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Interviul nostru cu prof. univ. LEON TEODORESCU 

vicepreședinte al C. N.E.F.S., rector al I.E. F.S.
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Nobilă prin con
tribuția permanen
tă, efectivă,, sub
stanțială la edu
carea generațiilor, 
profesiunea de 
dascăl a exerci
tat dintotdeauna 
o deosebită atrac
ție asupra tineri
lor aflați în pra
gul unui impor
tant examen al 
vieții: alegerea
profesiunii. ‘ Con
diția profesorului 
de educație fizici 
nu face excepție, 
tn noua promoție 
de absolvenți ai 
institutelor de în- 
vățămînt supe
rior, profesori 
care și-au început 
cariera de peda
gogi în acest an 
școlar, se află în
corporați și spe
cialiști în educație 
fizică, cei în gri
ja cărora stă con
tribuția la dezvol
tarea multilatera
lă, armonioasă a 
celor mai tinere 
generații.

Intr-un asemenea moment — 
cînd pe plan național se des
fășoară o vastă acțiune de 
eliminare a anomaliilor — frî- 
nă în procesul de preluare a 
posturilor, cînd prezentarea la 
postul repartizat devine o în
datorire patriotică — ziarul 
nostru a considerat de cu
viință să efectueze un raid- 
anchetă pentru a constata ma
niera în care absolvenții In
stitutului de Educație Fizică 
și Sport au răspuns obligațiilor 
incumbate de actul repartiției.

Propunîndu-și să realizeze 
o suită de reportaje pe aceas
tă temă, redactorii 
Hristache NAUM și Ovidiu 
IOANIȚOAIA, și-au început 
raidul solicitînd rectorului 
I.E.F.S., prof. unlv. LEON 
TEODORESCU, un interviu, 
vizînd principalele probleme 
legate de specializarea, repar
tizarea ți prezentarea la pos
turi a profesorilor de educa
ție fizică.

— Deși, tn general, cunoaș
tem modalitatea prin care tt- 
nărtil candidat la I.E.F.S. poa
te, pe parcursul anilor, sâ 
ajungă profesor de educație 
fizică cu specializarea pentru 
care are aptitudini, v-am ruga, 
tovarășe rector, să aveți ama
bilitatea a înfățișa cititorilor 
noștri, cu un plus de amănun
te, procesul de evoluție 
student.

— în fiecare an, la 
Institutului nostru bat 
mii de tineri, dornici 
vină profesori ds educație fi
zică. Concursul de admitere îi 
triază, astfel că la I.E.F.S. pă
trund, de regulă, cei mai do

. tați dintre tinerii în discuție, 
cei care vădesc deopotrivă ap
titudini sportive ți cunoștință 
de cultură generală. Durata 
studiilor, după cum se știe, 
este de 4 ani — 1* cursurile

noștri,

a unui

porțile 
sute și 
să de-

DUBLU SUCCES
AL GIMNASTELOR

BUCUREȘTENCE
Intilnirea internațională de 

gimnastică modernă dintre 
echipele Locomotiva Bucu
rești și Slavia Olomouc (R.S. 
Cehoslovacă) s-a încheiat cu 
scorul de 137,85—136,00 în 
favoarea gimnastelor gazdă. 
La individual compus, pe 
primele trei locuri s-au cla
sat sportive bucureștence: 
1. Mariana Jinga 28,25 ; 2.
Magda Kanovitz 28,05; 3. Ga
briela Stănășilă 27,50.

Gimnastele oaspete au pre
zentat, în încheierea întrecerii 
sportive, o demonstrație de 
ansamblu cu coardă, care s-a 
bucurat de calde aprecieri 
din partea spectatorilor.

de zi și 5 ani — la secția fără 
frecvență. In primii 3 ani, toți 
studenții sint supuși aceluiași 
program. Fără Îndoială. însă, 
catedrele încep sâ-i depisteze 
pe cei care au calități pentru 
un sport sau altul, selecția în- 
cepînd, de fapt, o data cil stu
denția. In anul IV, studenții 
își aleg specializarea. Ce este 
de fapt aceasta ? Profesorului 
de educație fizică i se oferă 
— prin specializare — nu nu
mai posibilitatea de a efectua 
eu elevii programa școlară, ci 
și de a-și aduce contribuția 
la dezvoltarea, pe linia perfor
manței, a unor ramuri sporti
ve. Disciplinele și numărul 
locurilor de specializare sini 
stabilite anual de către insti
tut, după o prealabilă consul
tare cu Ministerul învățămin- 
tului și Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
sport, respectiv federațiile de 
specialitate. Astfel, Ministerul 
învățămîntului solicită specia
liști în diferitele discipline, 
pentru asigurarea. în fiecare 
școală* a unui grup de profe
sori cu specializare în atletism, 
gimnastică și jocuri sportive,

Duminică s-a disputat etapa 
a m-a a returului campiona
tului diviziei A. Au avut loc 
o serie de partide interesante, 
cu meciuri dirze. Iată desfă
șurarea reuniunilor:

LIBERE
DERBIUL CAPITALEI A PLACET

DOAR PARȚIAL

Cele patru formații bucurețtene 
de libere — Steaua, Progresul. 
Rapid și Dinamo — s-au tafflnit 
într-o . reuniune maraton (de di
mineață. de la ora 9, pină după- 
amiază la ora 3) în sala Steaua. 
Intilnirea a plăcut doar in par
te, și anume, meciurile susținute 
de eoncurenții de la Rapid și 
Progresul în Intilnirea directă, 
care a fost deosebit de disputată. 
Steaua, multipla campioană la

«cest stil. u-> avut— —tblente. 
rfștlgind. cu ușuriuță, toate cela 
trei partide. Totuși. arul d_ntre 
steliștl ca. de pi'riă. P. Ccman 
ți N. Cristea au trebuit să se 
mulțumească cu câte un med 
nul. In compania raput-.țtfinr V. 
Albu și. respectiv, c. Lupu. Iar 
B. Elias a pierdut două meciuri; 
iar în cel de-al treilea a fost 
descalificat, împreună cu adver
sarul său. pentru luptă pasivă 
(după cum ue-a mărturisit F~.:as 
nu s-a pregăti: pentru reuniune. 
Intrudt a fost anunțat de-abia 
simbătă seara că va lupta si a 
fost nevoit să slăbească aproape 
3 kg in rSai puțin de U ore 3-

O frumoasă impresie a '.ăsat 
formația rapid!stă, care a obți- 
nut două victorii, la Dinamo si 
Progresul. I. Arapu. T. Pancă 
(cu cite trei meciuri cîștigate 
fiecare). V. AIbu si C. Lupu (toți 
de la clubul giulețtean) au furni
zat cele mai frumoase partide. 
S-au mai evidențiat P. Teotoc, 
D. Tindeche. L Popescu (Steaua). 
Șt Cordoneanu.

ASTĂZI, LA ARAD

Despre Dinamo nu 
altceva, deci* că 
nepregătit pentru

.Greul- echipei 
Steaua la lupte li
bere. ștefan stingu, 
refăcut după un ac. 
cident suferit în 
urmă cu șase luni. 
In meciul cu Scin- 
teie (Progresul), cu 
ctteva clipe înainte 
de a învinge prin
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VOINȚA BOULOGNE BILLANCOURT,
ÎN PRIMUL IUR AL „C.C.E/‘ LA TENIS DE MASĂ

ARAD, 20 (prin telefon de „C.C.E.”. in compania forma
la corespondentul nostru). — ției franceze Boulogne Billan-
Echipa feminină de tenis de court Voința a sosit in loea-
masă Voința Arad susține, litaie luni dimineață, venind
marți după-amiază meciul din de te Tg. Mureș, unde a parti-
turul I al actualei ediții

■LIE NASTASE ȘI-A LUAT REVANȘA!

