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LA „CAMPO DE TIRO GUDA\1ENDI“ DIN SAN SEBASTIAN Azi. U sala Tineretului

FARFURIILE ZBURĂTOARE ÎȘI ÎNCEP JOCUL
UN NOU COMPLEX

INTILNIRE

Situat tn nard-vestul Spa
niei, tn extremitatea occiden
tală a Pirineilor, la numai 19 
km de granița cu Franța, ora
șul San Sebastian se află in 
centrul arcului format de gol
ful Biscaya. înconjurat de 
munți și cu o fereastră deschi
să spre apele Atlanticului, San 
Sebastian are o așezare pito
rească, cu o panoramă splen
didă. La numai trei kilometri 
distanță de oraș se găsește po
ligonul „Campo de tiro Guda- 
rnendi“, gazda actualei ediții a 
campionatelor mondiale de ta
lere și skeet. Complexul spor
tiv cuprinde pe lingă cele trei 
standuri de talere și tot atîtea 
de skeet, diverse construcții 
(hoteluri și restaurante) șl in
stalații. Aici, pe platoul mun
telui Gudamendi vor fi reuniți 
timp de o săptămînă cei mai 
buni trăgători ai lumii cu 
ma de vînătaare.

Se așteaptă o participare 
cord, reprezentanții a 40 de 
țări, printre care U.R.S.S., 
S.U.A., Franța, R. F. a Ger
maniei, Cehoslovacia, Vene
zuela, Italia, R. D. Germană, 
Marea Britanic, Suedia, Polo
nia și, bineînțeles. România.

întrecerile trezesc un mare 
interes, știind că la start vor fi 
prezenți, probabil, toți dețină
torii titlurilor supreme, bel
gianul Guy Renard (talere), 
vest-germanul Konrad Wirn- 
hier (skeet), campionii olimpici 
englezul John Braithwaite (ta-

INTERNAȚIONALA
SPORTIV LA CONSTANȚA

CONSTANȚA, 17 (Agerpres). — In zona industrială a muni- 
cipwlui Constanța s-a terminat construcția complexului sportiv 
CF.R. Fălos. Noua bază sportivă constânțeană cuprinde teren 
de fot bat și pistă de atletism, o sală de popice cu patru piste, 
iluminate fluorescent și tribune cu 1 000 de locuri, o sală de șah, 
terenuri de volei, baschet și handbal.

com- 
altor 

genu-

Gheorghe Florescu, reprezentantul României a p-

bun.

lere) 
trov 
pioni
Elie Penot (skeet) și Jean Jac-

re sa 
făcute 1 
Lașa tă

și sovieticul Evgheni Pe- 
(skeet), ca și tinerii cam- 

continentali. francezii

oară, avantaiul. La reluare, esre 
rfndul băcăuanilor să domine 
timp de 15 minute și să cond-i â 
la cite un gol sau două dife
rență. Minerii, departe de a re
nunța la luptă, obțin egalarea

ba de ta.zre ar dm șanț 
ÎEL NE

DE GIMNASTICĂ
MODERNA

HANDBALUL MASCULIN
DIN NOU IN ACTUALITATE

1 Incepind de Ieri, cele 10 for
mații din categoria A participă 
la manșa a doua a turneului de 
sală. Jocurile au Ioc In sala 
F’oreasca din Capitală. Iată re
latarea partidelor desfășurate In 
prima zi :

DINAMO BRAȘOV — RAFINĂ
RIA TELEAJEN 20—13 (8—3). Pri
ma tntîlnlre a reuniunii a debu
tat In .ritm de tangou*, lr.tr-o 
acalmie aproape totală. Brașovenii 
au luat conducerea din mln. 4 
șl au păstrat-o ptnă In finalul 
întîlnirii ea urmare a unei su
periorități tactice șl tehnice In
discutabile. Din nou Jucă-orul de 
6ază al dlnamovlștilor a fost 
Bota, autor a 7 goluri. Ploiește
an s-au străduit să obțină un 
rezultat mal atrfns, dar n-au reu- 
git acest lucru nici un moment 
de-a lungul meciului, au arbi
trat : P. CtrtlgeanU și P. Țlrcu 
(București).

MINERUL BAIA MARE — DI
NAMO BACAU 18—18 (3—3). Spre 
deosebire de prima întilnire, a- 
eeasta a Încălzit tribunele prin 
dinamismul fazelor care s-au 
«uecedat la ambele porți ți prin 
evoluția scorului. Ambele echi
pe au trecut milimetric pe Ungă 
victorie. In mln. 12, bălmărenii 
conduceau cu 7—1 șl se Între
vedea o victorie dară a acestora, 
mai ales că „tunarul* lor, Birto- 
lom, producea deseori panică la 
•emicercul advers. Dlnamoviștil 
•U știut, totuși, să lasă strategic 
din această furtună ți treptat- 
treptat să micșoreze din handi
cap. ajunglnd în ultimul minut 
de joc să egaleze șl, tn ultime
le secunde, să la, pentru prima

Atac dinamovist la poarta 
echipei Voința

Foto : The© MACARSCHÎ

ones Baud (talere). în 
pania acestora, ca și a 
redutabili specialiști a; 
iui. vor concura și țintașii ro
mâni.

La talere aruncate din 
competiție care începe 
că. țara noastră v; 
zentată de Gheorgt 
— dublu campion 
Ion Dumitrescu — 
olimpic de la Roma l!h 
fan Popovic: și Aurei Ione 
Ajunși U miezul nopți: de 
spre 
cei patru sportivi 
două zile 
standurile de 
înainte de plecare, antrenorul 
Grignre Ioanide ne-a făcu-, ur
mătoarea declarație :

„în ultima etapă de pregă
tire, țintașii care alcătuiesc 
formația României au reușit să 
arogă virfu! de formă sporti
vă. fapt reieșit in evxier.tă cu 
prilejul ultimelor concursuri 
de verificare. Dar. ?jcrul cel 
ma; important, atît la talere 
dt și la skeet. unde trăgător, 
an fost pregătiți de ooiegul 
meu. profesorul Ioc Lov-ft 
cocnponențti ecfiîpeioc au o va
loare tehnic* omogerâ. otx-ec-

vlner. lă San Sebas 
român;

de acomodare pe 
la Guâatnerxi:

UNUIA

Din motive obiective, o- 
rașul Cluj nu poate găzdui 
finala campionatului repu
blican de juniori la noile 
date propuse de federație : 
7—9 noiembrie. în conse
cință, »-a. apelat la toru
rile sportive din Timișoa
ra, iar răspunsul a fost fa
vorabil. Deci, în zilele de 
14—16 noiembrie, finalișlii 
campionatului național de 
gimnastică (juniori) se vor 
întîlni la Timișoara.

(min. 49, 14—14) și chiar pref-s 
conducerea cu două g 'uri dife
rență (min. 55). O nouă reve.--.re 
a dinamoviștilor restabilește ega
litatea pe tabela de marca: ir. 
min. 59 : 18—18. Au condus a- 
tent : M. Grebenișean (Tz Mu
reș) și I. Covaci (București).

DINAMO BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 25—17 (13—S).
O partidă in care golurile 
abundat, dar sub aspect te'r.mc 
și spectacular a fost cam să
racă. Dinamoviștil au ciștigat 
la o diferență de scor care re
flectă echilibrul de forțe ex >- 
tent pe teren, victoria lor te- 
punîndu-se nici un moment - > 
semnul întrebări!. Ei au Iest mat 
buni în toate compartiment- 
dominat cu autoritate întreg par-

Gh. RANGU

au

(Continuare in pag a 2 a

tiv greu 
ti

va trage . 
și Iutii ci 
pe echipe 
tina ti a 
fi lansate
.-<Lv.<hual 
2» de. tai

chiar si în

SO de tal
Ș-.J Arcp- dup*

C COMAINiSCM

de volei

CAMPIONI LA JUNIORI. C. VLAO (Dinamo)
UN CAMPION MERITUOS LA CATEGORIA

OBSTACOLE SEMIGREA
Juniorii și seniorii de la obsta

cole de categorie semigrea și-au 
disputat vineri după-amiază cea 
de a treia probă care, adiționată 
cu primele două le asigura punc
tajul necesar obținerii titlurilor 
de campioni. Rezultate tehnice 
în cea de a treia probă : ju
niori 16 ani : 1. V. Conțlu (A.S.A. 
Cluj), 2. Gh. Nicolae (Petrolul), 
3. I. Orha (Mondial Lugoj), 4. 
N. Vlad (Dinamo), 5—7. M. Sili- 
vestru, R. Mihalcea (C.S.M. Iași). 
Ivette Mlronescu (C. căi. Buc.). 
CLASAMENT FINAL : 1. Gh. Ni
colae — calul Aprod — cam
pion național, 2. N. Vlad — Hi
malaia, 3. V. Conțiu — Trubadur. 
Juniori 18 ani : 1—2. I. Serdaru 
(Atletul Craiova). Irina Ciocmata 
(Steaua), 3. M. Simion (Dinamo),

cu Pătrat, 4. M. Simion cu Gama. 
CLASAMENT FINAL : 1. M. Si
mion cu Gama — campion na
țional, 2. M. Simion cu Pătrat. 
I. Serdaru cu Nufăr. Seniori- 
obstacole, categoria semigrea : 1. 
C. Vlad (Dlnamo), 2. O. Recer 
(Dinamo), 3—4. D. Velea (Steaua) 
cu Zefir și Altai, 5. C. mn 
(Steaua). CLASAMENT FINAL : 
1. C. Vlad cu Spirt — campion 
național, 2. O. Recer cu Vifor, 
3. C. Ilin cu Viteaz.

Duminică baza hipică din ca
lea Plevnel găzduiește, Incepind 
de la ora 9 dimineața, proba de 
dresaj, categorie grea și probele 
de obstacole pentru fete și se
niori categorie grea.

Felix TOPESCU

Ortcirid a urmărit comporta
rea echipez naționale fem:ti
ne tn mcmțe eunț’awtdn ra- 
te~naționale. la cere « parti
cipat f» pe—cada de cocanță 
competiționaH ixtemă, rm se 
poate să nu fi fost focos de 
insuccesele cazepcriee sxfemze 
atît în fața «nor echipe de 
certă valoare (lucrul acesta 
supără mat zuțin). cit și m 
fața unor fo—.ațiz ci-c*e re*- 
dcli/tii rru ’e 
o De
fapt, chiar p. atunci ciad a« 
efftipot — Tnd ol€s 
că adversarul avea o va'oare
■ — .....:
fost total nemulțumitoa-e. tie- 
toriile fiind obținute cu mult 
mai multă g~eutatr decît ară
tau scorurile finale. Spuxind 
acestea, -ie refe-tm ~.a compor
tarea jucătoarelor din tstmeul 
de la Vama, din UF. a Ger
maniei și de la -event înche
iatele C amptonaie europene 
de junior-, de Ia Rtoa ă Ta
lia.

Deși ar părea — poate — sur- 
prinzătvr, la startul ..europe
nelor" de junioare ans ali- 
niat — cu puține excepții — 

componentele naționalei 
de senioare, deoarece vtrsta 
acestora nu depășește pre
vederile regulamentare. Se 
spera — fi pe bună drep
tate — intr-o compo-ta-e la 
nivelul valorilor certe pe ca
re le au sportivele. Da*, a- 
ceasta nu s-a intimplat. O 
analiză a modului cum s-au 
prezentat voleibalistele noas
tre la „europene/* trebuie fă
cută pe două planuri, «trfnt

ror» 
sfnî

con-

legate intre ele: moral ri 
tebnico-tactic- Majoritatea 
sportircior dm kn sfsu. 
canz specneam, rirere, rut» 
20 de oi. bisi — topi 
părerea noastră — ~e-
zsuîd carențe care frizează 
Prințul imoralității, nu nu
mai ca individ tn societate, 
ci și ca reprezentant al țâ
rii noastre. Cîteva fapte pe
trecute fn perioada curnptcna- 
hJai european (îi r.e 
’■eferi numai la acesta) 
cestul de revelatoare

După cum n putut
stata, fa sinul echipei dom
nește discordia. yucătoareFe 
alcătuind grupuri separate, 
care încearcă — pe tind — 
să-și impună dommcția. tn 
fmtsue se situează: Rodica 
Popa, Venera Zaharescu. 
Eva Klein. Mariana Baga- 
Ana lanbric, care au căutat 
prin toate mijloacele sd in
fluențeze fn râu comportarea 
celorlalte membre ale lotu
lui, Această influență s-a con- 
cretizat intr-o atitudine re
fractară față de sfaturile an- 
t~enorului în timoul parti
delor, procedindu-<e exact in 
veri dedt după indicațiile 
spuse, fn cursul timpului de 
odihnă. Nu este lipsit de im
portanță sc cităm și unele 
dtn afirmațiile jucătoarei 
Rodica Fopa: ^Nu mai ascul
tați ce spun antrenorii. Nu 
areți nici un fel de șierso-

Emanuel FANTANEANU

&

1N ZIARUL NOSTRU DE MIINE :

„U“ IN AJUNUL
SEMICENTENARULUI

a

Salutul acad. Constantin Daicoviciu 
Prin carul anilor cu făuritorii lui „U" 
„U"—50, de Al. Căprariu
Evocări
Catalog 
Palmares

O pagini dedicată marelui club 
studențesc clujean.

Atariația sportivă Loco- 
moti'.a. din Ctpiuli. o* 
oferă, prtitru astăzi. prile- 
jnl anei noi iatreeeri ia- 
teroațiMale de gimnastică 
moderai : este vorba de 
inulnirei. organizată in cin
stea aniversării a IM dc 
ani de la înființarea Căilor 
Ferate Române, dintre echi
pele Locomotiva si Slavia 
Oiemoue (R. S. Cehoslova
că). In echipa bucureștea- 
nă ser evolua, între altele. 
Mariraa Jinga. Gabriela 
Stăaașiiă. Cristina Jipa. iar 
oaspetele au anunțat că 
din delegația pe care o 
vor deplasa fac parte trei 
componente ale lotnhu A al 
Ceho>lov ariei.

Confruntarea internațio
nală de gimnastică moder
nă dintre echipele Loco
motiva ți SUvia este pro
gramată astăzi, de la ora 
17.ee. la sala Tineretuîut.

în cinstea aceluiași eve
niment mai sus amintit 

și miine (in ambele 
de la ora 9) la Casa 

cuitură a sectorului 8 
avea loc un meci in

ternațional de tenis de 
masă : Locomotiva Bucu
rești—Lokomotive Stendal 
(R. D. Germană).

în „zonalul" de la Atena

FINISUL ÎI TRIAZĂ
e

PE CANDIDAȚI
Runda a Xlî-a a turneului 

zonal de la Atena a fost, de 
fapt, una a derbyurilor : opt 
din ce-; zece candidați la pri
mele trei locuri 6-au întilnit 
intre ei. O confruntare de a- 
semenea proporții era, bine
înțeles, in măsură să producă 
serioase clarificări in 
ment, ceea ce de altfel 
intimplat.

Florin Gheorghiu, cu 
I-a întilnit pe bulgarul 
donov. Partida s-a întrerupt cu 
avantaj pentru marele maes
tru român.

În celelalte partide cheie ale 
serii s-au înregistrat rezulta
tele : Pedersen—Matulovici 0—1, 
Hort—Forintos 1—0, Olafsson— 
Hubner 0-1, Wright—Jansa 
' •-*;. Lewi a ciștigat 
bard, iar Kokoris și 
au remizat intre ei.

★
Ieri, întreaga zi a 

dicată reluării partidelor între
rupte. Gheorghiu a ciștigat la

clasa- 
s-a și

albele, 
Spiri-

!a Lom- 
Siaperas

fost de-

DERBYUL ECHIPELOR BUCUREȘTENE
LA LUPTE LIBERE

Miir.e, formațiile dr- ;ziona- 
re de lupte vor participa la 
cea de a ÎÎI-a etapă a retu- 
^uku’ euuipetF.reîi"Atit ia gre- 
co-romare. <Jt și ia libere, au 
loc o serie ce intiiniri inte
resante. LA BUCUREȘTI, de 
pildă. VA FI UN VERITA
BIL DERBY AL ECHIPELOR 
DE LIBERE. Steaua, Rapid, 
Dinamo și ProgresuL

La greco-romane, din cau-

za amînării etapei din Capi
tală — Dinamo se află tn 
turneu în R. D. Germană — 
ap de afiș a rămas reuniu

nea de la Brașov, unde se 
intîinesc Steagul roșu, Steaua, 
C.F.R. Timișoara și A.S.M.T. 
Lugoj.

