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TURUL CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A LA VOLEI

S-A ÎNCHEIAT
Dinamo (m) șl Penicilina (f) pe primele locuri

primei 
diviziei

Ion 
po- 
în-
Pe- 

în

absenta, formațiilor frun- 
■ Dinamo șl Steaua, cln- 
de â-și disputa „Cupa 
Box“, a . revenit cluburi-

CIND DOI SE CEARTA... 
PENICILINA CIȘTIGA !

dc două or! a clșdHot 
prin aDandon!

• In'j 
taș.e, 
stea-, 
F.R.
lor F-jțrul Constanța și Elec-
troputere Craiova.

Primii care • au intrat în 
ring au: 'fost boxerii • catego
riei .48 kgs F. ‘Ion (F) și C. 
Truică (E). Timp'de 3 minute 
cei doi combatanți s-au stu
diat, nici unul neasumîndu-și 
riscul vreunei acțiuni. în re
priza ’ a Il-a, constănțeanul a 
atacat în forță, l-a găsit pe 
craiovean cu cîteva laterale 
care l-au făcut pe Truică să 
termine repriza’ cu dificultate. 
In. ultimul rund, Petru 1 
1-ă trimis pe Truică la ’ 
dea, astfel, că decizia de 
vingător la puncte a lui ' 

i tru. Ion (F) a fost dată 
unanimitate.

Cat. 51 kg. M. Aurel (F) 
N. Dumitru (E). Ambii boxeri 
au. intrat imediat în „temă". 
Craioveanul, avantajat de a- 
lonjă și- cu un bun joc de pi
cioare. a evitat cu regularita
te atacurile dezordonate ale 
lui Aurel. în repriza a doua, 
Dumitru a primit un avertis
ment — pripit după părerea 
noastră. în rundul 3 a fost 
rîndul lui Aurel să primeas- 
cu un avertisment, așa că în 
această privință adversarii 
s-au găsit Ia egalitate. Deci
zia judecătorilor a fost însă : 
învingător Ja puncte Mihai 
Aurel (F).

La cat. 54 kg s-au întîlnit 
F. Manoie (F) și: N. Constan
tin (E). Cu înălțime de bas- 
chetbaliști. cei doi cocoși au 
schimbat — în prima repri
ză — lovituri de la distanță, 
în rundul doi, craioveanul, 
mai lucid, a plasat cîteva 
stingi la figură care l-au pus 
pe Manoie în vădită dificul
tate. Repriza a treia a fost la

Paul IOVAN

Iată-ne la sfîrșitul 
părți a campionatului 
A de volei. Ultima etapă a 
turului ne-a rezervat cele mai 
importante confruntări, atît 
la masculin cît și la feminin,

măr de puncte, fiind depar
tajate numai prin setaveraj.

Fără Îndoială, capul de afiș 
al ultimei etape a turului l-au 
constituit derbyurile progra
mate ieri în sala Floreasca.

încă o dată blocajul advers

Ion Mihăileanu (stingă) Intr-un schimb de lovituri, cu A. Iliescu. Craiovea
nul a învins prin abandon (Continuare în pag. a 2-a)

Corbeanu (Dinamo) „sparge" 
confruntări hotărîtoare pentru 
desemnarea liderilor de toam
nă. Fruntașele clasamentelor 
au primit replica urmăritoa
relor lor, în fața cărora au 
cedat, pierzînd totodată și 
primul loc. în felul acesta, 
lupta dintre pretendentele la 
titlul național se anunță și 
mai interesantă în retur, dat 
fiind faptul că atît Penicilina, 
Rapid și Dinamo (Ia fete), 
cît și Dinamo și Steaua (la 
băieți), totalizează același nu

Dinamo a cîștigat foarte 
ușor primul set (la 4), dar 
mai mult cu concursul ad
versarului, iar Rapid a ob
ținut avantaj în cel de al 
doilea, în condiții similare 
create, de data aceasta, de 
dinamoviste. în continuare, 
jocul a devenit ceva mai in-

(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatul de hochei înaintea
celei de a doua „reprize"

feri, mii de bucureșteni au 
luat loc în tribunele patinoaru
lui artificial pentru a urmări 
jocurile decisive din turul man
șei a doua a campionatului de 
hochei. Jocurile au fost frumoa
se, încălzind tribunele prin di
namismul fazelor și frumusețea 
acțiunilor de joc. Ca urmare a 
rezultatelor înregistrate Steaua 
s-a distanțat în clasament (22 
p) față de Dinamo (20 p).
O „DESCHIDERE" DE CALI
TATE : AVINTUL M. CIUC — 
AGRONOMIA CLUJ 5—5 (3—2, 

2—1, 1—2)
In prima partidă a după-a- 

miezii hocheistice de ieri s-au 
întîlnit pretendentele la me
daliile de bronz ale campiona
tului. Avîntul Miercurea Ciuc 
și Agronomia Cluj.

Meciul' a început în nota 
de dominare 
clujeni, care 
prin rapiditatea
prin omogenitatea valorică a 
celor două linii folosite. Avîn
tul i opus iureșului clujean un 
joc mai calculat, valorificînd 
astfel experiența mult mai mare 
a majorității hocheiștilor săi. 
Totuși, după o suită de mari ra
tări în min. 7 (la un interval 
de 10 secunde !), Agronomia și-a

a studenților 
s-au impus 
acțiunilor și

Foto. A. NEAGUOcazie rară ! Poarta Stelei „goală", totuși Dinamo ratează
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Luni 23 decembrie 1968

u aș fi vrut niciodată să 
scriu acest articol, deși de 
gîndit, l-am gîndit de sute 
de ori.

Deși am trăit în preajma 
fotbalului, în junglă cum 

spunem noi, mi-am propus prudent și 
înțelept, să nu vorbesc prea mult și 
să* nu scriu deloc despre- el.

Ca să nu pară ciudat ceea ce spun, 
trebuie să mărturisesc că am iubuit.și 
iubesc mult fotbalul. Prima mea „iu
bire" a fost Venusul și Petea Vîlcov, 
prima mea colaborare cu un antrenor, 
Vintilă Mărdărescu, primele mele sa
tisfacții sportive, golurile marcate cu 
echipa școlii. Desigur, Camil Petrescu 
a avut dreptate cînd a spus că nimic 
nu-i mai reconfortant ca o partidă 
bună de fotbal.

Dar mi-a fost totdeauna imposibil 
să înțeleg lumea fotbalului și eroii săi 
de scandal și cumplite dezamăgiri.

Antrenori de mare valoare, ca Stâ- 
viu Ploieșteanu sau Constantin Teașcă, 
sînt victime ale mărginirii . și imorali
tății unor jucători sau ai inconsecven
ței unor conduceri de cluburi.

Ani de zile de muncă sînt pulveri
zați de o vedetă semidoctă și capri
cioasă sau de conspirația unor jucă
tori comozi si necinstiți. Putem asista 
pasivi la o astfel de situație ?

Cum sînt posibile de atâta vreme, in 
sportul nostru românesc, în care se 
muncește cu abnegație și aproape țoa- 
te sporturile ou dot satisfacție, ctîtea 
lucruri imposibile ?

Toți cei care au luptat pe stadioane, 
știu că este greu să ajungi la valoare, 
la un stil, la o școală.. Nu este deloc 
ușor să obții succese ani în șir sau sa 
te menții mereu în frunte, așa cum. reu
șesc miraculos hanabaliștii, lupiătorn sau 
caiacistii și canoiștîi, .

Nu este prea ușor, să lupți ca Tn 
tir, volei, polo cu cei mai bum spor
tivi din 'lume și să-i învingi. De unde 
au găsit calități si resurse scrimerii ro
mâni, atît de bine cotați pe plan mon
dial. . .....

Cum vor putea fi uitate, izbinzife 
olimpice si mondiale, obținute fără 
cruțare, pînă la sacrificiu, de Nicolae 
Linca, Lia Manoliu, Viorica Viscopo- 
leanu, în împrejurări care au devenit 
pilduitoare ?

De ce ne emoționează și ne face să 
fim mîndri, fiecare joc al reprezenta
tivei noastre de rugby, chiar cînd. pier
de, ceea ce e foarte omenește și po
sibil ?

lata întrebări care stîrnesc, dar care,
■’*’ —-— nu-i

I

I
I

văzut concretizată superiorita
tea, poate mai ușor decît se aș
teptă, realizînd două goluri, pri
mul prin Gali și cel de al doi
lea prin Szanta. Și cu toate că

Călin ANTONESCU 
Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. a 4-a)

In cursul dimineții de astăzi

LOTUL NATIONAL DE FOTBAL
PLEACĂ ÎN ISRAEL

în cursul dimineții de astăzi, 
fotbaliștii lotului reprezentativ 
urmează să plece pe calea 
aerului în Israel. Ei vor sus
ține în zilele de 25 ți 31 de

cembrie, la Tel Aviv și Haiffa, 
două partide în compania re
prezentativei țării gazdă.

(Continuare în pag. a 3-a)

IN 1969 DIN NOU
PRIMA EDIJIE LA JUDO
A JOCURILOR

BALCANICE
DE GIMNASTICA

In zilele de 17 și 18 decem
brie a avut loc la Sofia Con
ferința pentru organizarea 
Jocurilor Balcanice de gimnas
tică. Au participat reprezen
tanți ai federațiilor- de specia
litate din s“
Iugoslavia 
stabilit ca 
Balcaniadei 
1969 la Varna (Bulgaria). A- 
mănunte despre acest eveni
ment intr-un număr viitor al 
ziarului nostru, in cadrul u- 
nui interviu pe care ni l-a 
acordat N. VIERU, secretar 
generai al Federației Române 
de Gimnastică, prezent la con
ferința de la Sofia.

Bulgaria, Grecia, 
și România. S-a 
prima ediție a 
să aibă loc tn

După ‘recenta: întrecere de 
judo „Cupa Federației", care 
s-a bucurat de un deosebit 
succes, la sfîrșitul acestei 
săptămîni (sîmbătă și dumi
nică) este programată în Ca
pitală o nouă competiție : 
faza orășenească a campio
natului universitar pe echi
pe. Vor participa formațiile 
Universitatea, IEFS, Poli
tehnica, IPGG, Agronomia și 
ASE. Regretabil că organi
zatorii (UASB) s-au oprit la 
sala de sport a Facultății de 
drept, mult prea mică pentru 
numeroșii amatori de judo.

Baia Mare, acest centru cu 
tradiție în sportul zăpezii, aș
teaptă cu nerăbdare sosirea 
iernii, care și aici, ca de alt
fel’ în toată țara, la mijlocul 
lunii decembrie s-a anunțat 
doar cu geruri, fără ninsoare. 
Schiorii băimăreni, de la cei 
mici pînă la cei mari, scru
tează înălțimile munților dm 
apropierea orașului, în spe
ranța că ie vor zări, în fine, 
albite, acoperite cu nea. Dar, 
deocamdată, chiar și pe cele 
mai înalte vîrfuri, la peste 
1300 m altitudine, pîrtiile sînt 
acoperite doar cu un strat 
subțire de brumă înghețată.

Ce pregătiri s-au făcut la 
Baia Mare pentru întâmpina
rea noului sezon de schi ? 
Stând de vorbă cu activiștii 
consiliului județean E.F.S., ai 
Clubului sportiv Baia Mare, 
cu antrenori și sportivi, am 
aflat că la ora actuală totul 
este pregătit minuțios pentru 
activitatea schiorilor. Și a- 
veam să ne convingem de a- 
ceasta...

PÎRTIE LĂRGITĂ ȘI DOUA 
SCHILIFTURI

Mogoșa, principala bază de 
schi a județului, unde au loc 
toate competițiile oficiale și 
locale ('pîrtia măsoară peste 
2000 m, cu o diferență de ni
vel de 600 m) este pregătită 
pentru antrenamente și 
concursuri. Pîrtia de coborire 
are un avantaj în plus față 
de alte trasee de schi din 
țară, prin faptul că, datorită 
orientării ei, N—V, zăpada se 
menține pînă târziu. în ier
nile cu zăpadă multă, pe Mo
goșa se schiază și în mijlo
ciii lunii aprilie. Dintre lucră
rile efectuate pînă în prezent 
amintim : lărgirea și nivelarea 
piftiei pe unele porțiuni : 
mici corectări la pantele unor 
viraje ; reconstruirea refugiu
lui aflat la jumătatea pîrtiei : 
punerea in funcțiune a celui

T.m« RABȘAN

(Continuare In pag. a 2-a)

M-am
băiat
• Albia nouă a „Crișuluî" • 

victorie • „Nu

în momentul acela, inevita
bil, cînd s-a umplut paharul 
răbdării și al amărăciunilor, 
toate adevărurile — triste, du-

P»L STARTULUI

se pare, că pe unii, nici măcar 
ating.

Cum este posibil ca într-o țară so
cialistă, în care muncitorul minier, omul 

sf toți laolaltă, pentru mai binele pa
triei, ’ cîfeva „mari talente" într-un sport 
considerat „tabu", sâ năruie încrederi 
și muncă, sâ compromită oameni de 
idee și caracter și să facă aproape 
imposibilă, o disciplină mult iubită și, 
poate, chiar cea mai frumoasă.

Lumea sportului românesc a fost îm
părțită periculos și nedrept în două : 
fotbalul și celelalte sporturi. Fotbalul 
este privit ca un sport aparte, iar 
fotbalistul ca un individ neobișnuit, o 
„rara avis".

Vedeta, în orice domeniu de activi
tate, trebuie să dovedească inteligen
ță, valoare, demnitate. Ea are tot atâ
tea obligații, cîle avantaje, 
este cu atît mai pretențios, 
vedeta este mai valoroasă.

Numai în fotbal este altfel, 
balul îl poate sancționa sever 
Gruia, unul din cei mai buni jucători 
din lume. Fotbalul se lasă de ani de 
zile șantajat de toate „speranțele" ra
tate și de toate „vedetele" obscure.

