «rail de par- 
curs mai puțin*' etape), din 
cauza deselor amînări na 
prindeau pe ' stadioane sărbă
torile de iarnă, ba uneori 
aveam restanțe pină 
„mărțișor'. w

Spuneam că jucînd

mai 
la..

mai 
mult trebuie să te pregătești 
mai temeinic. Te obligă lo
gica lucrurilor, te obligă ad
versarii de peste hotare cu 
Care, în ultimii ani, echipele 
noastre fși măsoară forțele în 
competiții oficiale; ce anga
jează blazonul fotbalului ro
mânesc. Nu-i însă, desigur 
ușor să treci de la 6—7 ore 
săptămînal (acel program mi
nimal în care se complăceau 
jucătorii noștri) la 16—20 ore

aîte a . prescris Colegiul cen
tral la începutul sezonului de 
care ne ocupăm, Inspirîndu-se 
din practica marilor cluburi. 
După etapa a V-a, desfășu
rată în 8 septembrie, am a- 
Sistat la o ședință de lucru 
(cu participarea antrenorilor 
de divizia A) avînd ca temă : 
„volumul, intensitatea și con
ținutul antrenamentului". 
Prof. Angelo Niculescu, pre
ședintele Colegiului central de 
antrenori, sublinia în cuvin- 
tul său „pulsul nou reflectat 
în mișcarea mai activă a ju
cătorilor în teren, în dinamica 
jocului". Și — se pare — re
marca nu era prea departe 
de adevăr. Ce nu știau însă 
exact organizatorii ședinței ? 
Cele ce aveam să aflăm din 
gura antrenorilor. Că jucăto
rii au început să dea semne 
de oboseală, că spinoase pro
bleme de revenite șl de re
cuperare s-au ivit în cadrul 
procesului de instruire-antre
nament la mai multe echipe.

Și, Intr-adevăr, următoarele 
jocuri au înregistrat o scăde
re la capitolul dinamism, co- 
borînd iar tempo-ul și prin 
aceasta și nivelul de ansam
blu, spectacular. Exact în mo
mentul în care echipele tre
buiau să probeze și o CALI
TATE A MIȘCĂRII (marcaj 
strict, facilitate în demarcaj, 
scheme tactice etc.), elemen
tul Indispensabil pentru a a- 
tinge standardul internațional.

Unde greșiseră antrenorii ? 
Desigur, în aplicarea rigi

dă a indicațiilor primite la 
cursul de perfecționare de la 
Snagov (cu privire la volum 
și intensitate) care a prece
dat, cu puține zile, startul 
sezonului fotbalistic de 
toamnă.

„Cine rezistă, rezistă" spu
nea Bazil Marian în această 
ședință, pe. cît de realist, pe 
ut:t de... îngrijorat, poate mai 
puțin de soarta lotului său 
(oricum, mal larg și mal sus
ținut din punct de vedere va
loric da efectivul rezervelor- 
tineret) și mal mult de cea 
a celorlalte formații (Jiul, Po
litehnica Iași, Farul, Univer
sitatea Cluj etc.), care abia 
adună cite 14—15 jucători.

Fără îndoială, .................
noștri uitaseră că în 
domeniu — și deci 
fotbal — nu trebuie 
luăm automat de la 
adaptat la condițiile

tehnicienii 
nici un 
nici în 
să pre- 
alții, ci 
specifi

ce fotbalului românesc, ala 
jucătorilor noștri.

Așadar, jucînd mai mult, 
fotbaliștii din prtoa divizie 
trebuie să se pregătească... 
mai mult Dar (am dori-o) 
mai judicios I

,,Ca să devii jucător

tn urmă,Cu aproape un an 
publicam o discuție prelungită 
cu cel pe care presa sportivă 
șl specialiștii il desemnaseră 
drept cel mai bun junior al 
anului fotbalistic 1967... „Anghel 
Iordănescu — promisiunea ar. 1 
a anului" — se Intitula artico
lul despre centrul atacant al 
naționalei de Juniori, dar și 
despre tînărul timid', care, la 
sfîrșitul antrenamentului des
fășurat cu cîteva zile înainte 
de revelion, na declara ..Știu,

mare, depinde numai

jucătordănescu s-a căzut an 
aproape oarecare tn echipa de 
tineret-rezerve a Stelei... L-am 
urmărit îndeaproape traversing 
o zonă mal dificilă a evoluției 
— spațiul (uneori Infinit) in 
care se produce maturizarea 
sportivă, fn același timp, însă, 
spațiul tn care multe dintre 
speranțele noastre fotbalistice 
încep coborîrea pe panta ano
nimatului.

Poate tocmai de aceea atenția 
acordată aubtihilu! „r.ouar" al

„Dintre toate golurile marcate în campionatul de tineret, cele 
mai dragi îmi sînt cele 4 înscrise tn meciul cu „U“ Gluj — 
mărturisește Iordănescu.... Iată-l, irezistibil, trecind printre 

doi apărători clujeni...
Fort*i A. NANU

ea si devin un jucător mar», 
depind» numai de mtn«._*

★
In perioada care s-a scurs 

de Ia publicarea amintitelor 
rînduri. Anghel Iordănescu 
(Puiu, cum îl mîngîs colegii) 
a pus punct vîrstei junioratu
lui, începînd din primăvara iui 
’68 o etapă decisivă a carierei 
sale: impunerea ca jucător 
matur. Natural, din „alintatul* 
reprezentativei da juniori, al 
cărei golgeter detașat era, lor-

echipei de tineret-tezerVe a 
campionilor a avut o notă 
specială T nu era vorba numai 
de Iordănescu însuși, ci de un 
fenomen generic, dacă vreți, 
de un răspuns Ia o enigmă mai 
veche i de ce și unde se pierd 
talentele incipiente ale fotba
lului nostru de care, slavă dom
nului, nu ducem lipsă...

★
La început l-a fost greu $1 nu 

s-a sfiit să mi-o mărturl-

LUPTĂTORII DE CONCURS!
■ f ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

Veteranii Olimpiadelor la înălțime • X*a suliță, în sSîrșit, învingătorul scontat

Cercetînd rezultatele înregis
trate la Ciudad de Mexico în 
cel* șapt* prob* de aruncări 
constatăm că, în cele mai mul
te cazuri, pe podiumul pre- 
mianțllor au luat loc atleții 
luptători sau atleții de concurs 
cum 11 se mal spune. Alfred 
Oerter, Lia Manoliu, Mihaela 
Peneș, ca să ne referim doar la 
cîteva exemple, au obținut suc
cese însemnate, chiar dacă re
zultatei* lor dinaintea Jocuri
lor nu-i recomandau 
pentru medaliile pe 
le-au cucerit.