(Continuare in pag. a Z-a)

*

Dramatica întrînger» su
ferită de llie Nâstase (in 
foto — evoluînd pe Ctarke- 
Courts din Cleveland) în 
fața campionului american 
Stan Smith, în finala .Cu
pei Davis", n-a fost ulti
mul cuvînt în confruntările 
celor doi ași ai tenisului. 
La Denver (Colorado), Nâs- 
tase a reușit să-și ia acum 
o strălucită revanșă.
(Citiți telegrama din pag. a 4-a,

tiare in pag. a 2-a)

Fază am meciul Rapid —

Foto : B. VASILE

aspeți de peste hotare, venifî 
de aiurea pe pămîntul nostru, 
au salutat, în repetate rînduri, 
cu acele cuvinte agreabile — 
și afirmația aceasta trebuie 
plasată, desigur, în contextul

certitudinilor celor mai verificate — 
condiția tribunei noastre... S-a zis — 
și pe bună dreptate, — că publicul 
sportiv al acestor meleaguri este în 
deobste competent și obiectiv, | 
de fidelitate, cu legile nescrise ale 
fair-play-ului și în prezența unor ase- 1 
menea meritate aprecieri ochii noștri, | 
cindva adumbriți de tristețile unor me
ciuri cum a fost cel dintre Dinamo, I 
București și West Bromwich Albion, ! 
s-au rotit prin Europa mai trufași și 
mai limpezi. I

O ultimă dovadă, irefutabilă, a caii- , 
ților sale de „sufletist", ne-a dat-o I 
publicul românesc recent, în ziua me- ' 
ciului cu Portugalia, cînd zeci de mii j 
de oameni, adunați de pe tot întregul ' 
țării în „groapa cu lei" de la „23 Au- , 
gust’ au trăit, cu frenezie și demni
tate, 90 de minute de fantastică încor- ' 
dare, găsind în permanență — chiar , 
și în clipe de restriște — resurse în 
a-și conduce fcvoriții spre victorie, '

Un sincer bravo, luat de lingă ini- , 
mă, celor aproape 100 000 de specta
tori — cocutori ai izbînzii din partida ' 
cu Eusebio și compania — dar, din 
păcate, trebuie să recunoaștem că nu 
din mobiluri laudative am prins de 
dota aceasta condeiul în mină...

Nu, nu e timpul laudelor: răsună 
în ultima vreme pe stadioanele noas
tre, tot mai insistent, un refren trist, 
cu reverberație în finalul meciurilor, 
refren care abdică, cu cruzime, de la 
legile cele mai elementare ale fair- 
play-ului, ale respectului față de adver
sar : este vorba — desigur, ați ghicit ,i 
— despre „...ați mîncat băăătaaie, ați 
mîncat băăâlaaie...’

L-am auzit de atîtea ori, la Constan
ța, cînd Farul întrecea, cu 2—0, o me
rituoasă Politehnică lași, la Pitești, 
cînd iubitul Argeș locai cîștiga, la 
potou, în fața Jiului, la București, — 
da, da, mai ales la București, acolo 
unde ne place să credem că există 
publicul românesc cel mai pertinent și 
mai cultivat — în finalul fiecărui meci 
în cere gazdele își aproprie victoria...

Ultima oară ne-a izbit urechile sîm- 
bătă, pe Dinamo, strigat, obstinent și 
batjocoritor, la adresa echipei studen- 

care-și apăraseră- șansa 
dominînd cu autoritate 

mai bine de jumătate din partidă,, 
echipa căreia — nota bene — arbitrul 
îi refuzase nu numai un penalty 
flagrant, dar poate chiar victoria...

După 90 de minute demne, susținute 
în alianță cu cel mai pur spirit al 
sportivității, fotabaliștii Băniei n-au 
primit meritatele aplauze, ci rușinosul, 
obsedantul „ați mîncaat băătaaie, ați 
mîncaaat...’ Și, iarăși, din păcate, 
exemplul, repetăm, este departe de a 
fi unic — căci nu puțini sînt specta
torii noștri care încă nu înțeleg că 
atitudinea disprețuitoare, batjocura, lua
rea peste picior nu fac — sau n-ar 
trebui să facă I — casă bună cu sta
dioanele și sălile de sport.

în locul caldelor aplauze adresate 
celor învinși într-o întrecere aspră, dar 
dreaptă —•’ refrenul acela rușinos, dacă 
vreți, inuman, undeva înjositor pentru 
cei ce-l practică, înainte de toate... 
lată o inechitate care îndeobște tră
dează buna atmosferă a spectacolelor 
sportive și care inechitate are darul 
să ne umple inimile de mîhnire, să ne 
întristeze...

Pe dumneata, vecinule de tribună, 
nu ? Atunci...

I
îste în- I 
prieten, |

r ase- I 
noștri, |
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Ștefan IACOB

REZULTATELE DIN CEA DE A ZECEA ZI
A CAMPIONATELOR DE CĂLĂRIE

EDITH WERMESCHER Șl O. RECER ÎNVINGĂTORI
Ț

'»* pcULUU..ld 
nului ecvestr desfă

„TRICOLORII11 CONVOCAȚI DE ANGELO NICULESCU
Antrenorul selecționate^ române. Angelo N icul eseu, a convocat «rime, pe stadionul 

n . — ........... meciul cu Portugalia ; mai puțin Dembrovschi,

• • •

Dinamo din Capitală, pe cei 11 titulari din 
plecat cu echipa sa la Oslo.

„Tricolorii" susțin mi ine, pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare, un joc-școală eu 
echipa de tineret-rezerve a clubului Dinamo.

TURNEUL PE CATEGORII
DE GREUTATE LA BOX

Intre 22—26 octombrie șl 3—9 
noiembrie, la Sibiu, și respectiv 
la Brăila, se va desfășura una 
dintre cele mai importante com
petiții pugilistice ale sezonului 
autumnal : turneul pe categorii 
de greutate. Inițiat, în ultimii 
ani, de către federația de spe
cialitate, în scopul de a impul
siona și susține activitatea pugi- 
liștilor noștri fruntași, turneul 
s-a bucurat de succes. Și, pentru 
că a angrenat, în cadrul său, 
cele mai renumite „mănuși* au
tohtone, anul acesta el înlocuieș
te campionatul republican pe 
echipe, a cărui formulă de des
fășurare nu a satisfăcut. Regu
lamentul campionatului pe echi
pe admitea înscrierea în compe
tiție numai a echipelor comple
te, eliminînd din start partici
parea unor secții care, deși dis
puneau de marcante individuali
tăți, nu puteau alcătui o echipă 
completă.

In cadrul turneului pe catego-

rii de greutate, PARTICIPAREA 
ESTE INDIVIDUALA, ASTFEL 
INCIT SÎNT AȘTEPTATE ÎN- 
TlLNIRI ȘI REVANȘE DEOSE
BIT DE INTERESANTE. De alt
fel, citeva nume extrase din în
scrierile sosite pe adresa federa
ției sint semnificative.

La Sibiu, unde se vor desfă
șura întrecerile la categoriile 
cocoș, semiușoarâ, semimijlocie. 
mijlocie și grea, iubitorii boxu
lui din localitate vor avea oca
zia să vadă „la lucru", printre 
alții, pe semiușorii dînamoviști 
Paul Dobrescu și Nicolae Păpă- 
lău disputindu-și o intuetate 
pină acum prezumtivă, pe cu- 
noscuții Ion Hodoșan (Metalul) 
și Constantin Ghiță (Dinamo) la 
semimijlocie, precum și pe di- 
namovistul Ion Olteanu.

După o săptămînă, la Brăila, 
se vor desfășura întrecerile la 
celelalte categorii de greutate. 
Dunărenii vor avea ocazia să-și 
revadă idolii de odinioară, acum

dinamoviști : Antonia Vxsile 
Cal ist rac Cuțov. Interesul ___
derii lor capătă dimensiunile unei 
mari finale, deoarece amindoi 
sint înscriși la categoria ușoara.