Se dezvăluie culisele boxului și ciclis
mului, se sancționează juridic dopajul, 
se pierd medalii de aur pentru amato- 
risme deghizate.

Fotbalul este chiar o mafie ? Dincolo 
de zidurile Iui chinezești nu poate stră
bate nici o concepție și nici o înnoire ?

Este drept ca milioane de oameni, 
de ani și ani de zile să roșească și să 
clatine grav din cap, cînd se vorbește 
despre fotbalul românesc ?

Se cunosc cele 1001 cauze care „frî- 
nează" progresul fotbalului nostru. Ci
neva, după epopeicul meci de rugby 
cu Franța și victoria noastră la hand
bal asupra Cehoslovaciei, gîndindu-se 
la fotbal, n-a spus decît : — Oamenii I 
Doar ei. Cum sînt, cît știu, cît vor. 
Oamenii. Nimic altceva, decît oame
nii I...

Icialistâ, în care muncitorul minier, omul
. ;de- ștîinta și _ artistul se sfrâduie, fiecare

I

Publicul 
cu cît

Hand-
pe

I
II

Complexul Borșa, înconjurat de splendide înă 
țimi, oferă iubitorilor schiului condiții natura

Ie excelente Virgil LUDU

făcut
mare!

Disciplina echipei 
vom retrograda !"

ieșit la lumină, 
prea tîrziu pen-

reroase — au
Tîrziu, dar nu 
tru ca operația decisivă să de
vină inutilă, se înfăptui» la

prima

și actul de curaj atît 
întîlnit — din păcate —

Oradea 
de rar 
in fotbalul nostru. Un stol de 
17 „păsări călătoare" zburau

de pe malurile Crișuluî spre 
alte meleaguri, după ce multă 
vreme găsiseră aici culcuș cald 
șl cite altele ! în urma lor — 
nici un regret. Doar, izolat, te
meri că, în felul acesta, echipa 
nu va rămîne nici în „B”. 
Unde se mal văzuse ca dintr-o 
dată, peste noapte, în locul u- 
nei echipe de vedete (chiar, așa, 
din cele venite mai mult după 
căpătuială) să se alinieze o e- 
chipă formată aproape în în
tregime din juniori ?

Nu există altă soluție. Nu se 
putea da înapoi. Actul curaju
lui nu admite concesia. Și îna
inte de toate era vorba de un 
principiu. Fotbalul modern tră
iește deopotrivă din experiență,

tinerețe și vigoare. Cu timpul, 
vor căpăta și juniorii expe
riența căreia — fapt unanim re
cunoscut — îi erau tributari.

Locul 7 în primul an după 
retrogradarea din „A“. Locul 
2 — în anul următor — și po
sibilitatea de promovare, prin 
baraj, din nou în primul cam
pionat al țării. Scepticii zîm- 
beau neîncrezători. Pentru ei, 
Kociș, Serfozo, frații Kun, Să
rac, Katona, Popovici sau Șudi 
erau tot „creșa de copii" a 
Crișului și încercarea echipei 
de a-și relua locul în „A“ echi-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare tn pag. a l-a)
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PREMIERA REUȘITĂ ULTIMELE CONCURSURI ALE ANULUI

Ia porțile eonsaerăriiO Tinevetial bate 
• Cal eu mistere

ORAȘUL, GH. GHEORGHIU- 
DEJ, 22 (prin telefon, de ta tri
misul nostr.u). „Cupa Federației 
Române de gimnastică", această 
întrecere in. premieră din ca
lendarul competițional, reunind 
— pe baza locurilor ocupate 
de-a lungul întregului an în 
întrecerile îxnterrsaționale și in
terne — pe cei mai buni spor
tivi la toate categoriile de cla
sificare, a îmsemhat o reușită 
din multe jșiuncte de vedere. 
Trecerea în revistă a celor mai 
valoroase forțe', existente la ora 
actuală, conturarea nivelului a- 
tins de gimnaș&'i noștri fruntași 
și a eventualeior lor șanse în 
luptă cu cei mu burii sportivi 
din Europa și dgn lume vor da 
posibilitate antrlenorilor și spe
cialiștilor, care au urmărit a- 
ceastă întrecere), să acționeze in 
acele direcții «care vor decide 
în cea mai mare măsură succe
sele viitoare. Pentru început să 
reținem cîteva din aspectele 
desprinse din “întrecerile pri
mei ediții a .Cupei F.R.G." •

• Prezența a 25 de maestre 
într-un cancurs individual este 
un fapt ce trebuie subliniat. Nu 
va fi decît în folosul gimnasti
cii noastre feminine ca Elena 
Ceampelea, Lucia Chiriță, Rodi 
ca Apăteanu sau Rozalia Fiii 
pescu să șfâe că sînt talonațe 
îndeaproape de tinere foarte ta
lentate și cit. mari perspective, 
cum sînt Rodica Seconșan, Mia 
Variu, Anca Grigoraș, 
Dornea, Ștefania Bacoș, 
vor putea, foarte curînd, 
pire la 
nală

Marcel 
de a fi prezentat o echipă de 
șase maestre (dintre care unele 
practică gimnastica doar di-n 
1965), dintre care Ileana Coman 
și Anca Grigoraș nu au împli
nit încă 12 ani!

• Ștefania Bacoș (Liceul nr. 
4 Timișoara, antrenor Norbert 
Kuhn), a urcat pe podium, la 
proba de sol, pe treapta a treia, 
alături de Elena Ceampelea - 
locul I. Nu-i stătea de loc rău. 
Bine ar fi dacă Ștefania s-ar 
gindi și la un schimb de locuri..

• Celui cu minere i-a triat 
serios pe gimnaști. Doar doi 
dintre concurenți au făcut față 
exigențelor acestui aparat: Gh. 
Mutu și Petre Mihaiuc. Este 
mult prea puțin pentru un con
curs de maeștri.

Introdusă după J.G. de la 
Tokio ca cea mai mică din
tre categoriile de greutate, 
„semimuscă" (pină la 48 kg) 
și-a desemnat la Mexico pri
mul campion olimpic. Oficia
lizarea acestei categorii a 
constituit un succes pentru 
cei care i-au susținut nece
sitatea. dar deocamdată nu 
s-au confirmat așteptările op
timiste ale acestora.

La Congresul A.I.B.A. des
fășurat înaintea campionatu
lui european de la Roma 
(1967) s-au luat în discuție, 
printre altele, și propunerile 
de înființare a două noi ca
tegorii de greutate : semimus
că și supergrea. Necesitatea 
categoriei celei mai mici a 
fost susținută în mod deose
bit de țările asiatice, datorită 
parti,cularităților fizice ale 
sportivilor respectivi, iar in
troducerea unei categorii mai 
mari decît cea mai mare e

mai multor 
motivată prin 
prezentare la

ample discuții, argu- 
și exemplificări, ca- 

semimuscă a ieșit...
iar categoria

de 
afi- 

al 
ex-

xistentă (propunere făcută de 
reprezentanții 
țări) a fost 
tendința de 
marile competiții internațio
nale a unor „uriași" la cate
goria grea (peste 81 kg) care, 
cu zeci de kilograme în plus 
față de adversari, creau aces
tora un handicap materiali
zat în alonjă și tăria lovitu
rilor.

După 
meri țări 
tegoria 
învingătoare, 
supergrea a fost... abandona
tă ! Și era normal să se ob
țină aceste rezultate. întrucît 
argumentele în primul caz a- 
păreau ca realități generali
zate la un număr mare 
tari cu federații de box 
liate la A.I.B.A.. iar în 
doilea caz se refereau la 
cepții, greu de dovedit a fi 
hotărâtoare în rezultate, a- 
tunci cînd se iveau.

Turneul de box din cadrul 
3.O. din Mexic a permis însă 
unele constatări pe cît de in
teresante, pe atît de necesar 
a fi reținute, atunci cînd se 
analizează, la nivel înalt de 
competentă, formarea unei e- 
chipe reprezentative și pre
gătirea acesteia pentru par
ticipări la mari competiții 
ternaționale.

Din 13 țări asiatice cu 
derațil de box membre 
A.I.B.A.. numai 3 au avut re
prezentanți la categoria semi
muscă, a cărei necesitate o 
susținuseră cu tărie. Doi din
tre aceștia au fost eliminați 
în primul tur al competiției, 
singur sud-coreeanul Yung- 
lu Jee reușind să se califice 
In finală.

in-

le
ale

saa furai caudine ?
® Vasile Coșariu (Politehnica 

Timișoara) nu s-a prezentat la 
sol în concursul primilor cla
sați pe aparate, pe motivul, că 
îșl rezervă forțele pentru urmă

toarele probe. La cal cu minere, 
prima dintre acestea, Coșariu a 
ratat exercițiul, primind no
tă 2 1?

9 Primilor clasați la indivi
dual compus, Elena Ceampelea 
și Petre Mihaiuc, așa după cum 
arată calculul hîrtiei, le pro
nosticăm de pe acum clipe gre
le la viitoarea ediție. In primul 
rind din partea foarte tinerilor 
gimnaști!

un loc în echipa

Felicia 
care 

să as- 
națio-

Felicitări antrenorului 
Duncan pentru curajul

Constantin MACOVEÎ

Ii o die a Apăteanu la paralele inegale

lui Gîju și implicațiile iui

de boxeri slăbiți în 
cunoscuți si consa- 

categoria muscă, 
aceștia s-au aflat:

In intenția de a prezenta 
la noua categorie boxeri cu 
mai multă experiență, cu a- 
lonjă superioară adversarilor 
și lovituri ceva mai puterni
ce, foarte mulțe țari au fost 
reprezentate la categoria se- 
mimuscă 
greutate, 
erați in 
Printre 
Carbonell (Cuba), Skrzypczak 
(Polonia), Zaporojeț (U.R.S.S.) 
și chiar Watanabe (Japonia).

Urmarea a fost că doi din
tre cei menționați au fost în
vinși în primul meci, unul în 
meciul preliminar următor, 
singur reprezentantul Poloniei 
reușind să cîștige _ trei me
ciuri, ca apoi să fie stopat și 
el în semifinale. Și în felul 
acesta a luat drumul Vene- 
zuelei medalia de aur_ a ca
tegoriei, pe care asiaticii erau 
siguri că o vor cuceri, și Ia 
care cei mai sus. citați 

cum aveau pretenții.
Ce s-a petrecut în conti

nuare la categoria „muscă" 
poate fi tradus prin prover
bul nostru : „Cine fuge după 
doi iepuri...1'.

Polonezul Olecli. în vîrstă 
de 29 ani, folosit în locul lui 
Skrypczak, dar departe de 
forma sportivă din anii pre
cedent!, a reușit cu o victorie 
prin neprezentare și una prin 
rănirea adversarului, cu o 
decizie discutabilă acordată 
cu 3—2 în meciul cu ugande
zul Rwabogo' și o victorie- 
cadou în meciu] cu Ciucă, să 
ajungă pînă în finala cate
goriei, unde a fost învins de
tașat, iar mai puțin experi
mentalii Nakamura (Japonia) 
și Novikov (U.R.S.S.), folosiți 
în locul celor slăbiți pentru 
semimuscă, nu au reușit să 
întreacă decît cite doi adver
sari.

Se poate conchide în acest 
fel că apariția categoriei se
mimuscă a fost 
chiar și pentru alte 
afara celor asiatice, 
manifestă tendința ca 
ța ei să tenteze, în 
rîr.d, prin posibilitatea obți
nerii unei medalii sau a unui 
titlu în 
în acest 
esențial 
hotărârii 
grija față de integritatea fi
zică a boxerilor prin evitarea 
fluctuațiilor, în limite nesă
nătoase, a greutății acestora.

Analizarea în amănunt a 
aspectelor menționate 
necesară pentru noi, 
cînd că atît la nivelul 
zentativelor naționale 
mod deosebit în activitatea 
pugilistic# internă, practica

justificată, 
țări în 
dar se 
prezen- 
primul

plus, înlăturîndu-se 
fel tocmai elementul 
care a stat Ia baza 
adoptate de A.I.B.A.:

apare 
cunos- 
repre- 
și în

• Antrenorii băcăuani Mari
na și Mircea Bibire au prezen
tat în concurs mai multe gim
naste. care s-au comportat bine 
și au ocupat poziții fruntașe la 
categoriile IV, II și I. N-am 
înțeles însă de ce nu și la 
categoria maestre. Valoarea a- 
ratată de Felicia Dornea, Ga
briela Constantinescu și Maria 
Mocanu le îndreptățea să se 
„bată” și ele cu maestrele. Nu-i 
așa, tovarășe Bibire 7

• Gimnastica artistică a fost 
o prezență foarte agreabilă ală
turi de cea sportivă. Victoria 
Vilcu, Iulia Zaharia și Ileana 
Nicolae (primele clasate) au o- 
ferit spectatorilor exerciții cu 
multe elemente de mare virtuo
zitate și înaltă măiestrie. Au 
fost posibile, de data aceasta, 
chiar și mai puține târguieli în 
arbitraj. Ajutorul dat de arbi- 
trele de la „sportivă" s-a do
vedit, deci, util.

slăbirii sau îngrășării excesi
ve a boxerilor se manifestă 
intens, lucru care, după cum 
s-a văzut, nu se dovedește pro
fitabil și — în plus — poate 
constitui un pericol pentru 
sănătatea boxerilor.

Este suficient să amintim 
finala campionatului nostru 
național de seniori din acest 
an, cînd mulți boxeri slăbiți 
pentru categoria semimuscă 
au fost întrecuti de tînărul 
Petre Ganea, mult mai puțin 
cunoscut și cotat în acel mo
ment. Același lucru, se poate 
spune și despre Dumitru Da- 
videscu. Ion Nica și alții 
care, slăbiți în cîteva rînduri 
pentru noua categorie, nu au 
obținut rezultatele scontate.