Alfred Oerter, la * 
participare olimpică a obținut 
un nou succes, realizind o per
formanță unică în istoria atle
tismului mondial, al patrulea 
titlu consecutiv la aruncarea 
discului. Ceea ce, trebuie să re
cunoaștem deschis, este un lu
cru de-a dreptul fabulos, mal 
ales că 1* startul competiției 
mexicane se prezenta doar cu 
un rezultat de 62,74 m (al 6-lea 
rezultat mondial al sezonului) 
in timp ce principalii săi ad
versari veneau recomandați de 
performanțe cu mult superioa
re i Silvester 68,40 m, Puc» 
64,39 m, Carlsen 64,14 m, Milde 
63,32 m, Danek 62,78 m. La ora 
concursului, Oerter s-a dovedit 
cel mal tare, cel mal stăpin pe 
voința, pe nervii și pe mușchii 
săi șl, din momentul în care a 
obținut aruncarea de 64,78 m — 
record olimpic, disputa pentru 
supremație a fost practic în
cheiată, deoarece nici unul din
tre adversari n-a mal găsit 
sursele psihico pentru a-i da 
replica.

Un luptător la fel de bun s-a 
arătat și Lothar Milde (R.D.G.) 
car* a fost constant la valoa
re» anterioară și cu 63,08 m a 
obținut medalia de argint, ne
scontată față de antecedentele 
celorlalți participanți.

MEDIA CELOR MAI BUNE 
ȘASE REZULTATE la arun
carea discului arată o creștere 
Însemnată față de trecutele e- 
diții ale J. O. i 1968—62,356, 
1964—59,065 și 1960—56,721.

Ca și Alfred Oerter, record
mana țării noastre Lia Mano
liu a înregistrat o spectaculoa
să victorie, despre care cunos
cutul comentator de atletism 
Robert Pariente afirmă : „La 
vîrsta de 36 de ani și după 
ce a participat la 4 Olimpiade, 
Lia Manoliu a găsit în acest 
succes o recompensă meritată 
pentru remarcabila sa longe
vitate". Ținînd seamă de bilan
țul mondial 1968 anterior Jocu
rilor 
cupa 
dent 
dat
Mexico, mal ales că toate arun
cătoarei* car* o precedau în 
acest bilanț își anunțaseră par.

stăruitor 
care el

patra ta

re-

Olimpice, in care Lia o- 
locul 6 cu 59,22 m, evi
ct prea puțini i-au acor- 
creditul unei victorii la

de tîne,.S‘ — i-esunoaște Anghel iordănescu

jească : „Promisiunea trebuia 
să devină o certitudine, „Ele
ganța" cu care se juca la ju
niori dispăruse țntr-o singură 
iarnă I Meciurile de la tineret 
imi solicitau »n angajament fi
zic ie care — m-am convins 
repede — nu eram capabil. Mi 
te cereau goluri...

Atunci am ințeles că trebuie 
să muncesc de zece ori mai 
mult decît o făcusem... Apoi, 
nu beau, nu fumez... Nu beau 
decît pepsi sau apă minerală, 
tncet, încet m-am pus pe pi
cioare și acum, la sfîrșitul tu
rului, am la activ 15 goluri, 
deși n-am jucat trei sau patru 
partide."

în ultimele două meciuri ale 
stagiunii, cu Politehnica Iași 
și Dinamo Bacău, Puiu Iordă
nescu a primit Învestitura pri
mei divizii. A debutat (n-a 
jucat, de fapt, decît o repriză 
în ambele meciuri) in partide 
In care Steaua a înclinat stea
gul. Nefericit debut 1 în ase
menea ocazii, antrenorii își lau
dă mai puțin elevii, iar publi
cul devine mai rezervat tn apre
cierile la adresa celor învinși...

In acceleratul care-i aducea 
pe stellști de la Bacău, după 
ultima etapă a diviziei, antre
norul •Stelei, Ștefan Covaci, ne 
declara: „iordănescu ? Mi-a 
plăcut..."

După o infrîngere, asemenea 
cuvinte sînt mai mult decît 
încurajatoare 1

★
Pe culoarul aceluiași tren, 

am avut ocazia să particip la 
o discuție Împreună cu Ior
dănescu șl Jenei. Tetha î Fot
balul.

„Știu — spunea Jenei — 
pentru un băiat talentat ca Pu
iu e încă foarte greu... Poat» 
el nu înțelege că banca rezer
velor era inerentă evoluției sa
le. Oricum, trebuie să fie con
vins că la Steaua e mult mai 
greu să promovezi decit la alte

iclitpe. tradiție, obligații le,., 
lume p titluri I"

Jenei a tăcut, eu glndul ple
cat spre cele numai 13 puncte 
acumulate tn clasament. Apoi « 
adăugat: 
bule s-o 
încredere

„Dar, asta fst< tre- 
uite, noi avem mar* 
în el...*

★
Nu știu. Poate introducerea 

lui Iordănescu în (inia de atac 
a Stelei * fost, la penuria de 
productivitate s acesteia, nițel 
intîrziată... Nu știu. Poate eă 
intre atîtea selecționate de spe
ranțe Și tineret s-ar fi putut a- 
fla un loc și pentru atacantul 
stelist... Dar știu de cit ajutor 
ii vor fi lui Puiu iordănescu 
cuvintele lui Jenei : NOI A- 
VE.M ÎNCREDERE IN EL...

★
Ultima oară clnd l-am vă

zut, mi-a mărturisit: „Anul ’69 
Va fi pentru mine anul hotdrî- 
rilor decisive. Aș vrea să de
vin titular tn 
odată, student, 
poate — de ce 
rie“...

— Crezi c-o
M-a privit drept în ochi, cu 

o uitătură surprinzătoare pen
tru firea lui timidă :

— TREBUIE să reușesc... Nu 
se poate altfel! Pentru echipă 
îmi mai trebuie forță și toată 
iarna asta voi încerca s-o a- 
cumulez. Cit despre facultate, 
voi destina cărților orice clipă 
liberă".

echipă șt, tot- 
La I.E.F.S. sau 
nu T — la tslo-

să reușești î

★
N-o să mal treacă mult, sînt 

convins, și glasul radiorepor- 
terului va Împrăștia In eter 1 
„Stimați ascultători, meciul de
cisiv opune Stelei pe... Iată for
mațiile i Steaua—Haidu, Săt- 
măreanu... Constantin, IORDĂ
NESCU, Creîniceanu..."

Fac această anticipație cu 
certitudinea că seriozitatea și 
talentul lui Puiu Iordănescu 
n-o vor dezice...