La mijlocie mică, tot un ex- 
brăilean, Ion Covaci, va încerca 
să-și reabiliteze poziția — pier
dută la „naționale* — in Tata 
colegului său de club. Ion 
Gyorffi. Dar, tot la această ca
tegorie se pare că frații Niculae 
de la Metalul vor continua -com
plotul’* lor, declanșat de Nicelae 
Niculae, mezinul, acum două 
sâptămini, cînd a primit decizia 
in dauna lui Covaci. La catego
ria semigrea, metalurgistul Petre 
Cimpeanu, pus pe fapte mari, 
va încerca să zdruncine poziția 
celui care de 10 ani deține su
premația națională : Ion MTtaca.

Dar. sâ nu uităm, înscrierile 
<• anlinuă.

fi 
reve-

Gheorghe ILIUJA

ților croioveni, 
cu capul sus,

Ovidiu IOANIJOAIA
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DINAMO (m) SI RAPID (f) AU CUCERIT 
„CUPA ROMÂNIEI" LA BASCHET

șcară pe baza hipică din Ca
lea Plevnei, s-a disputat cea 
ce-a doua probă de obstacole 
pentru campionatul feminin 
și pentru campionatul de ca
tegorie grea-obstacole. RE
ZULTATE : obstacole fete: 
1. Edith Wenr.escher (C.S.M. 
Sibiu) cu calul Rival ; 2. Ma
nuela Fîrșirotu (Centrul de 
călărie Buc.) cu Arcaș ; 3. Iri
na Ciocmata (Steaua) cu 
Graur; 4. Elena Danacu (Di
namo) cu Jak ; 5. Ildiko Uj- 
falvi (AS.A. — 
da; 6. Edith 
calul Gica ; 
gorie grea : 
(Dinamo) cu 
O. Recer cu
3. D. Velea (Steaua) cu calul 
Păunaș. înaintea celei de-a 
treia probe de la aceste cate
gorii punctajul acumulat pen
tru titlul de campion este 
următorpl: obstacole fete: 
Edith Wermescfaer cu Rival
— 3 p ; M. Fîrșirotu — 7 p , 
Camelia Verdeș (Steaua) și 
Edith Wermescher cu calul 
Gica — cite 9 p ; Elena Da
nacu — 10 p; obstacole ca
tegoria grea: O. Recer cu 
Vifor — 3 p; D. Velea — 
4 p ; O. Recer cu Grațiela
— 5 p.

Ultimele probe pentru de
semnarea campionilor la ob
stacole categoria grea și la 
fete se dispută azi, marți, cu 
începere de la ora 15. ,

*

Cluj) cu Oglin- 
Wermescher cu 
obstacole cate- 
1. Oscar Recer 
calul Vifor ; 2. 
calul Grațiela 4

Felix ȚOPESCU

Excepțional spectacol, dra
matică dispută, au oferit asea
ră — in meciul decisiv pentru 
cucerirea „Cupei României" la 
baschet feminin — echipele 
Rapid și I.E.F.S. A fost o în- 
tilnire cum nu am văzut de 
mult in țara noastră, o exce
lentă propagandă per.tru acest 
sport. întrecerea a început în 
nota de superioritate a studen
telor, care ambițioase și lu
cide (spre deosebire de rapi- 
diste. foarte nervoase in ciuda 
experienței și avantajului mo
ral) cu o apărare dirză și un 
atac fructuos au condus cu 
8—5 (min. 4), 12—9 (min. 11).

Treptat, insă, campioanele 
și-au organizat ofensiva, apă
rarea in zonă a devenit tot

mai activă și aspectul jocului 
s-a schimbat Ia fel ca și scorul 
devenit favorabil Rapidului 
(26-20 min. 18. 39-30 min.18.

CUPA SPORTUL LA 
BASCHET

Incepînd din acest sezon, 
redacția ziarului nostru va 
atribui la sfirșitul campio
natului masculin un frumos 
trofeu. Amănunte în numă
rul nostru de mîine.

nou a urmat o re- 
astă dată însă a 
care au refăcut

27). Și din 
venire, de 
studentelor 
punct cu punct, au egalat și au

luat chiar un avans — este 
drept, minim. Dacă pînă în ul
timele trei minute evoluția 
partidei și a scorului au de
pășit, în teren, așteptările, de 
acum în prelungiri și pînă la 
fluierul final al arbitrilor în
trecerea a devenit dramatica. 
Eliminările succesive (Suliman, 
Nicola, Ferencz și Racoviță de 
la Rapid, Deak, Trandafir și 
Petrie de la I.E.F.S.) au slăbit 
potențialul ambelor formații, 
dar rezervele nu au luptat cu 
mai putină îndîrjire decît titu
larele. In cele două prelungiri

D. STANCULESCU
P. IOVAN

(Continuare te pag. a 4-ai

Edith wermescher, intr-o săriturăspectaculoasă
Foto : V. BAGEAC



LOR EXAMEN* PREZENTAREA LA POSTURI
Surprize in prima etapă 

a campionatului divizionar
(Urmare din pag. 1)

precum și cu cadre a școlilor 
sportive și liceelor cu program 
de educație fizică. C.N.E.F.S.-ul 
se orientează, în primul rînd, 
spre acoperirea cerințelor de 
specialiști și tehnicieni pentru 
cluburi, federații, consilii ju
dețene. în raport cu necesită
țile exprimate, cu posibilitățile 
catedrelor și cu dorințele stu
denților. se constituie grupele 
de specializare. în ceea ce pri
vește repartizarea, aceasta se 
face tot în conformitate eu 
normele în vigoare, ținîndu-se 
seama și de considerentele 
care au stat la baza alcătuirii 
grupelor de specializare.

sută nici măcar nu vin în fața 
comisiei de repartizare.

— Căror cauze se datorează, 
după părerea dumneavoastră, 
această fugă din fața datoriei ?

de
cu

— Dumneavoastră ne-ați ex
pus, la modul ideal, acest com
plicat mecanism cu ajutorul 
căruia candidatul ajunge să-șt 
realizeze visul de a deveni pro
fesor de educație fizică, cu 
specializarea pentru care crede 
că are aptitudini, chemare. In 
toate cazurile lucrurile se în- 
tîmplă așa cum ne-ați arătat ? 
Nu există nici un fel de in
conveniente, de situații în care 
dorința și posibilitatea nu se 
suprapun 1 Dispune, într-ade- 
văr, I.E.F.S.-ul de cadrele ne
cesare pentru a satisface, toate 
necesitățile menționate ?

— Fără îndoială, și in acest 
domeniu există excepții. Nece
sitățile nu concordă întotdeau
na cu dorințele studenților, 
iar catedrele nu pot oferi, în 
unele cazuri, mijloacele de 
realizare a specializării în anu
mite ramuri sportive, îndeobște 
asaltate de studenți. Veți fi de 
acord că nu este normal să 
supradimensionăm într-un an 
o catedră, pentru ca în anul 
viitor să-i reducem activitatea 
în favoarea alteia spre care se 
îndreaptă, temporar, preferin
țele unei promoții. Există în
datorirea de a crea un echili
bru, de a ne îndrepta atenția 
•pre acele ramuri sportive care 
au o mai mare pondere în edu
carea fizică multilaterală a ti
neretului și spre acele discipli
ne în care sportul de perfor
manță solicită mai mult spri
jinul specialiștilor cu înaltă 
calificare. Dirijarea fortuită, 
dacă ea există uneori, se pe
trece numai în cazul studenți
lor care nu manifestă apti
tudini deosebite pentru vreun 
sport. Așa cum spuneam, pe 
cei dotați catedrele îi prese- 
lecționează din timpul primilor 
trei ani de facultate. Trebuie 
să fie deci clar că studenții 
eu calități remarcabile, frun
tașii, au posibilitatea să se 
specializeze în ramurile spor
tive preferate.

