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ÎN
BUCEGI

Eram copil cînd Sinaia 
vuia de un zvon întreținut, 
■mereu proaspăt tocmai de 
trecerea timpului care nu-i 
Igsa, poate, răgaz să se îm- 
plinească: se va construi 
up teleferic! Azi nu mai 
știu dacă, am și văzut cînd- 
va schițele prefigurînd acea 
cale aeriană destinată tu
riștilor, ori dacă am dese
nat-o eu însumi, trasînd cu 
grafitul imaginației firele 
suple de pe coala atit de 
albă a speranțelor menite 
să nu devină niciodată rea
lități, dar știu foarte sigur 
că locul ales pentru „decolare" 
fusese situat in punctul cel 
mai coborît al. orașului, la 
gară. De acolo, țw® tranzit ți- 
nind de fabulos avea să-i 
strămute pe călători de pe 
șinele ferme de oțel, așter
nute pămîntului, pe traseul 
suspendat, făcînd din drumul 
orizontal al pietonului unul 
original, pe verticală, țintind 
piscurile Bucegilor. Trecînd 
în ritmul anilor prin gara- 
aeroport, priveam spre munți 
și reconstituiam traseele pro
mise „celei de a doua capi
tale a țării", dar pe care 
doar imaginația le înfăptuise.

Azi, iată-mă însă instalat 
intr-un teleferic adevărat, 
plutind sub tremurul ușor al 
cablului întins între cele două 
roți uriașe, deasupra decoru
rilor dragi ale copilăriei.

Cînd a fost făcut ? Am au
zit că de anul trecut. Se poa-

în „C.C.E." la baschet feminin

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTOARE LA MADRID

CD 70-45 (34-19)
Jucînd la Madrid cu cam

pioana Spaniei, C.R.E.F., 
Politehnica București a ob
ținut o victorie categorică. 
Echipa română a evoluat 
bine și acest succes în 
deplasare îi asigură cali
ficarea pentru faza urmă
toare a „C.C.E." 
feminin. Punctele 
au fost realizate 
bilele Ciocan 15. 
Vogel 13, Sanda 
cu-Georgescu, Bogdana Diâ- 
cbnescu și Ileana Ghiță 
cîte 12, Cornelia Taflan 6. 
De la C.K.E.F. cele 
bune au fost: Villost 
Nava 10, Senante 7.

Ia baschet 
victoriei 

de : Ga- 
, Ecaterina 
Dumitres-

PROLETARI DW TOATE ȚĂRILE, VNlfMÂl

ZIAR rAL
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nute. Dot docă pînă ocum 
i-am parcurs încă cele două 
sensuri unice, proprii orîcă- 
rui teleferic, dați-mi voie să 
mă minunez, fie și cu înt.ir- 
ziere, și mai pe larg decit 
au făcut-o știrile publicate, 
desigur, la timpul respectiv.

Simt că am acest drept, ca 
toți drumeții, de altfel, în
drăgostiți de munte, și care 
i-au bătătorit vara și iarna 
cărările șerpuite. scurtăturile 
repezi, in sus și in jos, 
povara sacilor încărcați 
merinde și echipament, 
durînd singerarea rosăturilor 
ulcerate sub gheată de fie
care nou pas.

Deci, iată-mă instalat , în 
telefericul Bucegilor : „Nu cu 
plecarea din gară, dar ori
cum real, pornind de la Cota 
1400 și suind, spre cea de la 
2000“. Copilăria trecută este 
prezentă nu doar ca amin
tire, ci aevea, întruchipată 
în persoana fostului schior 
sinăian Marin Niculescu, 
cum șeful stației.

Urc spre Virful cu Dor și 
mă mir cit de repede se a- 
comodează omul cu unele 
realități, ca telefericul, de 
pildă, din Bucegi. Mă mir și 
mă revolt, totodată, că nu 
mai vorbește nimeni despre 
el, pentru că a intrat in obiș
nuință și, o dată cu asta, 
s-au dat uitării urcușurile o- 
bositoare, coborîșurile risca
te, momentele deznădejdilor, 
aspirațiilor neîmplinite și cite 
și mai cite altele...

Cobor în același scaun viu 
■ colorat cu care am suit, sub 
protecția călduroasă a păturii, 
și Valea Prahovei mi se în
fățișează cu o claritate ex- 

\ linsă pînă departe, la Piatra 
Mare, Postăvarul și chiar la 
contururile îndepărtatului 
Ciucaș. Cabana V ir fiii cu Dor

sub 
cu 
în-

a-

V

CONSILIULUI NAȚÎQNAL PENTRU OUGAJIE FIZICĂ Șl SPORT

’• •

f

••

șxsj;

I
I
I
I
I
I
I
I

J. 
ș

•x ■ :s ’.•>

'■ i-

se zărește în dreapta, jos. și 
pentru prima oară nu aspir 
spre ea ca spre un Eden, ci 
o domin. Dar, cel mai im
presionant spectacol îl con
stituie oamenii care urcă, in- 
crucișindu-mi calea. Pe noul 
traseu suie acum, ca pe un 
jir de viață, o lume întreagă, 
generații diverse, de la copii 
la vîrstnici. Și băieți și fete, 
și mame și bunici, și slabi și 
grași, fi sănătoși și mat fi-

Emanuel VALERIU
Sinaia, 15 decembrie 1968

(Continuare în pag. a 2-a)
■
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TAKETA TRIUMFAL LA JUDO
Universitatea București a cucerit „Cupa Federației"

au luat sfîrșit 
japoneză taketa 
întrecerile pri- 
a „Cupei Fede- 

sala

Aseară 
(în limba 
= sfîrșit) 
mei ediții 
rației" la judo. în 
Floreasca din Capitală, la 
ora 16, ora primului gong, 
toate locurile erau ocupa
te. Miile de spectatori au

ÎN SPRIJINUL UNEI CRITICI
AI 71/ EFICIENTE

I n cursul lunii noiembrie, 
ziarul „SPORTUL" a 
publicat două editori

ale în. care au fost abordate 
unele probleme, fundamen
tale ale dezvoltării în per
spectivă a șahului nbstru de 
masă și de performanță.

Dind glas dorinței legiti
me a miilor de iubitori ai

ATLETISM

LA -2 GRADE!
*

fnfruntînd gerul, mărșălui
torii bucureșteni și-au luat ieri 
dimineață adio de la sezonul 
eompetițional 1968. In imagi
nea surprinsă de coresponden
tul nostru Nicolae D. Nicolae, 
dinamovistul N. Maxim con
duce plutonul in cursa senio
rilor din cadrul „Cupei Glo
ria"

(Amănunte în. pag. a II-a)

Cornel PACOSTE
președintele F.R. Șah

AZI PRIMELE JOCURI ALE

I 
I

(mătu-

acestui joc, folosim prilejul 
pentru ca în numele lor și 
al Federației române de șah 
să adresăm, în primul rînd; 
mulțumirile noastre cele mai 
vii redacției ziarului „Spor
tul", care a rezervat spațiul 
cuvenit celor două articole, 
luînd apărarea celor mai 
stringente interese ale șahu
lui românesc. în al doilea 
rînd, ne vom exprima păre
rea și asupra conținutului 
criticii adresate, în ultimul 
articol, unor maeștri de șah 
și biroului federal precizînd, 
cu acest prilej cîteva aspec
te, de fapt strict necesare.

Nu 
creț 
zent, 
puse 
mișcării noastre de educație 
fizică și sport, noi n-am re
ușit să asigurăm șahului o 
bază TEHNICO-MATERIALÂ 
fie ea cit de modestă, în nici 
unul din orașele importante 
ale 'țării, cu vechi tradiții, 
inclusiv în Capitală, unde 
sînt concentrate forțe de 
prim rang ale șahului nostru 
masculin și feminin. A so- . 
sit acum momentul-limită 
pentru ca, în sfîrșit, această 
problemă-cheie să fie rezol
vată. Soluționarea ei urgentă 
se impune cu atlt mai mult 
eu cit de ea se leagă ne
mijlocit și o serie de alte 
probleme vitale, cum ar fi 
răspîndirea șahului în școli 
și instituții de învățămînt 
superior, formarea Și promo
varea cadrelor de speciali
tate la nivelul secțiilor de 
șah și al federației, crearea 
unui sistem informațional 
șahist național și conectarea 
lui la sistemul general al in-

TURNEULUI INTERNAȚIONAL 
DE HANDBAL FEMININ

DE LA MOSCOVA
Astăzi începe la Moscoîa 

un mare turneu internațional 
de handbal feminin, la care 
participă selecționatele națio
nale ale Ungariei, R. D. Ger
mane, României, Poloniei, 
Bulgariei și Uniunii Sovietice. 
Echipa română, care a pără
sit Capitala tn cursul zilei de 
ieri, va întîlni în prima etapă 
a turneului reprezentativa U- 
niunii Sovietice.

asistat la un recital 
judokan susținut de ce
le mai bune formații 
din țară, calificate du
pă turneu] eliminatoriu 
de sîmbătă. Ultimele 
întreceri ale acestei 
premiere republicane 
s-au încheiat cu un ve
ritabil triumf al judou- 
lui, sport aproape ano
nim în țara noastră 
pînă în aceste zile, dar 
copleșit de aplauze sîm
bătă și duminică.

De-oshi-barai
rarea piciorului avan
sat), sutemi-waza (arun
cări tehnice de sacrifi
ciu), deosebit de specta
culoasele tomoe-nage 
(aruncări circulare cu 
piciorul sprijinit în ab
domenul adversarului) 
au fost doar cîteva din 
numeroasele acțiuni și 
procedee de mare spec
tacol judokan. Spre 
deosebire de prima zi, 
duminică majoritatea 
partidelor s-au terminat 
cu rezultate foarte strîn- 
se sau la egalitate, a- 
pelîndu-se la
jări specifice și 
la trageri

Trofeul 
echipei

. București

departa- 
chiar 

la sorți.
i-a revenit
Universitatea 

(antrenori Fr.

Nour și N. Popovici), 
care a dispus de Poli
tehnica Brașov cu 9—3 
(în sferturi de finală), 
de Politehnica Bucu
rești cu 8—4 (în semi
finală) și de Politehni
ca Timișoara cu 7—5 
(în finală). Meritorfe 
este și performanța, for
mației timișorene, Cla
sată înaintea garnituri
lor bucureștene Rapid 
(locul III) si Politehni
ca (IV).

Iată celelalte rezulta
te tehnice: Politehnica 

. București — C.S. Me
diaș 6—6 (calificarea a 
fost decisă de numărul 
mai mic al avertismen
telor primite), Rapid 
București — Agrono
mia București 7—5, Po
litehnica Timișoara — 
Olimpia București 6—6 
(calificare prin, număr 
superior de ipponi), Po
litehnica Timișoara — 
Rapid București 6—6 
(calificare prin tragere 
la sorți), Rapid Bucu
rești — Politehnica 
București 7—5.

Mai trebuie mențio- 
și succesul de care 
bucurat denionstra- 
fetelor judoka.

Costin CHIRIAC

nat

I
I

I
I

constituie nici un se- 
faptul că, 
cu 
în

pînă-n pre- 
toate stăruințele de- 
contextul general al

(Continuare in pao. a S a)

SPORT ȘI MAFIA
1

radiografia unei lumi de corupție, mistificări, intimidări și excrocherii care 
au infestat cele mai populare sporturi din S. U. A.: boxul, baschetul

și cursele de cai

Pe fotbalistul de elită ar 
trebui să-l recunoști în fie
care moment, în orice 
ternativă. După cum se 
trenează și după cum 
alcătuiește viata de 

care zi. După cum se poartă și 
autoconduce. Ceea ce face și 
face sînt expresii de recomandare. Cit 
se antrenează și în ce mod ; cît și 
ce anume mănîncă ; cît și ce anume 
bea ; cum se relaxează ; cîte ore doar
me ; cum se cultivă ; cum își petrece 
concediul. După opțiunea sa în toate 
aceste circumstanțe și în mulfe allele, 
putem deduce care este viziunea tînă- 
rului despre vioțâ și despre fotbal, ce 
loc acordă sportului printre celelalte 
probleme ale existenței sale, dacă și-a 
educat simțul realității și al perspectivei 
si, în sfîrșit, daco ore discernomînt, 
forță interioară, dacă se autodirijeazâ, 
sau este tributar în întregime influen
țelor (favorabile sau nu) din afară. Do
vedește o înteiegere superioară, rezul
tată din educație și din impulsul inte
resului prooriu (bineînțeles nu în opo
ziție cu cei colectiv), sau trebuie stru
nit ia tot posul de către colectivitatea 
în care s-a integral ? Deci, cele două 
surse de redare care hotărăsc calea 
oricărui membru al societății, forța con
științei sale și forța opiniei celor din 
jur, sînt interdependente și realizează 
un echilibru superior în cazul fotbaliș
tilor de performanță.

Cei ce urmăresc zi de zi conduita 
si reacțiile jucătorilor de fotbal (în tim
pul antrenamentelor și ol tuturor celor
lalte manifestări), observă constant (ex
cepțiile nu infirmă, ci dimpotrivă), linia 
lor sinuoasă, datorită înfruntării dintre 
cele două forte amintite, ajunse, după 
cum vom vedea, antagoniste. Se con
stată că la ultimele generații de fot
baliști pasiunea, sobrietatea, elanul, pu
terea de muncă și de renunțare, îndîr- 
jireo, sinceritatea (toate în legătură cu 
hotârîrea I— J- - 
sportive) s-au atrofia) foarte * mult, m 
conștiința ' ‘
mai dau 
acțiunile.

cl
an- 
își 

fie» 
i se 
cum
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lor de a realiza performanțe I
I
I

celor mai multi dintre ei nu 
impulsuri și nu le mai decid 

uwlu..llc. Parcă s-a’ întors un comuta
tor care le-a anulat încetul cu încetul.