Ovidîu IOANIȚOAIA

NUMAI In luna DECEMBRIE!

la 
tn

La toate oficiile șl agențiile P.T.T.R., precum și direct 
factorii poștali și difuzării de presâ. se pot face 
cursul acestei luni

ABONAMENTE LA

sportul

Echipa bucureșteană Pro
gresul susține azi la Ruse o 
partidă amicală în compa
nia divizionarei bulgare Du
nav.

După acest meci, Progre
sul urmează să plece în tur
neul proiectat în Libia și 
Tunisia.

Cooperatorul Urzîcenl
i cîștigat „Cupa

URZICEai (prin telefon). A 
luat șfîrșit tradiționala com
petiție fotbalistică destinată e- 
chipelor de divizia 3 și P din 
județul Ilfov, „Cupa 30 De
cemvrie”. Partida finală a opus, 
in prezența unui numeros pu
blic, pe divizionarele C Coope
ratorul Urziceni și Olimpia 
Giurgiu. Meciul a fost deosebit 
de disputat și nu a permis de- 
șemnarea unui ciștigător la 
sfîrșitul celor 90 de minute de 
joc regulamentar, cînd tabela 
de marcaj arăta l—1. S-a 
recurs la prelungiri și Coope
ratorul Urziceni a reușit să 
marcheze un nou gol.

Așadar, Cooperatorul Urzt- 
ceni -j Olimpia Giurgiu 2—1 
(1—0, 1—1), prin golurile mar
cate de Dunăreanu și Buga 
(din lovitură liberă de la 18 m) 
pentru Cooperatorul și Storo- 
băneanu pentru Olimpia.

A arbitrat eu competență D. 
Ilinca (Buc.).

„Cupa 30 Decembrie" « fost 
ciștigată de echipa Cooperato
rul Urziceni.

V. GAFIUC, eoresp.

9 Printre jucătorii care au 
lipsit (șt, spre surprinderea 
noastră, nu puțini la număr) 
de la ședința de analiză a 
echipei de fotbal Rapid, ce a 
avut loc marți după-amiază 
la sediul clubului, s-a aflat 
și hupescu. Spre deosebire, 
însă, de ceilalți absenți, fun
dașul central al formației 
giuleștene avea un motiv ac
ceptat fără rezerve de toți 
cei prezenți la amintita șe
dință. Cu o zi înainte, soția 
îi născuse un băiețel, căruia 
i-a dat prenumele de Ion.

Felicităm, la rîndul nostru, 
pe fericitul tată, care se do
vedește și in viața de fami
lie același om model ca ți 
pe terenul de sport.

tlciparea Ia întreceri (Wester- 
mann-62,54 m, Spielberg-61,64 m, 
Illgen-6l,54 m, Popova-59,82 m, 
Otto-59,40 m).

Dar Lia Manoliu, o excelentă 
atletă de concurs, a reușit să 
răstoarne toate pronosticurile și 
să încheie victorioasă cel mai 
greu concurs al vieții sale, căci, 
după cum se știe, cu puține zile 
înaintea competiției ea a sufe
rit un accident la cotul brațului 
de aruncare și din cauza aces
tuia participarea sa a fost pusă 
chiar sub semnul întrebării. 
Dar iată ce spune ea 9 „La O- 
limpiadă, in Mexic, m-am aco
modat foarte greu, dar după cî
teva zile tn car» mă simțeam 
lipsită de vlagă, normele de 
control (aruncarea greutății, hal
ter», sărituri) mi-au arătat că

ploaia este cea care a deter
minat succesul Liei... Situația 
nu este Insă aceasta, deoarece 
pînă la începerea ploii majori
tatea concurentelor își efectua
seră prima 
țin Karin 
Cataramă, 
bune).

Adevărul este acela, bine ex
primat de o adevărată spor
tivă ca Liesel Westermann, că 
în momentul întrecerii Lia Ma- 
noliu s-a dovedit cea mai bine 
pregătită din punct de vedere 
fizic și mai ales psihic, că de-a 
lungul Întregului sezon cam
pioana României s-a arătat cea 
mal constantă la performanțe 
înalte.

Ploaia, fără discuție, a stricat 
concursul, ca ți pe cel de la

Încercare (mal pu- 
Illgen și Olimpia 
dintre cele mai

„Mașina d» aruncat"-, cum a 
fost denumit Randy Mattson 
(23 d« ani, 200 cm, 120 kg) a 
cîștigat fără emoții greutatea, 
etalîndu-și din plin marile-i 
posibilități fizice și tehnice. In
teresant de subliniat faptul că 
pentru un rezultat de 20 de 
metri autorul său (Hoffmann) 
nu a putut primi nici măcar 
medalia de bronz I

MEDII î 1968-19,91, 1964-19,476 
1960-18,511.

Cu o clasă peste celelalte 
concurente, Margitta Gummel 
(27 ani, 176 cm, 81 kg) a do
minat categoric Întrecerea a- 
runcătoarelor de greutate ob- 
ținînd un excepțional record 
mondial cu 19,61 m. De notat 
amănuntul că primele trei cla
sate au avut rezultate superi
oare recordului olimpic de la 
Tokio (Tamara Press 18,14 m).

MEDII 
1968-18^21, 
16,471.

învins in repetate rînduri de 
Romuald Klim (campion olim
pic la Tokio și european la Bu
dapesta), recordmanul lumii 
Gyula Zsivoțzki (pentru prima 
oară In 9 concursuri) a obți
nut, în sfîrșit, revanșa de mult 
dorită. Lupta dintre cei doi ti
tani ai aruncării ciocanului • 
fost extraordinară.

MEDII a 1963-71,079, 1964-
67,996, 1960-65,316.

COMPARATIVE a 
1964-17,346, 1960-

Zilnic, SPORTUL oferă cititorilor sfii ultimei* Infor
mații Interne și internaționale, cronici, comentarii, re
portaje, corespondențe speciale.

NU UITAȚI SA REIN NO IȚI LA TIMP ABONAMEN
TUL DVI

@ tn cadrul aceleiași șe
dințe de analiză, jucătorul 
Stoicescu și-a cerut dezlega
rea de la Rapid. Urmează ca 
biroul secției de fotbal să ia 
o decizie.

• In cursul zilei de ieri, 
lotul Rapidului s-a deplasat 
la Predeal, dar nu pentru e- 
dihnă propriu-zisă, ci pentru 
fortificare, jucătorii avind un 
program de pregătire adec
vat.