Și fiindcă sîntem la acest 
capitol, este necesar să ne’ re
ferim la un anumit aspect al 
„cazului 
„cocoșilor" .. __ ___ _ __ _
tat la J.O. din Mexic cu 

Gîju". Campionul 
noștri s-a prezen-

1 o

frumoasă carte de vizită: de
ținător al centurii europene 
— ediția 1967, victorios în 
multe întîlniri interne și in
ternaționale în fața unor ad
versari redutabili, simbol de 
tehnicitate și spectaculozitate 
în meciurile sale, de înalt ni
vel pugilistic. Conștiincios în 
pregătire, animat în perma
nentă de voință și ambiție 
sportivă, modest și discipli
nat în viața particulară, cam
pionul „cocoșilor" europeni a 
urcat în ringul olimpic hotă
rât să-și dovedească superio
ritatea.

$1 după primul meci, cîști
gat de o manieră entuzias- 
mantă în fața americanului' 
Goss, puțini erau aceia care 
nu-1 vedeau ajuns în finala 
categoriei, unde în mod nor
mal ar fi trebuit să-1 întâl
nească pe sovieticul Sokolov, 
în fata căruia avea de luat 
o revanșă după înfrângerea 
suferită, cu cîteva luni înain
te, la turneul internațional 
din Olanda.

Sokolov a ajuns în finală, 
dar în locul lui Gîju a avut 
ca adversar — și l-a surcla
sat — pe ugandezul -Muk- 
wanga, care reușise marea 
surpriză a categoriei, scoțîn- 
du-1 din luptă pe campionul 
nostru în repriza a doua a 
meciului din turul doi, pre
liminar. Cum a fost posibil 
acest lucru ?

Putem accepta noțiunea de 
accident ca singură explicație, 
convinși că nu greșim față 
de noi înșine și față de viito
rul sportiv al acestui dotat 
boxer ? S-ar comite o mare 
greșeală, fiindcă în apropie
rea ringului sau în fațn mi
cilor ecrane, am văzut cu

Sîmbătă și duminică, atleții 
B-au întîlnit pentru ultima oară 
în acest an pe pistă.

In sala Floreasca II din Ca
pitală trebuiau să se desfășoare 
nu mai puțin de trei concursuri; 
cum însă, din lipsă de concu
renți, întrecerea prăjiniștilor 
bucureșteni nu a mai avut loc, 
lată rezultatele celorlalte com
petiții.

• Sîmbătă, în organizarea 
comisiei sportive a Centrului 
Universitar București, s-a dis
putat un triatlon studențesc. 
Cum era și normal, pe primul 
loc la băieți s-a clasat maestrul

Campionatul diviziei A

decisiv, giuîeșten- 
schimbat terenul 
substanțial (8—4), 

căzut fizic, ne- 
decît un punct

teresant Rapidul a condus 
de la început cu 4—1, 8—2, 
10—3, 11—4, 12—6, însă a co
mis numeroase greșeli, permi- 
țînd adversarilor să realizeze 
9 p. consecutive, dintre care 
4 direct din serviciu, și... 12 
—15 1 Cel mai disputat a fost 
setul al patrulea, în care Di
namo a jucat mai bine în 
prima parte cedînd însă în
tr-un final foarte disputat: 
în setul 
cele au 
cu avantaj 
dar au 
maireușind 
față de dinamoviste, care au 
cîștigat astfel întîlnirea cu 
3—2 (4, —5, 12, —15, 9).

Arbitrii V. Chioreanu — 
V. Moraru (Cluj) au condus 
corect formațiile : Dinarno: 
Bogdan (Nodea), Popescu (Ze- 
teș), Zeteș (Gheorghescu), Ște- 
fănescu (Nodea, Iiiescu), Ilies
cu (Șorban), Constantinescu 
(Iliescu) ; Rapid : Szekely, 
Baga, Rebac (Dîngă), Tudora, 
Bălășoiu (Dîngă), Chezan.

în urma acestui rezultat, și 
prin victoria Penicilinei Iași 
asupra U. Cluj, ieșencele în
cheie turul pe primul loc.
STEAUA : K.O., DINAMO :

LIDER
Un derby pregătit timp de 

11 etape, atît de către cam
pioni (neînvinși în tur pînă 
la acest meci), cît și de către 
dinamoviști ('care lăsaseră un 
punct pe malul Begăi), pen
tru care ultima etapă însem
na : acum sau niciodată. 
Intrați pe teren cu acest 
gînd, dinamoviștii au arătat, 
într-adevăr, un plus de vom- 

exemplu, sau din meciul 
americanul Goss, disputat 
cîteva zile înainte, că pa- 
aceia făcuți numai îna-

caracterizau pe 
în sfîrșit — că 
negrului găseau 

bărbia lui Gîju, 
pe par- 
meciuri 

adversari mai

înlătu- 
viitor, 

să gă- 
eșecu-

toții că Gîju din meciul cu 
Mukwanga nu a fost Gîju 
din meciul cu Puiu Nicolae 
de 
cu 
cu 
șii
poîa sa și care în finalul pri
mei reprize se transformase
ră în fugă, nu aveau nimic 
comun cu deplasările deru
tante urmate de lovituri pre
cise care-1 
Gîju și — 
„dinamitele" 
foarte ușor 
neatinsă altă dată 
cursul unor întregi 
disputate cu 
valoroși.

S-a întîmplat totuși ceva !... 
Și mergînd pe linia obiecti
vitătii și a necesității 
rării unor greșeli în 
trebuie să căutăm și 
sim cauzele reale ale 
lui și partea de vină ce apar
ține atît sportivului cît și ce
lor care s-au ocupat de pre
gătirea lui.

Greutatea normală a cate
goriei cocoș este de la 51 kg 
pînă la 54 kg. Gîju se înca
drează foarte greu în aceste 
limite, fapt confirmat și de 
o declarație a sa în luna mai 
a.c. : „îmi este imposibil să 
mai slăbesc. Nu mai am ce 
da jos de pe mine. Mușchii 
nu pot fi... topiți de băile de 
aburi.. Nu poți fi puternic în 
ring dacă ai o foame perma
nentă. Fără să caut scuze, vă 
mărturisesc sincer că din 
cauza eforturilor de a rămîne 
«cocoș» am pierdut primul 
loc la turneul internațional 
din Olanda".

_Noi îl credem ! Dar, de aici 
pînâ la... 5—6 kg în plus pes
te limita superioară a cate
goriei lui, cu cîteva săptă- 
mîni înaintea plecării în Me
xic. se pare că este mult prea 
mult sub aspectul greutății 
și mult prea puțin, dacă vor
bim despre controlul efectuat 
de antrenor și medicul de lot, 
precum și despre autocontrol, 

în ideea de a-1 păstra pe 
acest valoros reprezentant al 
boxului nostru, este necesar 
ca. pe baza unui 
aviz medical, să 
că : ori trecerea 
gorie superioară.
rea pregătirilor, pe toată du
rata lor, la o greutate mult 
mai apropiat” de 54 kg, dacă 
se constată că poate rămîne 
în limitele acestei categorii. 
Fiindcă, antrenamente făcute 
cu 59 kg într-o perioadă de 
pregătire, nu-ți prea folosesc 
la nimic, sau în cel mai bun 
caz numai la un meci-două, 
într-o competiție-maraton în 
vederea căreia te-ai pregătit 
Si pe parcursul căreia trebuie 
să-ți menții fizicul... slăbit 
cu 5 Numai în aceste 
condiții fugi din fața unui 
adversar, picioarele si brațele 
nu-ți mai ascultă comenzile, 
„dinamitele" unui Mukwanga 
îți găsesc destul de ușor băr
bia !

documentat 
se hotăras- 
la o cate- 

ori efectua-

Constantin CHIRIAC 
arbitru-judecător al A.I.B.A. 

sportului Silviu Hodoș, al doi
lea decatlonist al țării. Rezul
tate : S. Hodoș 2 281 p (50 m — 
6,1 ; lungime — 6,71 ; greutate — 
13,42), S. Lupan 2 004 p, Em. 
KTiloi.in 1817 p (toți trei de la 
Inst. Politehnic). Pe echipe: 1. 
Inst. Politehnic 10 847 p, 2. Inst. 
Agronomic 8 699 p, 3. A.S.E. 
8 646 p, 4. Inst. Construcții 8 511 
p. întrecerea studentelor a re
venit pentatlonistei Anemarie 
Vitalioș (Inst. Politehnic), care a 
totalizat 2 332 p (50 m — 7,1 ; 
lungime — 5,29; greutate — 
9,44), urmată de Maria Dobre 
(I.E.F.S.) cu 2 263 p și Maria

, Co-
Tirlici,

Derzei), 
STEUA:

Rauch), 
Cristiani

(Rauch),

(Bînda, 
Bînda),

Bartha

ță, alături de evidenta lor 
superioritate tehnică, și tac
tică. A fost un meci de fac
tură ridicată, oare a făcut ca 
publicul să freamăte deseori. 
Și poate ar fi fost și mai in
teresant dacă jucătorii de la 
Steaua (deficitari la blocaj, le 
executarea serviciilor și cu 
atacuri șablon) s-ar fi pre
zentat la nivelul adversarilor 
lor. Victoria dinamovistă ou 
3—0 (7, 7, 14) este clară și 
incontestabilă, datorindu-se 
jocului variat, combinativ, 
percutant în atac, sigur în 
linia a doua, precum și unui 
blocaj prompt și agresiv. In 
fața lui Dinamo, steliștii s-au 
zbătut fără folos, au fost 
obligați să comită nenumăra
te greșeli, nereușind să cree
ze dificultăți învingătorilor 
decît în ultimul set, DINAMO: 
Schreiber, Smerecinschi. 
zonici (Corbeanu), 
Corbeanu (Papugiu, 
Stoian (Papugiu); 
Poroșnicu
(Rotaru, 
(Stamate), 
Crețu (Ionescu, Bînda), Iorga. 
Au arbitrat cu greșeli în fi
nalul setului trei (fără a in
fluența însă rezultatul) 
D. Medianu și N. Beciu — 
București.

în deschidere, s-au întîlnit 
formațiile feminine Medicina 
și Farul Constanța. Oaspetele 
au -cîștigat cu 3—1 (7, —14, 
12, 6), după un joc de slab 
nivel tehnic.

A. BREBEANU 
I. DUMITRESCU

VIITORUL BACAU — RA
PID BUCREȘTI (m) 3—1
(—12, 10, 9, 11). Ambele echi- 
au reușit să ofere un specțar 
col voleibalistic rar întîlnit la 
Bacău.

Iancu —corep. principal).
TRACTORUL BRAȘOV — 

PETROLUL PLOIEȘTI (m) 
3—0 (10, 13, 10).

POLITEHNICA CLUJ — 
CELULOZA BRAILA (m) 
3—1 (13, 6, —11, 10).

UNIVERSITATEA 
ȘOARA
NEAMȚ (f) 3—2 (10, —12,
12, —12, 10). Partidă drama
tică, în
avut o comportare bună, dar 
n-au reușit să se concentreze 
în finalurile seturilor 3 și 5. 
Studentele au fost la un pas 
de înfrîngere. (P. Arcan — 
coresp. principal).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
PENICILINA IAȘI (f) 0—3 
(8, 3, 9). Victorie clară a oas- 
petelor, datorită unui atac 
mai decisiv. ClujenceJe au ac
ționat timorate. (R. Radvany
— coresp.)

C.S.M. SIBIU — C. P. 
BUCUREȘTI (f) 3—2 (2, —5, 
—12, 1. 9). UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — I.E.F.S. BUCU
REȘTI (f) 0—3 (14, 7, 5). FA
RUL CONSTANTA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI (tn) 
3—2 (—11, 13, —1, 11, 10). 
Meciul Politehnica Timișoara
— Politehnica Galați se va 
juca marți.

TIMI-
CEAHLAUL P.

care oaspetele au

Schiul băimâreun
(Urmare din pag. 1)
al doilea schilift ș.a. Re-

de

de , ,
fugiul, o micuță cabană de 
lemn construită în stil mara
mureșean, compusă dintr-o 
singură încăpere, avînd o 
masă, bănci, cămin, lumină 
electrică, va fi de un real fo
los în special arbitrilor 
concursurilor de schi.

Urcușul concurenților pe 
pîrtie se va face în iarna a- 
ceasta cu două schilifturi. 
Unul, nou, de 200 m (cel de 
jos) și altul de 400 m (cel de 
sus). Ambele schilifturi se 
află în stare de funcționare. 
La schiliftul de sus s-a mă
rit considerabil capacitatea, de 
la 7—8 pînă la 30—35 de per
soane.

Amintim că din complexul 
de măsuri ce vor fi luate în 
viitorul apropiat pentru tran
sformarea Mogoșei într-un 
centru de turism și schi de 
prima clasă (reconstruirea 
cabanei, construirea unui res
taurant pe vîrful Mogoșa) face 
parte și amenajarea pentru 
schj în nocturnă a porțiunii 
de jos a actualului traseu 
slalom.

O NOUA SECȚIE 
DE PERFORMANȚA

Clubul sportiv Baia Mare 
inaugurează noul sezon cu 
înființarea unei secții de per
formanță. Tînărul antrenor 
Vasile Gorog, un fost schior 
fruntaș din oraș, pregătește 
un lot de peste 30 de tineri, 
în majoritate elevi între 12—48 
ani, și cîțiva seniori, printre 
care 2—3 cu categorii supe
rioare de clasificare. Aceștia 
vor participa în iarna lui ’69 
la 11 concursuri. La ora actu
ală, dotarea secției e însă 
cam săracă: 12 perechi de 
schiuri, dintre care doar 6 
de performanță, cîteva garni
turi de bocanci, echipament 
etc

PREOCUPĂRI PENTRU 
VIITORII PERFORMERI
Și în iarna aceasta vor 

funcționa la Baia Mare și în 
unele localități din județ cen
tre de schi. La aceste centre, 
sub îndrumarea unor instruc
tori, tinerii îșl vor însuși, cu 
precădere, elementele princi
pale ale tehnicii schiului (co
piii de pe aceste meleaguri 
învață să schiez© acasă și la 

Bucșe (Inst Agronomic) 1872 
p. In clasamentul echipelor : 1. 
Inst. Politehnic 6 952 p, 2. A.S.E. 
6 308 p, 3. Inst. Agronomic 5 854 
p. (OCTAVIAN ANDRONIC — 
coresp.).