— Am ajuns — este, desigur, 
un fel de a spune — la momen
tul repartizării absolvenților. 
Cum se realizează aceasta 1

— Tinînd seama de posturile 
existente, publicate de Ministe
rul Învățămîntului, Comisia 
guvernamentală repartizează 
absolvenții la locurile unde sînt 
așteptați să-și înceapă activi
tatea ca profesori de educație 
fizică. în ordinea mediilor, ei 
pot să-și aleagă postul pe 
care-1 preferă. Aceasta pentru 
cei ce doresc să devină profe
sori în cadrul școlilor, liceelor-, 
facultăților. Pentru posturile 
din cluburi și asociații sportive 
— de antrenori și tehnicieni — 
repartizarea se face în ordi
nea mediei generale și a ace
leia de la specializare.

— Evident, printre cei 200 
de absolvenți cîți are I.E.F.S.-ul 
anual, se află și oameni co
mozi, care nu vor să renunțe, 
în ruptul capului, la facilitățile 
pe care le oferă Bucureștiul. 
Unii dintre ei, repartizați in 
posturi foarte bune — de asis
tenți universitari la Oradea, de 
exemplu, sau în alte orașe, de 
profesori la licee cu renume, 
din Pitești, Tr. Severin ș.a. — 
au considerat că acest lucru 
n-ar fi pe măsura capacității 
lor, preferind posturi inferioa
re calificării, unele în institu
ții care n-au nici o legătură 
cu specializarea atestată de 
diplomă. Dar, poate, nici nu 
trebuie să mai amintesc că 
aceste posturi sînt în Capitală... 
în total contrast cu această a- 
titudine se află maniera în 
care știu să privească lucru
rile majoritatea absolvenților 
I.E.F.S. Prof. Magda Mușat — 
fruntașă a institutului nostru 
— n-a acceptat postul de asis
tent universitar în Capitală, 
deși are părinții aici, pentru 
că a considerat că' este mai 
necesar să meargă la facultatea 
de educație fizică a Institutu
lui Pedagogic din Oradea, nou 
înființată, adică acolo unde se 
simțea o acută lipsă de cadre. 
Prof. Bazilides a cerut, și a 
obținut, repartizarea în orășe
lul său. Gheorghieni, pentru 
a se ocupa de viitorii hocheiști 
activînd astfel conform specia
lizării din studenție. Șirul e- 
xemplelor acestor tineri, con- 
știenți de misiunea pe care o 
au în societatea noastră, de 
datoria față de profesiunea pe 
care și-au ales-o este lung. Cu 
toate acestea, în fiecare an a- 
sistăm la o veritabilă tîrguială. 
Sînt asaltate locurile din Ca
pitală (cele 22 din acest an au 
fost, desigur, insuficiente pen
tru a satisface dorințele), din 
județul Ilfov și Prahova, ju
dețe apropiate de București, 
în timp ce posturile dintr-o 
serie de județe care resimt 
voia cadrelor cu calificare 
sortite să rămînă ani și 
fără ocupanți. Este cazul 
dețului Argeș — nici unul 
cele 42 de posturi la școlile 
nerale oferite n-au fost solici
tate, al județului Suceava — 
3 cereri pentru 31 de posturi 
oferite, Caraș Severin — 17 
posturi libere, nici un candidat, 
Bistrița Năsăud — 15 locuri 
vacante, 2 solicitanți etc. Tre
buie spus fără ocol că în aceas
tă direcție I.E.F.S.-ul n-a con
tribuit la remedierea situației 
în măsura posibilităților. Mun
ca de educație, de influențare 
a opiniei studenților, de ex
plicare a necesităților și a O- 
bligațiilor pe care le avem de 
a acoperi o zonă geografică 
mai vastă, toate acestea n-au 
avut eficacitatea dorită. Evi
dent, pentru viitor se impune 
o amplificare a eforturilor, gă
sirea unor modalități mai efi-

ciente. Sarcinile trasate 
partid trebuie îndeplinite 
hotărîre. Pentru transpunerea 
lor în viață este necesar ca 
toate cadrele, pentru care sta
tul face eforturi materiale deo
sebite — cheltuielile de studii 
pentru un profesor de educa
ție fizică se ridică, în raport 
de specializare, la 60—70 000 
lei — să se îndrepte spre sec
toarele unde li se solicită pre
zența. Educația fizică — a că
rei importanță ’ orice profesor 
de specialitate o recunoaște 
și o susține cu înflăcărare — 
este un obiect ce trebuie să 
fie predat de cadre calificate 
nu numai în București, ci în 
toate colțurile țării. Așteptăm 
ca această chemare patriotică 
să găsească ecou în rîndurile 
absolvenților 
tru, pe care 
în număr cît 
turile lor.

• După cîteva luni 
de relache, puți
nii prieteni al 
popicelor s-au ra- 
întîlnlt sîmbătă și 
duminică In jurul

pistelor, asistînd la primele 
Întreceri ale noului campionat 
divizionar. Etapa Inaugurală 
a avut în desfășurarea ei două 
aspects diferite : la fete, ma
joritatea partidelor s-au în
cheiat cu victoria oaspetelor, 
Iar la băieți avantajul tere
nului a

cătoare. (I. PLAVIȚU-coresp.).
Voința Constanța — U.T.A, 

2139-2204
Proaspăta 

vizia ,,A“, 
a pășit cu 
vinsă pe

institutului nos- 
dorim să-i găsim 
mai mare la pos-

★
Interviul nostru cu rectorul 

I.E.F.S., tov. prof. univ. Leon 
Teodorescu s-a Încheiat aici. El 
ne-a sugerat, însă, vizite la șco
lile unde sint, sau ar trebui să 
fie. la posturi absolvenții din a- 
cest an și din anii trecuți, pre
cum și la instituțiile fără nici o 
tangență cu sportul unde, surprin
zător. și-au găsit adăpost cei 
ce au refuzat să onoreze incre- 
derea pedagogilor lor. Le promi
tem cititorilor o informare deta
liată, comentată, a ipostazelor in 
care 11 vom surprinde pe unii din
tre absolvenții I.E.F.S. la acest 
Început de an școlar.

— Toți absolvenții se în
dreaptă spre posturile ce le-au 
fost repartizate ?

— Majoritatea... Aproxima
tiv 85 la sută din absolvenții 
fiecărei promoții se duc la 
școlile și cluburile unde au 
fost repartizați pe baza prefe
rințelor lor. Âlți 10 la sută — 
desigur, procentele sînt apro
ximative — deși au acceptat 
repartizarea nu se prezintă la 
posturi. în sfîrșit, ultimii 5 la

DACA NU VA PLACE!..."
Reuniunea hipică de dumi

nică ar fi putut obține califi
cativul excelent — dată fiind 
spectaculozitatea probelor — 
dacă, suprinzător, n-ar fi in
tervenit anumiți factori care 
au falsificat pur și simplu re
zultatele reale de pe pistă. Cel 
mai flagrant, socotim, s-a pro
dus în ultima alergare, în care 
Hiparion, cîștigînd cu un a- 
vans clar față de Martin, ul
timului i s-a atribuit de către 
arbitrii sosirii locul prim. Față 
de protestele publicului, și 
față de spectatorii care, tra- 
versînd pista, au cerut ex
plicațiile de rigoare, tovară
șul ing. Voinea, directorul teh
nic al hipodromului, a dat un 
răspuns, după părerea noas
tră, plină de insolență : „Asta 
e rezultatul, dacă nu vă place, 
nu mai veniți la curse 1“ Pen
tru noi, ca și pentru marele 
public, rezultatul rămîne clar. 
La atîtea ore după disputarea 
alergării, susținem că a în
vins clar Hiparion ! Sosirea 
a fost intr-adevăr strînsă, dar 
prin miracol, aparatul fotogra
fic n-a funcționat și faptul, 
deși constituia o OBLIGAȚIE 
din partea direcției hipodro
mului, n-a fost adus la cu
noștința publicului ! Fără cro
nometru electric, fără benzi 
(?), fără fotografierea sosiri
lor, — așa cred oare cei in 
drept că se mențin în pas cu 
mecanizarea ? Alergările de 
cai, destul de lovite de soartă, 
că nu au pînă astăzi un hipo
drom metropolitan, mai tre-

fost hotăritor.
FEMININ

București—Laromet 
2308—2266 p.d.