Un interlocutor greu de combătut: VALENTIN STÂHESCU

revenisem la potențialul Ini
țial. Dar a urmat întinderea 
aceea de ligamente la cot, cu 
dureri atroce. Am făcut tot fe
lul de controale medicale și cu 
10 zile înaintea concursului 
n-am mai putut lucra de loc. 
Orice efort cît de mic cu bra
țul drept îmi producea dureri, 
astfel că aproape că-mi și lua
sem adio de la concurs. In 
ziua tn care Viorica a ctștigat 
medalia de aur și Mihaela pe 
cea de argint, am încercat să 
arunc dar, din cauza durerilor, 
am renunțat. îmi mai rămă
seseră doar trei zile, timp în 
care am fost mereu prezentă tn 
cercul de aruncare, insistind 
asupra piruetei, asupra lucru
lui picioarelor. Și bine a spus, 
cine a spus, că aruncării» se 
fac nu cu mina ci cu... pi
cioarele 1

A venit ziua marii încercări. 
Hotărîsem să dau totul în pri
ma aruncare, pe care o pregă- 

, tisem psihic atîtea și atîtea 
zile. In timp ce adversarele 
mele se încălzeau, eu mă gîn- 
deam numai și numai la aceas
tă primă aruncare. Și... 58,28 m- 
record olimpic! N-am crezut 
că acest rezultat era suficient 
pentru victorie, dar pină la 
urmă, iată că a fost ! Au inter
venit și cele două reprize de 
ploaie, au mai intervenit și 
renunțările mele la aruncă- 
~ile următoare ceea ce, firește, 
a creat o
deosebită 
concurs".

Apropo
împărtăși punctul de 
al trimisului revistei fran- 
„Miroir de l’athletisme" 

afirmă, nici mai mult nici 
puțin: „Manoliu, grație

stare de
adversarelor

tensiune
din

de ploaie. Nu

bărbați, de altfel, dar cate
goric nu se poate afirma 
datorită el Lia Manoliu a 
venit campioană olimpică.

Cealaltă reprezentantă

că 
de-

pu- 
ve-tem

dere
ceze
care
mai
ploii l". Adică, cu alte cuvinte,

B 
noastră, Olimpia Cataramă a 
acuzat o acomodare grea la con
dițiile specifice Mexicului, dar 
tn preajma competiției arun
cările sale treoeau cu regula
ritate de 55 m. „Un rezultat de 
finală — cum spune Mihat Rai
ta —t dar tensiunea întrecerii 
olimpic» a timorat-o".

MEDII j Mexico-55,286, To- 
kio-56,365, Roma-52,373.

Pentru prima oară, după 
foarte mulți ani, aruncarea su
liței s-a încheiat cu victoria 
principalului favorit Janis Lusis 
— 90,10 m — record olimpic, 
căci începînd de la J.O. din 
1936 și pină acum niciodată 
n-a cîștigat aruncătorul scontat. 
Anul acesta Lusis a dominat 
cu autoritate suverană 
competițiile 
și victoria 
încununare 
riorități.

MEDII: 
kio-80,23, Roma-79,605.

La fete însă, principala fa
vorită, poloneza Jaworska, n-a 
avut nici măcar bucuria unei 
medalii, clasîndu-se abia pe lo
cul V. Cîștlgătoare a ieșit An
gela Nemeth-60,36 m, cea mai 
bună stilistă, remarcabilă prin 
coordonare șl prin multilatera
litatea pregătirii. Pe locul se
cund, Mihaela Peneș (59,92 m), 
care după un sezon destul de 
șters a știut să se concentreze 
și să obțină ud „argint** la 
care, ca să respectăm adevărul, 
nici măcar nu ne gindeam.

MEDII 5 Mexico-57,696, To-
kio-56,783, Roma-53,21.

Romeo VILARA

Intîinit pe culoarele federa
ției, fostul antrenor al Rapidu
lui, actualmente „părintele"* ste
garilor brașoveni, ne-a surprins 
din capul locului j de obicei 
vorbăreț, de data aceasta Va
lentin Stănescu ne „oferea3 cu
vintele cu... lingurița.

— Ce părere aveți, revin» 
Steagul în prima divizie ?

— Nici vorbă... Și asta nu 
pentru că sosirea mea la Bra
șov a coincis cu vreo minune, 
ci pentru că, pur și simplu, 
Steagul n-are echipă de... divi
zia B! Duminica trecută am 
jucat un amical cu C.F.R. Cluj, 
liderul seriei vecine, pentru 
comparație... I-am zdrobit i 6-11 
Așa că...

— Bine, dar și Politehnica 
Galați a fost în prima divizie 
și...

— O să mai fie, sînt con
vins I

— Atunci ?
— Da, da o si mai fie, dat

nu la anul I De altfel, cei mal 
periculoși adversari ai echipei 
mele sînt Portul Constanța și 
Metalul, cu care jucăm „afa
ră’’...

— De ctnd ai venit dumneata 
la Brașov, pare-mi-se, Steagul 
n-a mai pierdut nici foc. 
Mă înșel?

— De data asta nu... — zim- 
bi antrenorul brașovean. Dar 
puteți fi sigur, o să mal piar
dă ! Nu vreau decît să cîștige 
un meci în plus, ca să aibă un 
punct-două în plus...

La poalele Tîmpei domnește 
o atmosferă mai realistă decît 
oricînd 1 cum-necum, TREBU
IE să revenim tn prima di
vizie I

— Scopul scuză mijloacele ?
— Dacă vreți... Adică, RE

ZULTAT. Ce, parcă Herrera a 
făcut altfel și doar era.., il 
mago! Adaptez echipa ideii 
de a juca pentru puncte, înain
te de a juca pentru spectacol....

Și, n-o să credeți, toți mă as
cultă ca în... GiuleștU cu care 
am ieșit campioni 1

— $1 Adamache ?
— Mai ales Adamache, căci 

își cunoaște interesul și Iubește 
fotbalul mal mult decît bănu
iam...

— Proiecte pentru iarnă f
— Da, multe, dar cel mai im

portant b să... revenim tn Al 
Ce să-i faci 1 Deformație..; 
profesională. Și încă ceva s pe 
5 ianuarie reluăm pregătirile, 
tn februarie plecăm tn turneu, 
probabil tn R.F.G.

— O echipă de ,,B" In turneu 
tntr-o țară cu un fotbal atît de 
bun ? — il „încerc*.

— Da. Fosta campioană bal
canică...

Trebuie să recunosc — ca 
plăcere — că Valentin Stănes- 
cu a schimbat echipa, dar a ră
mas la fel de greu de... com
bătut I

T. I.

în toate
LOTO-PRONOSPORT

Participarea in colectiv

s magazinele
toate 

la care a luat parte 
sa a venit ca o 
a unei nete supe-

Mexico-86,556, To-

1-31 DECEMBRIE
Luna cadourilor

Luma cadourilor

Luna cadourilor
Luna cadourilor

CADOURI - SURPRIZE
CADOURI - DUCURII

riiuiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiin

multe colective, primește pen
tru fiecare din acestea cite o 
chitanță.