• Duminică dimineața, la 
starturile concursului cu. parti
cipare deschisă, au fost prezențî 
foarte puțini sportivi. Cele mai 
bune performanțe (6,1 și, res
pectiv, 6,9 s) le-au Înregistrat la 
50 m dinamoviștii Cristian Da- 
nielescu și Ruxandra Marinescu. 
(NICOLAS D. NICOLAE — 
coresp.).

SA iNCKflAT TURUL CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A

r
Sîmbătă și duminică s-a dispu

tat etapa a. IX-a a. campionatului 
diviziei Â, cu. care s-a încheiat pri
ma parte a competiției. La femei, 
pe primul loc se află LABOMET 
BUCUREȘTI, iar la bărbați pe
trolul PLOIEȘTI, Ia egalitate de 
puncte cu VOINȚA TG. MUREȘ, 
dar cu mai multe popice; dobo- 
rîte.

iată, pe scurt, meciurile etapei 
a IX-a :

sale.

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI—VOINȚA 

BUCUREȘTI 3 334—2 502 p. d. Ju
cătoarele de la Voința au între
cut toate așteptările. Pe lingă că 
au cîștigat partida la scor, ele au 
stabilit și cel mai bun rezultat 
al echipei din turul campionatu
lui. Pină la schimbul cinei, con
ducea Crista Szocs cu 445 p. d., 
dar ea a fost întrecută de cole
ga de club Cornelia Moldoveanu 
cu 446 p. d.

De la Rapid s-a remarcat din 
nou veterana echipei, maestra 
sportului Florica Lăpușan — 415 
p. d. — care, deși a fost între
cută de adversara ei directă, Cor
nelia Morfoveanu, a dat uri ran
dament superior colegelor 
(T. R.)

LAROMET BUCUREȘTI—U.T. 
ARAD 2 334—2 200 p. d. Formația 
bucureșteană, cu o echipă omo
genă (toate jucătoarele au obți
nut cifre în jur die 400 p. d.) a 
cîștigat cu ușurință. Cele mai 
eficace : . Ioana Țuțuianu (409 
p. d.), Elena Trandafir (401 p.d.), 
de la învingătoare, respectiv 
Ileana Antal (390 p. d.).

PETROLUL PLOIEȘTI—VOINȚA 
TG. MUREȘ 2 412—2 256 P-d. Cel 
mai bun rezultat a fost realizat 
de Margareta Szemanyl (Voința) 
cu 446 p. d. De la ploleștence 
bine s-au comportat, în special, 
Valeria Popescu (428 p. d.) și Ma
ria Dumitru (416 p. d.).

VOINȚA CLUJ—HIDROMECA
NICA BRAȘOV 2 479—2 373 p.

(Urmare

C. Nicolae, care 
decizia la puncte, 

categoria

discreția Iui 
a primit
La categoria 57 kg, fostul 
campion național A. Iliescu 
(F) a fost opus lui I. Mihăi- 
leanu (E). In repriza a Il-a, 
Iliescu a primit un avertis
ment pentru box neregula
mentar. Imediat, însă, i s-a 
deschis arcada și a fost oprit 
de medic să continue lupta, 

Fostul campion al catego
riei 60 kg (semiușoară). cra
ioveanul M. Goanță (E), a în
tîlnit pe Gh. Anton (F). A 
fost un meci al rutinei în 
ring. Ambii pugiliști, cu vechi 
state de serviciu, au schimbat 
lovituri dure. In repriza a 
IlI-a, constănțeanul a primit 
un avertisment, iar craiovea
nul, la sfîrșitul celor 9 mi
nute, decizia de învingător

La cat. 63,50 kg I. Dinu 
a cîștigat fără adversar, 
urmat partida: O. Baciu 
— C. Filipescu (E). După 
repriză de studiu Baciu a luat 

(F)
A

(F)
o

școală). Asemenea centre vor 
funcționa la Baia Mare, Baia 
Sprie, Borșa, Sighet.ul Mar- 
mației, Vișeul de Sus și în 
comuna Vad. Pentru început, 
CJEFS Maramureș a reparti
zat centrelor materiale în va
loare de 3 000 lei (cam pu
țin !).

O frumoasă inițiativă a fost 
luată de către CJEFS, Comi
tetul județean U.T.C. și In
spectoratul școlar de a orga
niza o tabără de schi în tim
pul vacanței de iarnă (bine
înțeles dacă condițiile meteo
rologice vor fi prielnice). La 
acest centru, care va func
ționa la Baia Sprie, vor pe
trece 6 zile de sport și vese
lie 100 de copii.

MOTORUL ACTIVITĂȚII 
DE SCHI

„Cea mai activă comisie ju? 
dețeană pe ramură de sport, 
ne spunea președintele Con
siliului județean EFS, tov. 
Ion Pop, este cea de schi. Ac
tivitatea membrilor comisiei 
se eșalonează pe tot parcursul 
anului. în anotimpurile fără 
zăpadă, ei lucrează la pregă
tirea sezonului competițional, 
cum a fost, de pildă, anul a- 
cesta. Ing. Gh. Szasz, D. Al
bani, F. Szekely, membri ai 
comisiei, au dat indicații pre
țioase cum să se amenajeze 
pirtia de la Mogoșa, schilif- 
turile, refugiul etc. Comisia a 
pregătit cu minuțiozitate toa
te competițiile pe care le or
ganizăm, ca, de exemplu, 
„Cupa județelor" (din calen
darul central), fazele județene 
ale campionatului republican 
de fond și probe alpine și 
cea mai importantă întrecere 
de schi a județului nostru, 
„Cupa Mogoșa". La ediția ju
biliară a „Cupei Mogoșa" — 
(martie 1969) — cea de a 
XV-a, dorim să fim la înăl
țime din toate punctele de 
Vedere

CÎTEVA DORINȚE
La numai 25—30 de minute 

de mers pe jos din centrul 
orașului Baia Mare se află 
Dealul Florilor unde, de la 
prima și pînă la ultima ză
padă, zilnic schiază sute și 
sute de tineri și vârstnici. 
Aici există doar pîrtii natu
rale, printre pomii llveziloi 
de pe versantul dealului care

e La Tg. Mureș, în „Cupa 30 
Decembrie" au concurat și atleți 
din județele Sibiu și Bistrița 
Năsăud. S-au remarcat: E. Ro- 
taru (Sibiu) 6,64 la lungime și 
13,98 la triplu, L>. T6r6k (Llc. 2 
Tg. Mureș) 1,80 la înălțime și 
Lucrețla Mărglneanu (Sibiu) 
11,96 la greutate. (C. ALBU — 
coresp.).

și Dumitru — 916 p. d.; 
Constructorul Rudău — 
(M. BEDBOSIAN — co-

BUCURESTI—FLACARA 
p. d. Tn- 
Vrlnceanu

Clujeticele au obținui la această 
reuniune unul din cele mai bune 
rezultate de cind ființează echi
pa. S-au remarcat : Ileana Nașy 
(423 p. d.). Ileana Gyarlaș (423 
p. d.). Elena Raț (421 p. d.) de la 
Voința si Maria Antuș (408 p. d.) 
de la Hidromecanica. (A. PALA- 
DE — coresp.)

C.S.M. REȘIȚA—GAZ METAN
MEDIAȘ 2 378—2 262 p. d.

MASCULIN
PETROLUL PLOIEȘTI—CON

STRUCTORUL BUCUREȘTI 5 227— 
5 075 p. d. Deși gazdele au cîști
gat la scor, victoria lor s-a aliat 
mult timp sub semnul incertitu
dinii, întrueit pînă la schimbul 
patru conduceau bucureștenii cu 
un plus de 31 „bețe". Cel mai 
buni de la Petrolul : Vînătorul — 
957 p. d. 
tar de la 
89.4 p. d. 
resp).

RAPID _________ _
C1MPINA 5163—5 241 
tîlnire echilibrată : 
(Rapid) 933 p. d. — șl Purje (Fla
căra) 965 p. d. au realizat cele 
mai' valoroase cifre. (A. PĂPĂDIE
— coresp.)

VOINȚA TG. MUREȘ—GLORTA 
BUCUREȘTI 5 222—5 030 p. d. Par
tida s-a încheiat eu victoria co
modă a gazdelor, dar și cu o fru
moasă realizare a oaspeților, care 
au avut In tînărul Gh. Dumitres 
cu pe performerul întîlnirli — 
916 p. d. De la mureșeni, cele mai 
multe popice le-au doborît Er- 
dogh — 897 și Martina — S91. 
(I. PAUȘ — coresp. principal)

OLIMPIA REȘIȚA—C.F.R. TI
MIȘOARA 5 156—4 60S p. d. Scor 
concludent datorită bunei com
portări a întregi! echipe rcșii’ene,- 
dar in special a lui Micoroîu. care 
a realizat 967 p. d. (D. PLAVTȚU
— coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ—VOINȚA 
CLUJ 4 793—4 842 p. d. Precum se 
vede, oaspeții s-au acomodat mal 
bine cu pistele recent rebitumi- 
nate ale arenei Gaz metan. De 
la gazde trei, iar de la oaspeți 
patru jucători au depășit nive
lul, destul de mediocru, al celor 
800 p. d. (Z. MȘNOVEANU — 
coresp).

„Cupa F.R.B
din pag. 1)

lucrurile în serios și, cu o di
rectă bine plasată, l-a trimis 
pe Filipescu la podea, pentru 
8 sec. După încă un minut, 
Baciu repetă execuția și ol
teanul a fost numărat din 
nou Rundul trei a fost o for
malitate. învingător la punc
te : Baciu.

La cat. 71 kg. Em. Constan
tinescu (E) învinge prin ab. 
II I. Olteanu (F). La 75 î>ig. 
I. Fițu (F) a cîștigat prin a- 
bandon în repriza a doua 
după ce fusese numărat de 
două ori. Semigreul Gh. Pre
da (F) a pierdut la puncte 
partida cil S. Șchiopu (E).

Cîștigătoarea cupei avea să 
fie hotărîtă de meciul grei
lor : I. Sănătescu — V. Zadri- 
gal (F). Craioveanul a învins 
prin K.O. I, astfel că trofeul 
oferit de Federația de specia
litate a revenit echipei Elec- 
troputere Craiova.

e bun că, pe de o parte, pune 
pe schiorii începători la am
biție să învețe cît mai repede 
ocolirea, dar pe de altă parte, 
exclude posibilitatea organi
zării unor întreceri chiar și 
pentru începători. Ar fi ca
zul, 'și aceasta este o veche 
dorință a schiorilor din oraș, 
să se amenajeze pe versan
tul nordic al acestui dea] o 
pîrtie de concurs și să se in
staleze aici un schilift, fie cît 
de simplu (dacă nu acum, la 
anul). Instalarea unui schilift 
pe Dealul Florilor ar seivi 
chiar și schiului de perfor
manță dar, mai ales, celui de 
agrement. Schiliftul de pe a- 
cest deal poate deveni ren
tabil din punct de vedere fi
nanciar.

Ar fi de dorit ca teleferi
cul de pe Mogoșa, care de 
cîțiva ani nu mai este folosit 
pentru transportul persoane
lor, să fie revizuit și redat 
scopului pentru care a fost 
conceput.

O ultimă doleanță a schio
rilor băimăreni este aceea ca 
întreprinderea de construcții 
care execută unele lucrări pe 
Mogoșa să astupe gropile care 
le-a făcut pe sub linia schilif- 
tului de la poalele pîrtiei (11).

★
Tinerii maramureșeni, ma

ri iubitori ai schiului, așteaptă 
cu nerăbdare ninsoarea abun
dentă care va coincide cu în
ceperea activității acestui fru
mos sport, pregătită cu mult 
suflet.

Astăzi — |a orele 17,30 
în sala Dalles

Marile competiții 

ale anului 1968
Cursul „Educație fizică 

și sport" de pe lîngă Uni
versitatea populară Bucu
rești anunță expunerea 
.Marile competiții ale 
anului 1968", susținută de 
Mircea Costea — ziarist. 
Urmează filmul Campio
natul mondial de fotbal 
din Chil©. 1962.
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LOTUL NATIONAL PLEACĂ ÎN ISRAEL
(Urmare din pag. 1)

Teri dimineață, Jucătorii ro
mâni au efectuat un ultim 
joc-școală pe unul din tere
nurile cu zgură ale complexu
lui ,23 August". Antrenamen
tul a fost condus de V. Măr- 
dărescu, în prezența secreta
rului general al F.R.F., Ion 
Șiclovan și a antrenorului 
Em. Vogi, din comisia de se
lecție. Stînd de vorbă cu doc
torul lotului, Dumitru To- 
mescu, acesta ne-a declarat: 
„Controlul medical efectuat 
fotbaliștilor prezenți ne-a dat 
posibilitatea să sesizăm un 
lucru pozitiv și anume că ju
cătorii s-au prezentat la lot 
cu un potențial fizic bun, 
ceea ce presupune că ei și-au 
folosit perioada de odihnă în 
mod judicios../'.