Au rămas numai influențele exteri
oare, sfaturile și sancțiunile (realizate 
urieori într-o manieră de un didacticism 
lamentabil). Dar ele n-au fost în stare 
(si nici nu pot fi) să aprindă sentimen
tul responsabilității, fiindcă nu rimează 
cu nimic din forul, interior al fotbalistu
lui. Fărâ contopirea voinței și lucidită
ții individului cu voința și luciditotec- 
antrenorului si responsabililor din clu- . ■ --- f--j m(3.
IHJIM1! Ml MMMMM_________ _____ -__________ tOt C®

se întreprinde din afară devine van și

Si acum două fapte in replica, Intr-o 
du'pă-amiază, la un antrenament al lui 
Dinamo București. Venise și Nelu Nun- 
weiller de la Istanbul, pentru niște 
examene. A efectuat un antrenament 
de două ori mai dur decît ceilalți, deși 
nimeni hu-l șfic„uuia cu sfircul comen 
ziior stimulatorii.

„j ne spunea m anii 
lonescu se îngrâșa în 

fiecare vacanță _ și era refractar ulte
rior, cînd i se impunea un regim aii; 
mentar. In vara aceasta, deși nu mai 
era jucătorul Rapidului, ș-a antrenai o 
perioadă cu fosta sa echipă la Predeal. 
Acum, nu-l. mai supraveghea nimeni, 
nu-l mai îndemna nimeni, era doar sub 
propria sa autoritate. Și Puiu lonescu 
mînca puțin și alerga mult, cum nu 
mai făcuse niciodată pînă acum.

Comutatorul nu e, deci, înțepenit. Co
mutatorul se poate întoarce brusc pe 
faza cea mare a responsabilității, dacă 
fotbalistul cunoaște precis drepturile și 
obligațiile sale.

I buri, fără întîlnirea lor pe același 
ridian al acceptărilor conștiente, tc

Iiuî iiincț 
amâgire.

Si acu

I
I
I Valentin Stănescu 

trecuti că Puiu Ion
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Romulus BALABAN

BENVENUTI A RĂMAS CAMPION!

Un serial captivant scris de ziaristul italian L ARTIOLI

în SPORTUL — curând în SPORTUL — curând în SPORTUL

Reuniunea de ieri a fost 
inaugurată de .întîlnirea 
dintre Al. Filip (C. S. Me
diaș) și V. Floreseu (Poli
tehnica București). Filip, 
în vîrstă de 16 ani, și-a ad
judecat victoria după cel 
mai frumos meci al zilei, 
lată-l finalizînd o acțiune

Foto : V. BAGEAC

Pe ringul amenajat intr-un cinematograf 
în prezența a 2.500 spectatori, campionii!

Ben- 
chal- 
fost 
care 
doar 

cînd după o contră

ROMA, 15. -
dill San Remo, iu piezeiiua a spcciamii, vauq
mondial de box la categoria mijlocie, italianul Nino 
venuti, și-a păstrat centura dîspunînd la puncte de 
lengerul său, americanul Don Fullmer. Decizia a 
dată în unanimitate, Ia capătul celor 15 reprize, în 
Benveniiti o dominat copios, fiind pus în dificultate 
o singură dată — în repriza a 7-a
a lui Fullmer, a fost numărat în picioare pînă la 8.
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• Lucien Zins este dezamăgit
întrecerile de 

desfășurate in 
piscină Alberca .... ... 
amploare nemaltatîlnită 
torta J. O. Pentru prima oară, 
programul olimpic a prevăzut 

33 de probe (cu trei mal puțin 
decît la atletism), care au 
strlns în Jurul blocstarturilor șl 
al tumulul de sărituri peste 600 
de sportivi din 58 de țări. A 
fost Incontestabil un prim suc
ces al F.I.N.A., șl al Înaltului 
for olimpic diriguitor, în în
cercarea de a apropia pe cît 
mai mult posibil disputele nau
tice, încorsetate, firește, în di
mensiunile mult mal reduse ale 
unui bazin de înot, de Inega
labila întrecere a zeilor stadio
nului.

înot șl sărituri 
monumentala 

au cunoșcut o 
în is-

nostru nu au putut intra măcar 
tn finale I...

RECORDUL LUI DON SCHOL- 
LANDER VA MAI DĂINUI 

TNCA 4 ANI

DOUA FINALE 
EUROPENI

în ciuda afluenței 
din jurul piscinei 
eoncursul-maraton 
de-a lungul a 10 zile nu__
abătut prea mult de la liniile 
unor coordonate bănuite. S-a 
prevăzut cu mult timp înainte 
că înotătorii americani, cres
cuți în vestitele „ăge-groups" 
(grupe pe vîrste); sub darnicul 
soare Californian, vor manifesta 
o superioritate zdrobitoare, șl 
așa a fost. Garnitura Iul Geor
ge Hafrieș șl Sherman Chavoor 
a colecționat 23 de titluri olim
pice șl .................. ”■ '
te din 
întreaga 
această 
cialiștll

deosebiți© 
mexicane, 
desfășurat 

s-a

a totalizat 352 de punc- 
cele 713,5 obținute de 
delegație a S.U.A. la 

ediție! Mai mult, spe- 
au intuit din vreme 

Imposibilitatea realizării unor 
performanțe spectaculoase pe 
distanțe mal mari de 100 de 
metri, șl cifrele noilor campioni 
olimpici au confirmat întruto- 
tul această presupunere. Singu
rul fapt care a surprins real
mente a fost eșecul cvasi total 
al europenilor. Cele mai multe 
dintre pronosticurile speteialiș- 
tllor de pe bătrînfxl continent 
au fost Infirmate unul după al
tul. șl dacă nu ar fl existat un 
Boland Mathes sau o Ada Kok 
(pentru că succesul Djurlcel 
BJedov, la 100 m bras, a fost 
cu totul nescontat), Indiscuta
bil sportivi de mare valoare, 
întreaga floare a natațlel euro
pene ar fl pierdut fără drept 
de apel această grandioasă bă
tălie olimpică. De altfel, pen
tru prima oară în Istoria J.O., 
am foșt martori al unor finale 
(800 m liber femei, șl 1500 m 
liber bărbați) în care campionii 
și recordmanii continentului

Charles Hickox a fost decla
rat — șl pe bună dreptate — 
ca cel mai bun Înotător al O- 
llmpladel, Iar coechipiera sa 
Debbie Meyer (singura înotătoa
re care nu a cunoscut înfrin- 
gerea In acest concurs) — re
gină a ondinelor. Hickox s-a 
întors la Phoenix (statul India
na) cu 3 medalii de aur (200 
și 400 m mixt, 4x100 m mixt) 
șl una de argint (100 m spate), 
dpvedlndu-se un excelent teh
nician (cunoaște la perfecție 
toate cele 4 procedee) și un 
admirabil lup 
Iar micuța Debbie și-a 
recordurile mondiale 
medalii de aur, 
tre craullste o 
vincibllltate pe 
care însumează 
două lungimi de 
a făcut pe un ______ __
să afirme că pentru eleva din 
Sacramento mal 
marajul ; cînd 
cu „motoarele" 
mal poți ajunge ____ ...

Au mal fost însă șl alțl co
lecționari de metale prețioase : 
Susan Pedersen (14 ani) 
mai ' ’ ’ " 
(de 
ori
1),

luptător de concurs, 
onorat 

cu trei 
creîndu-și prin- 
aureolă de ln- 
orice distanță 
mai mult de 
bazin. Ceea ce 
gazetar glumeț 

-r.tm din
greu este de

s-a lansat Insă 
In plin nu o 

din urmă...

....... . , . cea 
tînără campioană olimpică 

două ori aur șl de două 
argint), Jane Henne (2—1— 
noua succesoare a celebrei

1 9

AHAD, 15 (prin telefon). între
cerile celor mai -------
de tenis de masă 
încheiat duminică __  ...
le de campioane ale țării au ră
mas în posesia vechilor dețină
toare : Voința Arad (Eleonora 
Mihalca, Magdalena Lesal, Iudlt 
Crejec, antrenor Emil Procopeț) 
și C.S.M. I Cluj (Dorin Glurglucă, 
Radu Negulescu, Șerban Doboși, 
Sergiu Suclu, antrenor emerit 
Farkaș Paneth). Iată de altfel 
ultimele rezultate Șl clasamentele 
definitive::

ECHIPE FEMEI -. Voința Arad — 
Progresul București 5—3 : Mag
dalena Lesa! — Victoria Babiciuc 
2—0, Iudit Crejac — Marla Ale
xandru 0—2, Eleonora Mihalca — 
Carmen Crișan 2—0, Magdalena 
Lesal — Maria Alexandru 0—2, E- 
leonora Mihalca — Victoria Ba
biciuc 2—0, Iudit Crejec — Car
men Crișan 0—2, Eleonora Mihal
ca — Maria Alexandru 2—0 
(27—25, 21—12) — spre șfîrșitul 
setului întîi s-a aplicat regula 
activizării — Magdalena Lesai — 
Carmen Crișan 2—0. Clasamente : 
retur : 1. Voința Arad 14 p, 2. 
Progresul București 13 p, 3. Ra
pid Brașov 12 p, 4. Spartac Bucu
rești 11 p, 5. Dinamo Craiova 10 p, 
6. Comerțul Tg. Mureș 9 p ; GE
NERAL : 1. Voința Arad 28 p,
2. Progresul București 26 p, 3. 
Rapid Brașov 24 p, 4. Spartac 
București 22 p, 5. Dinamo Cra
iova 20 p, 6. Comerțul Tg. Mureș 
18 p. 7. C.S.O. Iași 4 p, 8. Sinteza 
Oradea 1 p. Au retrogradat for
mațiile C.S.O. iași și 'Sinteza O- 
radea. Au promovat echipele Vo
ința București șl Tehnometal Ti
mișoara.

ECHIPE BARBATI : Politehnica 
București — Progresul București

bune echipe 
autohtone s-au 
seara. Titlurl-

(Urmare din pag. 1)

formaticii în domeniul șahu
lui modern, ca să nu amin
tim decît unele dintre ele.

Iată de ce vom sublinia 
și noi cu aceeași tărie că în- 
tr-adevăr, șahul nostru „NU 
ARE" — încă — ceea ce 
i-ar putea fundamenta esen- 
țialmente condiția materială 
de existență și de dezvoltare 
în ritm mereu ascendent — 
și aceasta o facem, desigur, 
cu sentimentul amar al unui 
auto-reproș, dar și cu hotă
rîrea 
toate 
mai

Tn
șah din întreaga țară un in
teres deosebit l-a suscitat, 
mai ales articolul intitulat 
„Mentalitatea disprețului". 
Pe marginea lui s-au purtat 
și se poartă încă discuții vii, 
exprimîndu-se idei intere
sante, deseori contradictorii.

După cum se știe, în acest 
articol autorul critică în ter
meni 
stră 
nie < 
cei 
șah < 
ai .
ne-au reprezentat la recenta 
olimpiadă de la Lugano. Ei 
sînt acuzați de „culpa lata" 
de a nu fi luat parte la ac
tuala ediție a finalei cam
pionatului național de șah, 
recent încheiată. După pă
rerea autorului, motivele 
invocate mai ales de FL. 
GHEORGHIU și V. CIOCIL- 
TEA sînt de ordin cu totul 
particular, incompatibil cu 
cerințele eticii sportive. în 
esență, autorul ajunge la 
concluzia că asemenea mo
tive nu pot servi drept scu
ză, ci reflectă o anumită 
mentalitate reprobabilă, men
talitatea disprețului față de 
un campionat național și ca
re, în consecință, ar trebui 
sancționată drastic ; autorul 
sugerează, chiar, și anumițe 
măsuri care s-ar impune în 
acest scop.

Prin reflex, critica autoru
lui este extinsă apoi și asu
pra biroului federal, care a 
aprobat o asemenea proce-

fermă de a învinge 
dificultățile care ne 

stau în cale.
rîndurile iubitorilor de

după părerea noa- 
— de o ascuțime și iro- 
exagerată pe trei dintre 
mai buni jucători de 

ai țării, membri de bază 
echipei olimpice, care

* «M

chiar excepțional) șl e putere 
de luptă deosebită ; acestea tre
buiesc coroborate cu o rațio
nală dozare a efortului, adică 
exact ceea ce l-a lipsit acestui 
tînăr din oale afară de ambi
țios, care s-a văzut spre fina
lul întrecerilor din ce în ce 
mal epplșat, tenn'nlnd chiar 
penibil finala cursei de 200 m 
delfin, probă In care putea să-șl 
lașe adversarii să plece chiar 
cu două secunde înaintea lui !

Șl, astfel, Don Schollander, 
marele campion de la Tokio, și, 
totodată, marele învins de la 
Ciudad de Mexico (a pierdut 
în fața Iul Wenden singura 
cursă de 200 m din cele dis
putate tn ultimii 4 ani) a spus 
adio arenei competițlonale cu 
marele r‘~:: '
părăsi. piscina 
ultimă victorie, ci 
tișfacția simbolică 
vedea Întrecut un 
cord.

arenei
regret de a ’ nu putea 

1 olimpică cu o 
doar cu sa
de a nu-și 

veritabil re-

LUCIEN ZINS 
TOTUL DE LA

SA IAU
CAPAT ?._

T impui 
pentru

în întreaga țară, a numeroase patinoare naturale, prilej degeros din ultimele zile a favorizat amenajarea,
iubitorii patinajului. lată-le pe micuțele viitoare campioane la primii pași pe gheață...