PRONOEXPRES

Si Pronoex-

vlnzare, par- 
scheme la

Pentru a veni în sprijinul 
participanților și a le mări șan
sele de cîștig, Administrația de 
Stat Loto-Pronosport a intro
dus participarea în colectiv la 
Loto, Pronosport 
preș.

La agențiile de 
ticipanții găsesc
care se pot înscrie pentru par
ticipare cu cotele pe care le 
doresc (5’/>, 7«/0, 10%, 25%, 50% 
etc.) fără să existe o delimitare 
minimă sau maximă. Este ne
cesar însă ca participanții, in
diferent cîți sînt și indiferent 
de cotă să joace fiecare, să asi
gure costul 100% al schemei 
respective.

După înscriere, participanții 
sînt obligați să-și noteze nu
merele sau pronosticurile tre
cute pe biletele sau buletinele 
completate pentru colectivul la 
care participă. Fiecare parti
cipant la colectiv primește din 
partea gestionarului vînzător 
organizator de colectiv o „chi- 
tanță-tip“, pe care se trec da
tele privind colectivul la care 
a participat. In cazul în care 
participantul se înscrie la mai

Tragerea concursului nr. 
din 11 decembrie 1968

50

EXTRAGEREA Ii
20 23 2 10
FOND DE PREMII

383.422 lei
EXTRAGEREA a II-a! 
32 9 38 45 4
FOND DE PREMII

305.658 lei

LOTO

40
i

14

21 
t

6

Premiile întregi și
de Ia tragerea din 6 decem

brie 1968

sferturi

Categoria I • 1 variantă în
treagă a 69.910 lei și 1 va
riantă sfert a 17.477 lei; a 
II-a : 3 a 21.847 lei și 12 a 
5.461 lei; a HI-a î 170 a 794 
lei și 200 a 198 lei • a IV-a i 
404 a 398 lei și 579 a 99 lei ; 
a V-a i 1076 a 181 lei și 1485 
a 45 lei.

Premiul de categoria 1 în
treg a fost obținut de Pîr- 
vulescu Stela din București.



Ion Țiriac și llie Năstase Frazier mai bun

jucători amatori autorizați
ca Bonavena I

Pe gheata și pe1

matori și autorizați, cu con
diția să fie aprobat de fe
derația sa națională, la al că
rei control trebuie să se su
pună. El poate participa în 
turneele din străinătate sub 
rezerva primirii consimță- 
mîntului federației sale na
ționale ca și al aceleia sub 
egida căreia se desfășoară 
concursul. Dar, el nu va pu
tea juca în „Cupa Davis", 
„Cupa Federației" și în cam
pionatele oficiale (decît dacă 
sînt declarate open).

★
Printr-o adresă trimisă 

Federației Internaționale 
de tenis de cîmp, forul 
român de specialitate îi 
declară jucători amatori 
autorizați (înregistrați) pe 
Ion Țiriao și llie Năstase, 
cu toate îndatoririle și 
drepturile care decurg din 
statutul tenismanilor cate
goriei amintite.

*

Campionul mondial al 
greilor, învingător la punc
te în meciul de la Phila

delphia

NEW YORK, 11 (Ager- 
pres). — Fostul campion 
olimpic de box la cate
goria grea Joe Frazier, în 
prezent campion mondial 
profesionist, recunoscut în 
5 state ale S.U.A., și-a 
pus titlul în joc întîlnind 
la Philadelphia pe argen
tinianul Oscar Bonavena.
12 000 de spectatori eu a- 
sistat la acest meci în care 
Frazier, mai ușor cu 2 kg 
decît adversarul său, a 
obținut la capătul celor 
15 reprize o meritată vic
torie la puncte.

• Antrenorul patinatorilor 
de viteză al lotului U.R.S.S., 
Boris Stenin, a arătat că in 
vederea marilor competiții de 
anul viitor în prezent se află 
în pregătire, alături de nume
roși ași ai gheții și o serie de 
patinatori tineri cu mari per
spective. El a făcut totodată,' 
cunoscut programul intern și 
Internațional la cate vor lua 
parte patinatorii sovietici. După 
campionatele unionale, care vor 
avea loc Intre 11 și 14 ianua
rie, echipele masculine și fe
minine ale U.R.S.S. vor lua 
startul la campionatele mon
diale de la GSteborg, 
ții, la campionatele 
de la Inzell (R.F.G.).

în prezent, din lot 
Alesandăr Kercenko, 
lihin,

oana olimpică pe 500 m, Lud
mila Titova, Lasma Kauniste, 
Tatiana Sidorova, Galina Ne- 
fiodova, Ana Sablina, Vera 
Buntușkîna ți Ludmila Belo
ded. Dintre veteranele lotului 
amintim pe Lidia Skoblikova și 
Irina Egorova.

• Noul statut al jucătorilor de tenis ® Țiriac la „Canottieri 
Olona" Milano O El va reprezenta România in marile turnee

intemaționale

îndelungata dispută dintre adepții amatorismului pur și cei 
ai profesionismului s-a soldat cu o serie de schimbări în ceea 
ce privește calitatea jucătorilor de tenis. Federația internațio
nală de tenis de cîmp a ajuns la unele clarificări și în acest 
sens a trimis federațiilor naționale instrucțiuni explicative 
asupra noilor reguli, a aplicării lor. Iată-le i

JUCĂTORI AMATORI

a) Un amator poate con
cura în următoarele compe
tiții i „Cupa Davis", .Cupa 
Federației" (pentru femei), 
campionatele oficiale ale 
F.I.L.T. (cu condiția ca ele 
să nu fi fost niciodată pro
fesioniste), sau numai dacă 
competiția a fost declarată 
open pentru toți; în turne
ele open ; în turneele pentru 
jucătorii amatori autorizați 
(înregistrați); în turneele 
pentru amatori.

d) Un asemenea jucător își 
va pierde calitatea de ama
tor dacă nu va respecta toa
te aceste reguli.

JUCĂTORI AUTORIZAȚI 
(ÎNREGISTRAȚI)

b) Un astfel de sportiv 
nu-și va pierde calitatea sa 
de amator dacă el joacă tur
nee cu sau contra profesio
niștilor (în concursuri open), 
cu sau contra profesorilor 
de tenis profesioniști care 
sînt întotdeauna sub contro
lul federației lor naționale 
(cu condiția ca aceasta să 
fie recunoscută de federația 
națională a profesionistului 
în cauză și de federația na
țională a țării unde are loc 
concursul), cu sau contra ju
cătorilor autorizați (înregis
trați).

c) Un amator nu poate 
primi avantaje pecuniare de 
pe urma jocului, ci poate pri
mi doar rambursarea cheltu
ielilor sale reale, ocazionate 
de participarea sa într-un tur
neu etc. De asemenea, el nu 
poate accepta un premiu mai 
mare de 100 de lire sterline 
(200 în cazul unui campio
nat național sau internațio
nal).