Mai sînt programate me
ciuri la Galați 
ne). Brăila și 
(libere).

(greco-roma- 
Satu Mare

Spiridonov, Hori, de asemenea, 
la Spiridonov^ 
Olafsson 
și Lewi.

Astfel, 
fruntea 
Jansa și Matulovici eu 9 
urmați de GHEORGHIU, Hub- 
ner și Hort 8 jum. p, Csom 
7 jum. p, Spiridonov 7 p, Pe
dersen 6 jum. p.

Finișul concursului progra
mează cîteva partide decisive 
intre fruntași : Hort și Matu
lovici se întilnesc tn runda a 
XIII-a, Matulovici cu Gheor
ghiu în runda a XV-a, Hort 
cu Hiibner în runda a XVI-a, 
Jansa cu Matulovici în ulti
ma rundă.

. Matulovici la 
iar Csom la Sioppel

după 12 runde, in 
clasamentului se află 

P.

11 CUPA DE TOAMNĂ*
LA CAIAC-CANOE

Mîine, pe lacul Herăstrău, 
se va da startul într-o com
petiție nautică de amploare: 
„CUPA DE TOAMNA* la 
caiac-canoe. Este vorba de o 
tradițională întrecere de fond, 
la care au fost invitați să 
participe sportivi din toate 
cluburile și asociațiile din 
Capitală. Comisia municipală 
de caiac-canoe, organizatoarea 
acestui concurs, a stabilit 
probe de 2 000, 3 000, 5 000 
și 10 000 m. Plecările echipa
jelor în fiecare cursă se vor 
da din 30 în 30 de secunde, 
incepind de Ia ora 8,30

Petre Ceman (ttlular fn echipa de lupte libere a 
club-.-i Steaua) ți-a ridicat adversarul cu bine- 

cunoscuta-i dezinvoltură.
Foto i H. MAVBIDIS — București(Continuare in pag. a 2-a)

Cu ctteva tile în urmă, cuplul francez Jean-Pierre Biltoise — Henri Rescarolo, îi bordul unui „Matra 650“ (In 
fotografie — fn timpul cursei), a ocupat locul I fn întrecerea de 1000 km ai Parisului (de fapt, s-a alergai pe 
circuitul de la Montlhiry și, iarăși de fapt, vremea nefavorabilă t-a obligat pe organizatori să reducă distanța...). 
Semnificativi este ocuparea locului «cund de către alt automobil „Matra 650*, pilotat de Rodriguez și Redman.

Foto: A.F.P.
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v, stimați cititori, ca și jucă
torii și antrenorii, adică loji 
cei ce iubesc fotbalul, vă mai 
amintiți cu cită nerăbdare ați 
așteptat ziua de 12 octom
brie ? Ați spus — poate — de

alîtea ori că atunci va fi marele exa
men al fotbalului românesc, ziua lui 
hotărîtoare.

Și iată, a trecut de-acum aproape o 
săptămînă de la meciul România — 
Portugalia, in care băieții noștri au 
cucerit o prețioasă și meritală victorie.

Fotbalul românesc — fără a avea 
pretenția să afirmăm că a cunoscut 
prefaceri totale — a mai făcut un pas 
— și ce pas I — spre lurneul final. 
Pentru jucătorii noștri, Mexicul pare 
acum atît de aproape, în timp ce Eu
sebio, Torres, Simoes et comp, vor 
privi întrecerea celor „16 mari" — 
probabil — pe ecranele televizoarelor.

Ce frumoasă a fost această săptă
mînă pentru noi toți. De atunci, de la 
Lausanne, mai frumoasă decît țoale ce
lelalte săptămîni cu fotbal. Da, mai 
frumoasă decît precedenta, cînd amvi- 

prima manșă a fi
nalei „Cupei intercontinentale", dintre 
Milan și Estudiantes. Și cînd totul e 
frumos, timpul trece atît de repede.

...Dar azi, după o săptămînă de re
verie, ne vom reîntîlni din nou. Pe sta
dioanele din București și Petroșani, din 
Arad, lași și Pitești, din Cluj și Ora
dea. De data aceasta, nu ne vom în-

cu 
cu

I frumoasă decît pre 
zionat la televizor

I
I
I tilni însă cu echipa României, ci

U.T.A., Steaua, Dinamo, cu Farul, _
Petrolul. Deși (toate acesle formații, și 
celelalte pină la 16, sint tot ale noas
tre, azi simpatiile se vor împărți. Ol
tenii vor striga .hai Universitatea", plo 
ieștenii vor merge cu Petrolul lor, ma
rinarii cu Farul. E de dorit, însă, ca 
reîntîlnirea să aibă loc într-o atmosfe
ră care să o întregească pe cea din 
duminica Iul 12 octombrie. E de aș
teptat ca pe terenuri și în tribune să 
domnească atmosfera fair-play-ului. Fi
indcă nu trebuie să uităm că, dincolo 
de măruntele interese de club, de sim- 

I paliile și dorința fiecăruia ca echipa
lui favorită să învingă, trebuie să pri
meze cauza noastră comună — pro
gresul fotbalului românesc, lată de ce 
așteptăm de la etapa de azi jocui i 
bune, fără durități și fără acte nespor
tive, fără jucători accidentați, cu alit 
mai puțin cei din lotul național. Iar 
voi, fotbaliști, fiți siguri că publicul, 
acest minunat public pe care duminica 
trecută l-am numit „al 12-lea jucăioi 
al naționalei*, vă va răsplăti pe fie
care după comportare.

Așadar, azi are loc întîlnirea cu fotbalul 
diviziei A. Pornim la drum înlr-o „noua 
etapă*, cea premergătoare partidei cu 
Grecia. Este ultima 
xic. Deci totul 
jă, animați de 
să învingă, și 
nostru.
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haltă" spre Me- 
trebuie pregâlit cu gri- 
ideea ca cel mai bun 
în primul rînd folbalul

Constantin ALEXE

I
I
I
I



„Cupa României", competiție tradițională După finala campionatului national

și de mare interes pentru baschetbaliști
.• De azi, turneele finale

Eliminări spectaculoase în 
jocurile do calificare • Avan
premiera diviziei A ® Clștigă- 
toarea ' 
Giessen

la băieți joacă cu
1846 (R.F.G.) în .Cupa 

cupelor"
Ajunsă

României" __ ______  _ __
jat In Întrecere peste 100 de e 
chlpe feminine șl masculine. 
Prin focul eliminărilor au răzbit 
doar cele mal bune. Iar la tur
neul final se prezintă dta pa
tru formații de băieți șl de fete, 
care Ișl vor disputa - tnee- 
ptnd de azi - trofeul.

Anallzlnd ceea -ce a fost ptnă 
acum, vom constata ctteva lu
cruri Interesante. In competiția 
feminină, o absență de primă mi
nă : Politehnica București, ctști- 
gătoarea ediției precedente a 
..Cupei României*. Eliminarea 
studentelor s-a datorat unei ne
glijențe (viza medicală), 
team-uri cu remarcabile 
formanțe anterioare sînt 
lipsă de la turneul final: 
ța Brașov, Universitatea 
Progresul București (cîștlgătoa- 
re în anii 1966 șl 1967) șl altele. 
In schimb, intre cele patru echi
pe care-șl doresc trofeul se nu
mără și o reprezentantă a divi
ziei secunde: Voința București. 
Dar. iată finalistele: Rapid,
I.E.F.S., Voința București și 
Crișul Oradea, cine va clștiga? 
Răspunsul, luni seara In sala 
Flofeasca.

La băieți, cele două favorite. 
Dinamo și Steaua, au trecut cu 
bine prin „furcile caudine* ale 
eliminărilor și se prezintă In 
turneul final alături de I.C.H.F. 
București (o plăcută surpriză) și 
Universitatea Cluj. $i în aceas
tă dispută s-au pierdut pe drum 
echipe valoroase, cu un poten
țial ridicat. Ne referim în spe
cial la Rapid, I.E.F.S., Politeh
nica București și Universitatea 
Timișoara. De reținut că. în e- 
tapele anterioare ale întrecerii, 
din formațiile Dinamo, Steaua șl 
Universitatea Cluj au lipsit bas- 
chetbaliștli din echipa națională, 
participant! la campionatul eu
ropean din Italia Acum, vor e- 
volua în fata iubitorilor basche
tului și Internaționalii Albii, No
vac, DIaconescu, Cernea, Drago- 
mlrescu (Dinamo), Nosievici, .le- 

- keli, Tarău. Omor, Dimancea 
tsteaua), Riihring (Universitatea 
Cluj). Prezența In echipe a 
acestor cunoscutt jucători este o 
garanție că vom asista la partide 
Interesante, de o bună valoare

la a S-a ediție, „Cupa 
la baschet a anga-

Alte 
per- 
date 

Voin 
Cluj,

volei suo panou

eu cit 
avan- 

va In- 
PartJ-

al

tehnlcă. cu atit mai mult 
ele reprezintă o veritabilă 
premieră a diviziei A care 
cepe peste o săptămină. 
cipantele la turneul final
..Cupei României- au prilejul de 
a face șl un util rodaj al noi
lor 'achiziții.' Tot cu această oca
zie se va reedita derbyul Dina- 
mo-Steaua, dștigătoarea trofeului 
urmlnd a juca tn noua ediție a 
..Cupei Cupelor* cu reprezentan
ta R. F. a Germaniei, Giessen 
1846.

F.

Festivalul de minibaschet 
de la Sînnicolaul Mare

Mâl Intîi, cuvenitele date teh
nice despre Festivalul de mi
nibaschet de la Sînnicolaul Mare, 
inițiat de C.J.E.F.s. 
Întreceri au luat 
echipe de băieți și 
cuțl In 1957 și mai 
fruntea cărora s-au ........ ..........
ceul nr. 2 Timișoara (prof. W. 
Lenhardt). Școala sportivă Timi
șoara (prof. L. Bachner), Școala 
sportivă Lugoj (praf. 1. Kolzv) 
la băieți; Școala sportivă Timi
șoara (prot. A. FSldvary). Li
ceul Caransebeș (prof. Gh Pan- 
duru) șl Liceul Sînnicolaul Ma
re (prof. I. Simon) Ia fete. 
Tuturor partlcipanților II s-au 
tnmînat diplome, pliante. Insig
ne de minibaschetbaliștl șl ale 
F.R.B.. iar liceului de cultură 
generală din localitate l-a fost 
oferită o plachetă pentru sprili- 
nul acordat dezvoltării baschetu
lui.

Pe lingă toate acestea, trebuie a- 
mlntlt de splendida organizare 
asigurată de localnici. La amiază.
..... . .... .. . ------ i"- 1

Timlș. 
parte 
fete 
mici), 
clasat:

La 
opt 

(nă;- 
tn

Li-

In ritmul marșulut executat 
fanfara orașului, formațiile 
pornit din centru si 
sa bazâ sportivă a liceului (două 
terenuri de volei, un teren de 
handbal. unul de baschet si 
două de minibaschet. acesta din 
urmă avlnd panouri construite 
după planul conceput de prof. 
L Simon) unde. după cuvfntul 
de deschidere, a început desfă
șurarea meciurilor. Acestea au 
fost dec»eb:t de Interesante s> 

re»
In* 
câ- 
a-

de 
au 

e frumc-a- 
lieeu: 
un

m 
osebit de Interesam 

au confirmat eâ tn centrele 
pective se duce o muncă 
tensă. cu multă pasiune, de 
tre profesorii de educație 
zică.

Festivalul de 
Mare a constitui: 
frumoasă, pe care 
vedem repetată șt 
ale tării.

1» Slnnicolaui 
l o inițiativă 

sperăm *ă o 
In alte orașe

Prof. Stelion GHEORGHIU
membru In Biroul FR Baschet

Adnotări ia arbitraj
In cronicii» Analei pa țară a 

eamplonatulul național de oină 
am vorbit despre Infuzia de ti
neret care a dat un plus de di
namism competiției șl am redat 
pe scurt filmul partidelor deci
sive. în rlndurile de față vom 
aborda ctteva aspecte legate de 
activitatea oficialilor șl a arbi
trilor.

CÎND REGULAMENTUL 
SPRIJINĂ... PE CEI CE 

GREȘESC
în cel mal important meci al 

turneului final, C.P. București — 
Biruința Gherăieștl, la icorul de 
6—5 pentru tipografi se produce 
următoarea fază: la bătaia min
gii se afla Eugen Cocuț, mijlo
cașul echipei din Gherăieștl, Iar 
pe linia de întoarcere se găseau 
doi dintre coechipierii săi. Efec- 
tuînd bătaia, Eugen Cocuț a fost 
pHns la mijloc, iar unul din 
coechipierii săi, care Intrase în 
teren, oprit în primul careu. 
Conform regulamentului, arbitrul 
P. Istrate (Sibiu) a anulât toată 
faza, pe considerentul că jucăto
rul de la Biruința, aflat pe linia 
de întoarcere, a intrat mai de
vreme în teren. Greșeala comisă 
cu sau fără intenție de jucătorul 
din Gherăieștl a dezavantajat e- 
vident echipa C.P. București, care 
avea prins în careu un adver
sar, jar Eugen Cocuț urma să 
fie „jucat la mijloc-. Prin urma
re, paragraful referitor la intra
rea jucătorilor în teren sancțio
nează. în unele cazuri, pe cei ne- 
vinovați. în situația respectivă, 
conducătorul jocului ar fi tre
buit să dea o interpretare pro
prie regulamentului, lăsînd să se 
consume faza.

VICTORIE RATATA
Mult timp vor rămine vil In 

memoria spectatorilor ultimele 
minute ale lnttlniril dintre Bi
ruința Gherăieștl și Energia Rim- 
nicel (jud. Buzău), In care pri
ma echipă, aflată în cursa pentru 
titlu, a trăit spectrul tnfrfngerii, 
ca apoi entuziasmul adversarilor

HANDBALUL MASCULIN
Urmare din pag. 1)

CLUJ — PO-
17-15 

prin ar- 
care jucătorii s-au 

le de atac șl a- 
limită — dar 

studenții clujeni.

cursul Iniiinirii. re: 
va faze de călită 
Coman. Samungi). 
A. Munteanu și A 
Șița). ___

UNIVERSITATEA
LITEHNICA TIMIȘOARA 
O—«). Un meci atractiv, 
doarea cu 
angajat In f, 
părare. ciștlgat la II 
pe merit — de stuc 
începutul a aparținut tin . 
lor, care au condus plnă In min. 
14. Universitatea Cluj șt-a con
cretizat superioritatea tn atac. 
Încheind repriza cu un avan’aj 

Un scurt reviriment 
leit a făcut ca In re- 

cluțenilor 
Băieții de

de 3 goluri, 
al Politehni 
priza a doua avansul 
să fie anulat : 11—11.
Pe malul Someșului au pus insă 
din nou stăpinlre pe joc șl au 
preluat conducerea, obțlnlnd vic
toria. Remarcabil arbitrajul pres
tat de V. Sides și V. Pelenghian

STEAUA — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 13—13 (7—4). Echi
pă cu vedete autentice. Steau» 
a realizat aseară, In ultimul meci 
al reuniunii, o partidă frumoasă 
In care handbalul de calitate a 
fost prezent cu mai multă con
secvență. Cu larga contribuție a 
lui Cristian Gațu. echipa mereu 
tinărului Oțelea șl-a permis u- 
nele momente să facă demonstra
ție. Publicul, receptiv, entuziast, 
a aplaudat cu căldură fazele de 
joc palpitante, cu rapidă circu
lație a balonului, eu pase deru
tante. Universitatea, o formație 
alcătuită din băieți talentați, a 
căutat să țină pasul cu reduta
bila sa adversară. Ceea ce a 
reușit a fost contribuția la un 
spectacol agreabil. Diferența de 
scor exprimă, printre altele, și 
diferența de experiență dintre 
cele două combatante Au con
dus corect : C. Căpățlnă și T. 
Ene (Buzău).