Tov. ION ȘICLOVAN ne-a 
dat apoi unele amănunte 
despre pregătirile fotbaliștilor 
din lot, în vederea meciului 
cu Anglia, de la 15 ianuarie : 
„După întoarcerea din israel, 
a spus el, lotul va pleca pe 
ziua de 4 ianuarie în Belgia 
și Olanda, pentru a susține 
încă trei partide cu echipe 
de club. Turneul acesta se va 
încheia în jurul datei de 12 
ianuarie în Olanda, de unde 
echipa va pleca în Anglia. 
Pentru toată această suită de 
jocuri amicale, antrenorii 
noștri s-au fixat asupra unui 
Iot de 17 jucători: Gornea, 
Datcu, Sătmăreanu, Barbu, 
Boc. Mocanu, Deleanu, Anca, 
Ghergheli, Dinu, Lucescu, 
Pantea, Nunweiller VI, Dem- 
brovschi, Domide, Dumitra- 
■che, Kallo. Să sperăm că ei 
vor da randamentul necesar, 
că în aceste meciuri amicale, 
inclusiv în cel de Pe Wem
bley, va fi posibilă cristali
zarea unei echipe de bază 
care să reprezinte cu succes

Jucătorii lotului național, 
în fața obiectivului foto
reporterului nostru A. Nea- 
gu, înaintea antrenamentu

lui de ieri

fotbalul românesc în jocu
rile oficiale din preliminarii
le campionatului mondial 
programate în primăvară...".

Așadar, începînd de astăzi, 
vom urmări din nou, cu in
teres, evoluția fotbaliștilor 
din lotul național în turneele 
pe care le efectuează.

IA C. F. R. CLVJ:
DUPĂ O TOAMNĂ FRUCTUOASĂ,

PRIMĂVARA SE ANUNȚĂ

PLINĂ DE INCERTITUDINI...

Furtuna ceferistă a fost ne
stăvilită și încîntâtoare.Exact 
acum un an, clujenii, ajunși 
Ia sapă de lemn, cu 7 puncte 
Ia sfârșitul turului, în pragul 
until "fâlimbrit total,' și-au zis. 
asemenea Lăpușneanului, că
zut la pat și îngenunchiat de 
boală : „De mă voiu scula, pre 
mulți am să popesc și eu“. Și 
cînd nimeni nu se aștepta, ce- 

' ; feriștii au renășcut din neant 
și-au început a-și... popii ad
versarii, la rînd, cu răbdare și 
plăcere, reușind o prim,avară 
șt apoi o toamnă superbe cu 
o performanță ce nu stă la 
îndemîna oricui: 9 victorii, 5 
rezultate de egalitate și — no
tați — o singură înfrângere : 
0—1, la Hunedoara : deci, 23 
DE PUNCTE DIN 30 POSI
BILE.

A fost un tur de „forță" ne
cruțător pentru toți adversarii, 
încheiat cu o victorie morală 
și materială (4 puncte avans 
față de a doua clasată) care 
deschide largi perspective pen
tru primăvară.

Formația doctorului CON
STANTIN RADULESCU, a 
impresionat printr-un joc elas
tic, sobru în apărare, cu o 
bună repliere și acoperire a 
spațiului de joc. Antrenorul a 
reușit o armonioasă îmbinare 
a elasticității cu forța, a ela
nului cu rutina, a șocului cu 
finețea și subtilitatea tactică. 
Echipa a rezistat și a învins 
prin echilibrul ei moral și 
tactic. Dar, cînd totul era prea 
frumos ca să poată fi adevă
rat, cînd echipa era formată 
și avea aripi să zboare, trei 
oameni de bază — jucaseră 
toate cele 11 meciuri de pînă 
atunci — Țegean, fundaș 
dreapta, Stîncel, mijlocaș de 
acoperire și Petrescu — vîrf 
și aripă, inima echipei în atî- 
tea jocuri — au plecat 
Echipa a rezistat însă și 
în ultimele patru jocuri. A- 
cum, în acest, decembrie care 
pentru naivi înseamnă liniște, 
lui Mazurachis, golgeterul se
riei a doua, cu 12 goluri, i s-au 
deschis larg porțile giuleștene. 
Dacă vom adăuga faptul că în 
septembrie Uifăleanu a îm
brăcat tricoul Universității — 
înseamnă că 5 titulari au pre
dat armele și au lăsat tranșeele 
descoperite. Ce va face eciiipa 
în primăvară, ce spune docto
rul Răduleșcu ? Nu știm și 
nici n-am vrea să fim în pie
lea lui- Din ce în ce mai mult- 
ne vine să credem că fotbalul 
nostru este un fel de legendă, 
o legendă ca și aceea a Mește
rului Manoie. Și ne gîndim la 
acei jucători care, fascinați de 
mirajul Bucureștiului, s-au 
dus acolo zei și s-au întors 
uitați și triști muritori de 
rînd... Coman, Naghi, Pantea, 
Creiniceanu, Niculescu, Suciu, 
Petru Emil, Koszka... Oare nu 
ne spun nimic aceste nume ? !

Dar, să laș aceste amare cu
getări și să revin la ceferiștii 
clujeni. Cîte ceva despre for
mația standard t Nagel — 
portar, foarte bun, dar numai 
pe linia porții ; nu știe să iasă 
la blocaj, lasă adversarul să^, 
se apropie, șă șuteze, apoi a- 
pără miraculos, iar tu, în tri
bune, îl vezi, parcă pîndin- 
du-te, pe dr. Barnard, hinîa 
defensivă î ta
©părare, foarte periculos în a- 
tâc, Soo» — vsa adevărat pâ-

rinte al echipei la cei 36 de 
ani, Dragomir — sobru, ele
gant, prompt, Roman — ener
gic, bun acroșeur. în mijloc, 
o mică „orchestră de cameră": 
Bretan — fantezie și mobili
tate. Stîncel — (cît a jucat) 
libero în fața celor patru, A- 
lexandru Vasile la a doua ti
nerețe, energie, forță și curaj 
plus deschideri-școală în adîn- 
cime ; înaintarea : Petrescu — 
un Năsturescu mai elegant și 
mai serios al clujenilor (nu 
face tumbe și grimase ca ra- 
pidistul), Zanca — excelent 
în postul de vîrf, jucător- cu 
experiență și, acum, înțelep
ciunea „bătrânească", Petru 
Emil, umbra lui Petru cel 
Mare de odinioară, care știe 
atît de mult fotbal, dar e prea 
lent și prea greu... Mazura
chis — cu temperament de ita
lian, furtunos și plin de fante
zie, a crescut enorm în ultimul 
an și are imense calități...

Pentru ceferiști a ÎNCEPUT 
O IARNA FOARTE ASPRĂ, 
CU MULTE PROBLEME DI
FICILE. Ar fi păcat ca acest 
început, zidit cu atîta trudă și 
dăruire, să fie aruncat în pa
ragina uitării și resemnării.

Deocamdată, CINCI JUCĂ
TORI TITULARI AU 
CAT. Primăvara se 
neiertătoare.

în loc să zidească 
temeinic și în .-liniște
a început, doctorul Radulescu 
luptă acum șă cîrpeașcă ceea 
ce s-a scos din temelia edifi
ciului. Să sperăm că ceferiștii 
clujeni vor găsi.
rale și materiale 
la cîțiva jucători 
lor plecați) să-ți
visul pentru care s-au bătut 
și au muncit cu atîta credință 
și dăruire.

PLE- 
anuuță

în sus, 
ceea ce

resurse mo- 
(mă gindesc 
in locul ce- 
împlinească

Viorel CACOVEANU

Cititori!

GARRINCHA
Așadar, faimosul. BRESIL 

a... realizat un 2--2 cu Be
ckenbauer și un 3—3 cu 
Djaici. Faimoasa revanșă a 
Sud-America în fața Euro
pei pentru cele „pătimite” la 
Londra s-a dovedit, cel pu
țin , deocamdată, o formă de 
neputință. Cu alte, cuvinte, 
sublima poartă a cîndva ma
relui Gilmar primește două 
goluri din partea atacului 
care a avut coșmaruri în 
fața... Ciprului și trei goluri 
din partea resturilor echipei 
iugoslave, care nu izbutise 
un singur gol contra ■ Belgiei 
afară și contra Spaniei a- 
casă.

Cum se explică aceste re
zultate cel puțin paradoxale?

Îmi aduc aminte că acum 
șase luni am citit o cores
pondență braziliană semnată 
Alvarez, în care fotbaliștii 
cariocas erau considerați niș
te supraoameni, nevoiți să 
coboare, din cînd în cînd, pe 
terenurile rudimentare ale 
Europei, populate cu fotba
liști primitivi și echipe la fel 
de primitive. Se mai spunea 
acolo că ideea supremă în 
fotbal ar fi o filozofie a po
liteții, materializată prin dic
tonul : „Lasă-mă să joc, ca 
să te las și pe tine"...

Care este realitatea ?
Brazilia a trăit în 1958 

prin cîțiva jucători de su- 
praclasă. Mai mult decît atit, 
numeroși sînt cei care con
sideră că Brazilia 1958 a fost 
Garrincha, marele solist ne
cesar al unei orchestre de 
loc superioare celei din 1954 
sau 1950. Acel Garrincha 
care, ca și la Santiago, cu 
patru ani mai tîrziu, elec
trocuta doi-trei apărători 
adverși într-o singură acți

une, pentru a furniza a/poi 
teoreticienilor prilejul dje a 
scrie tomuri întregi dețspre 
„pasa înapoi" și de a țface 
elogiul echipei, al ansamblu
lui etc., etc.

Brazilia, prin exeSnplul 
Garrincha, nu face, deci, 
excepție. Toate marile echi
pe: au depins de unul, doi 
sau trei jucători. Brazilia 
1958 a fost Garrincha și 
D'idi, Ungaria ’59—’54 a fost 
Grosics, Hidegutty, Bozsik 
etc. Portugalia a fost, 
s-a mai spus, Eusebio și Co
lima. Nu există echipe mari 
fără jucători mari.

De ce am adus în discuție 
cazul Braziliei pe de o Par
te și al marilor individuali
tăți pe de altă parte ? Deoa
rece în fotbalul nostru, 
principiul orchestrei, pe ca
re, desigur, nimeni nu-l poa
te contesta, este utilizat u- 
neori în vederea „decapită
rii” jucătorului capabil să 
susțină o cadență ă la Eu
sebio. Astăzi, în . lume, se 
poate vorbi despre „echipa 
lui Beckenbauer", „a lui 
Djaici", Albert, Eusebio, As- 
paruhov, Adamec, Lubanski. 
Din păcate, noi nu putem 
identifica echipa noastră na
țională cu un nume.

Antrenorii noștri de club 
se mîndresc — deseori exce
siv — cu faptul că izbutesc 
să construiască echipe. Foar
te puțini sînt, însă, aceia 
care să creadă în misiunea 
de a crește o personalitate 
fotbalistică. O personalitate 
care să pornească furioasă 
spre poarta campioanei lu
mii și să sfideze pînă și un 
obstacol de proporțiile stîn- 
cii Bobby Moore.

loan CHIUL*

Și Farul va
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efectua un turneu
peste hotare

Recent, antrenorii Dumitru 
Teodorescu și Gheorghe Dra- 
gomir autorii unui studiu „Des
pre metoda antrenamentului 
complex în jocul de fotbal" au 
primit următorul răspuns din 
partea lui Allen Wad.e, direc
tor tehnic în federația engleză 
de fotbal, care a lecturat, în 
traducere, lucrarea rnaj șuș a-

mintită : „Apreciez acurateța 
studiului inițiat de prof. Teo
dorescu Dumitru și prof. Dra- 
gomir Gheorghe pe care i-am 
cunoscut cu doi ani în urmă cu 
prilejul vizitei mele la. Bucu
rești"

i* După cum se știe, Jucă
torul lonescu, de la Jiul, a fost

grav accidentat în timpul par
tidei cu Crișul. Recent, la Spi
talul da ur^njă el a suferit 
cea de a natra intervenție chi
rurgicală la pancreas. Deși di
ficilă, se pare că operații e- 
fectuață de prof. dr. Carp va da 
rezultatele dorite.

• Titus Ozon: Programul 
nostru de pregătire în vederea 
returului ? Pînă la 10 ianuarie 
— vacanță ; de la 11—22 ianua
rie — prima parte a perioadei 
de pregătire la o stațiune mon
tană ; apoi, continuarea antre
namentelor la Petroșenl, după 
care vom efectua un turneu de 
3—4 jocuri în Iugoslavia.

Echipa constănțeană și-a 
continuat antrenamentele, de
oarece în zilele de 4 și 5 ia
nuarie va susține în B. F. a 
Germaniei două partide ami
cale, în compania unor for
mații din divizia secundă.

Conducerea clubului Farul 
duce tratative și pentru per
fectarea unui al treilea meci, 
Care ar urma să aibă loc la 
7 ianuarie în Austria.

M-AM FĂCUT BĂIAT MARE!
(Urmare din pag. 1)

iu-

vala cu o. expediție al cărej na
ufragiu nu putea fi pus la în
doială.

Se știe. în „barajul" care s-a 
bucurat de interesul tuturor
bitorilor de fotbal, Crișul a în
vins.

A învins,- atunci, principiul 
în numele căruia acționează cu 
lăudabilă fermitate diriguitorii 
fotbalului orădean.

Seara, la banchetul de la Ti
mișoara, jumătate din lada cu 
sticle de bere a rămas neatinsă 
de foarte tinerii elevi ai lui 
Toni Ferenczi. A fost și a- 
ceașta o mare victorie. Și o 
speranță mai mult.

Barajul fusese însă doar un 
tur de forță. Echipa se com
portase admirabil: joc frumos, 
putere de luptă, dorință de vic
torie, totală dăruire chiar. Fu
seseră atinse toate maximele. 
Dar, va avea oare cea mai tî- 
nără echipă 
fiul” necesar 
tul maraton

Așadar, se impune ca obser
vațiile pe. marginea evoluției 
„.Crișului" să nu pornească 
exclușiv — de la poziția, e 
drept precară, deținută în pre
zent. Poate, cu atît mai mult 
eu cît unij dintre specialiștii 
fotbalului nostru și-au expri- 

rezerve părerea că 
Oradea

sînt

a diviziei A „șu- 
pentru extenuan- 

al campionatului ?