••

Discuțiile purtate în ju
rul înființării unei ligi 
profesioniste de atle
tism în S.U.A., l-au de
terminat pe Hilmer Lod
ge, președintele Comisiei 
de atletism din cadrul Co
mitetului olimpic alS.U.A., 
să acționeze pentru revi
zuirea statutului de atlet 
amator.

H. Lodge a declarat pre
sei că a rugat pe noul 
președinte al S.U.A., Ri
chard Nixon, să-i re
unească la Casa Albă pe 
toți conducătorii atletis
mului amator american 
pentru a stabili o nouă 
definiție a atletului ama
tor. „O nouă reglementare 
he-ar rezolva multe pro
bleme spre binele atleți- 
lor și al atletismului" — 
a declarat II. Lodge.

a) Un jucător autorizat 
poate concura în „Cupa Da
vis", „Cupa Federației", cam
pionatele oficiale ale F.I.L.T. 
(dacă sînt declarate open), în 
turneele pentru jucători au
torizați și amatori.

Un jucător autorizat nu 
poate concura în concursurile 
deschise numai amatorilor.

b) Un jucător autorizat 
nu-și va pierde calitatea dacă 
va juca în turnee cu sau 
contra profesioniștilor în tur
neele open, cu sau contra 
profesorilor profesioniști (în 
condiții identice cu cele ale 
amatorilor), cu sau contra ju
cătorilor amatori.

c) Un jucător autorizat 
poate obține această calitate 
numai după ce a împlinit 18 
ani. El poate primi orice 
sumă pentru cheltuielile de 
transport și cazare și poate 
obține premii în bani (fără 
limită), ca și profituri mate
riale de pe urma jocului. El 
nu poate însă să facă din 
tenis o profesiune și nu poate 
să fie plătit pentru că-i în
vață jocul pe alții.

d) Jucătorul autorizat care 
nu va respecta toate aceste 
reguli va fi suspendat sau 
declarat profesionist.

Jucătorii autorizați vor fi 
la dispoziția ' federațiilor na
ționale respective pentru a 
participa la competițiile pe 
care acestea le vor indica. 
Jucătorul care nu va res
pecta dispozițiile federației 
sale naționale va fi pasibil 
de penalizări impuse de a- 
ceasta (suspendări și exclu
deri).

Orice federație națională 
poate avea una sau ambele 
categorii de jucători (ama
tori, autorizați).

Ca urmare a unei înțele
geri intervenite între jucăto
rul Ion Țiriac și conducerea 
clubului „Canottieri Olona“, 
din Milano, federația română 
de tenis și clubul Dinamo au 
fost de acord cu transferul 
tenismanului nostru la Ca
nottieri — cel mai vechi club 
milanez — înființat în anul 
1894. De menționat că Tiriac 
are coechipieri celebri în lu
mea rachetei t Pietrangeli, 
Mulligan, Iovanovici, Merlo, 
Taccini, Majoli, Gardini, Gi- 
rardelli.

Cunoscutul tenisman ro
mân va reprezenta culorile 
clubului milanez în toate 
competițiile de club din Ita
lia ca și în concursurile in
ternaționale pe echipe de 
club. Acordînd acest trans
fer, F.R.T. și-a rezervat drep
tul de a-1 solicita pe Țiriac 
să concureze în cadrul echi
pei naționale a României ori 
de cîte ori va fi nevoie 
(„Cupa Davis" și alte întîl- 
niri inter-țări). De asemenea, 
Țiriac va reprezenta culorile 
românești în toate marile tur
nee internaționale de la 
Roma, Roland Garros, Wim
bledon, Forest-Hills.

JUCĂTORI 
PROFESIONIȘTI

a) Un profesionist (partici
pant în turnee) poate juca 
într-o competiție organizată 
de o federație națională sau 
de unul din organele sale a- 
filiate, numai dacă acest 
concurs a fost aprobat ca o- 
pen pentru toți,

b) Un profesionist (profe
sor) poate juca în turnee o» 
pen Șl poate concura în tur
neele propriei sale țări cu a-

zăpada
tens în vederea campionatele^ 
mondiale. Hocheiștii iugoslavi 
vor întîlni la sfîrșitul acestei 
săptămîni selecționata PolonieȚ 
la 19 și 20 decembrie, reprezer J 
tativa R. D. Germane, la 21 ții 
22 ianuarie o selecționată 4 
României, Ia 24 ianuarie echipsț 
Italiei, la 23 ianuarie formați sț 
A, C. Klagenfurt iar în zilejs^ 
de 11 și 13 februarie 
Sparta-Praga,

9 Pentru prima oară in is
toria celebrei curse de schi 
Vasa, se preconizează limitarea 
numărului de partlcipanți. 
Schi-clubul Mora, organizatorul 
acestei întreceri in care, la 
trecuta ediție, s-au înregistrat 
cca 8 500 concurenți, bărbați și 
femei, da diferite vlrste, a 
anunțat că intrucît pentru e- 
diția din 1969 se prevede un 
număr ți mal mare de concu
renți, s-a decis să limiteze la 
9 500 numărul înscrierilor;

iar băie- 
europene

O Lotul național de hochei 
al Iugoslaviei se pregătește in-

ARBITRUL, ARESTATRESTAURANT SPORTIV"

partida a putut conți-

ERIK

care formează la ora 
cea mai bună echipă 
din lume în proba de 
contra cronometru) au

SCHINEGGER S-A 
ACCIDENTAT

CEI PATRU PETTERSON...

fac paris 
Iuri Ma- 

lihin, Valeri Kaplan, Valeri 
Lavrușkin, Aleksandr Cekulaev 
și „bătrînul"- Ante Antson. în 
lotul feminin sa află campi-

La New Yorfe și-a deschis) 
recent, porțile un „Restaurant 
sportiv", care își atrage clien
tela intr-un mod foarte origi
nal 5 asemănarea personalului 
cu o serie de sportivi celebri) 
Portarul — de exemplu — sea
mănă cu Jack Dempsey, gar
derobiera cu Sonja Henie, iar 
bucătarul șef cu Joe Louis. Se 
spune că afacerea merge diiț 
plin. |

Prevăzătorul..., 
desen de M. VAISBORD

„CROCODILUL"
In timpul desfășurării me

ciului de polo pe apă dintre 
selecționatele orașelor belgiene 
Bruxelles și Anvers, în bazin 
s-a auzit deodată un strigăt dq 
durere. Unul din atacanții e- 
chipei capitalei belgiene, cu a 
figură îndurerată, s-a plîns ar
bitrului că un jucător advers 
l-a mușcat de... deget. „Nu este 
adevărat — a replicat învinui
tul — poate sînt crocodili, In 
bazin”. Arbitrul n-a acceptat, 
firește, această explicație și l-a 
invitat pe „crocodilul-biped" să 
părăsească jocul.