H. N,Evoluție nesatislăcătoare
(Urmare din pag 1)

Miine, la Piriul Rece

FINALA CAMPIONATULUI DE COÂSTĂ
• 36 de automobiliști se In- 

tîlnesc miine, de la ora 9. pe 
un traseu de 6 km, între Riș- 
nov și Piriul Rece, in etapa 
finală a campionatului de vi
teză in coastă. înaintea aces
tei probe, în fruntea clasa
mentului se află : pini la 
850 cmc: H. Graef; 850-1 000 

P. Fischer : 1 000-1 150 
1 150-1 300 cmc: 

1300 
pare 
vor 

pină

cmc :
cmc : A. Puiu
FI. Bran-Băliban ; peste 
cmc: FI. Hainăroșie. Se 
că surprize deosebite nu 
interveni decit la clasa 
la 850 cmc, unde H. Graef,

lipsit de mașină (și-a acciăen- 
tal-o in Raliul bakarJc) poate 
pierde poziția ciștigalfi in t»- 
voarea Iui E. Ianeoas-Criolea.

• In cadrul mei plăcute 
festivități, organizată de către 
SooaJa de șoferi amatori Bucu
rești, au fost comunicate re
zultatele oficiale ale Raliului 
începătorilor. Ctștigătorii pri
melor trei locuri £n clasamen
tul general sinț echipajele : 
A. Mureșaa-D. Bonjug (Fîal 
600 ; T. Crivea«a-C. Tutu- 
naru (Fiat 124) ; A. Nicolau- 
N. Nicolau (R. 10).

START IN DIVIZIA A

Bă a« trantform* In amărăciune. 
Iată cum «-au petrecut lucrurile. 
Cei din Gherăieștl, «flațl I* t.prin- 
derea mingii", erau conduși, la 
ultimul om al adversarilor, eu 
10—9. Căpitanul echipei Energia, 
Tănase Jugaru, a Intrat In teren, 
s-a strecurat cu abilitate plnă 
la ultimul careu al culoarului de 
Întoarcere. Aici, a fost jucat șl 
după o serie de combinații de
rutante mijlocașul I. Toma (Bi
ruința) a tras, lntr-o ultimă În
cercare de a modifica scorul. 
Dar Tănase Jugaru a fentat, 
mingea a trecut ca un glonț pe 
lingă el, Iar arbitrul Gh. Dumi
trescu (Focșani) a fluierat. Bucu
roși la culme de victoria care le 
surldea, jucătorii din Rlmnlce] 
au Intrat pe teren, crezlnd câ 
partida s-a sflrșit, și-au Îmbrăți
șat colegul, scotîndu-1 afară, la 
marginea triunghiului de la În
toarcere. Tușierul P. Clolacu, a- 
flat pe fază, a adus la cunoștință 
conducătorului de joc că Jugaru 
nu a ieșit regulamentar din te
ren. Cum regulamentul prevede 
că orice părăsire a terenului se 
consideră o neregulă, penalizată 
cu două puncte, a fost dat lovit 
ultimul jucător de la Snergia, re
zultatul devenind " "* r 
Biruința. Eroarea menționată a 
stirnit controverse t ‘ 
ciaiiștllor. unii susținind că ar
bitrul Gh. Dumitrescu a proce
dat bine, alții că ar fl trebuit să 
aștepte ea jucătorul să părăsească 
terenul și apoi sâ fluiere sfirși
tul meciului. Regulamentul, Insă, 
nu precizează nimic ințr-o astfel 
de situație.

COLABORAREA, FACTOR 
DETERMINANT ÎN AR

BITRAJ
Tn jocul de oină, fazele se suc

ced cu o repeziciune timlloare, 
mutîridu-se dă pe culoarul de 
ducere pe cel de Întoarcere sau 
de Ia un triunghi lâ altul, con
ducătorul principal ăl iodului 
fiind pus tn imposibilitate de de
plasare la fața locului. In con
secință, tușieril au poziția cea 
mai favorabilă de a aprec.a exac
titatea loviturilor. Din păcate. 
Insă, vedem adesea cum tușierul 
ridică steagul, dar arbitrul de 
centru nu-l bagă in seamă. Și 
Invers, cum se disociază tușieril 
de deciziile colegului lor. Urma
rea: proteste din partea oinari- 
lor, care depășesc uneori limi
tele buneicuviințe. Discuțiile con
tinuă și după terminarea meciu
lui, a bltrii acuzindu-se reciproc 
de neatenție sau incompetență. 
Noi credem, mal degrabă, că e 
vorba de lipsa unei strinse con
lucrări Intre cel trei arbitri, ba
zată pe Încredere reciprocă. Pen
tru că. o colaborare perfectă, lo
ială, nu poate da loc Ia nici un 
fel de greșeli.

11—10 pentru
în riadul spe-

★
Regulamentul jocului 

mal are sl alte fisuri 
naștere la interpretări 
producind nemulțumiri .. 
pelor, cit și arbitrilor. Plnă la 
viitorul campionat este suficient 
timp ea forul de resort să eli
mine erorile, redactlnd paragrafe 
care nu suferă mal rnuîte Inter
pretări.

de oină 
care dau 

diferite, 
atît echi-

Tr. IOANIȚESCU

SPECTATORUL - PARTICIPANT

Meciul de duminica tre
cută cu Portugalia a 
însemnat un moment 

notabil nu numai tn acti
vitatea echipei reprezenta
tive, dar și, dacă se poa
te spune așa, tn activitatea 
spectatorilor. Dacă cel 11 
jucători de pe gazonul sta
dionului „23 August" s-au 
lecuit, să sperăm pe veci, 
de prea știutul și spusul 
complex al inferiorității, 
cei 80 000 spectatori din 
tribune s-au vindecat de 
inerție. Ei au „atacat", de-a 
lungul celor 90 minute de 
joc, asemeni fundașilor sau 
liniei de înaintare șl tot 
asemeni acestora au utili
zat o neobișnuită-n Bucu
rești varietate de, cum se 
zice, mijloace tehnice. Ceea 
ce era de așteptat s-a pro
dus și, printr-un fel de salt 
calitativ, publicul a tre
cut (așa cum se petrec lu
crurile tn marile orașe fot
balistice ale lumii) de 
stadiul de spectator la 
cela de participant, 
unde și expresia, cu 
rească circulație acum, 
„al 12-lea jucător". Cit 
legitimă este expresia sus- 
amintită, ne-o demonstrea
ză schița de paralelă pe 
care v-o propunem numai- 
decit: jucătorii (plus an
trenorii, medicii *), maso
rii, în definitiv și gazeta
rii) s-att antrenat sau au 
muncit în diferite moduri 
pentru pregătirea meciu
lui ; spectatorul-participant 
a muncit la rtndu-i. Ce do
vadă mai limpede decit 
pancartele ivite in tribune 
și care exprimă niște cea
suri de imaginație și e- 
fort ?

Jucătorii (plus parante
za) au făcut anume sacri
ficii în întimpinarea parti
dei, de la suspendarea vie
ții de familie, de pildă, la 
(cînd se impunea elibera
rea rapidă de 2—3 kg) u- 
devărate privațiuni fizice;

la 
a- 

De 
fi
de 
de

*) al căror rol (din pă
cate, firește) crește consi
derabil, încît mă întreb 
dacă nu cumva unui prac
tician admirabil precum 
dr. Tomescu nu i se po
trivește mai degrabă denu
mirea de al 12-lea jucă
tor...

spectatorul-participant de 
la Bîrlad a făcut, la rin- 
du-i, sacrificii materiale, o 
pierdut două zile pe drum 
a dormit noaptea tn ma 
șină sau tn Cișmlgiu. Se 
va spune: ca să vadă me
ciul. Broare; spectatorul 
participant de la Birlad a- 
vea posibilitatea să vadă 
jocul la televizor, el a ve 
nit la București nu din 
dorința exclusivă de a 
privi fazele disputei, ci șl 
dintr-un fel de îndatorire, 
din îndemnul, foarte 
obscur și nedefinit, Rde a 
fac» ceva" pentru echipă.

Jucătorii (bineînțeles) 
s-au chinuit pe teren, ofe
rind țelului mai toată can 
titatea lor de energie și 
glndire; spectatorul-partici
pant, la rîndu-i, depășind 
faza elementară a aplauze 
lor monotone și uniforme, 
a oferit echipei o gamă ne- 
maitntîlnită tncă pe „23 
August" de mijloace audio
vizuale, de la clopote la 
sloganuri scrise și de la 
tălăngi în acțiune la in
scripții cu adresă. Ctteva 
din aceste scrieri pe pîn- 
ză aveau umor: ele re
prezintă cele dinții „dri
blinguri" din istoria tribu
nelor bucureștene.

In sfîrștt, jucătorii, po
trivit unei tradiții solid 
instaurate în anii din ur
mă ai vieții fotbalistice in
ternaționale, s-au angajat 
fizicește pînă la capăt, re- 
ceptînd lovituri dure și 
riscînd traumatisme; spec
tatorul-participant 
ferit la rtndu-i 
prin suporterul 
așa cum informa 
televiziunii — s-a 
pe gradene, fulgerat de-un 
infarct. Nu vreau să spun 
Doamne-ferește că avem 
de-a face cu un început 
sau c-un pas înainte, dar 
fapt este că primul in
farct oficial din cadrul 
meciurilor pentru campio
natul mondial de fotbal 
marchează definitiv anu
larea distanței dintre ju
cător și spectator. Dumi
nică 12 octombrie 1959, 
gardul de strmă care izo
lează gazonul de tribune 
a fost ireal.

și-a o- 
tributul, 
care — 
crainicul 
prăbușit

Al. MIRODAN

nalitate dacă vă supuneți-. 
Cu alt prilej, ea a afirmat 
că comportarea fn teren „a 
fost un adevărat sabotaj". Și 
aceasta nu e totul. Venera 

Mariana Po peș
in 

in camerele 
membrii lo- 
Ar mai fi 
majoritatea 
căutat cu

Sfirșitul acesiei săptâmîm 
marchează un eveniment ma
jor în activitatea de popice i 
începe campionatul 
A, ediția 1969—1970. La a- 
ceastă a doua ediție a com
petiției se întrec 12 formații 
feminine și tot atî'.ea mascu
line, deci cu cîte două mai 
mult decit în precedentul 
campionat. Pe lingă forma
țiile cunoscute, ca de pildă. 
Laromet București (campioană 
feminină). Voința București, 
Voința Tg. Mureș (f), Petrolul 
Ploiești (campioană mascu
lină), Flacăra Clmpina, Olim
pia Reșița, Rapid București 
(m) vor evolua și o serie de 
echipe tinere, debutant® în 
divizie, cum sînt Voința Con
stanța. Metrom Brașov, Glo
ria București — la femei, Ra
finăria Teleajen, 9.S.M. Re
șița și Voința București — ta 
bărbați.

diviziei

Noua competiție a fost 
inaugurată de echipa Petrolul 
Ploiești — feminin — oare a 
întîlnit pe arenă proprie pe 
Voința Cluj. Scorul a fost fa
vorabil ploieștencelor ca 
2295-2198 pd.

Iată și programul etapei I 
FEMININ — simbătă — Voin
ța București — Laromet Bucu
rești, G.S.M. Reșița — Rapid 
București, Metrom Brașov — 
Voința Tg. Mureș, Voința @on- 
stanța — UT. Arad, Hidro
mecanica Brașov — Gloria 
București. MASCULIN — du
minică i C.F.R. Timișoara — 
Voința Tg. Mureș, Rafinăria 
Teleajen — Voința București, 
Petrolul Ploiești — C.S.M. Re. 
Șița, Flacăra Simpina — O- 
limpia Reșița, Gaz metan Me
diaș — Constructorul Bucu
rești, Rapid București — 
Voința (Sluj (se joacă simbătă 
după-amiază).

ztanarescu 
cu au fost găsite, tirziu 
miezul nopții, 
unde erau cazați 
tului masculin, 
de adăugat că 
jucătoarelor au 
insistență compania jucători
lor și arbitrilor străini, îm
pinse de dorința de căpătu
ială (Rodica Popa, Mariana 
Popescu, Mariana Baga).

Trecem peste faptul că 
mai toate fumează, nu res
pectă programul, culcîndu-se 
la ore tirzii din noapte, sau 
consumă băuturi alcoolic^. 
Vom mat aminti singur
fapt: la jocul echipei mascu
line. cu 
noastre 
susținută 
sărilor, 
știință, cele mai 
cerințe ale unei comportări 
demne, atașate culorilor pa
triei noastre.

Cele relatate mat sus re
levă doar o parte din fap
tele acestor sportive, fapte 
la care am fost martori, dar 
se pare că lucruri asemănă
toare s-au petrecut și cu alte 
prilejuri. In culpă au fost a- 
tunci alte membre ale lotu
lui, absente de la această 
competiție (Pentru că fede
rația a holărît să întreprindă 
o anchetă in vederea eluci
dării tuturor problemelor, ne 
rezervăm dreptul de a re
veni). Vinovați de aceste a- 
bateri se fac, in primul tind, 
antrenorii de la cluburi ți 
cei ai naționalei, care n-au 
Știut să-și impună cu fermi
tate poziția de educatori, a- 
ceasta în dorința de a obți
ne numai și numai rezultate.

Fără îndoială că acest mod 
de comportare s-a răsfrînt In

Italia, voleibalistele 
au făcut o galerie 
in favoarea adver- 
sfidind, cu bună 

elementare

mod negativ asupra evoluției 
pe teren. După ce s-a pier
dut meciul cu Ungaria, in 
urma unei comportări subme
diocre, degringolada a con
tinuat și tn turneul pentru 
locurile 7—12. Deși lormația 
noastră a tntilnit echipe de 
valoare medie, toate compar
timentele ei au funcționat 
sub așteptări. Atacul a țust.. 
lipsit de forță, cu slabă o- 
rientare tactică. Lipsa de 
mobilitate tn linia a ll-a a 
dus la pierderea unor situa
ții favorabile de atac și 
chiar a unor puncte prețioa
se, jucătoarele fiind in per
manență depășite de 
jocului-

Se spune — și pe 
dreptate — că actuala 
rație reprezintă una 
cele mai bune din ultimii 
ani. De acord. însă dacă ta
lentul este subminat de a- 
semenea racile morale, cali
tățile naturale se vor irosi 
in zadar. Să ținem seama că 
ne aflăm la mai puțin de 
un an distantă de campiona
tele mondiale de la Sofia, 
unde reprezentativa tării are 
datoria de a reabilita vo
leiul feminin fi de a cîștîga 
locul pentru Jocurile Olim
pice.

Totuși, aceasta nu presupu
ne o indulgență față de aba
teri (cum pare că se ma
nifestă un anumit curent), o 
tolerare tn continuare a 
greșelilor. Dacă se va proce- 
da așa, voleiul va aluneca 
din ce In ce mai mult pe 
panta decăderii. Și lucrul 
acesta nu-l dorește nimeni. 
Măsurile ce se impun a fi 
luate cu maximum de ur
gență trebuie să contribute 
la salvarea a tot ce este bun 
(pentru că nu se poate vorbi 
de elemente irecuperabile) șt 
la înlăturarea completă a rău
lui, pentru ca voleiul femi
nin să fie adus pe trepte 
cft mai ridicate valoric.

•»*

REFLECȚII DE LA... 12000 Km!

AZI

miza

bună 
gene- 

dintre

ÎNCEPE CAMPIONATUL DE MOTOCROS
După viteziștl, a 

venit rîndul mo- 
tocrosiștilor să-și 
desemneze cam
pionii. Programat 
in patru etape, ac

tualul campionat republican de 
motocros are în program trei 
probe : 250 cmc, 500 cmc și 
clasa tineret. In primele două 
probe se aleargă cite două 
manșe, fiecare a cite 30 mi
nute, plus 2 ture ; în cea 
pentru tineret, motociciișUi iși 
vor disputa întîietatea în cite 
două manșe a 20 minute, plus 
2 ture. Cele patru etape se 
vor desfășura astfel: 19 oc
tombrie - Brașov, 26 octom
brie — Tg. Jiu. 2 noiembrie - 
Cîmpina, 9 noiembrie - Bu
curești.