I feminin s-a încheiat

Voința 
București

Derbyul
cu victoria destul de comodă 
a echipei Voința. De la La
romet, doar Elena Trandafir 
a corespuns (422 p.d.), restul 
jucătoarelor evoluînd slab. O 
contribuție substanțială la ob
ținerea succesului gazdelor 
adus-o Constanța Marincea 
422 p.d. și Crista Szocs 
400 p.d.

C.S.M. Reșița—Rapid Bucu
rești 2428-2535.

Feroviarele au cucerit toa
te punctele puse în joc gra
ție excelentei comportări a- 
vută de maestra emerită a 
sportului Elena Cernat și de 
maestra sportului Florica Lă- 
pușan, fiecare marcind cite 
466 p.d. Gazdele au avut in 
Maria Stanca (439) și Maria 
Rus (420) cele mai bune ju-

au

MECIURI DiRZE IN ETAPA A lll-a
(Urmare din pag. 1) GRECO-ROMANE

ne- 
sînt 
ard 
ju- 
din 
ge-

De aitfel, despre comportarea 
nesatisfăcătoare a dinamoviștilor 
vorbește, elocvent, următorul bi
lanț : din cele 30 de meciuri, el 
au ciștigat 8, au terminat la ega
litate 3, prin descalificări 2, ne- 
prezentăn 2 și au pierdut 16.

Iată rezultatele dintre cele pa
tru echipe; ----- _ . -
27.5— 12,5, cu 
Dinamo 25—11
25.5— 14,5, cu 
Progresul cu

Steaua cu Rapid 
Progresul 33—7, cu 
; Rapid cu Diuamo 
Progresul 23—17 ; 
Dinamo 18,5—17,5.

T. RÂBȘAN
SATU MARE

s-a desfășurat ln- 
bună, în sala 
din localitate, 

general, un bun 
dominat luptă fo

care au ciștigat

Reuniunea 
tr-o organizare 
Școlii forestiere 
și a avut, in 
nivel tehnic. Au 
ril brașoveni, i. _____
toate cele trei partide. Rezul
tate : Steagul roșu Brașov cu 
Olimpia Satu Mare 24,5—15,5, cu 
Dunărea Galați 22—14, cu C.S.M. 
Cluj 25—15 ; Olimpia cu Dună
rea 21,5—18,5, cu C.S.M. 22—14 ; 
Dunărea cu C.S.M. 21—15. 
(A. VERBA — corespondent)

BRAILA
Formația locală. Progresul, a- 

vînd in iorga, Ciuciu și Moraru 
cei mal buni oameni, a ciștigat 
toate partidele tntîlniril : 19,5—16,5 
cu Mureșul Tg. Mureș, 20—8 cu 
Metalul Tirgoviște și 23—9 cu 
A.S.M.T. Lugoj. în celelalte par
tide s-au înregistrat următoarele 
scoruri : A.S.M.T. — Metalul 
19—15, A.S.M.T. — Mureșul 17—19 
și Metalul — Mureșul 18,5—13,5. 
(N. COSTIN — corespondent)

Șl ACUM DERBIUL
DINAMO-STEAUA

Al 22-lea campionat națio
nal de polo intră în „linie 
dreaptă". în această săptămî- 
nă urmînd a se desfășura 
ultimele două etape. Dina- 
moviștii sînt în mod practic 
din nou campioni, avantajul 
lor de trei puncte asupra e- 
chipei Steaua scutindu-i de 
emoții în partida directă ce 
va avea loc jjoi după-amiază. 
Oricum însă, cunoscută fiind 
marea rivalitate dintre cele 
două formații, meciul Dina
mo—Steaua este așteptat cu

buie să suporte și erori in
calificabile ?

La cea amintită se mal a- 
adăugă una : Rouă a ocupat 
locul secund față de Oglinda, 
în premiul Rișnov, și totuși 
— la sosire — rezultatul a 
fost inversat ! Factorii din 
Consiliul superior al agricul
turii care girează evoluția ca
lificării cailor și se complac 
în situația de „n-aude, n-a 
vede” au totuși datoria mo
rală să nu distrugă ceea ce 
a mai rămas dintr-o ramură 
adiacentă a sportului cu o 
vechime de 90 de ani în țara 
noastră, chiar dacă cursele de 
cai sînt la Ploiești !...

în încheiere, cerem scuze 
lui I. Oană, Al. Nacu, V. 
Gheorghe, Ion Niculae și N. 
Simion că, deși au condus fru 
mos în cursele cîștigate, 
am putut să le atribuim 
ile meritate din cauza 
menelor nedorite pe care 
consemnat mai sus.

Rezultate tehnice : 1. Fibula 
(I. Oană), Filament, Efor 36,3, 
2. Ilva Mică (Al. Nacu), Co
lina, Odinioară, 31,5, 3. Ora
col (T. Marcu), Silva, Frun
zar, 30,7, 4. Zagreb 
vram), Fruntașa, 34,8, 
tista (V. Gheorghe), 
Rouă 27,4, 6. Holiday 
culae), Seringa 32,4, 
gaș (N. Simion), Hîrtop, Iar
ba 26,7, 8. Martin (M. Ștefă- 
nescu), Hiparion 37,9.

Niddy DUMITRESCU

Uzina de anvelope „DANUBIANA
cu sediul în București, 

Prelungirea șos. Olteniței 
nr. 181, Sectorul 5 

(autobuz linia 44)

recrutează (băieți) absol
venți a 7—8 clase elemen
tare, în vîrstă de 15—18 
ani, pentru calificare prin 
ucenicie la locul de muncă 
în meseria de „Operator 
la fabricarea anvelopelor".

înscrierile se fac la se
diul uzinei pînă la data de 
30 octombrie 1969.

Se primesc candidați din

Clasamentulmare interes.
înaintea penultimei etape :
1. Dinamo 16 16 0 0 159- 52 32
2. Steaua 16 14 1 1 114- 46 29
3. Rapid 16 12 1 3 101- 43 25
4. Voința 16 10 0 6 97- 90 20
5. Vagonul 16 5 0 11 56- 76 10
6. Progresul 16 5 0 11 44- 77 10
7. Politehnica 16 4 2 10 62-109 10
8. I.E.F.S. 16 4 1 11 54- 88 9
9. Crișul 16 4 1 11 44-106 9

10. CSM Met.
roșu 16 3 0 13 65-109 6

Programul comp!et al eta-
pei de joi: Dinamo—Steaua,
Voința Cluj—Rapid, I.E.F.S.— 
Crișul Oradea, Vagonul Arad 
—Progresul București și 
C.S.M. Metalul roșu Cluj— 
Politehnica Cluj.

• Clasamentul golgeteri- 
lor: 1. CI. Rusu (Voința) 40,
2. Zamfirescu (Dinamo) 28,
3. Urcan (C.S.M. Met. roșu) 
26, 4—5. Zahan (Dinamo) și 
Lazăr (Rapid) 25, 6—7. D. Po
pescu (Steaua) și Popa (Di
namo) 24, 8. Kroner (Dina
mo) 23.

DISPUTE PASIONANTE 
LA BRAȘOV

Deși in sala de sport Armata 
din localitate a fost frig (spec
tatorii tremurau vizibil in tri
bune), partidele au fost deosebit 
de... Înfocate. Șl era de așteptat 
pentru că, exceptlnd formația 
clubului Steaua, celelalte trei 
echipe din această grupă __
C.F.R. Timișoara, A.S.M.T. Lugoj 
și Steagul roșu Brașov, dispuneau 
de forțe foarte apropiate. Steaua, 
aliniind garnitura standard — 
din care n-au lipsit campionii 
mondiali G. Berceanu și s. Po
pescu, eunoscuțil internaționali 
I. Baciu, N. Neguț și I. Gabor — 
s-a detașat net in toate parti
dele susținute. A dispus de 
A.S.M.T. cu 39—1, de C.K.8. cu 
38—2 și de steagul roșu cu 26—6. 
A devenit, deci, cert că derbyul 
acestei ediții a campionatelor de 
greco-romane 11 vor susține. Ia 
fel ca in ultimii ani, Steaua și 
Dinamo București, singurele echi
pe neînvinse.