Gosta, Sture, Erik și Tho
mas Petterson, cei patru frați 
suedezi 
actuală 
cicliști 
100 km 
fost contractați recent de emi
sarii unor cluburi profesioniste 
belgiene și italiene. „Nu avem 
nimic împotrivă să părăsim rîn- 
durile amatorilor... cu condiția 
să fim angajați toți patru" —• 
a declarat fratele cel mai mare) 
Gosta. Ofertanții reflectează 
mai departe. Pentru a le 
reni în „ajutor", Gosta Petter
son a adăugat că fratele său 
Thomaș, de exemplu, «este mal 
puternic decît Merckx, Anque- 
til sau Gimondi și poate deveni 

. în doi ani regele ciclismului 
european'^.

Nu este un secret că arbitrii 
de fotbal trea uneori prin mo
mente grele. Alberțo Ducatelli, 
care a condus un meci desfă
șurat în oralul argentinian 
Mendoza, între formația locală 
Independents Rivadario și Bo
ca Juniors din Buenos Aires a 
avut ți el emoții și tocmai în 
pauza jocului, cînd a fost... fi
re stat de un inspector al po
liției locale deoarece dictase o 
lovitură de la 11 metri îm
potriva lui Independiente l Con
ducătorii celor două cluburi au 
trebuit să ducă tratative timp 
de 25 de minute cu polițiștii 
pînă cînd arbitrul a fost eli
berai și 
nua.

VIITORI CAMPiOh.1 ? Secția de scrimă a clubului sportiv Legia-Varșovia, care are în 
urma sa o activitate de 40 ani, posedă o adevărată pepinieră de noi talente: „școala de 
scrima" cu un efectiv de peste 50 „elevi" între 12 și 15 ani '

In preliminariile campionatului mondial

ECHIPA DE FOTBAL A GRECIEI
A DISPUS CU 4-2 (2-1)

DE CEA A PORTUGALIEI!

Schiorul austriac Erik 
Schinegger (fost Erika Schi
negger înainte de a se tran
sforma în bărbat) s-a acci
dentat în timp ce se antre
na într-o stațiune din Co- 
rinthia. Vrînd să ocolească 
un turist care traversa pir- 
tia, Schinegger a căzut, su
ferind o fractură a clavicu
lei. Erik Schinegger se an
trena pentru a fi selecționat 
în echipa masculină a Aus
triei, după ce, ca femeie, 
ciștigase titlul mondial 
proba de coborîre la G. 
de la Portillo (Chile),

\
PE VULCANUL 
POPOCATEPETL

Campioana Europei la pati
naj artistic, HANA MASKO- 
VA, își cizelează cu multă 
perseverență încîntătoarele 

sale piruete

Â început „Cupa
în 
M.

pa-S-au întors la Praga cele 
tru tinere care au străbătut pe 
jos distanța Praga-Ciudad de 
Mexico, pentru a asista la des
fășurarea J.O. Ele nu au făcut 
numai o... plimbare, ci au sta
bilit și o veritabilă perfor
manță sportivă: au escaladat 
cel mai înalt pisc al Mexicului, 
vulcanul Popocatepetl (5452 m 
altitudine).

PREMIU PENTRU GAZETARI

Premiul Martini, atribuit a- 
nual in Franța autorului celui 
mai valoros articol sau repor
taj sportiv, a fost cîștigat de 
cronicarul de fotbal Jacques 
Ferran pentru articolul „La Iu- 
miăre noire du rugby’-’ (Lumina 
neagră a rugbiului), publicat 
în revista „France * Football”- 
după meciul de rugby Franța- 
Noua Zeelandă disputat la 
Paris.

Dunării Ia hochei"
SOFIA, 11 (prin telefon). 

Azi a început în capitala 
Bulgariei turneul de hochei 
dotat cu „Cupa Dunării". în 
primul meci al competiție *, 
reprezentativa orașului Sofeț 
a dispus lejer de selecționați 
Belgradului cu 7—1 (2—0,
1—1, 4—0). Echipa bulgară 
și-a dominat net adversarul 
și scorul ar fi luat proporții 
și mai mari dacă portarul iu
goslav Semeședinovici nu ar 
fi apărat excepțional. Au 
marcat s Iliev, Gherasimov, 
Leșev, Kanev, Dimov, P.Mi
hailov, Nedelkov, respectiv 
Kramaniak. Au arbitrat Hu- 
șan (România) și Rancz (Un
garia).

în al doilea meci Dinamo 
Kiev a dispus de selecționata 
de tineret a orașului Sofia 
cu 13—2 (4—0, 3—1, 6—1).

Astăzi debutează în compe
tiție echipa Bucureștiului, ur- 
mînd să întîlnească formația 
orașului Belgrad.

Toma HRISTOV

In runda XIV la Mallorca

GHEORGHIU ÎNVINGE PE VESTERINEN

MADRID, 11. în 
14-a a turneului 
nai de șah de la Palma de 
Mallorca, marele maestru 
român Florin Gheorghiu (cu 
albele) l-a învins în 39 de 
mutări pe finlandezul Veste- 
rinen. Korcinoi a cîștigat la 
Larsen, Benko la Byrne, Po- 
mar la Lehmann și Gligorici 
la Diaz del Corral. A fost 
consemnată remiza în parti
dele Petrosian — Calvo, Vi- 
sier — Matanovici și Medi
na —• Ivkov, Spasski a în
trerupt cu Toran.

runda a 
internațio-

în clasament continuă să 
conducă marele maestru so
vietic Viktor Korclnoi cu 12 
puncte, urmat de Spasski 
(U.R.S.S.) 10 (1) puncte, Pe
trosian (U.R.S.S.) 0i/3 puncte, 
Larsen (Danemarca) 9 (1) 
puncte. Florin Gheorghiu o- 
cupă locul 10 cu 6*/i puncte.

Jocurile mondiale
• ALTE REZULTATE TN PRELIMINARIILE C.M. < LA LONDRA.

ANGLIA-BULGARIA ,1-Tl 

în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial (gru
pa I) echipa Greciei a dispus 
cu 4—2 (2—1) de celebra 
formație a Portugaliei, din 
care n-au lipsit marile ve
dete ale fotbalului portu
ghez i Eusebio, Torres, Si
moes, Coluna etc.