Cinstea de a organiza etapa 
inaugurală a revenit clubului 
sportiv brașovean Steagul ro
șu. întrecerile vor avea loc 
pe un traseu inedit, ales pe 
Valea Răcădăului, luîndu-se 
toate măsurile pentru ca atit 
antrenamentul oficial, cit Și 
cursele de duminică să se des
fășoare în condițiunl tehnice 
optime. Amintim că alinierea 
la startul primei etape se va 
face in ordinea timpilor re
alizați la antrenamentul ofl-

eiaL Printre favoriții campio
natului se numără ȘL Chițu, 
Cr. Do v ids (250 cmc), E. Seil- 
Ier, P. Paxino (500 cmc), T. 
Bălănoiu, C. Boboiescu la ti
neret
REZULTATELE CONCURSULUI 
DE VITEZA DE LA 8 ATU MARE 

Concursul de viteză pe șo
sea, desfășurat In centrul ora
șului Satu Mare, a reunit a- 
lergători din Oradea, Reșița, 
Baia Mare și din localitate. 
Iată învingă ternii : clasa 70 
cmc - Alexandru Kiss (I.R.A. 
Satu Mare) ; el. 1*5 cmc — 
Vaeile Solomon (Motorul Baia 
Mare) ; cL 175 cmc -. 
Pap (I.R.A. Satu Mare) 
250 cmc 
(C.S.M.
Florian 
el. 500 
(C.S.M. ............ ..
else Rldi+Alex. Mlron (Con
structorul Oradea).

în pauzele dintre clase, a-a 
desfășurat un concurs demon
strativ de carting, cu copil din 
Satu Mare, dintre ei eviden- 
(iindu-se în mod special Ls- 
dislau Pop (7 ani), fiul cu
noscutului alergător de viteză 
loan Pop de la asociația spor
tivă I.R.A. Satu Mare.

Ivan BADEA 
arbitru

Iosif 
— ; «L 

— Werner Hirschvogel 
Reșița) ; ci. 350 cmc- 
Bejan (C.S.M. Reșița); 
cmc — Florian Bejan 
Reșița) ; ataș - Fran-

BASCHET. Sala Dinamo, de la 
ora 15.30 : I.E.F.S. — Voința Buc. 
(f). Rapid — Crișul (f), Dinamo
— ICHF (m), Steaua — „U" Cluj 
(m). meciuri in cadrul „Cupei Ro
mâniei*.

ATLETISM. Stadionul Republi
cii, de la ora ÎS : CAU — DInamo
— Steaua (A), CAU II — Șc. sp. 
atletism — Progresul (B), meciuri 
tn cadrul campionatelor divizio
nare.

GIMNASTICA MODERNA. Sala 
Tineretului, de Ia ora 17 : Loco
motiva București — Slavia Olo- 
moue (Cehoslovacia).

RUGBY. Teren Vulcan, ora 1SJS: 
Vulcan — Grivița Roșie (dlv. A).

FOTBAL. Stadionul Republicii 
ora 13.15: Rapid — Steaua (tine
ret), ora 15: Rapid — Steaua (dlv.
A) ; stadionul Dinamo, ora 13.15 : 
Dinamo — *U" Craiova (tineret), 
ora 15 : DInamo — „U* Craiova 
(dlv. A).

POPICE. Arena Giulești, de la 
ora 16: Rapid — Voința Cluj (m); 
arena Voința, de la ora 16 : Vo
ința — Laromet (f), meciuri tn 
cadrul diviziei A.

VOLEI. Sala Progresul, de la 
ora 1740 : Elfectro — Aurora (m.
B) , Steaua — Petrolul Ploiești 
(m.A); sala Giulești, de la ora 18: 
Rapid — Medicina (f.A), A.S.E.
— Constructorul (t.B).

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 
15 s Rafinăria Teleajen — Politeh
nica Timișoara, ora 15.15 : Voința 
București — DInamo Bacău, ora 
1740 : Minerul Bala Mare — DI
namo Brașov, ora 18.45 : Univer
sitatea București — DInamo Bucu
rești, ora 80 : Universitatea Cluj
— Steaua, meciuri In cadrul di
viziei A la băieți.

MIINE
BASCHET. Saia Dinamo, de la 

ora 15.36 s Voința — Rapid (f). 
I.E.F.S. — Crișul (f), Steaua — 
ICHF (m), Dinamo — .U- Ciul

(m), med uri In cadrul „Cupei Ro
mâniei*.

ATLETISM. Stadionul Republi
cii, de la ora SM: CAU — Dina
mo — steaua (A). CAU n — șc. 
sp. atletism — Progresul (B), me
ciuri In cadrul campionatelor di
vizionare.

RUGBY. Teren Progresul, ora S: 
Progresul — aU* Timișoara «Uv. 
A); teren Steaua (Gbencea). ora 
11 : Steaua — Dinamo (div. A).

LUPTE. Sala clubului Steaua 
(calea Plevnei), de la ora S : ln- 
tfinlre Intre Steaua, DInamo. Pro
gresul șl Rapid. In cadrul divi
ziei A.

FOTBAL. Stadionul Progresul, 
de la ora 11 : Progresul — Me
trom Brașov (B), Progresul — Șc, 
sp. nr. 2 (juniori); teren Electro
nica, de la ora 9.30: Electronica 
Obor — Tehnometal Buc. (juni
ori), Electronica Obor — Dunărea 
Brăila (C); teren Laromet, ora 
11 : Laromet — ICAB Arcuda (C); 
teren Gloria, de la ora 9.30: Ma
șini Unelte — IT Constanța (ju
niori), Mașini Unelte - IT Con
stanța (C): stadionul Mețjdul, ora 
11 t Fl. roșie — Dacia Pitești (C): 
teren TUG, ora II : TUG — Car- 
pațl Sinaia (C); teren Steaua 
(Gbencea), ora 13 : Steaua — Del
ta Tulcea (juniori) ; stadion Di
namo, ora 9.30 : DInamo — Sire
na Buc. (juniori): teren „83 Au
gust" (IV), ora 13s Steaua „23 
August” — S.N. Oltenița (juniori): 
teren „83 August" (II), ora 9.30 : 
Șc. sp. Energia București — TUG 
București (juniori); teren Olim
pia, ora 13 : Fl roșie Buc. — Da
cia Pitești (lunlori).

POLO. Ștrandul Tineretului, de 
la ora 10 : Rapid — CSM Cluj, 
Procre«ui - Dinamo, Steaua —

Pentru ce! ce am urmărit de 
acasă maratonul celor 10 zile 
de scrimă din Palatul Sporturi
lor de la Havana, rezumîndu-ne 
la lectura rezultatelor șl comen- 
tacauor de presă, acestea 
constituit un permanent 1 
de întrebări și (tn lipsa 
punsurilor), de reflecții.

Cum arată oare sala 
depășește în realizări tehnice 
și pe „Magdalena Mixhuca* $1 
pe „Waseda* ? In ce măsură 
vor fi reușit sportivii noștri să 
se acomodeze cu diferențele de 
fus orar și de condiții clima
terice î Lipsa comentării arbi
trajelor să însemne oare că. la 
Havana, acest punct nevralgic 
dimprejurul planșelor de Scrimă 
și-a găsit o rezolvare ’ Dar re
zultatele T

Acum, după ce campionatele 
s-au sflrșit. se poate afirma 
că rezultatele sînt bune. Fără 
a cunoaște Încă amănunte, se 
poate spune că s-ar fi putut Și 
mal bine, " ' ~

E drept 
anemic, a 
care, din 
nu șl-au____ ______ ______
acestea referindi>-se In specia) 
la echipa de floretă băieți și 
ratările Iul Ton ‘
Szabo. Ce să 
oare T

Dar. la urma 
nu e un super-om, ca sâ 
•.â lua chiar pe toate, 
tuși, dacă el nu 
nufmale. alta ar 
Tn finală ! Sînt 
tru că Drimbă e

Despre echipă 
tul ta tele, dar 
oare contribuția 
Impresionantă a lui Mihai Tiu 
Ia realizarea scorurilor. Pentrj 
noi, ei se dovedește încă o dată, 
ie ' "
re.
Pă 
In 
sâ 
de

i au
Izvor 
răs-

care

dar ți mal rău.
că startul, ceva mal 
stârnit multe Întrebări 
sursele de informare, 

găsit Insă răspuns,

Drlmbă $1 O'.ga 
se fi tntimplat

urmei. Drtmbă 
le poa- 
Ș! lo
in se- 
sltuațta 

pen-
greșea 

fi fost
convins, 
omul finalelor, 
știm doar re- 

cum se explică 
de-a dreptul

duda unor afirmam contra- 
omul de r.ădejfe și In echl- 
țl la individual. In schimb, 

evoluția lui Drfmbă la echipe 
fie vorba oare de o Upsâ 
rezistență T

Dar, pe aceste reflecții
de la dlscar.-.â. Iată și una de 
ad : Upsa lui Tănase Mureșanu 
a slăbit vădit potențialul echi
pei. Regretabilă această lipsă șl 
nu pot 
rea eâ
echipei 
tru că 
finalelor.

să nu-mi exprim păra- 
cu Mureșazu rezultatul 

ar fi putut fi altul, pen- 
așa cum Drfmbâ e omul 

Mureșanu e un ele-

IEFS, meduri tn cadrai divizie! 
A.

VOLEI, gala Progresul, de la 
ora S : Viitorul — DInamo Qu- 
niori), Progresul — „U* Timișoa
ra (f_A.), Progresul — Politehnica 
Timișoara (m. A), Progresul — 
Ttnărul dinam ovist (juniori); sala 
Giulești, de la ora S : Rapid — 
Liceul „Matei Bassrab" (junioa
re), IEFS — Constructorul Su
ceava (m.B). „U" — Politehnica 
laș! (m.B), Șc. sp. nr. 3 — Șc. 
sp. Ploiești (juniori); sala DInamo, 
de Ia ora 16 : Viitorul — „U" Cra
iova (f.B), Flacăra roșie — „U“ 
Iași (f.B); sala Constructorul, de 
la ora 5.36 : Școlarul — Șc. sp. 
nr. 1 Uuniori), Liceul „Matei Ba- 
sarab* — Steaua (Juniori), Șc. 
sp. nr. 3 — Rapid (juniori): sala 
de la Palatul pionierilor, de la 
ora S.36 s Șc. sp. nr. 3 — Șc. sp. 
nr. 1 (junioare). Cutezătorii — 
Constructorul (Junioare).

CICLISM. Pe traseul de la Fer
ma Roșie, de la ora 16 : „Cupa 
Voința" la ciclocros.

HANDBAL, Sala Floreasca, ora 
14.30 : steaua — Rafinăria Telea
jen, ora xj.45 : DInamo Brașov — 
Politehnica Timișoara, ora 17 : 
Minerul Baia Mare — Voința 
București, ora 18.15 : DInamo’ 
București — Universitatea Cluj, 
ora 19,30 : Dlpamb Bacău — Uni
versitatea București (m A); teren 
Giulești, ora 9 : Universitatea 
București — Voința Odorhel (t A), 
ora 10.10 : Confecția — I.E.F.S. 
(f A), ora 11.80 : Rapid — Univer
sitatea Timișoara (f A), ora 18.30: 
Rapid — Șc. sp. Craiova (m J), 
ora 13.45 : Rapid — Șc. sp. Buzău 
(m J); teren Progresul, ora 9 : 
Șc. sp. 3 București — Șc. sp. Plo
iești (m J), ora 10.15: Progresul
— C.S.M. Sibiu (f A); teren Tine
retului, ora 9 : Șc. sp. 2 Bucu
rești — Liceul î Constanța (f J). 
ora 10 : ci. sp. sc. — Liceul 2 
Brașov (f ,T), ora 11 : Șc. sp. i 
București — Șc. sp. Călărași (m. 
J); teren Voința, ora 9 i Voința
— Politehnica Iași (f B), meciuri 
In cadrul campionatelor divizio
nare.

ment de bază tn Întrecerea pe 
echipe.

Dar, oricum locul S e onorabil. 
Mai mult decit onorabilă com* 
portarea Ilenei Drimbă la indi
vidual. Dar ce s-a Intimplat oare 
cu Olga Szabo, de la care, după 
forma pe care o manifesta, spe
ram lntr-o medalie, chiar mal 
mult decit de la Ileana 7 ~ 
priză... tn schimb, la 
tot surpriză, dar plăcută, 
surpriză, pentru că pe de 
te, lipsea din formație ____
rina Iencic, una din trăgătoa
rele de bază ; iar pe de altă 
parte, scrlmerele sovietice ma
nifestau o formă care le făcea 
aproape imposibil de depășit. 
Dar lată că șl Imposibilul e 
uneori... posibil. Și cu atit mal 
îmbucurător, cu cit el eviden
țiază o situație agreabilă : Ma
ria vicol, apreciată de unii 
pseudo-speclaliștl ca o sportiv» 
„terminată*, s-a redresat șl. 
prin contribuția de la echipe, 
precum și prin rezultatul din 
proba Individuală, demonstrează 
că este tncă o trăgătoare de 
bâză. Bravo I

Sabia șl spada, cele două cenu- 
șărese. care participă șl Ia in
dividual ?i la echipe, pentru 
prima oară, aduclnd Ineditul 
formației românești complete 
Intr-un campionat mondial, apar 
cu o comportare onorabilă. 
Prima, avlnd neșansa să tntll- 
nească de două ori una din cele 
mal puternice formați! din lu
me. cea a Italiei, șl cedtnd, In 
ambele cazuri, la Urnita tușe
lor, a trebuit sâ se mulțumeas
că cu un loc 9, meritoriu. Cea 
de a doua n-a reușit să Intre

O sur- 
echlpej 
Afirm 
o par- 
Ecate-

In primele o locuri, lucru pe 
care, tn configurația probei, nu 
l-a reușit nici formația Polo
niei care-1 numără printre 
concurenți șl pe campionul 
mondial Andrjewskl, ea însăși 
fostă campioană mondială. Am 
fl dorit mal mult. Dar nu tre
buie șă confundăm niciodată 
posibilitățile cu dorințele; așa 
cum se pare că au făcut unii 
tehnicieni, hazardtndu-se în an
gajamente de rezultate, fără a 
aprecia cu suficientă luciditate 
condițiile existente.

în orice caz, participarea com
pletă prin sine Însăși asigură un 
climat de siguranță spre pro
gresul sprobelor neglijate" și 
chiar dacă perspectivele Ime
diate nu converg spre rezultat» 
mari, menținerea ideii asigură o 
atmosferă propice pentru dez
voltarea lor. E singura șansă să 
putem ajunge să luptăm de la 
egal cu trăgătorii sovietici care, 
la aceste campionate, au cuce
rit 5 (nu 4 1) din cele 8 titluri 
puse în joc.

’ Cum au reușit ei oare aceas
tă marcantă performanță, sau 
cum a Izbutit Fr. Wessel, un 
trăgător fără sonoritate, să se 
impună In fața copsacrațll>r 
floretei, sînt Întrebări care, pe 
baza Informării ce o avem, nu 
nl le putem lămuri Încă.

Dar, la ora apariției șcesicr 
tinduri, lotul nostru trebuie să 
sosească. Așteptarea a ajuns la ca
păt Și sperăm ca Tiberiu Stama 
să-șl deșerte tolba plină cu nou
tăți de pe linia tropicelor, pen
tru astlmpărarea curiozității cir. 
tltorilor șl a noastră.