Așa cum menționam la început, 
atracția grupei programate la 
Brașov a constituit-o triunghiu
larul A.S.M.T. — C.F.R. __ Stea
gul roșu. Mai Intli s-au confrun
tat cele două formații bănățene, 
întrecerea acestora a avut o des
fășurare palpitantă, fără nici un 
fel de menajamente, fără nici 
un punct cedat cu ușurință. A- 
vantajul a alternat pînă la pen
ultima partidă dintre V. Gîngâ 
(A.S.M.T.), Gh. Miron (C.F.R.). 
De altfel, acest meci a declanșat 
un noian de neînțelegeri, pro
teste, gesticulări etc. încheiate. 
In cele din urmă, cu declarații 
scrise, contestații și cu o dedzie 
care va fi supusă analizei Bi
roului F.R.L. Ce s-a Intlmplat 
de fapt ? Pe scurt : lugojanul s-a 
apărat disperat, timișoreanul a 
protestat la o decizie a arbitri
lor fiind descalificat, iar la rin- 
du-le, conducătorii luptei (M. 
Belușica - București. V. Carasiniu
- Deva, Gr. Suciu - Ploiești) au 
aplicat trunchiat prevederile re
gulamentului. Toți cei In cauză, 
după părerea noastră, au gre
șit, conducind la un rezultat fi
nal (15—13 pentru A.S.M.T. Lu
goj) discutabil. Asupra acestuia, 
insă, vom reveni.

In continuare. Steagul roșu, 
beneficiind de faptul că adver
sarii erau vlâguiți după Intilnl- 
rea lor directă, a ciștigat la scor, 
insă mult mal dificil decît s-ar 
părea : 35—7 cu A.S.M.T. și 21—7 
cu CJ’Ji. Luptătorii lugojeni șl 
cei timișoreni și-au apărat cu 
Indlrjlre șansele.

Costin CHIRIAC 
GALAȚI

Reuniunea a durat mai mult 
de nouă ore. Intruclt meciurile
— In număr de peste 100 — s-au 
desfășurat pe o singură saltea. 
Cu toate acestea, am asistat la 
o serie de confruntări de bun 
nivel tehnic. Cel mai bine s-au 
comportat gâlățenil, victorioși In 
toate cele trei partide. Rezulta
te : Dunărea Galați — C.S.M. 
Reșița 25,5—14,5, cu Electroputere 
Craiova 20,5—11,5, cu Pescărușul 
Tul cea 25—15 ; Electroputere cu 
Pescărușul 23,5—16.5, cu 
26—10 ; Pescărușul cu 
20—16. (T. SIRIOPOL — 
pondent)

C.S.M. 
C.SJtt. 
cores-

promovată in di- 
Voința Constanța, 
stîngul, fiind în- 

teren propriu de 
echipa U.T.A., pe care o în- 
trecuse detașat în calificări. 
Insuccesul se datorează înde
osebi impreciziei dovedite de 
maestrele sportului Florica 
Biro (343) și Ecaterina Anto- 
novici (359). De la învingă
toare s-au evidențiat Voichi- 
ța Babuțiu și Maria Nadaș. 
(C. POPA-coresp. principal).

Hidromecanica Brașov—Glo
ria București 2261—2343

Debutantele în divizie s-au 
comportat excelent, cucerind 
o frumoasă și nesperată vic
torie în fața redutabilei for- 

brașovene. în formă 
Ana 
Ne- 
bra- 
Ilse 
An-

mâții brașovene. în 
foarte bună s-au prezentat 
Marcu (443) 
guțoiu (438), iar ,de la 
șovence s-au detașat 
Schmidt (411) 
tuș (417). (C. GRUIA - coresp. 
principal).

Metrom Brașov—Voința Tg. 
Mureș 2120—2244 p.d.

MASCULIN
Flacăra Cimpina—Olimpia

Reșița 5391—5004 p.d.
Degringolada fostei 

oane a țării, Olimpia 
continuă. Se pare că 
dintre campionate n-a 
reșițenilor ca să-și revină du
pă insuccesele suferite in fi
nalul sezonului trecut, ei fi
ind, pur și simplu, surclasați 
la Cimpina. Precizia în lan
sarea bilei, orientarea in re
zolvarea diferitelor figuri la 
„izolate", dezinvoltură 
cui la „plin" — iată 
cîteva din elementele 
lui Petre Purje, care 
In totală inferioritate ] 
peți. Doar întilnirea 
dintre maeștrii emeriți ; 
tului Petre Purje și loan Mi- 
coroiu s-a ridicat la un nivel 
spectacular corespunzător, ei 
oferind o întrecere extrem de 
echilibrata, in care primul s-a 
desprins de-abia la ultimele 
bile : 906-895 p.d. S-au mai 
remarcat de la învingători A. 
Șucatu — 920 și A. Vartic — 
906. (TR. I.)

Petrolul Ploiești—C.S.M. Re
șița 5250-4812.

Rafinăria Teleajen—Voința
București 5187—5053.

Gaz metan Mediaș—Cons
tructorul București 5144—1793.

Rapid București—Voința Cluj 
5318—4992.

C.F.R. Timișoara—Voința Tg. 
Mureș 5000—0 (refuz de a ju
ca ! !)

și Florica

detașat 
și Mariana

campi- 
Reșița, 
pauza 
folosit

în jo- 
i numai 

echipei 
au pus 

pe oas- 
directă 

ai spor-

Ați auzit? Vin Grecii!
Istoria noastră națională

— măreață —* se distinge, 
printre altele, prin faptul 
că a cunoscut zguduiri 
dramatice cărora, fără fal
se orgolii, puțini alții ar. 
fi fost capabili să le re
ziste. Și, totuși, 
toate, noi am fost, 
sîntem, noi vom fi. 
vom fi întotdeauna 
înșine. Ne aducem și ne 
vom aduce, întotdeauna, 
contribuția de aur la pa
trimoniul istoriei 
sale. Acest lucru 
și este, și va fi cu
— pentru că, la 
la rău, am știut 
păstrăm echilibrul.

Din istorie, în general, 
se spune, este cu putință 
să extragi toate 
mintele salutare, 
orice manual de

peste 
noi 

Și 
noi

univer- 
a fost, 
putință 
bine și 
să ne

învăță- 
Luați 

istorie, 
orice carte în care trecutul 
nostru zbuciumat este re
povestit pe înțelesul ori
cui — și veți vedea că 
au fost momente cind, sub 
tensiunea dramatică a eve
nimentelor, se clama i 
„Vin tătarii!" — sau „Vin 
turcii!“ Au venit, i-am 
înfruntat, au plecat. Noi 
am rămas aici unde sîn
tem, întregi și noi înșine. 
Sîntem în fața unei lecții 
a istoriei de importanță 
decisivă. Sintem in fața 
unei lecții din care trebuie 
să desprindem, printre 
altele, o învățătură esen
țială : nici una dintre 
izbînzile noastre nu ne-a 
făcut să ne supraapreciem, 
să minimalizăm forța ad
versarilor.

Cum spuneam, din isto
rie — zic înțelepții — se 
poate învăța totul.