★
reamintite acesteTrebuiau

lucruri pentru o apreciere mai 
exactă a bilanțului cu care for
mația orădeană a încheiat prima 
parte a campionatului:
15. Crișul 15 4 4 7 14—10 12

Deci, penultimul loc, înaintea 
echipei Vagonul Arad. Dar, cu 
numai un punct în urma unor 
team-uri redutabile : Steaua, U- 
niversitatea Cluj, F. C. Argeș, 
Rapid. Se pot face însă multe 
speculații statistice, unele de 
eficiență și realitate îndoiel
nică, pe marginea clasamentu
lui, care — cel puțin la această 
oră — nu stabilește decît o pro
vizorie ierarhjzare valorică.

Reînhoiți-vă fin vreme
abonamentul la , sportol

Vă asigurați astfel 
ziarul care vă oferă:
0 Ultimele noutăți din sportul mondial 
© Cronici și comentarii de la cele mai 
mari competiții din țară și de peste hotare
® Reportaje inedite din viața campionilor
® Anchete de larg interes din lumea sportului
românesc și international
Abonamente!» s« primesc d® câtrs oficiile șl agen
țiile P.T.T.R, fi de către factorii fi difuzării de 
presă.

mat fără
valoarea echipei din 
este superioară „zonei pericu
loase”.

Verdictele fără npel
de cîte ori n-a demonstrat-o, 
oare, fotbalul ? — neavenite. 
De aceea, desigur, vom sublinia 
doar faptul că „experiența Cri
șul" și-a demonstrat cu priso
sință eficiența și că, împreună 
cu U.T.A.. echipa orădeană de
frișează curajos un teren ex
celent pentru o pîrtie care să 
poată asigura o spectaculoasă
— și foarte trainică 
timp —- ascensiune 
lui nostru.

Poate, de aceea, e 
important ca privirile să ză
bovească spre acel loc „15". 
Poate, de ■aceea, e bine ca la 
această oră a bilanțului fotba
listic orădean să se spună că 
excelentul portar Iosif Baum
gartner (ce-ar fi, oare, ca se
lecționerii federației să aibă, la 
rîndul lor, curajul unei promo
vări în lot ?) n-are decît 17 ani 
și poartă încă uniforma de elev 
al Liceului nr. 3, la fel ca și 
talentatul mijlocaș Sudi Sabo- 
les, sau, în general, că echipa
— în care, la 25 de ani, Suciu 
și Harșani sînt cei mai bătrîni 
—are o medie de vîrstă care o 
apropie de cerințele formațiilor 
de tineret.

Este, indiscutabil, meritul 
principal al clubului, al secției 
de fotbal, al colectivului de an
trenori (A. Ferenczi — seniori, 
V. Vlad — tineret, A. Juhasz, 
E. Kocis, I. Bartha, A. Molnar- 
centrul de copii) care și-au a- 
sumat misiunea atît de grea, 
plină de responsabilitate și — 
de te n-am spune ? — de
riscuri, de a crea o școșlă a 
fotbalului orădean pe cu totul 
alte baze decît cele care du
seseră la retrogradare.

Zborul „păsărilor călătoare”, 
atunci cînd previzibilul dezas
tru a zdruncinat speranțele șl 
nervii suporterilor orădeni, a 
avut — cum se vede — con
secințe fericite.

Ar fi greșit — mai ales pen
tru tinerii fotbaliști orădeni — 
să se creadă 
de observații 
dimpotrivă.

Să nu se
cu mănuși, nici cu... bomboane. 
„Creșa de copii" din 1986 și-a 
trecut examenul maturității și 
fotbalul nu trăiește din senti
mentalele amintiri ale unor ti
mide debuturi.

Experiența celor 15 jocuri 
din divizia A este deosebit de 
valoroasă și în retur jucătorii 
orădeni (sau suporterii lor) nu 
vor mai putea «pune s „Sîntem 
abia la început. Mai tîrziu...*

Uniî dintre jucătorii actuali 
al Crifulul nîd nu erau nău-

cuți acum douăzeci de ani, 
cînd — în 1948 — echipa din 
Oradea cîșțigg campionatul na
țional. Le reamipțim necsastă 
culme a gloriei pentru că, în- 
tr-adevăr, de-a lungul istoriei 
fotbalului românesc s-au scris 
multe pagini frumoase și des
pre această parte a țării și pen
tru că tradiția se cere păstrată, 
purtată mai departe în respect 
și cinstire.

Un nou titlu național Ia O- 
radea î Foarte posibil ca obiec
tiv de perspectivă (altădată 
poate ar fi surprins, însă acum 
plutonul fruntaș este condus de 
„provincialele” U.T.A., Univer
sitatea Craiova, Politehnica 
Iași...), dar deocamdată la or-

multe de făcut pentru a se 
așeza la locul cuvenit și dis
ciplina în pregătire și compe
tiție (să mai spunem că e vor
ba, printre altele, de repetate 
nerespectări ale indicațiilor tac
tice date de antrenor ?) ;

® fotbalul nu e un joc dur, 
dar — se știe — e un sport 
bărbătesc și, fără excepție, ju
cătorii Crișului 
mentul fizic ;

evită angaja-

că dri- 
lateral 

.armele de 
pentru cucerirea unor

înțeles 
jocul

ție, reporterul nu poate exclu- 
. de din finalul discuției, p între
bare care, vădit, tulbură și 
frămîntă, totuși, pe acești oa
meni care vor să făurească e- 
chipei un viitor luminos.

— Dar, dacă va retrograda 
Crișul” 1
Șe scurg minute lungi; Oa

menii cumpănesc. Și Ferenczi 
și Juhasz și Vlad...

— O vom lua de Ia început. 
Tot cu tineretul. Chiar de la 
cpntrul de copii. E singurul 
drum pe care vom merge.

Răspunsul primește adeziu
nea unanimă. Ca și ultimele 
cuvinte pe care le-am auzit la 
Oradea :

Dar, nu vom retrograda!...

în același 
a fotbalu-

mai puțin

că vîrsta scutește 
critice. Am spune,

umble, deci, pici

9 încă nu s-a 
blingul excesiv, 
exagerat nu sînt 
atac"
puncte la care, poate, ar 
dreptul valoarea generală 
echipei;

ziua cînd. Crișul a învins 
Steaua la București!...

dinea zilei sînt unele deficiențe 
semnalate de-a lungul primei 
părți a campionatului. Să nu se 
închidă ochii, pentru că:

9 a apărut evidentă lipsa 
pregătirii pentru dublă-sarcină, 
în apărare și atac, și invers și 
de aici atîtea implicații în apli
carea tacticii de joc ;

© ineficacitatea înaintașilor 
(O,93o/0) a reflectat nu numai 
lipsa unui finalizator, ci și sla
bul aport al liniei de mijlocași 
în construirea acțiunilor ofen
sive ;

• de la un joc Ia altul s-a 
înregistrat o abordare diferită 
a partidelor, cu o nepermisă 
fluctuație a puterii de luptă și 
a dorinței de victorie ;

® se resimte tot mai mult 
lipsa unui coordonator de joc 
(cel mai indicat ar fi Al. Nagy, 
dar consacrarea cere un mare 
efort ce nu se poate conjuga 
cu privirile ațintite pe... minu
tar la orele de antrenament) ;

• a fost rezolvată (felicitări!) 
problema disciplinei în com
portament, pe stadion fi in <- 
fara lui, dar au rămas inc*

ori®: -
i

gțrițri

9 individualizarea m pregă
tire are încă nevoie de multă 
atenție, atît din partea an
trenorului, cît și a jucătorilor 
(nici un gol din lovituri libere, 
nici unul din lovitur 
penaltiuri ratate ș.a.).

Ne oprim aici, fără a epuiza 
însă observațiile critice, multe 
dintre ele dezbătute de altfel 
cu toată sinceritatea și la re
centa analiză a secției de fot
bal Crișul Oradea.

FOTO : V. BAGEAC

cu capul,

★

Acum, în plină iarnă, la O- 
radea se discută despre meciul 
Crișului cu Farul Constanța, 
programat în prima etapă a 
returului.

Se fac — unde nu se întâm
plă la fel 7 — calcule, se dau... 
sugestii pentru alcătuirea e- 
chipei și pentru stabilirea tac
ticii de joc ș.a.

Aflat în mijlocul diriguitori
lor fotbalului orădean, foști in
ternaționali, pentru care ori
cine nutrește respect și admira-

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA
CU 13 REZULTATE EXACTE

Concursul Pronosport nr. 51, 
etapa din 22 decembrie 1968.

rond de premii; 845.205 lei.

I. Bologna -- Pisa 1
H. Fiorentina — Palermo 1

III. Juventus -— Lanerossi 1
IV. Milan — Torino 1
V. Napoli — Atalanta 1

VI. Sampdoria — Inter 2
VII. Varese — Roma 1

VIII. Verona — Cagliari X
IX. Foggra — Cesena X
X. Catanzaro — Genoa 1

XI. Modena —■ Mantova 1
XII. Padova — Bari 2

XIII. Lazio — Catanl-» 1



ȘTEFAN PINTILIE, CAMPION
BALCANIC LA HALTERE

Actualitatea
Echipa Bulgariei a cîștigat locul I pe națiuni

IAMBOL, 22 (prin telefon). 
Sîmbătă au început în loca
litate întrecerile din cadrul 
frimei Balcaniade la haltere, 
naintea deschiderii festive și 

a disputelor, a avut loc o 
consfătuire, la care au par
ticipat conducătorii delega
țiilor României, Iugoslaviei 
și Bulgariei, care au hotărît 
alcătuirea unui secretariat 
permanent al Jocurilor Bal
canice. Primul secretar a fost 
ales Assen Stoev (Bulgaria).

întrecerile au avut loc în 
sala Diana din Iambol și au 
fost dominate de halterofilii 
bulgari. Iată rezultatele :

CATEGORIA COCOȘ: 
Anastas Kirov (Bulgaria) 335 
kg ; Zoro Fiat (România) 320 
kg; V. Obradovici (Iugosla
via) 230 kg ;

CATEGORIA PANA : Sla
ven Kucev (Bulgaria) 365 kg ; 
Victor Rusu (România) 335 
kg ; S. Sereneici (Iugoslavia) 
280 kg ;

CATEGORIA UȘOARA:
Kostadin Tilev (Bulgaria) 400 
kg ; Dragoș Niculescu (Romă-

<4

ROGER BAMBUCK VA
ABSENTA LA ATENA?

PARIS, 22 (Agerpres). — At
letul francez Roger Bambuck 
a declarat ziariștilor că-și va 
întrerupe pentru o perioadă de 
timp activitatea sportivă inter
națională pentru a-și putea 
continua studiile medicale. 
Sprinterul nr. 1 al echipei de 
atletism a Franței a luat aceas
tă hotărîre pentru a se putea 
pregăti cu toată seriozitatea în 
vederea examenelor facultății pe 
căre o urmează. Nu se știe dacă 
Bambuck va participa la cam
pionatele europene de la Ate
na (1969).

HANDBALIȘTII DE LA
A.S.A. TG. MUREȘ

AU ÎNVINS
PE STAHL MIELECZ

a fost
Mureș 
capătul

învinsă de 
cu 20—19 

unui Joc

In cel de al doilea meci al 
turneului pe care ii întreprinde 
în țara noastră, echipa poloneză 
Stal Mielec 
A.S.A. Tg. 
(10—10), la
frumos în care gazdele s-au do
vedit superioare. Cele mai mul
te puncte le-au înscris Soveja 6, 
Balaur 4, Szabo 3 și Siteavu 3 
pentru A.S.A., respectiv, My- 
chalski 1, Tylka 3 și Bychowski 
4 pentru oaspeți.

C. ALBU — coresp. principal

nia) 350 kg ; Miomir Malefici 
(Iugoslavia) 320 kg ;

CATEGORIA SEMIMIJLO- 
C1E: Liubomir Strasimirov 
(Bulgaria) 402,5 kg; Stoedin 
Stoșaci (Iugoslavia) 362,5 kg 
(la această categorie Româ
nia nu a avut reprezentant).

In ziua a doua, halterofilul 
român Ștefan Pintilie »-a cla
sat pe locul I la categoria 
mijlocie, totalizînd 420 kg (135; 
122,5; 162,5). El a fost urmat 
de Petkov (Bulgaria) cu 417,5 
kg și Kemesi (Iugoslavia) cu 
392,5 kg.

La categoria semigrea, G. 
Teleman s-a clasat pe locul 
doi, cu 440 kg, după Pencev 
(Bulgaria) 450 
iugoslavului 
380 kg.

La categoria 
nasov (Bulgaria) 
2. Gheorghe Mincu (România) 
— 450 kg, 3. Spiridon Her
ghelegiu (România) — 445 kg.

Pe națiuni: 1. Bulgaria, 2. 
România, 3. Iugoslavia.

kg și înaintea 
Nukici, cu

grea : 1. Ata-
480 kg,

Continuă „parada"

celor mai buni sportivi

Cunoscuta șchioară Nancy 
Greene a fost desemnată cea 
mai bună sportivă canadiană 
a anului 1968. După cum se 
știe, Nancy Greene a cuce
rit medalia de aur în proba 
de slalom uriaș și pe cea 
de argint în proba de sla
lom special în cadrul J.O. de 
la Grenoble.

In cadrul plebiscitului revi
stei „Sports Illustrated" tit
lul de cel mai bun sportiv 
american al anului 1968 a 
fost acordat baschetbalistului 
de culoare Bill Russell care 

-are 34 de ani și joacă la e- 
chipa profesionistă „Boston 
Celtics".