Cornel GEORGESCU

După 5 probe, Dinamo
C.A.U. 35-16 la atletism
Programat inițial pentru 

sfirșitul acestei săptămîni, 
mult așteptatul derby dintre 
singurele echipe neînvinse, 
CAU și Dinamo, a început 
cu cîteva zile mai devreme, 
deoarece cîțiva atleți angajați 
în acest meci urmează să 
participe la un concurs in
ternațional. Cele 5 probe care 
au avut loc au cunoscut o 
luptă dîrză, desfășurată, din 
păcate, în unele cazuri, în 
afara regulamentului compe- 
tiționaL Este vorba de unele 
abateri tn timpul cursei de 
800 m despre care vom dis
cuta intr-unui din numerele 
viitoare. Rezultatele primelor 
probe desfășurate sint urmă
toarele i

800 m; I. Dima (Steaua) 
1:56,5; D. Tit (CAU) 1:56,7; 
V. Reinhardt (Steaua) 1:57,3 ; 
Ungureanu și Neamțu au fost 
descalificați, dar încă 3 atleți 
meritau aceeași soartă, dacă 
judecăm după regulament.

1500 m: Ungureanu (D) 
3:51,0 ; Barabaș (D) 3:52,0 ; 
Rusnac (St) 3:52,3; Neamțu 
(CAU) 3:52,4; Andreica (St.) 
3:y4,6 ; Matthes (CAU) 3:54,7; 
5000 m: I. Cioca (D) 14:30,0 ; 
N. Mustață (D) 14:30,2; I. 
Rusnac (St.) 14:56,6; S. Mar- 
cu (St) 15:02,6; P. Botta 
(CAU) 15:22,4; H. Matthes 
(CAU) 15:22,6 ; 3000 m obsta
cole : Z. Vamoș (D) 9:00,6; I. 
Dima (St) 9:00,6; V. Rein
hardt (St.) 9:09,0; R. Rusu 
(D) 9:12,8; 10 km marș: Ik 
Caraiosifoglu (D) 45:47,2 J V. 
Such (D) 49119,6; L fiăsitu 
(St) 49:30,6.

Astăzi, de la orele 18,00 (tn 
nocturnă), și mîine de Ia e- 
rele 9,00, vor avea loc pe sta
dionul Republicii celelalte 
probe ale meciului CAU — 
Uinamo — Steaua și medul 
de categoria B dintre echipe
le CAU II — SSA Buc. — 
Progresul. Meciul dintre pri-

mele două echipe va decide 
echipa campioană pe anul 
1969. Pînă în prezent, în par
tea superioară a clasamentu
lui situația se prezintă astfel i

CLASAMENT GENERAL
1. CAU I 8 5 0 0 +478:12
î. DInamo 0 0 0 0+416:12
3. steaua 0 5 0 1 +148:10

BARBAȚI
1. DInamo 8 6 0 0 +357:12
8. CAU I 8 6 0 0 +199:12
3. Steaua 6 5 0 1 -+194:10

FEMEI
1. CAU I 6 6 0 0 +222:12
2. DInamo 8 6 0 0 + 59:12
3. Cluj 6 4 0 2 + 64; 8

«I La 
fășurat 
pentru divizia B. rezultatele 
sînt următoarele i Arad — 
Dolj 82—125 ; Arad — Mu
reș 90—111; Dolj — Mureș 
111—110. Individual, cele mai 
bune rezultate au fost reali
zate de juniorii Andrei Ku- 
runczi (Tg. Mureș) la 100 m 
10,6, Marta Satmari (Tg. Mu
reș) la 100 m~ 12.3 și Mihai 
Negomireann (Arad) la înăl
țime — 1,97 m.

N. MIHAIL

Arad, în meciul des- 
săptămîna trecută

Concurs

de selecție

Tn zilele de 21—23 oc
tombrie c.c., orele 15, 
Școala sportivă nr. 2 or
ganizează tn București 
un concur» de selecție 
pentru copiii născufi în 
anii 1962 și 1963, care 
știu să înoate.

Concursul va avea loc 
la ștrandul Tineretului.
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Gunnar Andersson 
sau condiția 

vedetei
Romanul tragic al fotba- 

. listu'luj suedez Gunnar An
dersson e-a consumat pe 
pămlntul Franței, acolo 
unde acesta »e Îngemă
nează cu marea, la Mar
silia. "|

Placet din Obteborg, 
acum 17 ani, doar cu o 
mică viallză, diar cu un cu
făr de Iluzii ce se numea 
clubul Olymplque Mar
seille. tînăruî Gunnar An
dersson se vede, pur si 
simplu, răpit din tren, la 
Avignon, ca lntr-un roman 
polițist, de doi ziariști in- 
treprizi st imaginativi din 
Marsilia, oare voiau să se 
răzbune astfel pe preșe
dintele clubului ce le re
fuza informațiile necesare. 
Astfel este lansat publici
tar pa traiectoria gloriei, 
cel ce avea să devină, la 
mai puțin de urț an, gol- 
getcrul campionatului pro
fesionist francez, cu 35 de 
goluri. El obține o rapidă 
,,naturalizare" marsilieză 
sub denumirile de „regele 
de la Ganebiăre' sau 
„Domnul SONo", aceasta din 
urmă datorită faptului că 
Andersson a înscris la de
butul său In fotbalul fran
cez jumătate din numărul 
total de goluri marcate de 
echipa sa I Șl azi, la 16 
ani de atunci, recordul Iui 
Gunnar Andersson rezistă 
în campionatul francez.

Redutabilul Andersson 
«ucerlse- specialiștii cu dri
blingul său scurt, ou șu
tul său năpraznlc din po- 
zițiila cela mai nefirești. 
Iar ' Bimpaticul Gunnar, 
..bob vivant*, a fost adop
tat de anturajul echipei 
mai repede dealt se aș
teptau toți, chiar înainte 
ca Jurnalul oficial să-i a- 
nunțo acordarea noii cetă
țenii. Și cel 600 000 de 
franci vechi, obținuți lu
nar, «tu început să ia, 
noapte de noapte, drumu
rile încețoșate de aburul 
băuturilor alcoolice, de tu
mul țigărilor, de febra 
jocurilor de noroc.

Mirajul profesionismului, 
sinonim în ochii tot mai 
puțin luciri ai lui Gunnar 
Andersson cu viața ușura
tică, lipsită da orice răs
pundere. s-a dovedit în 
cele din urmă o «fata mor
gana». Și, ourind, pentru 
ceilalți „prieteni* de-o 
noapte, de-un chef, Gun
nar nu mai prezenta nici 
un interes; „regele din 
Canebtere' tși pierduse co
roana, iar „dl. 50V»’ divi
dendele I Pentru echipă 
era afirșlt și, negăsind In 
jur o mînă decisă să-i o- 
prească decăderea, un gînd 
capabil să-i răstoarne vi
cioasa scară a valorilor, 
Gunnar încearcă o eva
dare. Unde 7 Acasă. In 
Suedia. Dar acolo nu-1 mai 
aștepta nimeni, așa cum 
se va iniimpla și la reîn
toarcerea în Franța, tiză 
un ban, fără speranțe, gol 
de gînduri.

Gloria fusese efemeră și 
nid măcar trăită demn. 
Condiția vedetei este atră
gătoare, dar aspră. Talen
tul se ofilise înainte de a 
rodi pe deplin, ca intr-un 
mediu neprielnic. Și ce-a 

• urmat ? Goana după pîine 
în Paris — ca portar de 
noapte (neangajat) sau co
misionar ocazional — tn 
care singurul combustibil 
era alcoolul, prima criză 
virulentă de stomac care-1 
aduce pe masa de opera
ție. între viață și moarte, 
în 1966, reîntoarcerea la 
Marsilia în speranța, unei 
reveniri pe terenul de joc. 
Speranță deșartă, optimis
mul celui care-și fură sin
gur căciula...

Și ceea ce trebuia să 
se întâmple, s-a întâmplat t 
chiar în seara meciului 
Olymplque Marseille — 
Dukla Praga, cînd miile de 
suporteri se pregăteau să 
sărbătorească victoria In 
„Cupa Cupelor", ex-regele 
din Canebiere murea în 
stradă, neștiut de nimeni, 
la 41 de ani, după o exis
tență zbuciumată în care 
a cochetat cu gloria, dar a 
mimat viața.

Paul SLAVESCU

«

TRIAL DE SELECȚIE
în vederea completării lo

bului national de juniori — 
pe care antrenorul Gheorghe 
Ola îl pregătește pentru vii
toarea ediție a turneului 
U.E.F.A. (Scoția 1970) —, F.R.

• Fotbal organizează săptămîna 
viitoare la București un trial — 
de selecție. Antrenorii Ilie “ 
Savu și Constantin Ardelea- 
nn au convocat 40 de juniori, 
majoritatea titulari ai echi
pelor din divizia C. Printre 
aceștia se numără t Gh. Un- 
gureanu, Al. Preduț, L. Bo- 
ldni, M. Ghiță, L. Marcovici, 
Gh. Marin, M. Ciucă.

Joi, In ultima zi a trialului,

»«

PROGRESUL BUCUREȘTI
9

U JUCA LA RUSE
Progresul București, care a 

susținut zilele trecute o în- 
tîlnire amicală cu formația 
bulgară de divizia A Dunav 
Ruse, urmează să-i întoarcă 
vizita săptămîna viitoare. 
Mai precis, „alb-albaștrii“ vor 
acorda revanșa fotbaliștilor 
bulgari (se .știe că in primul 
meci Progr/snl a eiștigat cu 
1—01 miercuri 22 octombrie, 
ta Rtrie,“

CAMPIONATUL DIVIZIEI A SE REIA AZI CU UN DERB
• Dinamo București (locul 2) - Universitatea 
Craiova (locul 1), pe stadionul Dinamo, ora 15
• Rapid —Steaua („Republicii", ora 15), un meci 
și al reabilitărilor • „Acum ori niciodată"—pentru
Politehnica lași • „Clujenele" - intre ele !

înaintea etapei de azi

CLASAMENTUL DIVIZIEI A

DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA 

CRAIOVA

Optimism în tabăra 
dinamovistă

Dinamoviștii așteaptă cu 
mult optimism partida de azi 
fi sperii că vor realiza un

spectacol frumos tn compania 
studenților craioveni.

De marți, antrenorii Nicușor 
fi Stănculescu au avut la 
dispoziție întregul lot de ju
cători. Conform programului, 
pregătirile s-au ținut în fie
care zi. Miercuri, echipa pro
babilă a susținut un joc școală 
cu formația de juniori, cu 
scop de omogenizare.

Azi, pe stadionul Dinamo, 
la ora 15, vor evolua urmă
torii jucători t Coman — Ște
fan, Pirvu (Crăciunescu), Stoe- 
nescu, Deleaau, Ghergheli, 
Dinu, Sălceanu, Radu Nun- 
wsdâler, Dumltrache, bucescu.

Oblemenco i „locul tn 
L clasament ns obligă..."

Joi seara, după jocul cu e- 
chipa de tineret-rezerve, Oble
menco ne-a declarat că „locul 
in clasament na obligă și, din 
această cauză, vrem să in
firmăm tradiția de echipă 
care nu face jocuri buna la 
București. Nu pot da un pro
nostic, dar promitem că v» 
fi un joc frumos".

Ca o noutate. Universitatea 
Craiova va prezenta In atacul 
său pe Neagu, care astfel tși 
face reintrarea după o ab
sență îndelungată. Dar, iată 
formația pe care o va alinia 
antrenorul Coidum i

Oprea — Niculescu, Mlncâ, 
Popa. Bîtian. Strîmbeanu, 
Ivan, Martinovid. Neaga. O- 
blemenco, Bălan.
St. Gurgui, coresp. principal

RAPID — STEAUA

Semne de întrebare 
la Rapid

La 24 de ore de meciul cu 
Steaua, in tabă-a Rapidului 
lucrurile nu sînt clare. Nu ne 
referim la... rezultatul parti
dei, d la formația pe care o 
vor alinia feroviarii. De altfel, 
■rar ii este dat reporterului să 
primească date precise, Îna

inte de joc, în legătură cu 
formația care va apare pe ga
zon. Ni s-a spus, de pildă, că 
Dan și Năsturescu au făcut

PENTRU JUNIORI
juniorii vor susține o partidă 
amicală, pe stadionul Ghen- 
cea, în compania unei com
binate Steaua (tineret) — 
A.S Armata (categoria „o- 
noare").

O NOUĂ PREMIERĂ CINEMATOGRAFICĂ
1 ‘ „

PRODUCȚIE A STUDIOURILOR DIN R.P. UNGARĂ

„raze" pentru a veni de hac 
unor contuzii, dar nu ni t-a 
spus nici că vor juca, nici că 
nu vor juca azi. Noi credem 
că da. Mai puțin Straț, care 
a suferit o întindere, toți cei
lalți (inclusiv Rârnureanu. 
care a fost bolnav) sînt apți 
de joc și așteaptă cu emoție 
verdictul antrenorilor: in te
ren sau pe banca de rezerve 7

Ultimul antrenament — cu 
echipa de tineret — pare să 
fi dus la concluzii favorabile. 
Azi, vom vedea dacă ele «Int 
juste sau nu...

Joacă și Creiniceanu 
fi... Sătmăreanu

O veste bună pentru su
porterii echipei Steaua, care 
au și ei emoții in ajunul me
ciului cu Rapid : Creiniceanu 
este aproape sigur titular tn 
formația de astăzi, ceea ce, 
evident, înseamnă o șansă In 
plus pentru echipa militară. 
El s-a restabilit șl a luat parte, 
săptămîna aceasta, ia antre
namente, iemarrindu-se In 

meciul-școală cu Flacăra ro
șie.

în rest, nici o problemă. 
Nu există nici un dubiu asu
pra prezenței lui Sătmăreanu, 
unul din așii naționalei în jo
cul de duminica trecută, cu 
Portugalia. După ce t-a ani
hilat pe Simoes, fundașul ste- 
list este convins ca nu va avea 
probleme mai dificile cu aripa 
pe care i-o va opune Rapidul, 
probabil Codreanu.

La Steaua, deci, formația 
obișnuită.

U.T.A. — PETROLUL

U.T.A. — fără Gornea, 
Regep și Șchiopu

Jucătorti U.T.A.-el Hnt de- 
cifi să șteargă impresia defa
vorabilă după comportarea 
din partida de la Varșovia. 
Au fost luate fi unele măsuri 
disciplinare. Gomea. Regep fi 
Șchiopu fii-nd scoți din lot 
pentru pregătire oecorespun- 
eătoare.

fn această săptimlnă, tn 
eja-a antrenamentelor, texti- 
liștii au susținut fi un joc a- 
mical cu formația arădeană 
GJ"R., pe oare au întrecut-o 
eu 3—0 (0—0). Golurile au 
fost marcate de Domtde '3) fi 
beretar.

Pentru meciul de azi, an
trenorul Dumitrescu are in
tenția să folosească următo
rul „11*: Moritz — Biriu, 
Baooș. Pojoni, Broșovschi 
iCzako II). Petescu, Lereter 
(Broșovschi), Moț. Axente. 
Donnde, FL Dumitrescu 
(Sima).

St. Iacob, coresp. prfndpa!