Foto : Aurel NEAGU

bucurie

Felipe Munoz, devenit peste 
noapte copilul minune al Me
xicului, șl DJurlca BJedov, care 
a demonstrat că pe coasta Dal
mației pot răsări nu numai 
pololștl exoepționall, dar șl 
campioni olimpici la înot, au 
clătinat serios supremația bra
sului sovietic. De altfel, la în
cheierea bilanțului, numeroasa 
delegație a U.R.S.S., care emi
tea pretenții mari Intr-o serie

V.OMENTARII OLIMPICE
Dawn Fraser, Kaye Hali, cea 
mal rapidă spatistă, Bile Da
niel și Lynda Gustavson (cite 
trei), Ken Walsh (două de aur 
și una de argint), australianul 
Milțe Wenden (2—1—1), un In
trus în clanul callfornlan, care 
l-a îndurerat pe înotătorii ame
ricani smulgîndu-le victoriile în 
probele de 100 m și 200 m li
ber și, în fine, atît de mult co
mentatul Mark Spitz (2—1—1). 
Elevul lui George Haines paria- 
se înainte de J.O. că va doborî 
recordul Iul Don Schollander 
(4 medalii de aur la Tokio), 
dar întrecerile din piscina Al- 
berca l-au servit o lecție ustu
rătoare : nu este suficient să 
fii dotat cu un talent (fie el

de probe, nu a putut cuceri 
decît argint șl bronz. Nici ma
rile vedete ale Franței, în frun
te cu Alain Mosconi, Benedict® 
Duprez, Michel Rousseau șl 
Christine Caron nu au împlinit 
așteptările lui Luclen zins. 
Reputatul lor antrenor, vădit 
descurajat, declara ziariștilor : 
„Să iau totul de Ia capăt 1 Aș 
face-o fără nld un fel de ezi
tare dacă aș avea o bază reală 
de selecție. Dar valul Intens pe 
rare California 11 aruncă In fo
cul luptei de la un an la al
tul mă lnbibă pur șl simplu. 
Si mă descurajează. Deocam
dată, europenii, cu toate efortu
rile pe care le-ar face, nu se 
pot Întrece de Ia egal Ia egal 
cu înotătorii din S.U.A. Șl nici 
nu-i vor putea ajunge pînă nu 
se vor decide pentru porții zil
nice (Ia antrenament) de 10—12 
km și concursuri tari in fle
care săDtămînă.

TELEFERIC IN DUCE6I
(Urmare din pag. 1)

ravi. Ii privesc, cu unii 
schimb semne prietenești (pe 
munte toți devenim prieteni), 
cu alții chiar frînturi de con
versație : „Cum e sus ?“ „Ce 
se vede de-acolo ?“ „Nu ți-e 
frig cu capul descoperit ?“ 
„Cit mai facem pină în virf?"

Mă bucur nespus de aceas
tă circulație comodă la care 
asist și particip, și mă amuz 
să constat urcușul egal 
bocancilor înalți și grei 
schi, al galoșilor Quadrat, 
pantofului cu virf ascuțit, 
căciulițelor de lină și al ba
ticurilor vaporoase, al bascu- 
rilor și al țurcanelor, al gen
ților de voiaj și al poșetelor 
feminine, al rucsacului pur
tat în poală și nu în spina
re, al baloturilor cu alimen-

al 
de 
al 
al

te și al lăzilor cu Pepsi. Toa
te acestea au astăzi alt drum. 
Picioarele 
scutite de 
mărunților 
de povară, 
te undeva 
zile negre, 
gîndesc că 
dispare. Nici nu se poate in- 
tîmpla așa ceva l Dar știu că 
doresc fierbinte ca tinerii să 
ajungă mai curînd aici, sus, 
pentru a porni cu mai mult 
avînt spre lumea Caraima- 
nului și fruntea de piatră a 
Omului, păstrîndu-și nealte
rată forța pe care doresc s-o 
dăruiască sportului și turis
mului, in împărăția cărora ti 
poartă acum telefericul, 
pe lingă ei să vină toți 
care țț-au avut puterea 
facă pînă acum, curajul

noastre au fost 
trudă, spinările 

cai de munte — 
Marcajele, risipi- 
jos, rămîn pentru
Desigur, nu mă 
astfel drumeția va

încerce, răgazul să o doreas
că măcar.

Privind acest furnicar, rîn- 
dutt pe cablu într-un șir in
dian, gindul mă poartă com
plice spre viitor : cum vor 
arăta noile încrucișări ale 
scaunelor multicolore de azi 
cu cabina — desigur albă -— 
a telefericului pornit de jos, 
din Sinaia, pe care îl Și ves
tesc uriașele V-uri de beton

deschise spre cer ? Nu, de 
data aceasta traseul a fost 
marcat nu numai pe hârtie, 
dar chiar in 
al muntelui.
lefericul din 
reprezintă o 
nar, ci un fapt real.

Mergeți cit mai mulți și 
mai repede, și bucurați-vd 
că există.

trupul de piatră 
Deocamdată, te- 
Bucegi nu mai 

vorbă de dicțio-

AMICAL, LA PARCUL COPILULUI:

Steaua - Grivlța Roșie 11-3
In pregătire pentru efectua

rea unor turnee 
chipele noastre 
rugby Steaua și 
au susținut ieri,

9—8 (Dumitriu — Maria Alexan
dru 1—2), C.S.M. I Cluj — Voința 
Arad 9—0 (meci cîștigat prin ne- 
prezentare, jucătorul arădan A- 
drian Șimandan fiind absent la 
ora stabilită pentru începerea 
partidei), C.S.M. II Cluj — Con
structorul București 9—4, Politeh
nica Timișoara — Constructorul 
București 9—4, Voința București 
— Progresul București 9—8, Vo
ința Arad — Politehnica Timișoa
ra 9—2, C.S.M. I Cluj — Voința 
București 9—1, Politehnica Bucu
rești — Comerțul Tg. Mureș 9—4. 
CLASAMENT GENERAL : 1.
C.S.M. Cluj 36 p, 2. Politehnica 
București 33 p, 3. Voința Bucu
rești 31 p, 4. Voința Arad 29 p. 
5. Comerțul Tg. Mureș 26 p, 6. 
Politehnica Timișoara 24 p, 7. 
Progresul București 23 p, 8. 
C.S.M. II Cluj 22 p, 9. Construc
torul București 22 p, 10. 
București. Au retrogradat 
șțructorul București și ______
București. Pentru departajarea e- 
chipelor C.S.M. II Cluj și Con
structorul București, aflate la e- 
galitate de puncte, hotărîtoare a 
fost — conform regulamentului — 
media de* vîrstă 17,7 (C.S.M. II) 
și 19,7 (Constructorul). Au pro
movat C.S.O. Iași și Dinamo Cra
iova.

ȘT. IACOB-coresp. principal

A.S.A.
Con- 

A.S.A.

LUI COSTA l-AU LIPSIT DOAR 
DOUA ZECIMI DE SECUNDA...

...pentru a-și vedea marele 
său vis împlinit. Cu 1:10.1 în 
serii și 1:09,7 în semifinale, ti
mișoreanul nu a realizat 
al 12-lea timp (din cei 
concurenți), ieșind din

decît
24 de 

wșina an cursă 
In proba de 100 m bras. Ambi
ționat la culme de prima nereu
șită. Costa a luat un start de
cis In întrecerea pe distanța de 
200 m. După două lungimi (unde 
a întors în 1:11,1 !) braslstul 
nostru avea un avans serios 
înaintea Iul Pankin (URSS), Job 
(SUA) șl Tsurumin (Japonia), 
Pe care l-a condus pină la 175 
de metri. Din acel moment însă, 
Costa — —*------ ' ■ ' '
cursa cu multă 
locul 
aceste condiții, îvumuui 
lizat al 10-lea timp (au 
startul 39 de sportivi), lipsindu-i 
numai două zecimi de secundă 
pentru a-și înscrie numele prin- 

finallști. Două zecimi 
privat pe Coșta, poa
mei mare sticceș din

reprezentantă a îno-

s-a sufocat. terminînd 
dificultate pe 

IV în 2:36,4. Chiar și în 
românul a rea- 

’ i luat

tre cel 8 
care l-au 
te, de cel 
cariera să.

tulul românesc Ia această Olim
piadă, Anca Andrei, a avut în a„ 
ceastă dificilă întrecere o pre
zență simbolică, performanțele 
realizate fiind cu mult sub po
sibilitățile sale. Mai talentată 
poate decît Costa, dar mult măi 
puțin dîrză și ambițioasă, reșl- 
țeanca n-a putut trece de ad
versarele din serii. In fond, nu 
a fost decît o confirmare a stă
rii de pionierat la' care se mal 
află încă din păcate nivelul na- 
tațlei din țara noastră. Și acest 
lucru nu poate fi reproșat doar 
sportivilor șl antrenorilor...

A. VASILIU

g Livia Grama

la „artistică44campioană
SIBIU, 15 (prin telefon). Sîm- 

bătă și duminică, șala de sport 
a Școlii sportive din localitate a 
găzduit finala primului campio
nat republican de gimnastică 
artistică. Spectaculoasă și de 
bun nivel tehnic — iată cilm 
poate fi caracterizată finala gim
nastelor de la ,,artistică". Cu 
vie emoție și cu mare interes 
a fost urmărită îndeosebi dis
puta pentru titlul de campioa
nă la categoria maestre dintre 
sportivele Livia Grama și Vic
toria Vîlcu. în final, succesul 
a fost de partea profesoarei de 
educație fizică Livia Grama 
(I.E.F.S.), învingătoare cu un 
avantaj de 5 sutimi. Iată cla
samentele, pe categorii de clasi
ficare, la șfîrșitul încheierii 
probelor : CAT. COPII : exer
cițiu impus : Mihaela Volentir 
(Șc. sp. 2 Buc.) 9,30 p ; indivi
dual compus : Mihaela Volentir 
17,70 p ; pe echipe : Șc. sp. nr. 
2 Buc. (antrenoare prof. lulia 
Zaharia) 85,75 p ; Șp. generală 
nr. 9 Oradea 80,80 p ; Șc. sp. 
Brăila 80,20 p ; CAT. A III-a : 
exercițiu impus fără obiect : 
Carmen Bucaciuc (Șc. sp. 2 
Buc.) 9,60 p ; exercițiu impus 
cu panglică : Carmen Bucaciuc 
9,25 p ; individual compus : Car
men Bucaciuc 18,85 p ; Adria
na Heppe (Viitorul) 18,50 p ;

Elena Robu (Șc. sp. 1 Buc.)
17.95 p ; pe echipe : Șc. sp. 2 
Buc. ; (lulia Zaharia) 54,40 p ; 
Șc. sp. Viitorul 53,35 p ; Clubul 
sportiv Cutezătorii București 
50,00 p ; CAT. A n-a : exerci
țiu impus fără obiect : Sabina 
Șerbănescu (Lie. nr. 35 Buc.)
8.95 p ; exercițiu Impus cu
coardă : Cristina Hurezean
(Univ. București) 8,80 p ; exer
cițiu liber ales : Criștina Hure
zean 9 p ; individual compus :
Cristina Hurezean 26,30 p ; Ma
ria Preda (Lie. 35 Buc.) 26,30 
p ; Liliana Constantlnescu 
(I.E.F.S.) 26 P ; pe echipe : U-
niversitatea Buc. 76.95 p (antre
noare Viorica Mociani și Eliza 
Nedef) ; Șc. sp. 2 Buc. 76,30 p ; 
Lie. nr. 35 Buc. 75,55 p ; CAT.
1 : exercițiu impus fără obiect : 
Pery Davidson (șc. sp. 2 Buc.) 9,30 
p; exercițiu liber aleș fără obiect: 
Ileana Nicolae (Univ. București) 
9,55 p ; exercițiu liber ales cu 
obiect : Pery Davidson 9,20 p ; 
Individual compus j Pery David
son 2Ș p ; .Ileana Nicolae 27,90 
p ; Marilena Nicolescu (Șc. sp.
2 Buc.) 27,65 p ; pe echipe : șc. 
sp. nr. 2 BUC. 81.50 p M.C.F. 
Buc. ' 77,90 p ; țjjliv. Timișoara 
77.50 p ; CAT. maestre : indi
vidual compus : Livia Grama 
28,75 p ; Victoria Vîlcu (Univ. 
Buc.) 28,70 p ; Ana Motet (Univ. 
Buc.) 28,45 p ; exercițiu liber a-

în Franța, e- 
fruntașe de 
Grivlța Roșie 

Pe terenul din

les fără obiect : Livia
9,55 p ; exercițiu liber ales 
cerc : Victoria Vllou 9,65 p ; 
xercițiu liber ales cu coardă : 
vig Grama 8,65 p.

Hie 1ONESCU 
Horia CONSTANTINESCU

Grama 
cu 
e- 

Ll-

Parcul Copilului, un meci a- 
mical. Terenul înghețat n-a 
constituit un Impediment prea 
mare pentru cele două forma
ții, care au furnizat un joc fru
mos, animat. A cîștigat Steaua 
cu 11—3 (8—3) prin două încer
cări marcata de Băltărețu și 
Ghiță — una din ele transfor
mată d« Durbac — și un drop
goal reușit de Giugiuc. Pentru 
grivițeni a înscris Irimescu prin 
drop-goal.

F. CIOBĂNEI» — coresp.

iN SPIRITUL UNEI CRITICI
AM/ EFICIENTE

dură (în lipsa de la ședința 
respectivă a președintelui fe
derației și în opoziție cu ve
derile secretarului general.).

Referindu-ne la fondul 
principiului pus în discuție 
vom sublinia — desigur — va
loarea lui generală de netăgă
duit. în speță, însă, sînt nece
sare o serie de precizări, fără 
de care critica adusă în nume
le unui principiu just riscă să 
nu producă efectul 
scontat; mai mult, 
genera o profundă 
gire în conștiința 
zați.

în primul rînd, 
pectul pe care-1 
faptelor și acurateței cu ca
re trebuie să le. interpretăm, 
este cazul să relevăm urmă
toarele împrejurări : nici Fl. 
Gheorghiu, nici V. Ciocîltea 
și cu atît mai puțin T. Ghi- 
țescu n-au decis ei * 
după bunul lor plac, de a 
nu participa la finala cam
pionatului național. Din a- 
cest punct de vedere, nu lj 
se poate reproșa că ei ar fi 
dat curs unor capricii sau 
preferințe personale, intrînd 
astfel în conflict cu princi
piile elementare de etică 
sportivă. Motivele obiective 
care au survenit în cazul 
acestor jucători au format 
obiectul unor îndelungi dis
cuții, în cadrul ședințelor o- 
bișnuite ale biroului federal, 
iar decizia pe care acesta a 
luat-o a fost dată publici
tății.