TURNEUL DE HANDBAL
DE LA MOSCOVA

A REVENIT GAZDELOR
MOSCOVA, 22. — Turneul in

ternațional de handbal feminin 
desfășurat la Palatul sporturilor 
de la Lujniki a luat sfirșit cu 
succesul reprezentativei Uniunii 
Sovietice. In ultimul joc, aceasta 
a terminat la egalitate cu selec
ționata R. D. Germane 7—7 (3—6). 
Handbalistele românce au întîlnit 
reprezentativa Poloniei și, cu toa
te că an condus la pauză cu 6—3, 
in fina) au fost întrecute de po
loneze cu 11—10. In ultimul meci 
ai turneului, reprezentativa Unga
riei a dispus de selecționata Bul
gariei CU 7—3 (1—2). CLASA
MENT FINAL : 1. U.R.S.S. 9 p; 2. 
B. D. Germană 9 p (golaveraj 
mai slab) ; 3. Ungaria 6 p ; 4. Po
lonia 4 p ; 5. ROMANIA 2 p ; 
Bulgaria 0 p.

„CUPA SPERANȚELOR"

99 GLOBUL DE AUR“
MAI ARE DOAR

PATRU CONCURENȚI
LONDRA, 22 (Agerpres). — 

Englezul Knox-Johnston și 
francezul Bernard Moitessier 
continuă să conducă în cursa 
solitară de veliere în jurul 
lumii „GLOBUL 
care mai numără 
tuală doar patru 
Ambarcațiunea 
francez a fost semnalată, du
pă două luni de tăcere, de 
pescari aflați în largul coa
stelor de sud-vest ale Tas- 
maniei, cărora navigatorul 
solitar le-a transmis prin 
port-voce urări- de sărbători 
și le-a comunicat că „totul 
merge bine, moralul este ex
celent". Cit despre Knox-John
ston, se știe că el continuă să 
conducă in această cursă 
care urmează să se încheie 
după 1 
sfîrșitul 
tor, ia 
s-a dat

DE AUR", 
Ia ora ac- 
concurențl. 
sportivului

toate previziunile 
l lui aprilie

Plymouth,
: startul.

Ia 
anul vii- 
de unde

BOXERII DINAMOVIȘTI NEÎNVINȘIÎN TURNEUL DIN ITALIA
Sîmbătă seara, în Pallazzo 

dello Sport din Pesaro, pu- 
giliștii dinamoviști au obți
nut un nou succes cu 10—8 
în fața unei selecționate ita
liene, din care au făcut parte 
boxeri din 
olimpic. P. Ganea a învins 
Ia puncte 
P. Iuga a stopat în perma
nență atacurile bătăiosului 
Marangoni și a cîștigat la 
puncte. Intr-un meci dina
mic și de un dramatism rar 
întîlnit, tînărul N. Păpălău 
a fost declarat învins în fața

lotul național și

pe Marini, iar

lui Kuero. Decizia îl nedrep
tățește pe român care a fost 
mai activ și clar în acțiuni. 
C. Ghiță (specialist al meciu
rilor nule) a terminat la ega
litate cu Firas. Acesta a fost 
ultimul meci ca amator al 
boxerului italian, care peste 
o lună de zile va susține pri
ma partidă ca profesionist. 
I. Olteanu a folosit foarte 
bine directul de stînga și a 
cîștigat la puncte în fața 
tenacelui Calcabrini. Juniorul 
A. Mihalcea, boxînd remar
cabil, a reușit în repriza se-

cundă o puternică lovitură la 
ficat șl a învins prin K.O. 
pe Pierloni. C. Crudu, după 
un meci viu disputat, a ter
minat la egalitate cu cam
pionul Italiei, Pesare. M. Du
mitrescu și C. Stanef au pier
dut la puncte în fața lui 
Petruzzelli și respectiv

Delegația sportivilor 
moviști sosește în 
miercuri 25 decembrie,

Pizzo, 
dina- 
țară 

ora 7.

Petre EPUREANU
arbitru internațional

echipa de juniori
MUNGHW, îs. — Intra 2« 

decembrie ți. 1 ianuarie m 
va desfășura în R. F. a Ger
maniei cel de-al doilea cam
pionat european de hochei 
pe gheață rezervat echlpels» 
de juniori.

La întrecerile, care »* vad 
disputa în orașele Garmlsch’ 
Partenkirchen, Fftssen țl Bad 
TSlz, și-au anunțat participa
rea selecționate din 8 țări 1 
Cehoslovacia, Finlanda, Po
lonia, Suedia, U.R.S.S, și R. 
F. a Germaniei.

rfflftal je giflbsftnal ss gWttftWal se gldb
Echipa Bulgariei, in Franjo

Reîntorcindu-se din Ame
rica de Sud, echipa Bulgariei 
a jucat ieri la St. Ouen cu 
echipa franceză Red Star.

Meciul s-a terminat Ia egali
tate: 1—1 (1—0). Golurile au 
fost marcate de Barta (min. 
27), respectiv Jekov (min. 55).

ITALIA
Nici o surpriză de răsunet 

nu s-a înregistrat în prima 
divizie a campionatului Ita
liei. Numai rezultate aștepta
te. A stîrnit, totuși, uimire 
scorul cu care Internationale 
Milano a învins la Genova pe 
Sampdoria, consemnînd sin-

tlfi

■li-

LA NATAȚIE

NOI RECORDURI Șl IN ZIUA A DOUA
PLOIEȘTI, 22 (prin telefon). 

Și piscina ploieșteană își are 
acum recordurile sale. Am
biția tinerilor noștri înotă
tori de permanentă autode- 
pășire, de a confirma (în ra
rele ocazii care li se oferă) 
victoriile de la „naționale" 
sau, cum s-a' în timp lat în 
multe cazuri, de a obține mult 
rîvnite revanșe, adăugate fru
moasei ambianțe în care s-a 
desfășurat acest ultim concurs 
oficial al anului, au favori
zat obținerea unor rezultate 
promițătoare și totodată ope
rarea mai multor modificări 
în tabelele de recorduri.

în cea de a treia reuniu
ne, a impresionat, în mod 
deosebit, cursa de 74 de se
cunde a Eugeniei Cristescu 
(10 ani) pe distanța de 100 m 
erau!. Nici măcar actuala re
cordmană mondială a probei, 
Dawn Fraser, nu realizase la 
această vîrstă o performanță 
identică, fapt care ne face să 
regretăm existența unor cau
ze care împiedică atîtea ta
lente excepționale de a se 
pregăti și crește în condiții 
asemănătoare cu cele pe gare 
le-a avut la dispoziție celebra 
australiancă.

Un alt element cu multe 
calități, care se profilează tot 
mai hotărît, este reșițeanul 
Doru Gropsan, actualul șef 
de promoție al categoriei C. 
Merită a mai fi consemnate 
succesele brasiștilor ploieșteni 
Daniela Coica și Dragoș Al 
dea, care vin să confirme ac
tivitatea laborioasă desfășu 
rată de soții Mitrofan în acest

roma-nou centru al natației 
nești.

Trecînd în tabăra 
craților", 
victoria 
200 m 
(2:46.8) 
rajator, 
Nicolae

Rezultate tehnice:
COPII A — 200 m mixt (Bp 

L. Copcealău (Dinamo) 2:32,7 ; 
200 ni mixt (F) : Anca Mi 
hăescu (Dinamo) 2:46,8, Ange
la Anton (Dinamo) 2:53,0; 
4 x 200 m LIBER (B) : Meta
lul Turda 10:17,7 (NOU RE
CORD) ; 4 x 200 m liber (F): 
Dinamo 11:23,1; 4x100 m
mixt (F): Dinamo 5:16,0; 
4 x 100 m MIXT (B) : Dinamo 
4 :49,9 (NOU RECORD) ; CO
PII B — 100 m spate (B): 
T. Nicolae (Dinamo) 1:17,7. 
D. Weterneck (Șc. sp. Reșița) 
1:17,9; 100 m spate (F): Li
liana Dan (Dinamo) 1:21,5, 
Anca Pop (Șc, sp. 2 Buc.) 
1:24,1, Rodica Pătruică (Șc. 
sp. Reșița) 1:24,1; 4x100 ni 
MIXT (F): Șc. sp. Reșița 5:44,6 
(NOU RECORD) ; - ’ - -
mixt 
5:31,0 ; COPII C
LIBER (B): D. Gropsan (Șc. 
sp. Reșița) 1:15,0 (NOU RE-

Svet (Șc. sp. 2 
Buc.) 1:16,6, Ad. Popovici (Pe
trolul Ploiești) 1:16,8 ; 100 m 
LIBER (F): Eugenia Cristes
cu (Dinamo) 1:14,0 (NOU RE
CORD) ; 100 m bras (Bl:
Dr. Aldea (Petrolul Ploiești) 
1:37,3, A. Ursu (Șc. sp. 2 Buc.) 
1:37,7; 100 m bras (F): Da
niela Coica (Petrolul Ploiești)

„consa- 
se cere subliniată 

Ancăi Mihăescu la 
mixt, eu un timp 

mai mult decît încu- 
și revanșa lui Teodor 
(la 100 m spate).

4 x 100 m
(B) : Metalul Turda

100 ni

CORD), I.

SĂRITURILE DE LA 1 m SINT DIFICILE
Bine organizat de F.R.N., 

campionatul național de să
rituri în apă pentru copii s-a 
bucurat de un real succes. 
Desigur, faptul că tinerii 
sportivi au sărit de la tram
bulina de 1 metru a consti
tuit un impediment (acest 
gen de sărituri solicită mai 
multă forță și viteză de exe
cuție decît salturile de la 
3 m) și faptul s-a repercutat 
asupra calității exercițiilor. 
Dar, să nu uităm că săriturile 
de la 1 m formează calită
țile care mai tîrziu vor fi 
determinante în realizarea 
marilor performanțe.

REZULTATE. Băieți cat. I: 
1. R. Grama (Școlarul Bucu
rești) 313,80 p, 2. O. Lăzău (Școa
la sportivă Oradea) 
3. A. Gref (Școala 
Sibiu) 236,10 p, 4. 
(Școlarul) 200,80 p, 
drea (C.S.M. Cluj)

257,10 p, 
sportivă 

G. Radu 
5. I. Bo- 
187,25 p,

6. Șt. Nedelcu (Școlarul) 
187,05 p ; băieți cat. a H-a: 
1, G. Fabich (Șc. sp. Sibiu) 
298,70 . p, 2. Doru Nedelcu 
(Școlarul) .293 p, 3. L. Ispas 
(Șc. sp. Sibiu) 240,15 p, 4. A. 
Bagiu (Crișui) 230,45 p, 5. V. 
Nedelcu (Școlarul) 197 p, 6. I. 
Vrănău (Șc. sp. Sibiu) 177,45 
p ; fete cat. 1: 1. Irinel Po
pescu (Școlarul) 291,20 p, 2. 
Freia Muhlstăffen (Șc. sp. Si
biu) 275,20 p, 3. Dorina Ma
rian (Șc. sp. Oradea) 227,25 p, 
4. Maria Nagy (Crișui) 161,15 
p ; fete cat. a Il-a: 1. Eca- 
terina Dumitru (Școlarul) 
266,45 p, 2. Beatrice Rois (Șc. 
sp. Oradea) 234,80 p, 3. So- 
rana Prelipceanu (Șc. sp. Ora- 

Dumi-
5. In-
Sibiu)
Dorai
P-

dea) 217,60 p, 
tru (Școlarul) 
grid Bratschi 
206,65 p, 6.
(Șc. sp. Oradea) 205,75

4. Stela 
210,75 p, 
(Șc. sp.
Iuliana

tiparul I, F, «Informoția", »tr. Brezulaiw nr 23 25. HucuiesH

1:43,0, Ioana Adrian (Dinamo) 
1:45,3.

Din reuniunea a patra "(des
fășurată duminică după amia
ză) au ieșit in evidență sur
prinzătoarea victorie a Adria
nei Pupăzan la 200 m liber, 
și — în special — valorosul 
record realizat de Liviu Cop- 
cealău (14 ani) la 100 m 
delfin.

Rezultate : COPII A — 200 
ni liber (B) : Z. Oprițescu 
(C.S.M. Cluj)' 2:19,5 ; 200 m 
liber (F) : Adriana Pupăzan 
(Dinamo) 2:34,2, Lucia Radu 
(Dinamo) 2:34,5 ; 100 m DEL
FIN (B): L. Copcealău 1:07,8 
(NOU RECORD) ; 100 m del
fin (F) : Angela Anton 1:16,5; 
COPII B — 100 m delfin (B) : 
T. Nicolae 1:11,1 : 100 m del
fin (F): Anca Groza (Dina
mo) 1:15,9, Liliana Dan 1:20,0 ; 
COPII C — 100 m spate (F) ; 
Eugenia Cristescu 1:25,5 ; 
100 m spate (B) : D. Gropsan 
1:25,0 (NOU RECORD).

Ad. VASILIU

Finalistele „Cupei Federației" Ia minibaschet I
și mai mici : Lie. nr. 1 Rădăuți, I 
Șc. sp. Satu Mare, Șc. sp. Bra- * 
șov, Liceul Salonta, Șc. ge- | 
nerală nr. 25 Oradea, Liceul nr. | 
3 Oradea, Liceul, nr. 2 Caran
sebeș, Șc) generală Iacobeni, | 
Lie, nr. 35 București, Școlarul | 
București ; fete născute în 1958 
și mai mici: Șc. sp. Satu Mare, 
Șc. sp. Constanța, Liceul nr. 3 
Constanța, Șc. sportivă Brașov, 
Șq. generală nr. 1 ’ 
rele. Cutezătorii ___ , .,

; Școlarul București, Șc. generală 
nr. 12 Constanța.

Gol! Portarul reprezentati
vei Elveției și al echipei 
F. C. Zurich, Grob, a fost 
învins de un șut năpraznic.

Va mai primi portarul el
vețian asemenea goluri în 
preliminariile campionatului 

mondial ?