Indisponibilități la Petrolul

După turneul din Polonia, 
petroliștii si-au continuat pre
gătirile la Ploiești. Miercuri 
fi joi. Petrolul a susținut 
jocuri-școalfi in familie, cu 
echipele de juniori p tineret 

fn ceea ce privește forma
ția care va evolua azi la Arad, 
antrenorul Cemăianu are u- 
nele dificultăți, deoarece două 
piese importante ale atacului 
(Stănescu și Oprișan — acci
dentați) s-ar putea sd nu fie 
folosite

.ZOLTAN VARKONI

IMRE SINKOVITS, (iVORGY 
BARDI,TiBOR BTTSKEY, 
EVA RUTTKAI, VERA 
VENCZELHILDA GOBBI

De is Constanța a”1 prlm.t 
puține vești Am cerut duba! 
la telefon și am aflat că Fa

rul a Jucat duminică la Ode- 
sa. unde a pierdut cu 1—0

1. Universitatea Croiovo 7 4 3 1 11- 6 10
2. Dinamo Bucure*), 7 4 1 2 13— a 9
3. U.T.A 7 4 1 2 12- 8 9
4. Forvl 7 4 1 2 9—10 9
5, Rapid « 3 2 1 a— 3 8
6. F. Q Argeș 7 3 2 2 17-12 8
7. Steagul roșu 7 4 0 3 10-11 8
8. Jiul 7 4 0 3 8—10 8
9 ,U" Cluj 7 2 3 2 9— 9 7

10. Steaua 6 3 0 3 10—11 6
11. Dinamo Bacău 7 3 2 3 9— S 6
12. Petrolul 5 2 1 2 5— 5 5
13. Crișul 7 2 1 4 9—14 5
14. C.F.R. Ch»i 7 2 1 4 6—ii 5
15. A.S A. Tg. Mureș 7 1 1 5 £-17 3
16. Politehnica lași 7 0 2 5 2— 9 2

lată formația probabilă a 
Petrolului: Vișan — N. lo
ri eseu, Bădin, Flore®, Mocanu, 
fuhaz. Dincuță. Moraru, Gro- 
zea. Cotigă. Oprișan (Drago- 
mi r).
.4. VMseeanu, coresp. principal

POLITEHNICA IAȘI — 
STEAGUL ROȘU

Viorel Stoicescu — indis-

Studenții ieșeni așteaptă cu 
încredere jocul cu Steagul 

roșu Brașov, deși fundașul 
central, Viorel Stoicescu (bol
nav), nu poate juca azi. De
fensiva gazdelor va benefida. 
Insă, de aportul lui Gavrilă, 
refăcut în urma accidentului 
suferit acum dteva săptămâni. 
Antrenorul Șerban Justin va 
folosi, după toate probabili
tățile, următoarea echipă t 
Constan tines cu — Pal, lanul, 
Romilă (Lupea), Gavrilă, An- 
drioale, Contardo, Incze IV, 
Lupulescu (Marice). Cuperman, 
Simionaș (Moldoveanul.
D Diaconescu — coresp. prin
cipal

V. Stănescu : „Mergem la 
lași să jucăm fotbal. Și-a- 

poi, vom vedea..."

Perioada de întrerupere a 
campionatul ui a fost folosite 
din plin de jucătorii brașo
veni care, la ora actuală, se 
găsesc puși la punct cu pre
gătirile. Ei au confirmat «cest 
lucru îndeosebi In cele două 
jocuri de verificare cu lotul 
A fi lotul olimpic, servind 
ambelor formații o rep.ică 
notabilă. .Asupra jocului de U 
iași. V. Stănescu ne-a spus 
doar atlt: „Mergem la lăți să 
jucăm fotbal. Și-apoi, vom ve
dea...’

Steagul roșa va intre azi pe 
teren în următoarea alcătuire i 
Adamache — IvCncescu. Je- 

net. Olteanu, Penzeș, Radar, 
Balint, Neeula, Pescaru, Flo- 
rescu, Gyărffi.
G. Gruia — coresp. prindpal

JIUL — A. S. ARMATA 
TG. MUREȘ

Ozon : „Problema... punc
telor nu poate fi pusă în 

• discuție I"

Miercuri, Jiul a susținut o 
partidă amicală cu divizionara 
G Știința Petroșani, pe care 
a intrecut-o cu un scor cate
goric t 7—1 (1—0), cele șapte 
goluri fiind semnate de Pe- 
ronescu (2), Naidin (2), I. Con
stantin (2) și Achim. Antre
norul Ozon va arunca sîmbătă 
tn „luptă" doi debutanți, Ma
tei Popescu (de la Minerul 
Lupeni) și Marinescu (de la 

tineret), In care fji pune mari 
speranțe. Referitor la partida 
eu Armata Tg. Mureș, „obo- 
reanul“ ne-a declarat: „Con
trar aparențelor, nu ne aș
teaptă un meci ușor. Toate 
meciurile de campionat sînt 
ia fel de grele. Asta nu în
seamnă. însă, că nu vom spar
ge betonul mureșenilor. Ad
versarul, sînt convins, ne va 
ridica multe probleme, dar. 
In nid un caz pe aceea a— 
punctelor, care nu poate fi 
pusă In discuție".

lată echipa probabili : Stan 
— Toaca. Georgescu. Mate

Popescu, Mihai, Sandu, Mari
nescu, Georgevich Peronesoj.

I. Constantin. Naidin (Achim).
St. Biloi $i I. Konicska 

eoracp.

„Maroa cotitură" va în
cape la Petroșani ?

Pentru murefoni, întrerupe
rea campionatului a venit ca 
O adniraîă... mană cerească 
In această perioadă. Petre 
S’.esnhach p-a supus eievii 
unui regim de antrenament 
Jt Ia Herrera’ ft.-, se așteaptă 
ca le Petroșani si înceapă 
„marea cotitură’.

Din surse „neoficiale" am 
aflat că „11’-'a pentru meciul 
eu Jiul ra arăta astfel: So- 
lyom — Șleam. Soloși, Don- 
doș, Tbth. Czako. Dodu. Ciu- 
tac. Trăznea. Naghi. Măcar. 
'. Păuf — coresp principal

F. C. ARGEȘ — FARUL

Barbu lipsește, 
Dobrin... așteptat

Se par» că stadionul d’n Pi
tești '"a cunoaște astăzi o mare 
afluență de public. De la un 
timp, jocurile cu Farul au 
fost foarte disputate. Interesul 
sporește și datorită faptului 
că publicul așteaptă cu ne
răbdare Intîlninea cu idolul 
său — Dobrin — excelent In 
jocul cu Portugalia. Desigur, 
localnicii așteaptă de Ia el a- 
ceeași comportare, iar da la 
echipă o victorie

Și, fiindcă a venit vorba de 
echipă, trebuie să spunem că 
Barbu, nerefăcut încă după 
boală, va lipsi In această •- 
tapă.

Se preconizează următoarea 
formației Niculescu (Aridu) 
— Pigulea, Olteanu, Vlad,

SUSPENDAȚI PE
O recentă hotărîre a Comi

siei centrale de competiții și 
disciplină a Federației române 
de fotbal a produs mirare.

Dar, cum sună hot Ari rea 7
Iat-o i

„Se ridică dreptul ie joc 
următorilor fotbaliști începînd 
cu data de 20 octombrie ptnă 
la predarea echipamentului la 
magazia lotului: Decu Grin- 
gașu (Petrolul Ploiești), Radu 
lonescu (Progresul București), 
Atila Caniaro și Carol Hajnal 
(A.S. Armata Tg. Mureș), 
Constantin Ștefănescu fi 
Gheorghe Cristache (Steaua 
București)."

Deci, șase tineri care s-au 
afirmat în ultimii ani și au 
fost selecționați In lotul de |u- 
niorl. Ei n-eu răspuns Insă 
pînă la capăt încrederii acor
date, neachitlndu-se de unele 
obligații elementare.

A se ajunge la această mă
sură, de ridicare a dreptului 
de joc pînă la predarea echi
pamentului, dovedește că cei 
șase tineri an tncă lacune 
serioase fn educație, că este 
necesar ca cluburile din care 
fac parte să m ocupe mai tn- 

Ivan II, Ștefănescu, Nuțu, 6ir- 
clumărescu, Dobrin, Radu, 
Jercan.

I. Fețeanu — coresp. 
principal

Farul a sosit la Pitești 
pe ruta Odesa — Con

stanța — București

tn fața echipei Cernomoreț, 
din prima categorie a Uniunii 
Sovietice.

După aceea, oonstănțenii au 
rămas doar două rile în ora
șul lor. și joi seara au făcut 
o ..haită" Ia București. I-am 
căutat la hotelul Victoria, dar 
centralista ne-a spus că vi
neri dimineață au plecat cu 
un autocar, după cite se pare, 
la antrenament Soarea la Pi
tești era stabilită pentru 
aseară. Credem că programul 
aflat de la... neoficiali n-a 
fost modificat

Așadar, negăsindu-i pe an
trenori, nu putem anunța nici 
formația probabilă. (Al. <3.1

„U" — C.F.R. CLUJ

„U" speră într-o victorie...

La Cluj se dispută astăzi, 
pentru prima dată după o 
lungă întrerupere, un derby 
local în cadrul primei divizii. 
Eveniment care, desigur, nu 
poate scăpa miilor de supor
teri ai ambelor echipe, scon- 
tindu-se, pe acest temei, tri
bune pline. De altfel, „dru- 
kerti’ clujeni, nevoiți să-și 
importă simpatiile în preajma 
acestui meci, încearcă să des
copere cui ii va surtde vic
toria. Dar singurele lucruri pe 
care le-au aflat au fost că am
bele tabere au continuat ci
clurile obișnuite de antrena

ment tn perioada de întreru
pere a campionatului (4—5 
ședințe săptămlnal) și că cei

Steaua întîlncștc pc Ț. S. h. A. Sofia 
marți, în nocturnă, pc RcpuNicii,
in cadrul manifestărilor 

sportive prilejuite de Ziua 
forțelor armate, marți seara 
va avea Ioc pe stadionul Re
publicii partida amicală in
ternațională de fotbal dintre

Clasamentul golgeterilor înaintea etapei de azi
7 GOLURI : Dobrin (F. C. Ar

geș) — 2 din 11 m ;
6 GOLURI : Creiniceanu șl Vol- 

nea (Steaua) — unul din 11 m :
5 GOLURI : Neagu (Rapid). Du- 

mltrache (Dinamo București). Tă
tara (Steaua), Nuțu (F. C. Argeș) 
— 1 din 11 m. ;

4 GOLURI : D. Ene (Dinâmo

TIMP NELIMITAT
deaproape de ei. Nu de altce
va. dar toți sînt încă la înce
putul carierei fotbalistice...

Tragerea excepțională LOTO
3 ZILE PJNA LA ÎNCHIDEREA 

V1NZARII BILETELOR
Trei zile au mai rămas pînă 

la tragerea excepțională Loto 
de marți 21 octombrie, la care 
se atribuie : apartamente Cu 
3 și 2 camere (confort gradul 
T) La alegere și diferența în 
numerar pînă la 100.000 lei, 
în număr NELIMITAT, auto
turisme de diferite mărci și 
capacități — la alegere — și 
diferența în numerar pînă la 
65 000 lei în număr NELIMI
TAT, excursii de 2 locuri șl 
de 1 loc în Turcia cu auto
carul, 5 autoturisme prin tra
gere la sorți și numeroase 
premii în bani.

Prețul biletelor i 10 Iei, r 5 
Iei și 25 lei. Nu uitați l Și cu 
10 led puteți riști ga autotu
risme.

• Cîștigătorii apartamente
lor și autoturismelor atribuite 
la concursul special Pronoex- 
pres din 8 octombrie 1969 : 
Categoria M: 2 apartamente 
cu 2 camere: 1. Predică Con
stantin — Ineu ; 2. Greab Va
sale — Reghin. 

doi combatanți se tem unul 
de celălalt...

Iată formația preconizată de 
Ștefan Clrjan și cu care speră 
ca universitarii să obțină vic
toria tn ultimul meci oficial 
dinaintea sărbătoririi semicen
tenarului i Moldovan — Co- 
drea, Pexa. Solomon, Clmpea- 
nu, Anca, Oprea, Uifăleanu 
(lordache), Mustățea, Adam, 
Bungău (Munteanu).

Derbyul local — 
un eveniment pentru C.F.R. 

Cluj!

Doctorul Rădulescu va ali
nia, după toate probabilitățile 
formația-standard din ultimele 
etape, adică Lengyel — Dra- 
gomîr. Cojoearu, Soos, Ro
man, Stânctel, Țegean (Bretan), 
Schwartz. M. Popescu, Soo, 
Petrescu.

Evident cd feroviarii clu
jeni vor încerca să demon
streze tn fața întregului pu
blic clujean că derbyul local, 
in cadrul primei divizii, nu 
se va limita doar la actuala 
‘’diție 1

V. More a — coresp. 
principal ,-Ș

CRIȘUL — DINAMO 
BACAU

Nehotărîre la Crișul

Jucători! orădeni și-au con
tinuat pregătirile In perioada 
întreruperii campionatului di

vizionar, deplaslndp-se în sta
țiunea balneară Tinoa.

Miercuri, fotbaliștii de ia 
Crișul au evoluat în Orașul 
Dr. Petru Groza, unde au dis
pus cu 3—0 de echipa Mine
rul Bihor din campionatul ju
dețean. Pentru meciul de 
mîine, antrenorul Ladislau 
Vlad nu s-a decis încă asupra ț 
„ll“-liTi ce va fi aliniat. El 
va alcătui echipa din urmă
torul lot i Baumgartner 
Balogh, Sărac, E. Naghi, Po- 
povici, Cociș, Daraban, Lucaci, 
Cefan, Suciu, Kun II, Casai, 
Sătmăreanu, Harșani, Tomeț. 
I. Ghișa — coresp. principal

I
Ghiță și Dembrovschi — 

atu-urile băcăuanilor
Dinamo Bacăa a jucat Joi ■ 

la Buhuși cu Textila și a ciș- 
tigat cu 3—0 prin golurile 
marcate de Ene Daniel și 
Dembrovschi. In rest, toată 
săptămîna s-a lucrat intens.

Antrenorul Valeriu Neagu 
a comunicat pentru meciul de 
ia Oradea următoarea forma
ție probabilă : Ghiță — Gomă- 
nescu, Nedelcu, Velicu, David, 
Vătafu, Duțan, D. Ene, Dem
brovschi, Rugiubei, Băluță 
(Neumayer).

Ilie lancu, coresp. principal

echipele STEAUA și T.S.K.A. 
SOFIA.

Clubul bulgar a anunțat că 
deplasează un Iot de 21 de 
jucători.

Bacău), Oblemenco (Universita
tea Craiova) ;

3 GOLURI : Tufan (Farul), Bar
bu și Adam („U“ Cluj), Sălceanu 
(Dinamo București), Peronescu 
(Jiul), Domide și Axente (U.T.A.), 
Gyârffi (Steagul roșu), Grozea 
(Petrolul) — 2 din 11 m ;

2 GOLURI : Băluță și Dembrov
schi (Dinamo Bacău) — 1 din 11. 
m, Libardi (Jiul), Florescu și 
Pescaru (Steagul roșu), Kun IL ’ 
Cociș și Cassai (Crișul). Ciutae 
și Naghi (A. S. Armata Tg. Mu
reș) — ambele din 11 m, Soos 
(C.F.R.), Sasu (Farul), Bălan 
și Dașcu (Universitatea Craiova), 
Dinu (Dinamo București), Lere
ter (U.T.A.), Straț (Rapid), Pre- 
purgel (F. C. Argeș).

Categoria R : 3 autoturisme 
.,Skoda 1000 M.B." t 1. Bobos 
N. Ștefan din Orașul Gheor- . 
ghe Gheorghiu-Dej ; 2. Mag
das Gheorghe — Cluj ; 3. 
Creangă Ion — București.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 17 OCTOMBRIE 1969

EXTRAGEREA I : 52 78 90 41 33 .
89 68 5 63 22 62 60

Fond de premii : 540 896 lei.
EXTRAGEREA A II-A : 78 26

75 34
Fond de premii : 282 801 lei.
Plata premiilor pentru această , 

tragere se va face astfel :
în Capitală : începînd de la 

25 octombrie pînă la 1 decem
brie 1969 inclusiv.

In țară : de la 23 octombrie 
pînă la 1 decembrie 1969 Inclu
siv.

Cele 5 autoturisme atribuite -> 
prin tragere la sorți la concursul 
excepțional Pronoexpres din 8 
octombrie 1969 au fost obținute 
de următorii s

— Flat 1800 : Gabor Elena din 
Jullta. județul Arad.

— Volga c Columb Nicolae din 
Reșița.

— Renault 10 major : Gongu
G'rigore-Jenica din București.

— Moskvici 408 : Anton Petre : 
din Alexandria.

— Trabant 6"! : Oprea Ilie din 
P. vinul din Vale.



Ln atac la poarta echipei R. D. Germane, în meciul susținut tn compania selecționatei Polo
niei, în această vară. Au cîștigat handbaliștii polonezi cu 17—16.