Socotim, de aceea, că ar 
fi fost mai drept ca unghiul 
de incidență al criticii să se 
fi orientat exclusiv către cei 
care se ocupă în prezent de 
treburile tehnico-organizato- 
rice ale federației de șah, 
respectiv către colectivul bi
roului federal, menajîndu-se

educativ 
ea poate 
dezamă- 

celor vi-

din res- 
datorăm

înșiși,

în acest caz — și pe bună 
dreptate — sensibilitatea ce
lor trei maeștri de frunte ai 
șahului nostru. Dacă se poa
te vorbi în speță, de o gre
șeală din partea cuiva, ea 
trebuie atribuită doar birou
lui federal.

Făcînd această constatare 
este departe de noi, desigur, 
intenția de a nega un fapt 
real, cu implicații nocive 
multiple și profunde, care 
s-a impus atenției, mai ales 
în ultimul timp. Este vorba 
de faptul că în practica com- 
petițională a jucătorilor no
ștri de frunte (cu participări 
frecvente în turnee interna
ționale individuale) se mani
festă, adeseori, tendința de 
a-și înscrie prezența la aceste 
manifestări pe baza unui 
sistem propriu de selecție, 
în care rolul determinant îl 
au criteriile subiective. Vom 
combate, desigur, cu toată 
hotărîrea, o asemenea tendin
ță șj vom încerca în viitor 
să luăm măsuri mai chib
zuite, realizînd o programare 
mai judicioasă a jucătorilor la 
diferite întreceri internațio
nale.

Dar, să revenim, pentru a 
examina — pe scurt — și 
împrejurările DE FAPT pe 
care s-a sprijinit hotărîrea 
biroului în discuție, ca și 
considerațiile ei de princi
piu.

O primă împrejurare se 
referă la o serie de invitații 
noi, cum au fost și cele pen
tru turneele internaționaletru
din Grecia și Spania și că
rora ” ” ‘ ‘
ve — federația a trebuit să 
le facă față.

O altă împrejurare a sur
venit în momentul în care, 
o dată cu încheierea semifi
nalelor, s-a putut constata

din motive obiecti-

„CUPA GLORIA" LA MARȘ

De fa start 
la sosire

că o serie de tineri talentați, 
cum sînt Aurel Urzică, Er
vin Mozeș și alții, s-au cla
sat în imediata vecinătate a 
celor calificați pe primele 3 
locuri. Biroul federal era 
preocupat de ideea de a fa
ce totul ca acestor tineri să 
Ii se deschidă posibilitatea 
de a concura în finala cam
pionatului național, 
această împrejurare 
hotărîtoare pentru 
care a urmat.

Credem sincer că în acea-

Tocmai 
a fost 
decizia

stă privință biroul n-a gre
șit ! Prin măsura luată s-au 
atins simultan — după păre
rea noaștră — două obiec
tive : ș-a deschis poarta fina
lei — cu un minut mai de
vreme 'sșr pentru mai mujți 
tineri talentați, iar, pe de 
altă parte, maeștrilor conșa- 
erați, a căror 
plan intern 
bine, li s-au 
biiltăți de a 
tințe și experiență pe plan 
internațional. Apreciem că, 
mai devreme șau mai tîrziu, 
această experiență se va do
vedi utilă, mai ales pentru 
detașamentul tinerilor noștri 
șahiști în curs de afirmare.

Solicităm, de aceea, mai 
multă îngăduință pentru 
schimbarea de optică care a 
„afectat* ultimele hotărîri ale 
organelor conducătoare ale 
Federației de șah.

forță de joc pe 
0 cunoaștem 

oferit noi posi- 
acumula cunoș-

Cea de-a XV-a ediție a compe
tiției de marș dotată CU „Cupa 
Gloria" a încheiat sezonul atle
tic în ae’r liber. Desfășurate pe 
aleile Circului de Stat, întreceri
le au dat cîștig de cauză măr
șăluitorilor dinamoviștl care, 
prin adițiune de puncte; s-au 
clasat pe primul loc In clasa
mentul pe echipe, cucerind tro
feul pus în Joc. în probele in
dividuale au cîștigat următorii 
atleți : SENIORI (10 KM) — N. 
Maxim și V. Such (Dinamo) 
49:28,0 ; JUNIORI I (5 KM) — 
V. Curcă (C.A.U.) 27:32,0 ; JU
NIORI II (3 KM) — Șt. Tiță (Di
namo) 16:15,0 ; ÎNCEPĂTORI (3 
KM) — Gh. Lapte (Gr. Șc. M.I.) 
16:55,0. Pe distanța de 2 km s-au 
disputat șl întrecerile „veterani
lor", împărțiți în două categorii : 
pînă la 56 ani și peste 56 ani. La 
prima categorie : 1. Al. Stoenescu 
(Dinamo) 7:18,0 ; 2. V. Varu (Di
namo) 7:29,0 ; 3. N. Nicolae (Vul
can) 7:30,0. La categoria celor 
peste 56 de ani : 1. I. Odobașian 
(Gloria) 7:26,0 ; 2. N. Dragnea 
(I.R.C.D.) 8:45,0.
A. PĂPĂDIE ȘI GH. SANDU 

corespondenți
CONCURS DE SALĂ LA 

VIITORUL...
Numeroși juniori de la Viitorul, 

Școala sportivă de atletism, Me
talul, Rapid și Liceul 35 au par-

ticipat duminică dimineață Ia 
concursul deschis organizat în 
sala Viitorul. Dintre rezultate, 
notăm : JUNIORI I — 50 m : Gh. 
Ionescu (Viit.) 6,1 ; 50 mg : N. 
Cristea (Viit.) 7,3 ; înălțime : I. 
Cherciu (Met.) 1,80 ; lungime : R. 
Fătll (ȘC. sp. atl.) 6,42 ; JUNIORI 
II - 50 m: Fl. Stoian (Viit.) 6.3; 
50 mg : A. Marinescu (Viit.) 7,6; 
înălțime: A. Berbec (Viit.) 1,76; 
JUNIOARE I — 50 m e M. Tătar 
(Viit.) 6,9 ; 50 mg s N. Manea 
(Șc. sp. atl.) 8,2 ; JUNIOARE II 
- 50 m : E. Crețu (Șc. sp. atl.) 
7,0.

GH PAPUC-coresp.
...ȘI LA FLOREASCA II

Sprinterul dinamovist Tudor 
Iordache a egalat recordul repu
blican de juniori mari la proba 
de 50 m, înregistrînd 5,9 s. Alte 
rezultate : BĂIEȚI : Iiingime-ju-? 
niori I î VI. Toma (C.S.Ș.) 6,68 ; 
juniori XI : G. Rădășan (C.S.Ș.) 
6,33 ; înălțime-seniori : M. Mitile- 
cjs (C.A.U.) 1,97 ; juniori I : C. 
Scafeș (Șc. sp. atl.) 1,93 ; juniori 
II : C. Gheție (Lie. 35) 1,70 ; 
greutate-juniori I ; N. Pană (Șc. 
sp. atl.) 13,94 ; FETE : 50 m - 
junioare I : El. Mîrza (Șc. sp. atl.) 
6,8 ; lungime-junioare I : El. Mîr
za 5,24 ; junioare II : Fl. Boea 
(C.S.Ș.) 5,21 ; copji : Ad. Teodorii 
(C.Ș.Ș.) 5,21 ; înălțime-junioare X: 
El. Mîrza 1,47 ; copii : D. Vașcu 
(C.S.Ș.) 1,43 ; greutate-junioare Ii 
M. Constanții) (Șc. sp. atl.) 11,78.

O. ANDRONIC — coresp.

Aeroportul
AUTOMOBILIȘTII

Rețineți telefonul: 11 91 71,
Formînd acest număr între orele 7-22, puteți ob

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

Atelierele mobile, autodepanatoareie și auto- 
transportoarele întreprinderii

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

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

Rețineți:
Serviciul de asistență tehnică

CICLOP
Tetelon > 11 91 71

Bancasa
primește înscrieri pentru cursul de controlori trafic 
aerian cu durata de 11 luni cursuri teoretice 

și 11 luni practică
— Se primesc absolvenți liceu cu serviciul
militar satisfăcut, virsta maximă 30

ani, cu domiciliul stabil in București

- Vizita medicală este eliminatorie.
Acte necesare la înscriere :

- cerere tip (de la aeroport).
diplomă de bacalaureat (certificat de absol 

vire).
- certificat de naștere în copie legalizată.

înscrierile se primesc zilnic intre orele 12—14 pfnfi 
la data de 21 decembrie 1968, la sediul Aeroportului 
International Răneasa, serviciul personal.
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Gondolierul

FORTE PROASPETE ÎN DIVIZIA A
• U.T.A.~ putere de simbol 9 Progresul nu mai este „azil" 9 Dridea - ultimul mohican la Petrolul ® Steaua- o altă categorie...

Desigur, în condițiile unei 
pregătiri cu accent pe inten
sitate (aspect tratat de noi în 
articolul precedent) se impu
nea ca antrenorii divizionari 
șă-și restructureze loturile pe 
care le pregăteau, primenin- 
du-le cu elemente capabile 
să facă față la eforturi spo
rite.

Nu era vorba însă de o 
operație, gen tabula rasa, 
printre jucătorii trecuțl de o 
anumită vîrstă, ci de o re
vizuire a efectivelor cu care 
tehnicienii echipelor de divi
zia A (atenți, totuși, la păs
trarea unui echilibru rațional 
între elementul matur, încă 
util, și cel tînăr, de perspec
tivă) porneau în bătălia noii 
ediții a campionatului.

Și astfel, o serie de antre
nori, unii din primele etape, 
iar alții pe parcursul între
cerii, și-au reînviorat forma
țiile, trimițînd pe gazon for
țe proaspete : Constantinescu, 
Gruber, Florea II, Bădin, A- 
lexiu (Petrolul), Șimionaș, 
Miinteanu, Mioc (Dinamo Ba
cău), Niculescu, Popa (Uni
versitatea Craiova), Radu le
neșei», Grama, Marinescu, 
Decu, Goia, Mocanu, Beldea- 
nu (Progresul), Cizic, Sțoi- 
cescu II (Politehnica Iași), 
Vlșd și Roșu (F. C. Argeș). 
Adăugind la aceștia și pe cei 
de Ia Crișul și Vagonul A- 
rad, procentul de «nume noi' 
în divizia A, provenind din
tre elementele ținere, crește, 
desigur, substanțial.

Tonul, în această direcție, 
dar la un diapazon mai înalt, 
îl dădușeră cu ani în urmă 
(căci problema calității efor
tului în fotbalul modem era 
mai de mult rezolvată peste 
hotare, sub toate fațetele ei) 
antrenorii Coco Dumitrescu, 
la U.T.A., Constantin Teașcă, 
la Politehnica Iași, Dinamo 
Bacău Și, în ultimul timp, la 
Universitatea din Cluj. Nu
mai că, arădeanul, stabil la 
Ipcul de muncă și dovedind 
mai multă răbdare, a ajuns 
și Ia ! rezultat^ concrete, cum 
este acest loc întîi la sfîrși- 
tul turului diviziei A, cu 
mari șanse de păstrare pînă 
la finele cursei.

Și întrucît exemplul U.T.A.- 
ei e grăitor, avînd putere de 
simbol, să încercăm să-i iden
tificăm pe o bună parte din 
eomponenții echipei. Petescu, 
Bakoș, Czako, Șchiopu, Do- 
mide, Axente, Moț, Broșovșchi 
sînt arădeni sau de prin par
tea locului. Subliniind și fap
tul — demn de reținut — 
că mulți dintre cei enumerați 
mai sus au îmbrăcat tricoul 
U,T.A.-ei încă de la pitici, 
sensul noțiunii „dragoste de 
club" ne apare și mai clar în 
contextul performanței obți
nute de formația textilistă. 
Cine i-a îndrumat șl perfec
ționat în tainele fotbalului ? 
De asemenea, nume din ma
rea familie a U.T.A.-ei, 
Mercea, Farmati, Dan, mult 
regretatul Petschowschi, Coco 
Dumitrescu și Reinhardt, In 
duminica ultimei etape a tu
rului — în pauza meciului cu 
Universitatea Cluj — U.T.A. 
și-a luat adio de la doi dintre 
foștii ei jucători, de la Țîrlea 
și Pop. Așa crezusem noi, a- 
șistînd la emoționanta festi
vitate de despărțire. Ba puți
ne zile după consumarea eve
nimentului, aflam că Țîrlea 
și Pop au fost imediat înca
drați, ca instructori, la cen
trul de copii și juniori al 
U.T.A.-ei. La această U.T.A. 
care funcționează parcă pe 
principiul izvorului: curge, 
curge încontinuu, fără să se
ce vreodată.

alte colege ale ei din divjzia 
A, care au pășit curajos la 
reîmprospătarea forțelor cu 
elemente tinere, provenite 
din pepinieră proprie ? In 
privința Progresului, care s-a 
hotărît, în sfîrșit, să pășeas
că pg un drum sănătos, răs
punsul pare să fie afirmativ. 
Și rfnd spunem aceasta nu

lentați, care să-i înlocuiască, 
treptat, pe Pahonțu, Florea, 
Badea și Dridea, fotbaliști 
ceva mai în etate, ce nu mai 
făceau față noilor exigențe 
legate de pregătire și joc.

Ușor de zis, dar greu de 
făcut, întrucît 
desparte, 
de foștii

cu 
Jui

publicul nu se 
una-cu două, 

idoli, mai ales

legul lui de echipă, fundașul 
Nicolae Ionescu...