Vittorio Pozzo
După cum am mai anunțat, 

între 26—30 decembrie se vor 
disputa în Capitală turneele fi
nale ale celei de a Il-a ediții 
a „Cupei Federației” pentru e- 
chipele de minibaschet. La a- 
ceste întreceri vor participa ur
mătoarele formații: băieți năș
eați în 1956 și mai mici: Șc. 
sp. Bacău. Șc. sp. Suceava, Po
litehnica Galați, Șc. generală 
Pucioasa, Șc. sp. Hm. Vilcea, 
Liceul Caransebeș, Steaua 
București, Școlarul București ; 
băieți născuți in 1958 și mai 
tineri: Șc. 
Constanța, 
Constanța, 
stanța, Șc.
generală nr. 1 Tr. Măgurele,' 
Școlarul București, Cutezătorii 
București ; fete născute în 1956

sp. Suceava, Șc. sp. 
Șc. generală nr. 12 
Liceul nr. 3 Con-
sp. Timișoara, Șc.

turului

I a încetat din viață
Tr. Măgu- | 
București, I

I
 d/JUfPi-O' Vfrt/tM/W X'VxizȘV, Ut* 

în urmă selecționer unic al 
chinei de fotbal a Italiei.

diviziei A
I

1.
2.
3.
4. I.E.F.S.
5. Univ. Cluj
6. Crișui Oradea
7. A.S.A. Cluj
8. Prog. Buc.
9. Constructorul 

București
10. Viitorul 

Dorohol

Rapid . Buc.
Polii. Buc. 
Voința . Bv.

8
7
6
5
5
4
3
2

17
15
15
14
14
13
12
11

I
I
I

A încetat din viață, în vîrstă 
de 82 de ani, cunoscutul ziarist 
sportiv Vittorio Pozzo, cu ani 

! e-- 
chipei de fotbal a Italiei. In 
ultimul timp, Pozzo a lucrat ca 
redactor sportiv al ziarului „La 
Stampa" din Torino. Pozzo a 
fost conducătorul 
chipei Italiei la 
mondiale din 1934 
cum și la Jocurile 
1936. Este cunoscut că la aceste 
competiții echipa Italiei a cîști
gat medaliile de aur.

tehnic al ■ e- 
campionatele 
și 1938, pr'e- 
Olimpice din

9 2 7 11

8 2 6 440—315 10 I
STEAUA A ÎNVINS NET PE DINAMO!

(Urmare din pag. 1)

au. primit, nu după mult timp 
un gol dezarmant (rain. 12 
Oswath, din patina unui apără
tor) clujenii nu au depus ar
mele și au continuat să atace 
furibund, urmărind cu sete vic
toria. Dar, cum se întîmplă u- 
neori (și nu numai în hochei) 
unii domină și alții înscriu. 
Astfel, în min. 18, după ce A- 
gronomia a ratat într-un inter
val de 30—40 de secunde 7—8 
ocazii mari, un puc rătăcit din 
cîteva ricoșeuri consecutive a 
ajuns în lam-a crosei lui Csiszer, 
contraatac și... 2—2, scor cu 
care s-a încheiat prima repriză.

în partea a doua a întîlnirii 
aspectul nu a fost mult diferit. 
Numai că acum, Avîntul M. 
Ciuc a acționat mai lucid și a 
speculat fiecare greșeală în atac 
a studenților, realizînd faze 
foarte periculoase la poarta lui 
Radu Șerban. Jucătorii din 
Miercurea Ciuc au preluat con
ducerea prin Kraus (min. 22 — 
3—2) și apoi, după ce au trecut 
prin mari emoții în minutele 25 
și 26, cînd pucul a ocolit pur și 
simplu poarta lui Balint, au mă
rit avantajul: min. 28, a înscris 
Csiszer, scorul devenind 4—2 
pentru Avîntul. Va realiza echi
pa din M. Ciuc șl a treia vic
torie ? — se întrebau pe bună 
dreptate spectatorii. Studenții 
nu au renunțat la luptă și au 
redus din diferență prin inepui
zabilul Gali (min. 35).

Ultima parte a jocului a fost

Cu acest ascendent moral de 
2 goluri, Steaua a abordat de
conectată repriza a Il-a și cu 
toate că a stăpînit-o integral nu 
a înscris decît o singură .dată, 
dar printr-o 1 
hocheistică : G. Szabo, Calamar

rarisime.

(FARA
5—0

în tabăra su- 
Stelei. Gheor- 

o pasă ex-

palpitantă. Beneficiind dg su
perioritate numerică (Vacar e- 
liminat) Agronomia a realizat 
egalarea (Ga'l, min. 52 : 4—4) 
și după 40 de secunde a pre
luat conducerea printr-un gol 
înscris de Marian : 5—4 !! Ur
mează minute de mare intensi
tate, prelungite și după ce A- 
vîntul a obținut,. la rîndul ei, 
egalarea (Oswath min. 54), deoa
rece fiecare echipă a ratat vic
toria, risipind ocazii
Au arbitrat atent și corect I. 
Florescu și Fi. Gubernu.
Steaua - dinamo
DREPT DE APEL!) :

(2—0, 1—0, 2—0)
După numai două minute — 

: entuziasm
porterilor
ghiu a primit 
celentă de la Ștefanov și a 
deschis scorul printr-un gol de 
toată frumusețea. Replica dina- 
movistă a fost viguroasă, dar 
Huțanu și Moiș au ratat ocazii 
favorabile, iar Florescu și Bașa 
au ținut să-i imite. In această 
parte a jocului, Steaua nu prea 
s-a simțit în largul său, jucă
torii au fost împinși mereu în 
propria treime, dar portarul 
Stoiculescu atent, inspirat și cu 
un strălucit simț al plasamen
tului a respins absolut totul. 
Și iată că în min. 17, dinamo
viștii — exasperați de domina
rea lor sterilă — îl lasă nesu
pravegheat pe iutele Fodorea, 
care mărește avantajul echipei 
Steaua la 2—0.

I
I
I

:t o singură .data, g 
fază de antologie IH dl ry la za i„li-.

și Biro nu desenat un triunghi | 
perfect, la capătul căruia doc- |
torul Biro l-a... 
tarul Iordan.

Văzînd că au 
pe plan tehnic 
moviștii au ținut s-o < 
acela al durităților (în 
excelat " "

operat pe por- 
pierdut bătălia | 

și tactic, dina-
cîștige pe | 
î care au | 

excelat Bașa, Ștefan, Fi. Sgîn- . 
că). Și au reușit ! Dar această I 
victorie cu totul lipsită de glo- 1

Imai costat pe învinșirie i-a 
încă două goluri, fiindcă hoche- 
iștii de la Steaua au înțeles că 
decît să se bată este mai bine 
să joace. Să joace și să înscrie : 
Biro (min. 47) 4—0, Gheorghiu 
(min. 50) 5—0, ambele puncte 
realizate din faze clasice.

Au condus bine N. Turceanu 
și C. Sgîncă.

Acest meci, totuși, frumos, a 
avut, din păcate, un final la
mentabil. Dinamoviștii, profund 
afectați de înfrîngerea ustură
toare, și-au vărsat 
copiii care săriseră 
ca să-i felicite pe 
Și i-au lovit crud 
Cei mai voilenți au fost Bol- 
descu, Făgăraș și Scheau (care,

necazul pe 
pa gheață 

învingători, 
cu crosele.

I
i
I
I
I
I

notați bine, este MEDIC I). Și ■ 
astfel, gheața patinoarului a fost |
stropită cu sînge. Asupra aces
tui caz, cu totul inadmisibil, 
vom reveni.

F «i

gura victorie în deplasare. Li
derul Gagliari, însă, nu a pu
tut să obțină mai mult de
cît un rezultat de egalitate 
la Verona, menținîndu-și 
tuși primul loc.
Iată rezultatele:

Bologna—Pisa 1—0 (a 
scris Muiesan din lovitură 
la 11 m). Oaspeții au ratat o 
lovitură de la 11 m.

Fiorentina — Palermo 1-40 
(Maraschi din 11 m).

Juventus—Lanerossi Vicen
za. 1—0 (Haller din 11 m).

Milan—Torino 1—0 (Rosa- 
to).

Napoli—Atalanta 2—0 (AI- 
tafini și Cane).

Inter-^-Sampdoria 3—0 (Ber
tini din 11 m, Facchetti și 
Vastola).

Varese—Roma 2—1 (Goliri 
și Leonardi, respectiv Ta- 
cola).

Verona—Cagliari 0—0.
în clasament: Cagliari 19"!

2—3. Milan și Fiorentina 
18 p, 4. Inter 14 p. 5. Juven
tus 13 p, 6—8 Verona, Bo
logna și Palermo 12 p etc.

In clasamentul golgeterilor 
conduce tot Riva (Cagliari).

Campionatul diviziei A se 
întrerupe pînă la 12 ianua
rie, deoarece echipa repre
zentativa joacă în Mexic la 
1 și 5 ianuarie.

to-

în
de

Cesare TRENTINI

ANGLIA
Una din cele mai în formă 

echipe engleze este, la ora 
actuală, Leeds United, care 
în ultimele partide și-a sur
clasat adversarii. După suc
cesul categoric repurtat 
miercuri în „Cupa orașelor 
tîrguri", cînd a dispus cil 
5—1 de Hannover 96, în eta
pa de sîmbătă a campiona
tului, formația lui Jackie 
Charlton a întrecut cu 6—1 
pe F.C. Burnley. Liderul cla
samentului, F.C. Liverpool, a 
învins doar cu 1—0 pe 
Tottenham, dar scorul nu re-' 
flectă aspectul jocului pen-’ 
tru că învingătorii au fost net 
superiori. Finalista cupei ligii 
engleze, Arsenal a mai cîști
gat o partidă, învingînd da 
data aceasta pe cîștigătoarea 
„Cupei Angliei", West Brom
wich Albion, cu 2—0. F.C. 
Everton, o altă fruntașă a 
clasamentului, a lăsat un 
punct Ia Stoke City (scor 
0—0). dar și-a păstrat locul 
al treilea, datorită golavera
jului. Campioana Angliei, 
Manchester City, a învins cu 
4—2 pe Coventry, în timp ce 
formația lui Bobby Charlton, 
Manchester United, a părăsit 
terenul învinsă cu 2—0 la 
Southampton. Alte rezultate s 
Ipswich Town — Nottingham 
Forest 2—3, Leicester City — 
F.C. ...............................
Park 
1-1, 
West 
Wolverhampton Wanderers — 
Sheffield Wednesday 0—3.

In clasament conduce F.C. 
Liverpool cu 38 p (golaveraj 
44;—14), urmată ds Leeds 
United cu 35 p.

Mike AMBROSE

Chelsea 1—i, Queens 
—- Newcastle United

F.C. Sunderland —
Ham United 2—1,

r̂ tetex-railiB'teSefoi^
JUCÎND IN IUGOSLAVIA, 

la Pancevo, cu formația lo
cală Dinamo, fostă campioa
nă a Iugoslaviei, „XV“-le U- 
niversitatea Timișoara a ob
ținut victoria cu 15—10 (9— 
10). Punctele oaspeților 
fost înscrise de Suciu 6, 
povici, Duță și Szasz (cîte 3). 
A arbitrat corect bucureștea- 
nul Th. Witting.
H

LA BELGRAD în cadrul 
semifinalelor „C.C.E." la polo 
pe apă, Partizan Belgrad a 
învins cu scorul de 6—-3 (2— 
1, 0—1. 3—1, 1—0) pe Dina
mo Moscova. Returul va avea 
Ioc la 11 ianuarie la Mos
cova.

au
Po-

ÎNTR-UN MECI contfnd 
pentru „Cupa campionilor e- 
uropeni" la tenis de masă, e- 
chipa S.V. Moltkeplatz Essen 
a învins cu scorul de 5—0 e- 
chipa Olympia Ljubliana ■

REPREZENTATIVA FEMI
NINĂ de volei a Ungariei, 
oare întreprinde un turneu 
în Olanda, a susținut la Vlo- 
drop un nou meci cu selec
ționata țării gazdă.. Sportive
le maghiare au învins cu 3—1 
(15—7, 15—4, 13—15, 15—9).

ÎN PRIMA ZI a turneului 
internațional 
handbal 
(Franța), 
tardia 
(10-6) 
Sasja 
Sports 
26—16 
(Luxemburg),

masculin de 
de la Saint Maur 
echipa olandeză Sit- 
întreout cu 17—13 
formația belgiană 

Anvers, iar Stella 
(Franța) a dispus cu 
(11—7) de Dudelange

a
o

ÎN CADRUL CONCURSU-i 
LUI de schi de la Aspen 
(S.U.A), proba masculină de 
slalom special a fost cîști- 
gată de Rick Al. Chaffee, 
care a realizat în cele două 
manșe 75,96. La 
primul loc s-a 
Nagel cu 84,42.

feminin, pe 
clasat Cathy

AMERICANPILOTUL _______
Buddy Baker, la bordul u- 
nei mașini „Dodge*" 
strucție specială 
curse) a realizat pe pista de 
la Daytona Beach (Califor
nia) o performanță d9 va
loare mondială Baker a 

o medie orară de

(con-
pentru

loare 
obținut __
312,823 km. Recordul aces
tei piste era de 308,893 km 
și aparținea lui Jim Hurtu- 
bise.
IS

ÎNTRE 12 ȘI 15 FEBRUA
RIE se va desfășura la Lon
dra pe teren acoperit un ma
re turneu internațional de 
tenis la care și-au anunțat 
participarea cunoscuți jucă
tori din Europa. Printre par
ticipant! se numără spanio
lul Santana, francezul DarJ 
mon, olandezul Okker, da
nezul Jan Leschly și vest* 
germanul Bungert.
■

JUCÎND aseară în Franța, 
în compania selecționatei Piri- 
nei, rugbiștii de la Steaua au 
cedat cu 32—12 (16—6).
Punctele românilor au fost 
înscrise de: Cfilărașu (3), 
Giugiuc (3) țt Durbae (6).