TUR DE ORIZONT
ÎN HANDBALUL INTERNAȚIONAL
• NOIEMBRIE - LUNA PRELIMINARIILOR 

MONDIAL © 16 ECHIPE CONTINUĂ LUPTA

Handbaliști fruntași din 27 de 
țări vor trăi in curind „febră" 
preliminariilor campionatului
mondial, al cărui turneu final se 
va disputa — după cum se știe 
— ta Franța, între 26 februarie — 
8 martie 1970. Din 27 de țări (ci
fră record) înscrise la cei <ie-al 
7-lea campionat mondial, numai 
16 vor participa la faza finală. 
Cinci dintre ele sint calificate din 
oficiu : Cehoslovacia, Danemarca 
și România (primele trei clasate 
la ultimul turneu final), Franța 
(In calitate de țară organizatoare) 
șl Japonia (ca reprezentantă a 
Asiei).

Celelalte 11 formații vor fi 
cunoscute la 1 decembrie, la 
sfirșitul unei serii de 11 întii- 
nlri constituind faza de cali
ficare. Aceasta va pune la În
cercare 22 de țări, ta 11 me
ciuri tur-retur, eliminatorii, 
flecare dintre învingătoare a- 
jungtad în faza finală. Meciu
rile tur se vor desfășura ta 
zilele de 15 și 16 noiembrie, 
iar cele retur, la 29 și 30 no
iembrie. Iată programul lor s 
IUGOSLAVIA — SPANIA, 
U.R.S.S. FINLANDA, SUE
DIA — PORTUGALIA, NOR
VEGIA — BELGIA, R.F. a 
GERMANIEI — OLANDA, IS
LANDA — AUSTRIA, R. D. 
GERMANA — ISRAEL, PO
LONIA — MAROC, UNGARIA 
— BULGARIA, ELVEȚIA — 
LUXEMBURG și CANADA — 
S.U.A.

Faza finală (tur eliminatoriu) 
cuprinde 4 serii cu următoarele 
alcătuiri probabile : SERIA A : 
U.R.S.S. (Finlanda), Suedia (Por
tugalia), R.D. Germană (Israel), 
Norvegia (Belgia); SERIA B : Ce
hoslovacia, Iugoslavia (Spania), 
Japonia, Canada (S.U.A.); SERIA 
C : România, R.F. a Germaniei 
(Olanda), Franța, Elveția (Luxem
burg) ; SERIA D : Danemarca, 
Ungaria (Bulgaria), Polonia (Ma
roc), Islanda (Austria).

Primele două din flecare serie 
se vor califica pentru sferturile 
de finală, in timp ce echipele cla
sate pe locul 3 vor disputa tur
neul de consolare (pentru locu

rile 9—12). REAMINTIM CA PRI
MELE 8 TARI CLASATE L.4 
SFIRȘITUL TURNEULUI FINAL 
VOR FI CALIFICATE, DIN OIT- 
CIU, PENTRU JOCURILE OLIM
PICE DE LA MUNCHEN, DIN 
1972.

Fiecare din intilnlnle celui de 
al 7-lea Campionat mondial va fi 
condusă de doi arbitri (arbitraj 
dublu), după noile reguli adopta
te la Congresul FJJI., ținut In 
septembrie 1968 la Amsterdam. 
Dar, în timp ce principiul dublu
lui arbitraj era admis pînă acum 
cu arbitri de aceeași naționalitate, 
F.I.H. tn cadrul cursului interna
țional de arbitri ținut la Madrid 
ta luna iulie a.c„ a prevăzut. In 
cazul Intilnirilor din campionatul 
mondial, să se procedeze la alcă
tuirea cuplurilor internaționale 
(exemplu : un român și un fran
cez. un sovietic șl un danez).

•*
în ediția din acest an a „Cupei 

campionilor europeni" la handbal 
masculin au luat startul 22 de 
formații, Iar la ora actuală, Înain
tea turului II al competiției, au 
mai rămas ta cursă 16. In parti
dele preliminare au fost consem
nate două surprize de proporții ; 
eliminarea campioanelor Suediei 
(Hellas Stockholm) și Cehoslova
ciei (Tatran Preșov). Handballștii 
suedezi au pierdut primul med 
cu Spartak — Lewski, la Sofia, cu 
9—18 (3—9), iar la Stockholm nu 
au mal putut reface întregul han
dicap, realizlnd doar o diferență 
de 6 goluri (18—12).

Tatran Preșov a avut de Înfrun
tat un adversar mult mal dificil, 
V.f.L. Gummersbach, șl a pier
dut ambele întîlniri : 13—14 pe
teren propriu și 9—lo în deplasa
re. De altfel, formația vest-ger
mană se anunță ca una din prin- 
dpalele candidate la trofeu.

In cel de al doilea tur al com
petiției debutează șl reprezentan
ta României, Steaua, actuala de
ținătoare a „Cupei". Handballștilor 
bucureșteni, sorții le-au desemnat 
un adversar destul de comod în 
echipa lsraeliană Hapoel Reche- 
voth. Cu șanse sporite de califi
care în sferturile de finală se 
prezintă șl formațiile Honved Bu
dapesta (va juca cu Flmlelkafelag 
Hafnerfjadar din Islanda), F. C.

CAMPIONATULUI

IN „C.C.E."

Barcelona (eu H. B. Dudelingen 
din Luxemburg). R.K. Cervenko 
(cu SMUC Marsilia) și Dynamo 
Berlin (cu BSI Bergen din Norve
gia). Singurele partide mai echi
librate sint cele in care se IntU- 
nesc Spartak Sofia cu Grasshop
pers Ziirich și V.f.L. Gummer
sbach cu Spojnla Gdansk.

Pentru jocul de la Bucu- 
rești. Steaua — Hapoel, 
Comisia tehnică a F.I.H. a 
comunicat numele celor 
doi arbitri: L. Martha și 
H. Keszthely — Ungaria.

Conferință de presă privind pregătirile 
pentru J, 0. din 1972

CHICAGO, 17 (Agerpres). 
Cu prilejul unei conferințe de 
presă care a avut loc la 
Cnicago în prezența preșe
dintelui C.I.O., Avery Brun
dage, directorul oficiului de 
presă al J.O. de la Miinchen, 
Hans Klein, a făcut o expu
nere privind pregătirile ce se 
fac în vederea Olimpiadei de 
vară din 1972.

Stadionul de 80 000 de 
locuri (aici vor avea loc în
trecerile de atletism, fotbal, 
călărie și festivitățile de des
chidere și închidere), sala 
pentru gimnastică și handbal 
și bazinul de înot formează 
un complex unitar în apro
pierea căruia se află satul o- 
limpic cu o capacitate de 
12 000* de locuri și Casa pre
sei pentru 4 000 de persoane.

Se așteaptă ca Miinchenul să 
primească în timpul Jocuri
lor Olimpice circa două mi- < 
’ioane de vizitatori.

TURNEUL 
ZONAL FEMININ
Tn runda a 8-a a turneului 

zonal feminin de șah de la 
Vesfvina-Morave (Cehoslova
cia), Radzikowska a invins-o 
pe Asenova. Eretova a pier
dut la Novarra. Suzana Ma- 
kai a remizat cu iugoslava j 
Belamarici, rezultat consem
nat și în partida Honfi-Vo- 
kralova. Conduce Malipetrova 
(Cehoslovacia) cu 5 p (1), ur
mată de Just (R.D. Germană) 
4>/i (1) p.SMEJKAL SE MENȚINE ÎN FRUNTE, LA GLOGGN1TZ

După 9 runde, în turneul 
zonal de șah de la Gloggnitz 
(Austria) continuă să conducă 
cehoslovacul Jan Smejkal cu 
7 puncte, urmat de Ander
sson (Suedia), Uhlmann (R.D. 
Germană) — 6 puncte. Hecht 
(R.F. a Germaniei), Vesterinen 
(Finlanda), Matanovici (Iugo
slavia) — 5’/j (1) puncte, Por- 
tisch (Ungaria) — 5'/2 puncte, 
Drimer (România), Radulov 
(Bulgaria) — 5 puncte etc.

In runda a 9-a. maestrul 
român Dolfi Drimer (cu pie
sele negre) a remizat cu nor
vegianul Zwaig. Aceiași re
zultat a fost consemnat și în 
partidele Espig-Sigurjonssor., 
Rad ulov-I vkov. Barczay-Ma - 
tanovici, Jansson-Andersson 
și Smejkal-Portiech. Vesteri
nen l-a învins pe Adamski, 
iar Uhlman a cîștigat Ia Ja
cobsen. Celelalte partide s-au 
întrerupt.

I. Sabo, redutabilul șuter al lui Dinamo Kiev, încearcă 
poarta Austriei Viena, tn prima întîlnire dintre cele două for

mații (3—1), tn cadrul actualei ediții a „G.C.E."Cupele europene la fotbal
S-a încheiat prima etapă în Cupele

TELEX-TELEX-TELEX-TELEX
Cunoscutul ciclist suedez G'5sta 
Pettersson a obținut un nou suc
ces tn Italia, clștlgind cea de a 
opta ediție a „Trofeului Ferri“ (la 
Grotta Ferrata). El * * * "
tnetrat pe distanța 
4h 14:08.

a fost crono- 
de 155 km tn

Herulul sovietic Kalnenleks, cro
nometrat In 5h 05:28,0. In clasa
ment conduce Augustin Juarez 
(Mexic), urmat de compatrloțli 
săi Sarabia la 1:10,0, Gonzales Ia 
2:59,0, Belmonte la 
nenieks (URSS) la

10:47,0 șl Kal- 
13:44,0.

turneului in-In runda a 5-a a 
ternațlonal de șah de la San Juan 
(Porto Rico), tînărul maestru por- 
torican Julio Kaplan a obținut o 
surprinzătoare vtetorie tn 34 de 
mutări in fața marelui maestru 
danez B. Larsen. Campionul mon
dial Boris Spasski a Întrerupt 
partida sa cu australianul Walter 
Browne. In clasament conduce 
Spasski cu 31/» (1) P-

titlul mondialIn meciul pentru
de șașki (dame) ce șl-1 dispută 
la Moscova marii maeștri sovie
tici Andris Andreiko (Riga) șl 
Iser Kuperman (Kiev), după 9 
partide scorul este de 5—4 In fa
voarea lui Andreiko,

de organizare a com- 
automobilistice „Turul 
a comunicat că din 68

Asociația comentatorilor de atle
tism din Anglia i-a desemnat pe 
Lilian Board și Ian Stewart drept 
cei mai buni atleți britanici ai 
auului 1969.

Comisia 
petiției 
Europei* _ ____ ____ _______
de echipaje care au luat startul 
la Hanovra numai 60 au trecut 
prin Tabriz.

Etapa a 12-a a Turului ciclist al 
Mexicului, (San Juan del Rio — 
Pachuca. 175 km), a revenit ru-

După consumarea a 5 runde, In 
campionatul unional feminin de 
șah (turneul final se desfășoară 
în localitatea Gorl) conduc Nana 
Aleksandria șl Lena Rubțova cu 
cite p fiecare.

PĂREREA LUL SEVER DRON

„PUTEAM SĂ CIȘTIGĂM LA CLEVELAND!...“
Reintilnire cu unul dintre echipierii naționalei de tenis, spectator al partidelor din Challenge-round

Cadru din filmul finalei Cupei Davis: aprig duel la fileu între Ion Țirioc (cu spatele) și 
campionul american Stan Smith

împreună cu Sever Dron — 
reîntors de puține zile în țară 
— am revăzut acel film-rezu
mat al finalei „Cupei Davis”, 
prezentat în două ediții la te
leviziune. Am revăzut pe ca
valerul întunecat Arthur Ashe 
ștergîndu-și ochelarii aburiți de 
efort și emoție, în setul-ma- 
raton cu Die Năstase, cind 
acesta se apropiase atiț de 
mult de o răsturnare de scor 
senzațională. Am revăzut pe 
Ion Țiriac, conducindu-1 cu 
autoritate pe Smith, pînă la 
acea pauză nefericită dintre 
setul trei și patru, după care 
fața luptei s-a schimbat in- 
tr-atîta. Apoi, secvențele vic
toriei americanilor, definitiva
tă în apriga partidă de dublu, 
cu Bob Lutz servind și sme
rind ca o mașină. în fine, ra

S-a încheiat prima etapă în Cupele europene la fotbal. Ca 
de obicei, nici primul tur nu a fost scutit de surprize. în C.C.E. 
este de notat eliminarea echipei Bayern Miinchen de către St. 
Etienne, în timp ce în Cupa cupelor, Slovan Bratislava, dețină
toarea trofeului, a părăsit competiția fiind învinsă de Dynamo 
Zagreb. Tn Cupa europeană a tîrgurilor participă o serie de 
formații valoroase, așa îneît se așteaptă o luptă pasionantă în 
etapele care urmează.

fată tabloul complet al jocurilor din primul tur, precum și 
programul turului II în cele trei competiții europene.

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

K. B.

Oester Văxjfi

Hlbemlnar. (Malta) — SPARTAK 
TRNAVA 2—2 0-4

BENFICA LISABONA 
Kopenhaga 2—0 3—2

Ț.S.K.A. (Sofia) — FERENCVA- 
ROS BUDAPESTA 2—1 1—4

Basel — CELTIC GLASGOW 
0—0 0—2

FIORENTINA
1—0 2—1

STANDARD LIEGE — 17 Nan- 
dorl Tirana 3—0 1—1

FEIJENOORD ROTTERDAM — 
K.R. Reykjavik 12—2 4—0

Bayern Miinchen — ST. ETIEN
NE 2—0 0—3

Olymplakos Nikosia — real 
MADRID 0—8 1—8

A.C. MILAN — Avenir Beggen 
5—0 3—0

Austria Wien — DINAMO KIEV 
1—2 1—3

Lyn OsloLEEDS UNITED
10—0 6—0

STEAUA ROȘIE BELGRAD — 
Linfield 8-6) 4—2

U.T. ARAD — LEGIA VARȘO
VIA 1—2 0—8.

GALATASARAY ISTANBUL — 
Waterford 2—0 3—2

VORWĂRTS BERLIN — Pan- 
athinaikos Atena 2—0 1—1

Optimi de finalâ
Diname Kiev — Fiorentina
Leeds United — Ferencvaros 
vorwărts Berlin — Steaua roșie 

Belgrad
Milan — Feljenoord
Celtic Glasgow -r Benfica
Legia Varșovia — St. Etienne
Standard Liege — Real Madrid 

(meciurile au lost programate ini
tial pentru 12 și 26 noiembrie).

„CUPA CUPELOR"
CARDIFF CITY

Slovan

Olymplakos — GORNIK ZABR- 
2E 2_ 2 0—5

ACADEMICA COIMBRA — P*l- 
loseura Kuopio 0—0 1—0

Atletico Bilbao — MANCHES
TER CITY 3—3 0—3

Shamrock Rovers
04 2—1 0—3

— SCHALKB

Din nou ne aflăm în pra
gul unei săptămîni e- 
fervescente pe stadioa

ne : sezonul premondial de 
fotbal domină net agenda 
competițională. Duminică, la 
Belgrad, reprezentativa Iugo
slaviei, în postură de mare 
victimă a preliminariilor, va 
încerca să-și ia o revanșă cu 
iz de consolare asupra «dia
volilor roșii", fotbaliștii bel-

vacia; în sfîrșit, la Cardiff, 
Tara Galilor — R. D. Germa
nă, meci de-a dreptul simbo
lic, întrucît Italia este vir
tual calificata grupei. Apoi, 
în cursul nopții (mai exact, 
în 23 octombrie, la ora 2,00 !), 
returul finalei Estudiantes — 
A. C. Milan, care nu mai nece
sită comentarii. Iar dacă a- 
dăugăm pe lista competițiilor 
de interes campionatele na-

ERI\i m
gieni, care au asigurată călă
toria în Mexic, indiferent de 
rezultat. Apei, din nou o zi 
de miercuri cu aparate de 
radio deschise de după a- 
miază pînă noaptea tîrziu 
(mai ales în redacția SPOR
TUL...) i la Moscova, U.R.S.S. 
— Irlanda de Nord (repriza 
a doua a meciului se va pu
tea urmări pe micul ecran 
de la ora 19,30) confruntare 
deosebit de importantă pen
tru configurația finală a gru
pei preliminare; la Rotter
dam, Olanda — Bulgaria, par
tidă poate decisivă (în tur 
au cîștigat fotbaliștii bulgari 
cu 2—0); la Hamburg, R. F. 
e Germaniei — Scoția, med 
în care victoria gazdelor ar 
echivala cu calificarea lor 
pentru turneul final; la Bu
dapesta, Ungaria — Dane
marca, în care sportivii ma
ghiari au neapărat nevoie de 
victorie pentru a mai putea 
ajunge la baraj cu Cehoslo-

ționale din cîteva țări cu fot
bal de clasă, atent urmărite 
nu numai de... „pronospor- 
tiști“, credem că săptămîna 
fotbalistică este suficient re
prezentată.