în privința lui Dridea (care 
— o dovedise și sezonul țre- 
cuț — nu mai e... Dridea) pu
blicul (și nu numai el...) a 
fost mai tare ca antrenorii. 
Unde ești tu Herrera? Sau 
chiar Teașcă al nostru, mină 
de fier în această privință..

★
A fost, oare, exemplul

U.T.A.-ei molipsitor și pentru

TABĂRĂ PENTRU JUNIORI
în perioada 23 decembrie 

1968 — 8 Ianuarie 1969, la Po
iana Brașov, comisa centrală 
de juniori a Federației romi 
de fotbal va organiza o tabără 
de pregătire a celor mai talen
tate elemente de perspectivă. 
De pregătirea acestor juniori se 
va ocupa un colectiv de antre
nori condus de antrenorul fe
deral C. ARDELEANU.

piața Șan Marco. Femetie îna
intau greu prin apă, apărîndu- 
se cu umbrelele. Vocea crai
nicului, gravă, vorbea de calotele glaciare. De creșterea ape
lor mării... Treptele coloanelor de sub podul care privește 
spre Puntea Suspinelor erau izbite de valuri. Marea, șură, 
îi furase Veneției toate culorile, cu complicitatea neputin
cioasă a micului ecran. Basilica della Salute nu mai avea 
cupola albastră. Cărămizile Campanillei arseseră contra 
luminii. Coloanele de fildeș de la Ca’ d’Oro nu mai tre
murau in apă...

Era trist la Veneția. Deodată, insă, a apărut un gondo
lier. Vocea crainicului a abandonat calotele glaciare... 
„Cîndva, aici, la Veneția, au existat 10 000 de gondole. 
Astăzi mai sînt doar 400. Lumea e mai grăbită. Și totuși, 
gondolierul pe care îl auziți cîntîr.d nu face decît să 
transmită copilului său, în numele unei tradiții seculare, 
taina adevăratului gondolier". Gondolierul cînta: Gon
dola, gondola, gon-do-li !“ tar copilul căuta să-i refacă 
mișcările .. Pe Canale Grande, valurile loveau prova fină 
a bărcii, dar copilul continua să-și imite tatăl, ca într-o 
oglindă, inginînd și el „Gondola, gondola, gon-do-li"...

Priveam uimit această lecție-ritual, oficiată pentru a 
putea aștepta miine, pe Ponte Rialto, un turist dornic 
să regăsească farmecul Veneției cu „baluri și lumini". 
Priveam uimit această trudă în gol... Miine, elicea va 
alunga, poate, alte 200 de gondole. Miine, gondolierii nu-i 
vor putea obliga, poate, pe urmașii dogilor, să adauge 
cîteva lire în plus pentru 
gună așa cum au izbutit 
oare micul Federico nu-și 
ția de sticlă de la Murano, 
dolele ?... Ce demon îl împinge pe micul Federico să 
învețe taina plutirii line, cînd ar putea intra cu mult 
mai multe șanse în uzina lui Juventus ?

...Micul ecran s-a stins. Reiau fotografiile. Îmi trebuie 
una mare, pentru copertă. Caut. Iată-l pe Dumitrache, 
sărind peste portar, gata să spargă bara. Nu mai caut. 
Am auzit că Dumitrache conduce in clasamentul celui 
mai bun fotbalist al anului... Ce demon l-a împins . pe 
micul Dumițrache să riște cei mai frumoși 10 ani ai tinereții 
sale 
teze 
nii ? 
Iar 
absolutului imposibil ? Să lase impresia că JOACĂ, as
tăzi, pind fotbalul nu mai e de mult doar un joc ?

Ce demon, gondolierule ?

cat, la fel ca Răducanu, Ma
rian Popescu și Jamaischi, 
de la Rapid, ca și Coman, de 
Ia Dinamo, ca să nu mai vor
bim de Dobrjn care, din ne
fericire, nu încheie lista. Cu 
poți, aparent tineri (după bu
letinul de identitate), dar în. 
realitate mai bătrîni decît 
Constantin, Nelu Nunweiller, 
Lereter și Motroc...

Revenind la actuala situa
ție a formației campioane, ne 
amintim de sincerele destăi
nuiri făcute nouă de antreno
rii echipei după jocul cu 
Farul î „Știm, am intuit mai 
de ipult, se impunea să efec
tuăm ceva schimbări în for
mație. N-am fi avut mai pu
ține puncte ca azi. Cineva ar 
fi fost, însă, îndreptățit să ne 
spună : vedeți, dacă ați schim
bat formația campioană..."

Recunoaștem, ar fi fost o 
replică... omenească. Dar de 
aci înainte 1
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U.T.A. pășește pe

ne ghidăm doar după numă
rul juniorilor încorporați în 
ultimul timp în prima for
mație (Alecu, Radu Ionescu, 
Mocanu, Beldeanu), ci după 
noua mentalitate, sprijinită 
și de conducerea clubului, a 
antrenorilor Cornel Drăgușin 
și Florin Știrbei referitoare la 
opera de clădire a unei echi
pe ; la marea și serioasa 
muncă de perspectivă în lo
cul șubredelor strădanii pen
tru obținerea modestelor re
zultate imediate care au dus 
ia... baraj. „în activitatea din 
acest sezon a echipei Progre
sul, în viața ei de zi cu zi, 
s-a produs o schimbare — 
ne mărturisea însuși antre
norul principal al formației, 
Cornel Drăgușin. Determinant 
în cotitura produsă a fost 
barajul de la Timișoara, un
de
ce 
se 
Pe 
Am hotărît 
cu colegul meu Florin Știr
bei, să fim mai puțin filan
tropi și mai mult realiști: 
adică să oprim procesul de 
transformare a echipei în- 
tr-un azil pentru jucătorii a- 
bandonați de alții și să pur
cedem la reclădirea ei pe ba
ze mai sănătoase. Mai im
portant este însă faptul că 
pasyl nu l-am făcut oricum, 
la întîmplare, în acțiunea 
noastră de promovare a tine
rilor, în afară de proba fot
balistică ș-au efectuat teste 
pșiho - fizice - funcționale, 
mare ajptor pentru 
permițîndu-ne, de pildă, 
patru etape înainte de sfîrși
tul turului să-l înlocuim pe 
Șoangher cu tînărul Beidea- 
nu. Mai notați vă rog, în în
cheiere, a spus Drăgușin, că 
acțiunea de rpvitalizare a 
echipei este sprijinită de Oai- 
dă, Mîndru, Mateianu, Matei, 
așa-zișii noștri bătrîni".

★
Petrolul, am văzut în exem

plele enumerate mai sus, în
cearcă și el sub bagheta lui 
Oană și Cernăianu să restruc
tureze 
ei de 
tosul 
pierd 
foarte 
cător 
formației ploieștene au ape
lat, pentru noua 
campionatului, la 
unui mănunchi de tineri ta-

mi-am dat seama că ceea 
făceam noi, Ia Progresul, 
aseamănă cu echilibristica 
sîrmă la mare inălțime. 

deci, împreună

de 
noi,

cu

orchestra. Pornind și 
la curajosul, dar sănă- 

principiu „azi poate 
un meci, dar mîine, e 
posibil să cîștig un ju- 

valoros", tehnicienii

ediție a 
serviciile

Astăzi, la orele 17,30, in sala Dalles

„SPECTACOLUL SPORTIV

Șl PSIHOLOGIA SPECTATORULUI"

Cursul „EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT" de pe 
lingă Universitatea popu
lară București organizează 
azi, în sala Dalles, de la 
orele 17,30 expunerea pe

tema : „Spectacolul sportiv 
și psihologia spectatoru
lui". Vorbește conf. univ. 
Mihai Epuran. Va urma 
filmul „Hocheiștii".

■ • II
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gazon încrezătoare, ca deobiepi, in forțele ei...
Foto : PAUL ROMOȘAN

nu
an-

cînd rezultatul imediat 
servește buna intenție a 
trenorilor. El, publicul, vede 
în noul venit pe cel chemat 
să salveze onoarea echipei t și 
nu e dispus să-i tolereze ni
mic. Nici cea mai mică gre
șeală. Uitînd că acesta e 
tînăr și că emoțiile inerente 
jocurilor de debut îl parali
zează. Cînd intervine, — s-o 
recunoaștem deschis — și o- 
chhil prea sever al cronica
rului, care îl notează pe noul 
intrat în echipă cu maximă 
exigență, sarcina antrenorilor 
devine și mai ingrată. Și to
tuși, pipă la un punct, teh
nicienii Petrolului s-au ținut 
ferm pe poziții, reușind să-i 
fixeze cît de cît în formație 
pe cei din ultima linie, pe 
Bădin și pe Gruber. Cu Dri
dea, însă, Ilie Oană și G. 
Cernăianu au pierdut, deo
camdată partida. L-au lăsat 
pe tușă în prima etapă la 
București, cu Rapid, cînd 
Constantinescu și Gruber, în
locuitorii lui Dridea, n-au 
reușit să dea gol. în dumini
ca următoare n-a mai fost 
chip : Dridea a apărut în for
mație, în jocul disputat acasă 
cu Steaua, dar nici el n-a 
reușit să înscrie. în etapa a 
treia, la jocul cu Farul, Dri
dea a fost introdus abia în 
min. 66, după care a rămas 
în echipă. Un bilanț după 15 
etape, la capitolul marcatori, 
îl găsește pe Dridea cu un 
singur gol la activ j tot atît 
cît a reușit să înscrie și co-

Cit privește pe Steaua, si
tuația formației campioană a 
țării intră într-o altă catego
rie. în aceea a echipelor care 
cuprind jucători bătrîni nu 
după actul de naștere, ci 
după... vîrsta fiziologică. Ca
zul lui Dumitru Popescu, al 
lui Sorin Avram și chiar al 
lui D. Nicolae, care, deși n-a 
fost încă sancționat de club, 
se face și el vinovat, ca cei
lalți doi, de abateri de la 
conduita sportivă. Toți trei, 
amatori de petreceri noctur
ne, întîrziind la cîte un Mus-

fiecare milă străbătută in la- 
s-o facă vara trecută... De ce 
îndreaptă pașii spre împără- 
care crește mereu, nu ca gon

intr-un joc în care reușește 1 la 5 000 ? Să amane
ta Muntele Penitenței 5 din cele 7 zile ale săptămî-
Să cunoască doar aeroporturile și hotelurile mari- 

orașe ? Să primească in plin, săgețile campionilor

loan CHIR1LA

PARADOX ? NU
MISTIFICARE!

O dezbatere cu trăsături analitice 
la clubul F.C. Argeș părea apri
oric interesantă, deoarece urma 
să elucideze două aspecte sub
stanțiale, cu implicații ce depășesc 
perimetrul unei simple unități 
sportive și ating problematica 
generală a fotbalului. Este vorba 
mai întîi de caracterul expe- 
rirnental ai clubului piteștean, 
proclamat ca etalon pentru e- 
ventuala răspîndire a unei for
mule de organizare omologată 
de oameni și de. timp, prin ahe 
locuri, sau de renunțare în caz 
de eșec la o idee, cu ardoare 
apărată de unele voci. Ar fi 
fpst decv o primă zi de bilanț 
a fertilității ideii. în a doua linie, 
ea oferă sprijinul de a descifra 
substratul vertijului care a cu
prins echipa din Pitești în acest 
tur de campionat, adueînd-o 
după ce în sezonul trecut cu
noscuse autentice satisfacții (lo
cul al doilea), într-o zonă unde 
doza de mediocritate atinge pro
porții alarmante. Un asemenea 
„picaj”, la intervalul de cîteva 
luni, șe cuvine cercetat cu a- 
tenție la orice echipă, dar de 
zece ori mai mult atunci cînd 
avem de-a-face cu o ștațig-pilpt, 
unde se experimentează ceva.

Aceste date generale oficiale 
(F. R. Fotbal, probabil este con
vinsă că în Pitești funcționează un 
autentic laborator), compun un 
preambul ce trebuia enunțat 
înainte de a pătrunde șub a- 
coperișul lui' F.CX Argeș. Din a- 
pest punct, nu -----
șă eonfruptăm 
teriorui unității, 
opinia publică sportivă 
piniile responsabililor 
cu realitățile sale.

Discutîncl cu responsabilii clu-

bului, așcultînd un raport și cu- 
vîntul cîtorva jucători, totul a 
devenit clar, dpși șîntem în pre
zența negativului unei imagini. 
Președintele clubului F.C. Argeș, 
tovarășul Paul Costandache, ne-a 
oferit opinia sa limpede și edi
ficatoare.

— Piteștiul nu face parte din 
rindui orașelor cu tradiție spor
tivă. Ne-ani gîndit, de aceea, să 
devansăm această etapă organi- 
zînd un cluo de fotbal tn ex
clusivitate, o piramidă cu jucă
tori de toate virsțele, ca șă ri
dicăm fotbaliști legați afectiv și 
efectiv de aceste meleaguri și 
sa dăm orașului reale satisfacții.

F. 0. ARGEȘ

Club
experimental

Echipă în declin
vom face decît 
firma cu in- 

ceea ce crede 
cu b- 

clubului,

JUNIORII VOR ÎNTREPRINDE
UN TURNEU (DE PREGĂTIRE) IN GRECIA

După cum am mai anunțat, echipa reprezentativă de juniori a 
României urmează să părăsească țara zilele acestea pentru țin tur
neu de pregătire de două săptămîni, ce se va desfășura in Grecia» 
la invitația federației de fotbal din această țară.

Ultimul test, hoțărîțor în stabilirea lotului care va face deplasa
rea, l-a constituit pentru juniorii noștri meciul amical susținut în 
compania divizionarei B, Metalul București (scor : 0—1), la sfîrșitul 
căruia antrenorul Gh. Ola s-a oprit asupra următorilor 17 jucători: 
Iordache, Ariciu — portari, Cristache, Drăgap, Grigprie, Belea, Bro- 
șovschi, Haina! — fundași, Beldeanu, Naom, Vișan — mijlocași, 
R. Ionescu, Caniaro. Vlad, Șimionaș, Petreanu, Atodiresei — ața- 
cânți.