Printre istoriile zbuciu
mate ale zilelor noastre se 
înscriu și cele ale fotbalu
lui românesc. In această 
istorie — sau istorii 
zbuciumată, dar plină 
speranțe, răsună acum 
strigăt: „Vin grecii!“ 

Desigur, strigătul nu 
înspăimîntă. Dar, în 
mă privește, mi-e teamă

de 
un

ne 
ce

de altceva, Mi-a teamă că, 
după ce l-ani ,, executat9 
magistral pe portughezi, 
să nu ne închipuim că bi
lete le pentru Mexic te 
află, încă de pe acum, 
tn buzunarele naționalei 
noastre. Mi-e teamă ca 
nu cumva* după succesul 
împotriva băieților lui 
Eusebio, să nu ne consi
derăm automat plecați 
peste Ocean. Recentul 4-1 
realizat de greci în fața 
„lacătului" (învechit) al 
elvețienilor spune mult.

Înainte de toate, așa cum 
au venit la București și 
portughezii, grecii se pre
zintă la apel în ideea vic
toriei. Deci, nu ne va fi 
ușor! Deci, nu le va fi 
ușor! Este adevărat că 
nouă ne ajunge un meci 
egal. Ne ajunge pentru a 
ne califica — indiferent 
de ceea ce se va mai în- 
tîmpla în Mexic — între 
primele 16 echipe 
timp de 4 ani vor 
zenta crema 
mondial. Dar, acum, după 
ce am arătat ce putem 
cind este vorba de 
națională — nu de echipe 
de club! — nu mai e
indiferent cum ne califi
căm. Avem obligația să ne 
calificăm detașat, adică, 
pe scurt (și pe teren pro
priu) I trebuie să-i învin
gem pe greci! Dacă se 
poate, să-i învingem la 
scor ! Trebuie să-i primim 
ca prieteni, ca sportivi 
desăvîrșiți — ah, Răduca- 
nu ! — cu toată ospitalita
tea ce ne-a caracterizat 
întotdeauna. Putem împăr
ți cu ei aproape orice — 
tn afară de un singur 
lucru : victoria.

Așadar : „Vin grecii !" 
Ii așteptăm cu prietenie, 
cu inima deschisă, cu pîine 
și sare — dar, cu tot re
gretul, trebuie să-i aștep
tăm fără a le oferi nici o 
iluzie în privința rezulta
tului de la 16 noiembrie.

care, 
repre- 

fotbalului

Af. CÂPRARIU

i

Velodromul ia sfirșit de sezon (ii)
Slabele rezultate pe care 

ciclismul nostru de pistă le 
obține in activitatea internă 
și internațională sînt — așa 
cum remarcam în prima par
te a acestei retrospective — 
consecința unor stări de lu
cruri mai vechi. Printre aces
tea, baza organizatorică 
procesul de instruire au o 
considerabilă pondere.

Velodromul românesc trăie
ște doar prin 4 secții : Stea
ua, Dinamo, Șc. sp. 1 și O- 
limpia... Federația de specia
litate privește cu îngăduință 
faptul că o secție cu 3 an
trenori, dintre care 2 sînt 
profesori de educație fizică, 
Șc. sp. 3, nu are o activitate 
permanentă pe pistă, că la 
clubul sportiv Voința dezin
teresul este total, că în pro
vincie nu adie nici un vint 
favorabil (excepție Brăila) 
pentru ciclismul de velodrom. 
Desigur, s-ar putea spune că, 
neexistînd velodroame la Plo
iești, Brașov, Cluj, Tg. Mu
reș și în alte localități unde 
ciclismul se bucură cît de cît 
de interes, antrenorii și spor
tivii din aceste centre 
avea o scuză valabilă.

ȘÎ

orașul București și județul 
Ilfov.

Tn timpul școlarizării se 
acordă o indemnizație lu
nară și abonamente tine
rilor care au posibilitatea 
să facă naveta pe ruta 
București—Giurgiu și Bucu
rești—Oltenița.

Informații suplimentare 
se pot obține la Uzina de 
anvelope „Danubiana" — 
Serviciul învățămînt, tele
fon 23 42 80, interior 154.

(G. A- 
5. Bale- 
Oglinda, 
(Ion Ni-

7. Fă-

nu 
elogi- 
feno- 
le-am

pune însă întrebarea: n-ar 
putea găsi secțiile respective 
resurse (așa cum găsesc cind 
este vorba de probele de 
fond) pentru a se prezenta Ia 
startul întrecerilor ce se or
ganizează pe ovalul de beton 
de la Dinamo ? Fără discu
ție, posibilități sînt, dar lip
sește cu desăvîrșire interesul. 
Și dacă federația închide o- 
chii. atunci lucrurile sînt în 
regulă și merg în virtutea 
inerției pe făgașul dezagre
gării complete a ciclismului 
de pistă.

Lanțul slăbiciunilor conti
nuă. Numărul mic de secții 
are ca primă repercusiune 
un număr redus de pistarzi. 
Acești așa-ziși specialiști ai 
velodromului sînt în majori
tate „refugiați" de la șosea, 
oameni care încercîndu-și no
rocul în cursele de fond și 
neputîndu-se afirma au gă
sit adăpost ia pistă. Vă ima
ginați însă că de la acești trans
ferați nu se pot aștepta per
formanțe de valoare.

Se vorbește foarte mult și, 
în parte, pe bună dreptate 
de penuria de materiale evi
dentă și în acest sector al 
ciclismului. Dar tot atît de 
adevărat este și faptul că și 
puținele biciclete existente 
nu sînt folosite așa cum tre
buie. Se află în mai toate 
secțiile biciclete (cadre) care 
zac de anî de zile nefolosite 
(unele cluburi le scot chiar 
la... vinzare), există piese ca
re ar mal putea fi încă fo
losite de începători și juniori^ 
care sînt aruncate la lada 
cu articole de reformă. îna
inte de a ne formula preten
țiile pentru sporirea inven
tarului ar fi bine să vedem 
dacă am folosit cu chibzuin
ță tot ce avem. Și în această 
privință federația ar trebui 
să aibă un cuvînt de spus. 
Cît mai repede ! #

In ceea ce privește proce-

sul de antrenament sînt mul
te de discutat. Am speranța 
că lucrurile vor fi analizata 
în profunzime de către cole-\ 
giul central al antrenorilor 
Pe această temă am însă ci- 
teva observații personale. 
Este evident pentru oricine 
că pistarzii noștri n-au re
zistență. îmi mărturisea ci
neva că Trentin și Morelon 
parcurg Ia încălzire mai multi 
decît o fac pistarzii noștri 
ia antrenament I Toto Gerar- 
din are următoarea opinie 
despre modul cum trebuie 
să se pregătească un pistard i 
„Cine își imaginează că un 
ciclist de pistă poate avea o 
viață ușoară se înșeală. EI 
trebuie să muncească la an
trenamente mai mult decît 
un fondist!" Dacă și la noi 
s-ar pleca de la astfel de 
premise...

In fine, totala detașare a 
fondiștilor do velodrom este, 
de asemenea, o evidentă gre
șeală a antrenorilor noștri. 
Marii rutieri Merckx; Bracke, 
Gimondi includ în 
gătirea și în programul
competițional velodromul, așa 
cum au făcut-o altădată 
performerii noștri Marin Ni- 
culescu, Virgil Mormocea, Iu
lian Gociman. De ce astăzi 
este ocolit — cu înverșunare 
aș spune — velodromul ? De 
ce antrenorii cluburilor 
Steaua și Dinamo nu-și aduo 
rutierii să se pregătească și 
pe velodrom, să participe la 
acele probe care li se potri
vesc de minune (semifondul, 
urmărirea individuală, demi- 
fondul cu antrenament meca
nic) ? O rezolvare a acestor 
chestiuni ar însemna nu nu
mai o mină de ajutor dată 
ciclismului de pistă, ci și un 
sprijin real acordat întregului 
nostru sport cu pedale.

pre- 
lor

Și

« Octavian AMZA
arbitru internațional

CUPA „VOINȚA"-A DESCHIS SEZONUL
OFICIAL DE CICLOCROS

traseu variat, situat 
Împrejurimile Fermei-Roșia, 

de pe șoseaua Pipera, duminică 
numeroși bueureșteni, iubitori al 
sportului, și-au dat întîinire pen
tru a asista la Întrecerile Cupei 
„Voința", competiție care a mar
cat deschiderea oficială a sezonu
lui de ciclocros.