Incet-incet, sezonul ciclist 
european de șosea se stinge, 
doar cîteva „clasice" ale pro
fesioniștilor mai menținînd 
încă vie lupta pentru un pal
mares (Și un cont... substan
tial) ameliorat. Cap de afiș — 
Marele Premiu al Națiunilor, 
la Paris, cursă care ar putea 
confirma domiiarea anului 
1969 de către rutierii belgieni.

Hocheiul pe gheață reintră 
în drepturi, mai puțin la noi 
In țară (din păcate...), mai 
mult peste hotare i săptămîna 
de care ne ocupăm progra
mează numeroase întîlniri din 
turul I al .Cupei campioni
lor europeni’. Deși România 
nu este reprezentată, compe

tiția nu este lipsită de inte
res, poate chiar în special 
în prima ci parte.

La Hanovra, oraș care va 
găzdui peste aproximativ trei 
săptămîni prima partidă din 
sezonul 1969—1970 a repre
zentativei noastre, va avea 
loc confruntarea rugbystică 
a selecționatelor de juniori 
vest-germană și franceză. Cu 
gindul atit la ghinionista edi
ție inaugurală, cit și la cea 
următoare, tinerii noștri spor
tivi selection abili tși vor pu
tea face o imagine asupra 
forței de joc a viitorilor ad
versari. Asta afară de cazul 
că ploaia cu găleata, rugbyș- 
tii... marocani sau cîteva șu
turi în bară nu ne vor pro
voca dezamăgiri și la anul...

în lumea automobilismului, 
zarurile au fost, practic, arun
cate : Jackie Stewart dintre 
piloți, firmele Porsche și Ma- 
tra-Elf dintre constructon.au 
Iauni pe anul în curs adju
decați. Săptămîna care ur
mează va prilejui luări de 
contact prudente și verificări 
ale bolizilor în curse de mai 
mică importanță, pentru că 
de abia peste două săptămîni 
va avea loc ultima mare con
fruntare, Marele Premiu al 
Mexicului.

Iar acum, tradiționalul „de
sert" destinat amatorilor de 
curiozități competitionale: în 
Franța, la Roubaix, va avea 
loc Campionatul european de 
biliard — cadru 71/2. E drept, 
amănunte, fie ele doar strict 
regulamentare, asupra acestui 
concurs nu avem de unde că
păta pentru moment. In 
schimb, ne aducem aminte că 
virtuozi români ai carambo
lului au existat cindva. N-or 
fi avînd cumva și urmași ?

G. RUSSU-ȘIRIANU

tările din ultima zi ale lui 
Iliuță, care de patru ori a 
dat din mină punctul de o- 
noare, Stan Smith prăbușin- 
du-se epuizat după o reușită 
în care nu mai sperase. Și 
Ion Țiriac jucind acea fantas
tică partidă de tenis-fulger cu 
Ashe...

Toate acestea le-am retrăit 
cu „Ucu“ Dron, cel care vă
zuse de pe tușa cimentului 
verde din Cleveland marea 
dramă a Challenge-round-ului. 
Fiindcă — acum ne-am con
vins — a fost o dramă...

— Mai crezi că se putea ciș- 
tiga ? l-am întrebat pe Dron. 
cind ochiul alb al ecranului 
se stinsese.

— N-aș vrea să par copil — 
spune simpaticul echipier de 
rezervă al naționalei de te
nis — dar sint absolut convins 
că, acolo la Cleveland, am tre
cut pe lingă o mare victorie. 
Puteam să ciștigăm la ame
ricani și încă ia scor cate
goric...

- Chiar pe ciment ?...
— Da. pe ciment. Luați fie

care meci în parte. A fost de
cis după prelungiri, in luptă 
strinsă, fără ca învingătorii să 
arate vreo superioriiate netă. 
Doar dublul, poete, a fost 
dar al americanilor. Dar ar 
fi fost altfel dacă in prima zi 
aveam măcar 1—1. Atunci, în 
primele două partide de sim
plu, s-a jucat tot meciul !

— Puteam spera la mai mult 
tn această primă zi ?

— Iar n-aș vrea să cad in 
exagerări - continuă Dron. Și 
totuși, să știți că puteam con
duce cu 2—0 și n-ar fi mirat 
pe nimeni in tribunele de la 
Clarke-Courts. Să-1 fi văzut 
pe Ashe ce nervo6 era tn par
tida cu Năstase... Cite gre
șeli a făcut... La 8—7 pentru 
Die în setul doi — și serviciul! 
— noi toți românii aflați acolo 
întrevedeam victoria. Nu s-a 
putut. Din două motive : fi
indcă Ashe 6-a regăsit in mo
mentele decisive și deoarece 
cimentul era totuși prea ra
pid pentru retururile lui Ilie.

— Și la 4—3 pentru Țiriac în 
setul decisiv cu Smith cred că 
puteai paria pe mina lui Țiri...

— Exact. Era punctul nos
tru, Ion il dominase atit de 
clar pe american in primele 
două seturi. Aid, doar jocul 
șanselor, al netz-urilor și cî- 
teva greșeli de arbitraj l-au 
mai salvat pe Smith.

— Ucule, să fim obiectivi, 
serviciile lui Smith, parcă și 
ele...

— Da, serviciile lui Smith ! 
Dar nu l-ați auzit în ves
tiar spunindu-i lui Donald 
Dell, in pauză, că nu mai 
joacă, nu mai are nici o șan
să în fața lui Tiri... Pentru 
americani. Ion a fost marea 
revelație a finalei. El a jucat, 
de altfel, cel mai frumos med 
de tenis, cel cu Ashe, din 
ziua de închidere. Și atunci, 
super-campionul americanilor 
evolua la valoarea sa maxi
mă, relaxat de certitudinea

victoriei. Ah, această victorie 
cu 5—0 și totuși atit de greu 
obținută !

— Deci o victorie categori
că. obținută la limită... Hai să 
vedem, încă o dată, ce ne-a 
lipsit pentru a inversa «co
rul : 0-5 !

— Uite, eu cred — spune 
Sever Dron, de data aceasta 
fără pic de patimă — că au 
lipsit două lucruri. Mai întii, 
mai multe jocuri pe ciment, 
nu în preziua finalei, ci cu 
ani înainte, in programul de 
pregătire al lotului nostru. 
Apoi, în antrenamentele ime
diat premergătoare, cred că 
trebuia să fi intilnrt mal mulți 
jucători americani — sau fi
nul singur, bun. afectat spe
cial pregătirii noastre — cu- 
noscind specificul jocului pe 
suprafață rapidă. îndrumările 
primite de la Harry Hopman, 
consilierul nostru tehnic, au 
fost extrem de prețioase, am 
învățat de ia el foarte mult, 
dar practica este totuși alt
ceva. Eu. cu Petre Mărmu- 
reanu, am încercat să facem 
totul pentru a pune „în mină" 
pe Ion și pe Die. Dar n-o pu
team face la fel ca Dennis 
Ralston, de pildă, antrenorul 
echipei americane, unul din
tre primii jucători profesio
niști din lume. Și aceasta a 
atîrnat decisiv In balanța me
dului

Păreri interesante, aspecte 
inedite, ale unul eveniment pe 
care l-am urmărit cu atîta 
emoție. Ascultîndu-I pe „Ucu" 
Dron, atit de convins de po
sibilitățile primelor noastre 
rachete, parcă ne vine și nouă 
să credem că Țiriac șl Năstase 
nu plecau învinși dinainte, In 
finala de la Cleveland...

Radu VOIA
P.S. Din jurnalul de călătorie 

al lui Sever Dron : după Chal
lenge-round, împreună cu Țiriac 
Și Năstase, a participat la me
ciuri demonstrative la Washing
ton, Georgetown, Virginia Beach, 
Newport; un public numeros a 
urmărit aceste demonstrații, răs
plătind cu aplauze pe finaliștii 
„Cupei Davis"; s-a despărțit de 
cei dot la New York, ei plectnd 
spre Las Vegas; a jucat apoi in 
Franța, la Val de Mame, ciști- 
glnd turneul tradițional al clu
bului din localitate (S—2,14—12 cu 
francezul R Matheu, tn finală); 
numele lui Dron este gravat pe 
trofeul competiției, succedtnd lui 
Fr. Jauffret și J. M. Leclerq; a- 
cum, odihnă.

P.P.S. Sugerăm forului nostru 
de specialitate sa preia, nelnttr- 
ziat, pelicula finalei de la Cleve
land, pentru a fi prezentată, cu 
explicații arrțănunțlte, tn cluburi, 
tn cercurile școlare <i studen
țești.

MJSndalen
1—7 1—5

MAGDEBURG — M.T.K. Buda
pesta l—o 1—1 d.p.

Dukla Praga — OLYMPIQUE 
MARSEILLE 1—0 0—2 d.p.

GLASGOW RANGERS — Steaua 
București 2—0 0—0

DYNAMO ZAGREB 
Bratislava 3—0 0—0

NORRKOPING — Sliema Wan
derers (Malta) 5—1 0—1

GOZTEPE IZMIR — Union Lu
xemburg 3—0 3—2

Rapid Vena — P.S.V, EINDHO
VEN 1—2 2—4 *

Ards — A.S. ROMA 0—0 1—3 
uerse S.K. — Apoel Nikosia 

10—1 1—0
Velur

LEVSKI
0-4

Frem
LEN 2—1 0-^1

Vestmanuăjar (Isl.) — 
SPARTAK SOFIA 0—4

Kopenhaga — ST. GAL-

Tiparul 1P. 4nlortna|tB“, «tf Btefoianu ar. IS—15, București

Optimi de finalâ
— Gornlk Za-Glasgow Rangers 

brze
Olymplque Marseille — Dynamo 

Zagreb
Norrkfiping — Schalke M 
Roma — Eindhoven
Gdztcpe Izmir — Cardiff City 
Magdeburg — Academica Coim

bra
Llerse S.K. — Manchester City 
Levski Spartak — St. Gallen 
(meciurile au fost programata 

inițial pentru 12 șl 26 noiembriel

„CUPA EUROPEANA A TIRGURILOR"
MOnchen 1880 — SKEID OSLO 

2—2 1—2
Vojvodlna Novlsad — GWAR- 

DIA VARȘOVIA 1—1 0—1
S.C. CHARLEROI — F.C. Za

greb 2—1 3—1
S.C. ANDERLECHT — V. Reyk

javik «—0 2—0
ARSENAL LONDRA — Gl. Bel

fast 3—0 0—1
ROUEN — Twente Enschede 

2—0 0—1
Vit. Guimaraea — B. Ostrava 

1—0
Dundee U. — NEWCASTLE U 

1—2 0—1
LIVERPOOL — Dundalk 10—0 

4—0
ZOrich

1—3
Wiener S.K. — 

zow 4—2 1—4
Lausanne Sport

1—2 1—2
C. ZEISS JENA

1—0 0-0
DUNFERMLINE — G. Bordeaux 

4—0 0—2
VfB STUTTGART — MalmO FF

3— 0 1—1
BARCELONA — B. 1913 Odense

4- 0 2—0
P. Trondheim

TON 1—0 0—2
Aris Salonic — Cagliari 1—1
Sabadell — F.O. BRUGE 2—0 

1—5
INTERNAZIONALE

Praga 3—0 1—0
Las Palmas — HERTHA 0—0 0—>
JUVENTUS TORINO — Lokomo

tiv Plovdiv 3—1 0—1

KILMARNOCK 3—2

RUCH CHOR-

— KTO GYOR

— Altay Izmir

SOUTHAMP-

Sparta

FOTBAL

RECORD MONDIAL
MOSCOVA, 17 (Agerpres). 

— Parașutjsta sportivă sovie
tică Ludmila Gaponovici a 
stabilit (Ia Tbilisi) un nou

Metz — NAPOLI 1—1 1—2
SLAVIA SOFIA — Valencia 2—0 

1—1
Hannover 96 — AXAJ AMSTER 

DAM 2—1 0—3
DINAMO

6—0 1—0
HANSA 

athinaikos
Jeunesse

3—2 0—4
Partizan

DOZSA 2—1 0—2
VIT. SETUBAL — Rapid Bucu

rești 3—1 4—1
HV. Copenhaga — PORTO 1—2 

0—2.
SPORTING’ LISABONA 

zer ASK 4—0 2—2

BACAU — La Valetta

Pan-ROSTOCK
3—0 0—2
Esch — COLERAINE

Belgrad UJPESTI

Lin.

Turul II
Skeid Oslo — Dinamo Bacău 
Hansa Rostock — Internazionale 
Sporting Lisabona — Arsenal 
Vitoria Setubal — Liverpool 
Ajax Amsterdam — Ruch Chor- 

zow
VfB Stuttgart — Napoli
F.C. Porto — Newcastle 

F.C. Bruges — Ujpestl Dozsa
Dunfermline — Gwardia Varșo

via
Hertha — Juventus
Vitoria Guimaraes (sau Banlk 

Ostrava) — Southampton
Kilmarnok — Slavia Sofia
Eto Gy dr — F.C. Barcelona 
Charleroi — Rouen
Anderlecht — Coleraine

MERIDIANE
• Australia — Japonia 1—-1, în preliminariile C. M.
• Milan a plecat în Argentina • Un turneu de con

solare ? • Alte rezultate
• Turneul de la Seul din pre

liminariile campionatului mon
dial a fost reluat cu meciul din
tre selecționatele Australiei și Ja
poniei. Partida s-a Încheiat la e- 
galiate: 1—1. Astfel, formația
australiana, conduce în clasament 
cu 5 puncte din 3 meciuri, și are 
șanse de a se califica pentru e- 
tapa următoare, cu echipa Rho- 
desiei.

• Echipa italiană A. C. Mi
lan a plecat spre Argentina pen
tru a disputa meciul retur al 
„Cupei Intercontinentale* cu 
formația Estudiantes la Plata, 
programat la 22 octombrie. îna
inte de plecare, A. C. Milan 
a susținut un meci de campionat 
pierztnd cu 2-3 tn fața echipei 
A. s. Roma.

LA PARAȘUTISM
record mondial de salt de la 
1000 m în timpul nopții, a- 
terizînd la o distanță medie 
de 0,51 m față de punctul fix

• Federația franceză intențio
nează să organizeze (in perioada 
campionatului mondial din Me
xic) un turneu la care să par
ticipe țările europene eliminate 
clin Cupa „Jules Rimet". In afara 
Franței, Ia acest turneu, de alt
fel nu lipsit de interes, ar putea

. participe reprezentativele 
Portugaliei, Spaniei, Iugoslaviei, 
Austriei, Ungariei sau Ceho
slovaciei etc.

• Etapa a 9-a a campionatu
lui vest-german s-a soldat cu ur
mătoarele rezultate : Borussia 
Moenchengladbach—M.S.V. Duis. 
burg 4-1; Hamburger S.V.-

Stuttgart 1-3; Borussia 
Dortmund—Rott Weiss Essen 4—1; 
Schalke 04-Alemannla Aachen 
3-0; Bayern MQnchen-Munchen 
i860 2—0; Eintracht Frankfurt- 
Werder Bremen 2-1; F.C. Kaisers
lautern-Eintracht Braunschweig 
2-0; Hanovra-F.C. K81n 3-4. In 
clasament conduc echipele Ba
yern Miinchen șl Schalke 04 cu 
cite 13 puncte, urmate de Bo
russia Moenchengladbach - 12 
puncte etc.

J» Meciuri internaționale, arnl-
• : Franța—Portugalia (echipe de 

tineret) 2-2; 8uedia-Franța 1-3 
(juniori).
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