în timpul șederii în Grecia — prevăzută între 17 și 28 decem
brie — reprezentativa de juniori a României va susține cîtev^ me
ciuri amicale în compania unor formații din divizia secundă a Gre
ciei. Pînă la această oră, federația greacă a propus trei din cei 
patru parteneri ai juniorilor noștri : este vorba de echipele Patras, 
Heraklion Creta și Voios.

în ceea ce privește lotul, se remarca alături de foarte tinerii 
Grigorie, Vișan, Vlad (toți de 16 ani), „experfjpentâții^ Broșovșchi, 
Beldeanu, R. Ionescu sau Șimionaș. Notabilă absența unuia dintre 
jucătorii de bază ai echipei — Ștefănescu (Steaua)j căruia clubul 
i-a interzis să facă deplasarea din motive de disciplină !

sportul LA domiciliu
Vrefi să cunoașteți ultimele informații sportive din țară
și de
Vrefi

peste hotare ? 
să aflafi tot ce

și internațional ?

i

ește nou in sportul românesc

LUNA DECEMBRIE — LUNA ABONAMENTELOR!

Abonamentele se primesc de către oficiile și agenfiile P.T.T.R. 
și de către factorii și difuzării de presă.

Nu uitați abonamentul pe anul 1969 la

sportul

Ideea a căpătat oarecare con
sistentă de acum doi ani, iar de 
la 1 martie 1968 a foșț oficializată, 
upmînd să primească și , sprijin 
din partea C.N.E.F.S.-ului și a 
federației de fotbal pentru de* 
săvîrșjre. Pînă $cum n-am re
ușit să creăm reviriment decît 
în aria copiilor, juniorilor și ti
neretului, însă și acolo mai mult 
datorită entuziasmului antrenori
lor Janovschi Leonte, Lovin și 
Ștefan Vasile.

Dar semnul realizărilor se o- 
prește în pragul primei echipe, 
deși experimentul propriu-zis 
aici ar fi trebuit să aibă loc, 
prii? stabilirea unor raporturi e- 
ficace între jucători—antrenori— 
club. Nu trebuia inventat nimic, 
ci doar aplicate unele măsuri 
bazate Pe o logică de fier. Din 
păcate, forurile sportive de !a 
Bucpreșți n-au considerat că un 
experiment presupune niște date 
și relații noi, care să producă 
acele muțații? de mult așteptate, 
în conștiința jucătorilor. Rămî- 
nînd pe vechiul drum, neavînd 
ppsibîHțatea să-i legăm ferm pe 
fotbaliști de activitatea sportivă, 
să le anulăm posibilitatea de a 
„trișa" pe toate planurile (pro
fesional, sportiv etc.), să-i co
interesăm direct pentru un tra
valiu serios în antrenamente, 
pentru viața austeră și randa
ment în competiții, intenția 
experiment a sucombat de 
început, iar noi contjnuăm 
ne furăm căciula cp o luciditate 
dureroasă".

Pe aceeași temă ne-a vorbit și 
tovarășul Pqiu Rapaport, unul 
dintre vicepreședinții clubului : 
„Lumea privește spre noi ca 
spre p unitate inedită, în fondul 
ei. Am vrut într-adevăr, să de
venim așa ceva, dar n-am re
ușit nici un piopienț. Există un 
protocol îpeheiat în perioada 
cînd no? ne-am proclamat Fotbal 
Club Argeș, îp cuprinsul căruia 
C.N.E.F.S.-u] și F. R. Fotbal șe 
obligau să participe ia organiza
rea și fortificarea acestei uni
tăți experimentale. Din tot ce 
era stipulat acolo, ca depinzînd 
de forurile centrale, nu s-a e- 
feetuat nimic pînă în prezent. 
Avem condițiile unei echipe 
bișnuițe, d'aE..' dh» divizia 
•cuhțîă?»

Ce s-ar mal putea adăuga la 
spusele interlocutorilor noștri ? 
In ziarul Sportul nr. 143, din 4 
aprihe 1Ș68, a mai fost dezbătută 
problematica specifică lui F. C. 
Argeș, cu intenția de a elucida 
ceea ce trebuie să semnifice un 
experiment științific, vizavi 
aiterpătiva ------ -■
idei, , prjntr-un 
fer formal, 
din articolul 
vedem atunci 
fotbaliștilor piteșteni a intervenit 
vreo modificare esențială. Au 
oare responsabilități mai mari 
decît ceilalți ? Există elemente 
noi și eficace prin care se ob
ține adeziunea și respectul lor 
față de obligații ? îndatoririle 
si u echilibrate cq drepturile ? 
Cum acționează noua structură 
a clubului pe planul conștiinței 
fotbaliștilor ? Relațiiîe-jucătorj- 
antrenori-club au intrat în vreo 
conjunctură nouă ? în ce constă 
caracterul experimental al con-( 
diției fotbaliștilor de la F.C. 
Argeș ?

Toate măsurile culese afirmă 
că aici, în dreptul jucătorului, 
nu s-a clintit nimic, adică în 
punctul recunoscut ca decisiv la 
noi, ca nevralgic. ...Aceleași e- 
chivocuri și ambiguități, aceleași 
instrucțiuni și formule verbale, 
același gen de relații hibride și 
uzate, aceleași responsabilități,

de 
la 
să

O- 
se-

■

de 
unei 

trans- 
cjtat 
„Să

compromiterii 
sifnplu 

Oferim un 
precedent : 
dacă în situația

drepturi șî obiective de perfor
manță care au așezat fotbalul 
nostru pe panta declinului, a- 
ceeașl linie trasată he C.N.E.F.S. 
și federație cu o mînă rigidă."

Afirmațiile de mai sus erau 
făcute la o lună după proclama
rea oficială a primului club de 
fotbal de la noi. De atunci au 
mai trecut alte nouă luni și cei 
de la Pitești recunosc că în ca
zul lor s-a încercat să se agate o 
floare la butoniera unui costum 
deteriorat.

Vom reda, în continuare, mo
tivele procesului fle brusc de
clin al echipei în sezonul de 
toamnă, recunoscute cvasi una
nim, deși unele dintre aliniatele 
următoare au atins banalitatea 
specifică unui refren : emfază și 
dilatarea orgoliului, ' _ “ 
cesul de anul trecut (la noi fot
baliștii se îneacă în 
după ce iau campionatul 
ocupă locul doi, trei ; (ce-ar tre
bui să facă cei ce cîșt’igă mari 
competiții: „Cupa campionilor e- 
uropeni“, „Cupa cupelor", „Cupa 
intercontinentală", Campionatul 
mondial etc. ; aceștia rămîn lu
cizi, demni și stăpîni pe ei chiar 
și atunci cînd ating înălțimi ex
traordinare) : viața boeipă care 
disțryge efectul antrenamente
lor ; opoziție din ce în ce mai 
puternică față de exigența antre
norilor, față de încercarea lor 
de a corela drepturile jucâtoii- 
lor cu randamentul lor in com
petiții (punct final : uneltirea u- 
nor fotbaliști împotriva antreno
rilor cu intenția de a-i schimba, 
în ideea că vor veni alți tehni
cieni mai „înțelegători", cu care 
să se ppată „trata") ; replierea 
antrenorilor, după o perioadă cînd 
au avut mina forte, în conformi
tate cu trista tradiție înscăunată 
în fotbalul nostru : mai bine com
promisuri cu jucătorii, decît o 
încercare... dezvoltată pînă Ia ca
păt pentru disciplinarea loir ; 
(fiindcă astfel se riscă mai puțin 
pierderea postului), o marcată 
deteriorare a relațiilor, responsa
bilităților și atmosferei din peri
metru] clubului, pînă la un punct 
extrem de critic ; lipsa unor ele
mente intrate în rîndul marilor 
necesități (teren de antrenament 
cu zgură, apă caldă, sediu pen
tru odihnă colectivă și alimenta
ție dirijată etc.) ; un mare total 
de indisciplină realizat prin con 
tnbuția majorității jucătorilor 
(Ioachim Popescu, Dobrin, Pa- 
vlqvici, Jercan, Prepurgel, Oltea- 
nu etc.).

Șl acum corelația dintre realita
tea descrisă și așa-zisa structură 
experimentală a clubului piteș- 
tean. Caracterul ei fictiv este defi
nitiv scos in relief de către viata 
internă a clubului, de linsa ori
cărei responsabilități 
tea jucătorilor, de 
unor mentalități bolnave 
F. c. Argeș șe întînțplă ceea 
este specific și altor unități 
sportive de la noi, ridicate pe 
o temelie inadecvată șl nesin
cera. Măsurile de redresare 
(scoaterea din lot a lui Pavlp- 
vici și Ioachim Popescu 
avertisment lui Țurcan ’ 
ce în prealabil secția ' 
dise la o suspendare, 
uni despre o viitoare compor
tare mal disciplinată) - ■ 
țiuni care vor ajuta, Hmuauir, 
dar la suprafață, fiindcă fondul 
generator de mediocritate, ano
malii și declin se menține in
tact, iar prefacerile se petrec 
doar în stratul superficial și nu 
fn admcirne.

Ceea ce am dori 
este fapțul că f. c. 
reprezintă tjjva nou 
Și subliniem acest 
pentru a salva de la 
Ideea clubului de fotbal, 
de care nu există, precum 
vede, nici mifcsr curiozitatea de 
■ fi experipiențață îp adevărata 
accepțiune a noțiunii.

I. MITROFAN
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PRONOSPORT
Așa arată o variantă 
cu 13 rezultate exacte
I.

n.
iii.
IV.
v.

vi.
vii. 

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII. 

XIII.
Fond de premii 350 165

Bologna—Sampdoria 
Cagliari—Pisa 
Inter—Atalanta 
Napoli—Varese 
Palermo—Lanerossi 
Roma—Milan 
Torino—Fiorentina 
Verona—Juventus 
Bari—Foggia 
Brescia—Como 
Genoa—Spal 
Padova—Monza 
Catanzaro—Reggina

x
1
X
X
1
X
x
1
X
1
2
1
1 

lei.



RAPID BUCUREȘTI - LIDER A ÎNTRECERII
RAPID — CONSTRUCTO

RUL 77-49 (34-25). Deși au
jucat cu formația completă, 
feroviarele s-au desprins to
tuși greu de adversarele lor. 
în min. 11 scorul era 
Constructorul a jucat 
bine decît în celelalte 
tide, dar nu a putut 
diferența din rezultatul final 
din cauza apărării slabe, care 
a facilitat victoria rapidiste- 
lor. Cu acest succes, echipa 
giuleșteană s-a instalat pe 
primul loc în clasament, cel 
puțin pînă la 2 martie 1969, 
cînd se reia campionatul na
țional. Au marcat Racoviță 
(23), Ivanovici (23), Suliman 
(8), Bițu (8), Chiraleu (4), Va- 
silescu (7), N:oolae (4) pentru 
Rapid, respectiv Odobescu (16), 
Sandu (10), Moraru (7), Pou- 
lieff (6), Kerciov (6), Gugu (2)7 
Roseti (2) pentru Constructo
rul. (S. Filoti — coresp.).

I.E.F.S. — PROGRESUL 
53-45 (22-13). Jucînd de la o 
etapă la alta mai bine, stu
dentele au reușit, cu această 
victorie, să se claseze printre 
primele patru echipe în cla
samentul turului. în prima re
priză jucătoarele de la Pro
gresul. ratînd exasperant de 
mult, au permis adversarelor 
lor ca la pauză să aibă o di
ferență de 9 puncte. Repriza 
a Il-a a fost o adevărată 
cursă de urmărire a echipei 
Progresul care, jucînd bine, 
a căutat să refacă handicapul. 
Dar, f;e din cauza pripelii, fie 
datorită calmului cu care ju
cătoarele de la I.E.F.S. s-au 
apărat, Progresul nu a reușit 
să egaleze. Partida, deși nu 
s-a ridicat la un nivel tehnic 
superior, a plăcut totuși da
torită dîrzeniei cu care s-a 
jucat. Au 'marcat: Szabadoș 
(16), Trandafir (14), Iliescu 
(13), Mihalcea (8), Schreiberg 
(2) pentru învingătoare, Sei- 
fer (12), Bohm (10), Braga 
(10) și N:colae (13) pentru

14-14. 
mai 
par- 

limita

Progresul. (F. Simion — co
resp.).

CRIȘUL ORADEA—A.S.A. 
CLUJ 84-42 (31-12). Clujence- 
le nu au putut face față rit
mului rapid impus de gazde 
care, aplicînd presingul, au 
incomodat în mod vădit jucă
toarele oaspe. Principalele 
realizatoare: Ghlță (38), Ba
logh (23) și Horvath (12) pen
tru învingătoare și Rimbaș 
(23) și Farcaș (12) pentru 
A.S.A. (Ilie Ghișa — coresp. 
princ.).

CLUJ
59-42 (34-
făcut o

UNIVERSITATEA 
VOINȚA BRAȘOV 
20). Studentele au 
partidă bună în compania for
mației brașovene, de care au 
dispus pe merit. Apărarea om 
la om a clujencelor, alternată 
cu atacuri clasice contra 
zonei brașovene, au fost ar
mele de bază în realizarea vic
toriei. Cele mai bune î Wag
ner, Păcuraru. și Sereș de la 
gazde, Albert și Simon de la 
învinse. (Mircea Radu — co- 
reșp.)

R\\\\\\\\\XĂ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^^

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ
HAPOEL TEL AVIV 89-86 (44-36) A

MEDICINA (f),
TRACTORUL

Șl VIITORUL BACĂU (m)

LÂ VOLEI
I.E.F.S. — Universitatea Cluj 

(f) 3—1 (—7, 3, 10, 6.) Cele 
două echipe au căutat să de
monstreze parcă că nu-și me
rită locul in prirna divizie. Și 
au reușit. Jocul, desfășurat 
într-o totală somnolență de o 
parte și de alta a fileului, a 
dat un cîștigător — echipa 
gazdă, căreia Fortuna i-a zîm- 
bit... din vis, determinînd pe 
clujence să greșească mai 
mult. Au condus M. Albuț și 
N. Ursulescu.