Cei 40 000 de spectatori au 
asistat la o partidă viu dis
putată, în care gazdele au 
fost superioare și au meritat 
victoria, Ia acest scor. Pri
mul gol a fost înscris în 
min. 18 de Augusto. în con
tinuare, grecii au atacat mai 
mult și au reușit să egaleze 
prin Papaioanu în min. 33. 
Cinci minute înainte de ter
minarea reprizei, Dedes ma
jorează scorul și astfel ta
bela de marcaj indică 2—1 
în favoarea Greciei. După 
pauză, dominarea gazdelor 
se accentuează. La un cor
ner la poarta portugheză, 
Torres — venit în spate să 
ajute apărarea — reia impa- 
rabil cu capul... în propria-i 

Grecii ata-
și Sideris

4—1 (min. 
mai tîrziu,

ATENA, 11 (prin telefon). 
Mare surpriză și bucurie pe 
stadionul olimpic din Atena!

^Melex-ratlfo'telefa,

Schullemburg a condus urmă
toarele formații i

GRECIA i Ekonomopoulos- 
Kamara, Zanderloglu, Gal- 
tazlis, Balopoulos, Kataîa, 
Dedes, Sideris, Domidzos, Pa- 
paioanu, Botinos.

PORTUGALIA! Americo— 
Jacinto, Hernandes, Jose Car
los, Hilario, Rolando, Colu- 
na, Augusto, Torres, Eusebio 
Simoes.

universitare sub semnul

cu
re-

in
ia 

fost

Turneul internațional mas
culin de handbal de la Tbi
lisi a fost cîștigat de selecțio
nata R.S.S. Gruzine, care în 
meciul decisiv a întrecut 
scorul de 25—22 (12—9) 
prozentaliva Ungariei.
B

In turul II al turneului 
*ernaț\>nal de tenis de 
Brisbane (Australia) a
înregistrată o surpriză : tînă- 
rul jucător italian Adriano 
Panatta. în vîrstă de 18 ani, 
l-a învins cu 9—11, 9—7, 6—3 
pe reputatul tenisman ameri
can Clarke Grabner. Alte re
zultate ■ Tocci — Keldie 6—2. 
6—3 ; Alexander — Orantes 
10—8, 7—9, 6—3; Ruffels — 
Munoz 6—4, 6—4.

Tradiționalul concurs inter
national de cros de la Bar-

SPORIDIS
celona a fost dominat in a- 
cest an de atleții englezi, 
care s-au clasat pe primele 
trei locuri în ordine: Allan 
Rushmer, Ricard Taylor și 
David Bedford. Locul patru 
a fost ocupat de sportivul 
spaniol Tasende.

Echipa masculină de hand
bal Dubla Praga și-a început 
turneul în R. F. a Germa
niei, jucînd la Essen cu for
mația locală „Phoenix". 
Handbaliștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 
23—18 (12—10).

La ÎS decembrie va pleca 
in Canada pentru un turneu 
de mai multe meciuri repre
zentativa de hochei pe ghea
ță a Cehoslovaciei. Din Io
tul selecționabililor fac pate

printre alții : Dzurilla, Bed
nar, Holik, Jirik și Suchy.
B

Forurile atletice din S.U.A. 
au omologat performanța de 
19,7, înregistrată în cursul lu
nii septembrie cu ocazia con
cursului de la Lake Tahoe 
de către sprinterul american 
de culoare John Carlos, în 
proba de 200 m plat. Un 
purtător de cuvînt a decla
rat că forurile atletice ame
ricane vor înainta formele 
necesare federației internațio 
nale ca performanța lui Car
los să fie omologată ca nou 
record al lumii.
B

La Paris s-a disputat întâl
nirea internațională de judo, 
dintre echipele Slavia Praga 
și Racing Paris. Luptătorii 
cehoslovaci au obținut victo
ria cu scorul de 5—0.

poartă (min, 49) 1 
că în continuare 
urcă scorul la
61). Trei minute
Eusebio stabilește rezultatul 
final : 4—2 în favoarea Gre
ciei I Zrbitrul vestgerman

Elie
★

In preliminariile 
natului mondial 
VII-a), Ia Nicosia s-au iiitîi- 
nit reprezentativele Ciprului 
și Scoției. Victoria a revenit 
fotbaliștilor scoțieni cu sco
rul de 5—0 (5—0).

Tot în preliminariile cam
pionatului mondial, (grupa a 
Vl-a) aseară Ia Madrid a a- 
vut loc partida dintre repre
zentativele Spaniei și Bel
giei. Pînă la închiderea edi
ției rezultatul final nu ne-a 
parvenit. în min. 78 scorul 
era de 1—1 (0—1).

★
în meci amical, aseară la 

Londra, echipa Angliei a în- 
tîlnit reprezentativa Bulga
riei. Meciul s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (1—1)

Au marcat: Asparuhov 
(min. 33), Hurst (min. 36).

campio- 
(grupa a

ALTE VICTORII
ALE TENISMANILOR ROMANI 

IN CUBA
Tenlsmanii români și-au con

tinuat turneul în Cuba susți- 
nînd cîteva partide Ia Artemi- 
sa, localitate situată la 50 km 
de Havana. Popovici l-a învins 
pe Suarez cu 6—0, 6—0 și pe 
Costa cu 6—1, 6—1 ; Sântei l-a 
întrecut pe Brito cu 6—0, 6-0, 
iar Bosch a dispus de Camaroti 
cu 6-3, 6-4.

întrebării
LISABONA 11 (Agerpres) —• 

Autoritățile portugheze au 
anunțat că renunță la or
ganizarea Jocurilor mondiale 
universitare de vară care 
urmau să aibă loc între 29 
august și 7 septembrie 1969 
Ia Lisabona.

Comitetul național portu
ghez al sportului universitar 
a adoptat o rezoluție prin 
care cere revizuirea’ acestei 
hotărîri care aduce prejudicii 
morale și materiale tinere
tului sportiv din PortugaHa.

PISTĂ DE TARTAN LA J. O
DE LA

MUNCHEN
— Comitetul 
viitoarelor Jocuri

11 (Agerpres). 
de organizare a 

Olimpice 
de vară de la Munchen, a 
aprobat machetele stadionu
lui olimpic și ale piscinei 
olimpice.

Stadionul va avea o capa
citate de 80 000 de locuri, un 
teren de fotbal de dimensi
unile .105/68 m, o pistă de

Tiparul 1. P. „informația", sir. Brezuiauu nr. 23—25, București

MUNCHEN
atletism, opt culoare acope
rite cu tartan.

Instalațiile sportive 
stadionului vor fi 
împotriva frigului 
pezii de un sistem 
zire. De asemenea 
văzute proiectoare 
pentru transmisiile 
viziune 
festărilor sportive <e 
vea loc în nocturnă.

ale 
protejate 

și a zâ- 
de încă'l- 
sînt pro

sper le 
de tele- 

în culori ale mani -
vor a-

403Ș5