Dinamo — C.S.M. Sibiu (f)

Trimisul nostru special GH. RĂNGII transmite:

A doua partidă dintre se
lecționata divizionară (de fapt, 
echipa reprezentativă a tării 
noastre) și Hapoel Tel Aviv 
a oferit același spectacol plă
cut ca și prima. Deși rezulta
tul a interesat mai puțin, a- 
vînd în vedere caracterul a- 
mical al meciului, componen
ts celor două echipe au ară
tat multă forță de joc, din 
rfndul lor desprinzîndu-se, ca 
valori deosebite, jucătorii 
Diaconescu și Lev. Ei au o- 
ferit un adevărat recital de 
te’hnică, mînuind cu ușurință 
și dezinvoltură balonul, ac
țiunile create aducîndu-le ce
lor doi baschetbaliști aplauze 
Ia scenă deschisă. Pe foaia 
de arbitraj Diaconescu a fi
gurat cu 28 de puncte înscri
se, iar Lev cu 21.

în ciuda acestor lucruri e- 
chipa noastră ni s-a părut 
cam fragilă acum, înaintea 
meciurilor cu Iugoslavia și a 
Jocurilor Balcanice. Lipsa lui 
Albu, Novac și Savu (scutiți 
medical) se face simțită, 
ales în ceea ce privește 
cacitatea și recuperările, 
sperăm, însă, că miza 
sebită a întîlnirilor ce 
mează îi va mobiliza pe 
chetbaliștii noștri, iar compor
tarea lor va fi bună. Diacones- 
cu, Nosievici, Jekely, Tarău, 
Cernea și Ruhring au demon
strat că se pot concentra în 
meciurile grele, dar trebuie 
să se preocupe numai de joc, 
nu și de felul cum conduc ar
bitrii.

mai 
efi-
Să 

deo-
ur- 

bas-

P. IOVAN

Kiel 15 (prin telefon). — 
Așteptat cu un neobișnuit 
interes, determinat în mare 
măsură și de victoria la scor 
obținută în primul joc de re
prezentanții țării gazdă, a 
doua îritîlnire dintre selecțio
natele masculine de handbal 
ale R. F. a Germaniei și 
României s-a încheiat cu suc
cesul handbaliștilor vest-ger- 
mani. După 60 de minute de 
joc, foarte rapid și viu dis
putat (în unele momente 
chiar excesiv de nervos) sco
rul final a fost favorabil gaz
delor: 24—18 (13—8). Deci, 
o înfrîngere mai severă de- 
cît cea anterioară 1

Explicația constă, în pri
mul rînd, în faptul că echi
pa română a fost completa
tă în ultimul moment cu 
Oțelea și Iacob (chemați te-

lefonic din țară să înlocuias
că pe Guneș și Licu — ac
cidentați în primul joc), ceea 
ce, fără discuție, a influen
țat omogenitatea formației. 
Pe de altă parte, un rol ho- 
târîtor în conturarea acestei 
înfrîngeri la scor a avut-o 
forma slabă a celor doi por
tari Penu și Orban, care au 
blocat doar 6 șuturi în tot 
meciul, și lipsa de finalitate 
în atac, unde doar Chicid și 
Nica n-au putut suplini lipsa 
principalilor realizatori. Par
tida, disputată Ia Ostseehalle 
în prezența a 6 500 de specta
tori, a fost net dominată de 
gazde care au condus tot 
timpul. Au înscris 5 Miiller 
(6), Lubking (5), Munck (4), 
Ahrendsen (3), Bucher, Feld- 
hoff, Honnige, Neuhaus, Rog
ge, Schmidt pentru R.F.G. j 
Samungi (5), Gațu (3), Popes
cu (3), Oțelea (3), Chicid, Ma
rinescu, Iacob, Nica. Arbitrii 
danezi Paul Ovdahl și Knud 
Hjuler au condus atent și co
rect.

Dinamo Kiev a ciștigat „Cupa Dunării"la hochei
> In ultimul joc, Budapesta— București (tineret) 8-2 (1-0, 5-1, 2-1)

SOFIA, 15 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). — 
Duminică seara s-au încheiat 
pe patinoarul „Drujba" între
cerile din cadrul competiției in
ternaționale de hochei, dotată 
cu „Cupa Dunării”.

în primul 
s-au întîlnit echipele 
București (tineret) și 
ta, pentru a-și disputa locurile 
3—4. Formația română a făcut 
cel . ma j slab joc din actualul 
turneu, pierzînd cu scorul de 
2—8. Portarul Stoiculescu, ne
restabilit după accidentul de vi
neri, a apărat cu foarte multă 
prudență ; liniile de fundași 
(Corduban — Paraschiv, Kollo 
— Constantinescu și Sarkani — 
Todor) au fost nesigure, lăsîn-

du-i nemarcați pe jucătorii ad- 
verși; înaintașii au excelat în 
ratări copilărești. Florescu, Hu- 
țanu, P. Sgîncă au avut ocazii 
dintre cele măi favorabile dar 
n-au reușit - să‘finalizeze. în a- 
ceste condiții echipa Budapestei 

joc al reuniunii' a cîștigat destul de ușor, făr 
orașelor

Budapes-

Pentru locurile 5—6Sofia 
(tineret) — Belgrad 8—2 (2—0, 
2—2, 4—0).

Elena

pe locui 8 ia Moscova
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

Proba feminină din cadrul 
concursului international de 
patinaj artistic de la Moscova 
s-a încheiat cu victoria spor
tivei sovietice Elena Șceglova 
care a totalizat 1.235,1. puncte. 
Pe locurile următoare ș^au 
clasat Galina Grjibovskaia 
(U.R.S.S.) — 1.209,6 puncte, 
Sonja Morgenstern (PuD. Ger
mană) 1.172,1 puncte etc. Pâ- 
tinatoarea româncă Elena 
Moiș a ocupat locul 8 cu 
1.042,6 puncte.

La masculin, primul loa a 
revenit sovieticului Serghei 
Getveruhin cu 1.292,1 puncte, 
iar la perechi au cîștigat de 
asemenea gazdele prin Tama
ra Moskvina — Alexei Mîșin 
cu 229,5 p. Proba de dansuri 
a fost cîștigată de cuplul 
Anne-Rosse Bayer — Eber
hard Huger (R.D. Germană) 
cu 169,8 puncte.

Toma HRISTOV '

Henri Duvillard

să se întrebuințeze și fără să 
strălucească.

Au înscris: V. Zsitva (min. 
8), Menyhart (22, 29), Gyongydsi 
(27), Roszgony- (37, 54), Balint 
(39) și Galambo (56), pentru 
Budapesta, Huțanu (26) și Sar- 
kani (59) pentru București.

în partida vedetă, pentru 
locurile 1—2, Dinamo Kiev a 
învins selecționata Sofia cu 
9—1 (1—0, 3—0, 5—1), adjude- 
cindu-și trofeul.

Una dintre puținele faze dificile pentru dinamoviste. Constan
tinescu va recupera însă mingea preluată de Lia Iliescu

4). Timișorencele au jucat 
mai aproape de valoarea gaz
delor doar în primul set. în 
rest, Penicilina s-a impus ca
tegoric prin jocul variat la 
fileu, punctînd decisiv prin 
Căunei și Demetriu. A arbi
trat cu scăpări V. Dumitriu 
— Bacău. (D. Diaconescu — 
coresp. principal).

Ceahlăul Piatra Neamț — 
Rapid București (f) 0—3 (—6, 
—8, —3).

Farul Constanța — Univer
sitatea Craiova (f) 3—0 (6, 11, 
12).

Steaua — Politehnica Cluj 
(m) 3—0 (4, 6, 4). Glujenii, in
timidați de cartea de vizită a 
campionilor, au cedat foarte 
ușor. Bucureștenii, deși n-au 
jucat la nivelul lor, au cuce
rit victoria în 50 min. Re
marcați : Poroșnicu, Stamatc 
(Steaua) și Mateescu (Politeh
nica). (V. Săndulescu — co
resp.).

Progresul — Tractorul Bra
șov (m) 2—3 (—9, 12, —12, 12, 
—9). Pe linia bunei compor
tări din actualul sezon, bra
șovenii au cucerit o meritată 
victorie, la capătul a două 
ore de joc deosebit de pal
pitant. Au jucat bine Ferariu, 
Bărbuță și Banea de la Trac
torul, respectiv, Schăfler, Du
mitrescu și Păunoiu. Au arbi
trat cu greșeli St. Nobilescu 
și V. Voicu. (I. Dumitrescu).

Celuloza Brăila — Politeh
nica Timișoara (m) 3—2 (10, 
16, —5, —9, 11). Meci foarte 
pasionant în care scorurile 
au alternat în tot cursul se
turilor. Jucătorii Celulozei, 
după ce au condus cu 2—0, 
au cedat fizic, dar în ultimul 
set și-au revenit. Dumitru, 
Bărbulescu, Brandenburg (Ce
luloza), respectiv Coste și Nil- 
van au fost cei mai buni. (N, 
Costin — coresp. principal).

Politehnica Galați — Farul 
Constanța (m) 3—0 (4, 1, 8). 
Oaspeții au fost depășiți prin 
jocul variat și eficace al stu
denților Udișteanu, Popa (Po
litehnica) și Gornoviceanu 
(Farul) s-au evidențiat. (V. 
Ștefănescu — coresp.)

Petrolul Ploiești — Viitorul 
Bacău (m) 2—3 (—11, 14, —11, 
11, —15). înfrîngerea petro
liștilor s-a datorat lipsei lor 
de hotărâre și de coeziune în 
joc, precum și greșelilor în 
atac și la blocaj. (A. Cristea 
— coresp.).

3— 0 (11, 5, 1). Bucureștence- 
le au primit o replică ceva 
mai serioasă doar 
set, cînd G.S.M. a
4— 1, 10—9 și a 
litate la 11. Din 
ment oaspetele s-au prăbușit, 
acceptînd parcă voit o înfrîn
gere severă.

Medicina București 
București (f) 3—2 (5, 
—2, 10). Joc de nivel 
satisfăcător, care a 
evidență progresul cert făcut 
de tinerele mediciniste, cîști- 
gătoare merituoase. Singurul 
set mai echilibrat a fost al 
treilea, în care G.P.B. a con
dus cu 4—0, 6—2, 10—5, 12—8, 
dar a cedat într-un final pa
sionant. Remarcate : Zaha- 
rescu, Sudacevschi — excelen
te — și Grigore (Medicina), 
respectiv, Vlădeanu și Iones- 
cu. (A B.).

Penicilina Iași — Universi
tatea Timișoara (f) 3—0 (8, 5,

în primul 
condus cu 
avut ega- 
acest mo-

— CP. 
—4, 13, 

tehnic 
scos în

„CUPA 30 DECEMBRIE" LA PATINAJ ARTISTIC

0 reușită ridicare de cortină...
Milostivenia factorilor meteo

rologici a hărăzit patinatori
lor condiții bune de întrecere, 
în primul lor concurs de an
vergură. Nici ger prea mare, 
nici zăpadă... Și fiindcă nu e- 
xistau scuze, n-a mai fost ne
voie de ele. Pe cea mai bună' 
gheață pe care ne-o poate oferi 
patinoarul Floreasca, cei aproa
pe 60 de concurenți au dat un 
randament maxim. Evident, un 
maxim ce nu poate satisface 
cele mai exigente, pretenții, dar 
care — în limitele posibilități
lor prezentului — dă o notă în 
general satisfăcătoare acestei 
ediții a tradiționalei „Cupe 30 
Decembrie", examen public la 
proba de figuri libere.

Satisfacțiile sînt mai mujte la 
categoriile mici (cu care începe 
tabelul nostru de rezultate) și 
mai puține cu cît urcăm pe 
scara vîrsteler. Deci, de talente 
nu ducem lipsă, ci de valori 
confirmate. Iar încetineala cu 
care progresează unii dintre 
patinatorii în care se puneau 
mari speranțe acum un an, doi. 
este de-a dreptul îngrijorătoare. 
Ne referim în special la un 
fost campion de seniori, acum 
pe locul doi, precum și la am
bele perechi, evoluînd sub ni
velul acceptabil. Aceasta nu 
scade din meritele lui Sandu 
Dragoș, de pildă, un învingător 
net, posesor al unui stil cura
jos șl atletic, ca și ale Doinei 
Ghiserel, clasată prims dintr-un 
lot foarte omogen de competi
toare.

Pe echipe, trofeul revine ele
vilor antrenorului Gh. Roncea, 
primul loc fiind ocupat de Con
structorul cu 32 puncte. Urmea
ză : Școala sportivă nr. 2 30 p, 
Dinamo 16 p, I.E.F.S. 10 p.

O ultimă remarcă : patinajul 
artistic (figuri libere) se face 
cu muzică. Stația de amplificare 
de la Floreasca voia parcă să 
ne demonstreze contrariul. Și 
n-a reușit...

Radu VOIA

ÎNCEPĂTORI (sub 7 ani) : Fete: 
1 Dana Rădulescu ($e. sp. 2) 
9,0 p. ÎNCEPĂTORI (sub 10 ani): 
Băieți : 1. Ginghină D. (Constr.)
9.4 p Fete : 1. Emilia Țibula (Din.) 
15 9 o. COPII II : Băieți : 1. C. 
Ionita (Șc. sp. 2) 9,0 p ; 2. S. 
Sprinceană (i.E.F.S.) 8,1 p. Fete :
1. Felicia Pelmuș (Constr.) 13,3 p;
2. Mibaela Paraschiv (Constr.)
12.4 p ; 3. Silvana Suciu (Constr.)
11,8 p. COPII I : Băieți : 1. U. 
Cazacu (I.E.F.S.) 13,3 p. Fete : 
1. Cornelia Picu (Șc. sp. 2) 15.4 
p ; 2 Mirela Goleanu (Din.) 14.0 
p. JUNIORI II : Băieți : 1. M. Ion 
(Șc. sp. 2) 14,3 p ; 2. O. Goga
(i.E.F.S.) 14,3 p : 3. D. Panait
(Constr.) 13,4 p. Fete : 1. Adriana 
Preda (Constr.) 15,8 p ; 2. Ga
briela Voica (Din.) 15,5 p ; 3,
Paula Chiriță (Constr.) 11,7, p. 
JUNIORI I : Băieți : 1. At. Bulete 
(Șc. Sp. 2) 19,3 P ; 2. L. Cozia 
(Constr.) 16,8 p. Fete : 1. Doina 
Mitricică (Șc. sp. 2) 33,4 p ; 9. 
Anca Tănase (Șc. sp. S) 2ZA ; 3. 
Mariana ionel (Șc. sp. 3) 18,5 p. 
SENIORI : Băieți : 1. ». Sandu 
(Constr.) 37,7 p î 2, M. Stoeneseu 
(Șc. sp. 2) 36,7 p î 3. N. BelU 
(Constr.) 26,0 p. Fete s 1, Doina 
Gh) serei (Șc. sp. 3) 28,5 p; 3. 
Rodica Dîdă (I.E.F.S.) 27,1 ; 3.
Adina Caimacan (I.E.F.S.) 36,1 p. 
Perechi : 1. Letiția Păcuraru — 
Dan săveanu (Șc. sp. 3) 25,5 p î 
!. Daniela Popescu — Marian 
C.h* (\ F. F S '> 22,9 p.

Un frumos program de figuri libere a fost prezentat de Doi
na Ghișerel (Școala sportivă nr. 2), prima la categoria se
nioarelor Foto : V. BAGEAG

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI
ELIMINAȚI DIN

Aseară, la bazinul Lujniki 
din Moscova, au avut loc ulti
mele meciuri din cadrul grupei 
semifinale în G.C.E. la polo. 
Dinamo Moscova a învins pe 
N. G. Barcelona cu 3—2 (1—0, 
0—0, 1—2, 1—0), iar Dinamo 
București a întrecut pe Dyna
mo Magdeburg cu (F-4 (0—1, 
2—0, 2—1, 2—2). Deși învin
gători în ultima partidă, 
bucureștenii au ratat califica
rea, datorită golaverajului 
mai slab. Iată și clasamentul 
final al turneului
1. Dynamo

Magdeburg
2. Din. Moscova
3. Din. București
4. N.C. Barcelona

C.C.E. LA POLO
IUGOSLAVE 
ÎN GRUPA 
BELGRAD

1 16-12
1 10- 7
1 14-13
3 10-18

4
4
4
0

ECHIPELE 
CONDUC 

DE LA
BELGRAD 15 (Agerpres). în

ziua a doua a grupei semifi
nale de la Belgrad a „Cupei 
campionilor europeni" la polo 
pe apă, Partizan Belgrad a în
vins cu scorul de 11—2 (3—0, 
1—1, 3—1, 4—0) pe Marsilia, 
iar Mladost Zagreb a dispus 
cu 8—7 (1—2, 1—1, 3—2, 3—2) 
de Ferencvaros Budapesta.

In clasament conduce Mla
dost Zagreb cu 4 puncte 
(22—8), urmată de Partizan 
Belgrad — 4 puncte (15—5), 
Ferencvaros Budapesta 0 punc
te (10—12) și Marsilia — 0
puncte (3—25).

Coborîtorii francezi pe primele locuri
VAL d’XSERE, 15 (prin tele

fon). Duminică s-a încheiat, cu 
proba masculină de coborîre, 
„Criteriul primei zăpezi”. Cursa 
a fost dominată de francezi (4 
prezenți în primii 10 clasați), 
cîștigător relativ surprinzător 
fiind Henri Duvillard. Schiorii 
români au ocupat locuri modes
te, reflectînd în egală măsură 
posibilitățile lor de moment și 
handicapul numerelor de start 
proaste.

h Val D’ Isere
în clasament: 1. Henri Du

villard (Franța) 2:18,16; 2. Ber
nard Orcel (Franța) 2:19,28 ; 3. 
Jos Minsch (Elveția) 2:20,01 4.'
Gerhard Nenning (Austria) 
2:20,51 ; 5. Karl Schranz (Aus
tria) 2:20,82 ; 6. Stefano Anzi

• (Italia) 2:20,85; ...68. Dorin .Mun- 
teanu (România) 2:34,18; ...75. 
Dan Cristea (România) 2:36,85,

gfcM se gwlwfstM se gletifotbai se glilb
CORESPONDENȚE SPECIALE

Edu, autorul golurilor echi
pei Braziliei in meciul cu 

R.F.G.

0 LOVITURĂ de cap a lui denis law
Așa a luat sfîrșit seria in

vincibilă a lui F0. Liver
pool... Cu o lovitură de cap 
— specialitatea sa — scoția
nul Denis Law, bine servit 
de nord-irlandezul George 
Best, a adus lui Manchester 
United victoria cu 1—0, în 
min. 53, în derbiul etapei, 
disputat pe Old Trafford. în
vinsă, Liverpool rămîne totuși 
pe primul loc în clasament, 
periculos talonată totuși de 
Leeds United și Everton, care 
au jocuri mai puține. Aceasta

învinge pe
F.C. LIVERPOOL

HRINCVAROS

BUDAPESTA, 15 (prin telex).
S-a încheiat campionatul de fot
bal al Ungariei. Titlul a revenit 
din nou echipei Ferencvaros, 
care a cîștigat pasionantul duel 
cu Ujpesti Dozsa. In ultima e- 
tapă, ambele formații au jucat 
in deplasare. Ferencvaros a în
vins cu 3—2 pe Gyori Vasas, 
după o partidă extrem de echi
librată, golul decisiv fiind ope
ra lui Albert. Ujpesti Dozsa a 
dispus de Dunaujvaros cu 2—0, 
prin punctele marcate de Du
rai n șl Fazekas. 
varos a totalizat 
Ujpesti Dozsa 46

Din prima ligă
Videoton din Szekesfahervar ■ șl 
Szeged.

Astfel. Ferenc- 
47 puncte, iar 

puncte.
au retrogradat

din urmă a înscris a 9-a vic
torie consecutivă pe teren 
propriu, dispunind cu 1—0 de 
Southampton. Autorul golu
lui : John Hurst (min. 32). 
Leeds a luat conducerea în 
prima repriză prin golul mar
cat de Gray, dar cu 19 mi
nute înainte de finiș Peters 
aduce egalarea pentru West 
Ham: 1—1.

Iată și alte rezultate din a- 
ceastă a 23-a etapă: Burn
ley— Stoke City 1—1, Chelsea 
— Wolverhampton Wanderers 
1—1. Coventry City —-Arse
nal 0—1, Newcastle United — 
Ipswich Town 2—1, Notting
ham Forest — Sunderland 
1—0, Sheffield Vednesday — 
Queens Park Rangers 4—0, 
Tottenham Hotspur — Man
chester City 1—1, West Brom
wich Albion — Leicester City 
1—1.

în fruntea clasamentului 
ligii engleze se află F.C. Li
verpool cu 36 puncte (din 24 
jocuri), urmată de Leeds 
United cu 33 p (din 22), F.G. 
Everton 32 p (din 23). F.0. 
Arsenal cu 31 p (din 22), 
West Ham United cu 27 p 
(din 23) etc.

Mike AMBROSE

La Rio de Janeiro: Brazilia—R.F. a Germaniei 2-2 (2-0)

RIO DE JANEIRO, 15 (prin 
telex). Simbătâ, pe ■ stadionul 
Maracana, 50 000 de spectatori 
au asistat la un spectacol fot
balistic atractiv oferit de repre
zentativele Braziliei și R. F. a 
Germaniei. Meciul s-a încheiat 
la egalitate : 2—2 (2—0), după 
ce în prima repriză gazdele au 
dominat copios, iar după pau
ză — prin contrast — fotbaliștii 
vest-germanj au egalat și au 
fost aproape de obținerea go
lului victoriei.

Primul punct a fost inserts 
din lovitură liberă de Edu 
(min. 29). Pele a simulat exe
cuția și Edu, venit din urmă, a 
tras năpraznic de la 20 metri. 
După acest gol, Held a ratat o 
mare ocazie de egalare, iar în 
min. 37 Rivelino a șutat fulge
rător. portarul vest-german nu 
a putut reține și Edu, pe fază, 
a reluat în plasă. După pauză, 
Held reduce scorul, reluînd cu 
capul centrare» lui Dârfel (min. 
47). Cu un sfert de oră mai tîr- 
ziu, Fele este faultat de Schultz 
în careu, dar arbitrul Istvan 
Zsolt (Ungaria) refuză să acorde 
penaltiul. Egalarea survine în 
min. 73, cînd debutantul echipei 
oaspe, Gerwien, reia balonul 
prlntr-o foarfecă spectaculoasă 
în plasă. După egalare, echipa 
vest-germană are mai multe 
ocazii, dar scorul rămîne ne
schimbat. Au jucat formațiile :

BRAZILIA Picasso — Ju-

randir, Dias, Carlos Alberto, 
Gerson (Ze Carlos), Everaldo, 
Edu, Rivelino, Tostao, Pele, 
Cesar (Nado).

R.F.G. : Maier — Vogts, 
Patzke; -Weber (Lore-nz), Schulz, 
Beckenbauer, Dorfel, Overath

Etapa de duminică a cam
pionatului italian a consemnat 
o singură surpriză : Verona a 
învins, pe teren propriu, pe 
Juventus cu 2—1, în urma go
lurilor marcate de Bui și Pe- 
trelli, respectiv Anastasi. în 
rest, rezultate scontate. Frun
tașa clasamentului, Cagliari, 
și-a mărit avansul asupra ur
măritoarelor sale, Milan și 
Florentina, învingtnd acasă pe 
Pisa cu 3—0 (Riva, Boninsegna 
și Cera). Trebuie, de aseme
nea, consemnat rezultatul de 
egalitate (1—1, golurile fiind 
realizate de Jair, respectiv 
Lazzotti) obținut de Atalanta 
la Milano, în fața lui Inter, 
precum și faptul că acest re
zultat nu a putut fi schimbat 
de Suarez, care a executat o 
lovitură de la !1 m în brațele 
portarului oaspeților. Un re
zultat bun, 1—1, în partida 
susținută în deplasare cu Ro
ma (au marcat: Taccola, res
pectiv Sormani). Iată și cele
lalte rezultate : Torino-Fioren-

TENIS DE MASĂ

La „Crystal Palace" din 
Londra s-a desfășurat întîlni- 
rea internațională de tenis de 
masă dintre selecționatele An 
gliei și Iugoslaviei. Victoria a 
revenit oaspeților, cu scorul 
de 4—3. Cîteva rezultate t 
Barnes — Surbek 21—18, 
13—21, 18—21 i Neale — Sti 
panoici 15—21, 20—22 ; Neale 
— Surbek 13—21, 25—23
22—20; Barnes, Neale — Sur 
bek, Stipaneici 21—16, 12—21 
12—21.

(Wimmer), Held, Netzer, Vol
kert (Gerwien).

Selecționata R.F.G. va juca la 
18 decembrie la Santiago de 
Chile (cu Chile), iar la 20 de
cembrie la Ciudad de Mexico 
(cu Mexic).

iHIAȘIVA
tina 0—0, Bologna-Sampdoria 
0—0, Palermo-Lanerossi 2—1 
(Pelizzaro și Ferrari, respectiv 
Cinesinho), Napoli-Varese 1—1 
(Juliano respectiv Sogliano).

în clasament i Gagliari 18 p, 
Milan și Fiorentina 16 p. In
ter și Palermo 12 p, Verona, 
Juventus și Roma 11 p. în cla
samentul golgeterilor conduce 
Riva (Cagliari) eu 12 goluri, 
urmat de coechipierul său Bo- 
nisegna și Anastas! (Juven
tus) 7, Traspedini, Domenghi- 
ni și Taccola 6.

Cesara TRENTINI

• Eohfpa Dukla Fraga, a- 
flată ta turneu în R.F. a Ger
maniei, a fust învinsă eu sco
rul de 4—9 (2—0) de formația 
F.C. Kaiserslautern. în con
tinuare, fotbaliștii ceho
slovaci au jucat la Stuttgart, 
unde au fost învinși de echi
pa locală- cu 2—0.

c

^telex-radio telefon:

de

• în runda a 11-a a turneu
lui de șah de la Atena, V. 
Ciocîltea a remizat cu Sape- 
ras și ocupă locul 12 în cla 
sament, cu 3 țț p. Conduce Ka- 
valek cu 81/? p, urmat de Bo 
boțov 8 p, Parma 7*/a p.

• Asociația americană
tenis amator l-a desemnat pe 
jucătorul de culoare Arthui 
Ashe drept deținătorul primii 
lui loc în clasamentul pe 1968.

• Pugilistul filipinez Pedro 
Adigue este noul campion 
mondial la cat. ușoară (versiu
nea W.B.A.). în cadrul unei 
gale desfășurate la Manila, el 
l-a învins la puncte pe ameri
canul A. Pruitt.

• Intîlnirea dintre S. C. Va- 
sutas Budapesta și Cari Zeisc 
Jena (R.D.G.), din sferturile de 
finală ale C.C.E. la tenis de 
masă, a revenit, cu 5—1, ju
cătorilor maghiari, care s-au 
calificat în semifinale.
• In turneul internațional 

de handbal masculin de la Tbi
lisi, reprezentativa Ungariei a 
întrecut eu scorul de 30—20 
(14—10) selecționata Bulgariei.

• Tradiționala întilnire 
box dintre selecționatele 
juniori ale Ungariei și 
niei disputată la 
s-a încheiat cu scorul de 14—8 
în favoarea tinerilor pugiliști 
maghiari

de 
de 

Poto- 
Budapesta