Bucurindu-se de o bună orga
nizare și în același timp de o 
vreme favorabilă, întrecerea a 
dat loc la dispute interesante. Cei 
peste 50 de concurenți au dovedit 
poftă de concurs (e firesc, sezo
nul de fond încheindu-se la noi 
prematur) și au făcut risipă de 
energie pe un traseu fără prea 
mari dificultăți.

In proba principală — a senio
rilor — Marin Ioniță de la Steaua, 
a rulat... contracronometru, deta- 
șîndu-se din start. O bună im
presie au lăsat, de asemenea, D. 
Stanca (Dlnamo) și G. Negoescu 
(Steaua). La juniori mari, Ion 
Ajoghln și-a surclasat adversa
rii, iar la „mînjl" Murineanu a 
avut atîta forță incit și-a permis 
să parcurgă un tur... în plus.

La sfîrșitul competiției au fost 
consemnate următoarele clasa
mente : seniori (7 ture — 21 km)

Marin Ioniță 
D. Stanca

G. Negoescu 
C. Popescu 

. S. Laibner
6. D. Ferfelea
7. Gh. Juravle ____ _

Juniori mari (5 ture — 15 
- 1. Ion Ajoghin (Șc. sp.

(Dlnamo) 
(Dinamo) 
(Steaua) 
(Voința) 

(Dinamo) 
(Voința) 

(Olimpia)

- 1.
50:33 
51:00; 
51:00 
53:41 
54:28: 
56:02 
56:06;
km)
nr. 2) 38:18; 2. N. Gavrilă (Steaua) 
38:51; * ;
39:37; 4. S. Brezeanu (Șc. sp.’nr. 
2) 41:18; 5. Radu Stelian (Di
namo) 42:01; juniori mici (3 ture
— 9 km) — 1. Viorel Murineanu 
(Șc. sp. nr. 3) 22:42 ; 2. M. Ferfe- 
lea (Steaua) 23:36; 3. M. Alexe 
(Șc. sp. nr. 1) 23:54; 4. A. Rusu 
(Olimpia) 24:16; 5. M. Roșu (Di
namo) 24:20; 6. S. eristic (Șc. 
sp. nr. 2) 24:34; semicurse (un 
tur-circa 3 km) — 1. Mihai Pasca 
(Șc. sp. nr. 2) 8:10; 2. Constantin 
Diaconu (Unirea Giurgiu) 8:25; 
3. Petre Minea (Unirea Giurgiu) 
8:25; turism (un tur-circa 3 km)
— 1. Vasile Țileanu (F.C.T.B.) 
8:18; 2. IUe Țigăni’ă (Unirea 
Giurgiu) 8:30; 3. Nlcolae Stanciu 
(Unirea Giurgiu) 8:50.

Gheorghe DINU

2.
3.
4.
5.

3. M. Popescu (Olimpia)
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Si FIE
FOTOGRAFIAT

Constatind că cel mat ___
pericol pentru Rapid; tn meciul 
cu Steaua; tl reprezintă nu îna
intașii adverșl; cl... propriul por
tar, antrenorul feroviarilor, 
Marin Bărbulescu, Is-a decis să-l 
trimită pe tușă pe, Răducanu, 
trecindu-l tn poartă pe rezerva 
acestuia, Rămureanul Cel de al 
doilea gol al Stelei, înscris de 
Negrea printr-un șut de la 15 
de metri, care trecuse, pe sus, 
pe lingă Răducanu, impunea 
această schimbare, fl ața tnttr- 
ttată față de greșelile comise 
ptnă atunci de portaftul tir. 1 al 
Rapidului.

și Rămureanu a început să se 
încălzească, așa cum au văzut 
toți spectatorii. In momentul 
Insă cind a venit sd ia locul lui 
Răducanu, acesta; tncilcind dis
ciplina (pentru a cita oară ’) t-a 
spus că nu pleacă din poartă 11

Pentru a evita o scenă penibilă, 
antrenorul feroviarilor n-a mai 
insistat, poarta Rapidului fiind 
apărată, tn continuare; de Rădu
canu.

Stntem informați că clubul Ra
pid va sancționa acest act de 
indisciplină. Nu stntem Insă 
informați dacă sancțiunea ba fi 
ridicată sau menținută...

Se pare, tnsd; că ușurința cu 
care se trece peste manifestările 
negative ale acestui fotbalist 
(n-am auzit, de pildă, ea Federa
ția să-l fl pedepsit Intr-un fel 
pentru Ieșirea reprobabilă pe 
care a avut-o tn meciul cu Por
tugalia ; tn euforia victoriei, se 
uită chiar totul ?) a dus la tn- 
glmfarea acestuia, la formarea 
in conștiința sa a convingerii că 
el trebue să fie acceptat ORICVM.

Iar faptul că, tn meciul de 
sîmbătă, cu Steaua; etnd a apă
rat așa cum a apărat, era cu 
gtndui mai ------  ' ..........................
rugtndu-i 
nu trebuie 
ztmbete. '

mult la foto-reporteri, 
să-l... fotografieze; 

s<l sttmească numai

Jack BERARII!

Azi, pe micul ecran
in programul de azi al 

televiziunii de la ora 22,30. 
figurează rezumatul filmat al 
meciului de fotbal Româ
nia — Portugalia, din cadrul 
preliminariilor campionatului 
mondial.

TRICOLORII VOR LUPTA
PENTRU VICTORIE!4

ne declară antrenorul echipei naționale,
ANGELO NICULESCU

meciul

(Corespondenți: F. Ene. C. 
Nemțeanu, A., Stoianovici. L 
Bîrsan, 
reanu)

Cind s-a termi
nat meciul cu 
Portugalia ? Când 
a plecat și cînd 
a ajuns — în 
timp util — la 
Salonic antreno
rul echipei națio
nale, Angelo Ni- 
culescu, pentru a 
viziona la 15 oc
tombrie
Grecia — Elveția 
din preliminari
ile campionatului 
mondial. seria... 
noastră 7

Important este 
că, la ora jocu
lui, înarmat cu 
creion si hîrtie, 
prof. Angelo Ni-
culescu se afla, undeva, în 
tribune, cu privirea ațintită 
mai mult spre jucătorii eleni, 
viitorii adversari ai tricolori
lor, în decisiva partidă de la 
16 noiembrie.

— Ce înseamnă echipa 
Greciei Ia ora actuală ? — a 
fost întrebarea cu care am 
deschis interviul de față, dat 
fiind faptul că atît rezultatul 
(4—1 în favoarea gazdelor) 
cit și unele comentarii pe 
marginea lui au văzut lumi
na tiparului.

— In momentul de față, 
Grecia este o echipă puter
nică. In interval de un an, 
am văzut-o evoluînd de pa
tru ori. acasă la ea sau în 
deplasare, și mi-am putut 
forma o părere.

— O dată, la 16 aprilie, în 
partida cu România am vă
zut-o și noi. Ne-ar interesa, 
însă, cum joacă ACUM, în
trucît acest 4—1 ne cam pune

LA TELEFON, ARBITRUL N. CURSARU

ACEL MINUT 25!
Cronicarul nostru a fost, fără 

doar șl poate, puțin Încurcat cind 
a trebuit să se pronunțe asupra 
arbitrajului lui N. Cursaru (Plo
iești) la meciul Dinamo Bucu
rești — Universitatea Craiova. 
Conducătorul partidei prestase. 
In general; un arbitra] bun dar 
aăvlrșise o greșeală serioasă, 
neacordind craiovenilor o lovi
tură de la 11 metri, la un fault 
comis de Stoenescu asupra lui 

zlvan. Era minutul 25; și Univer- 
Xcitatea Craiova, care conducea 

cu 1—0, putea realiza. In condi
țiile acordării penalty-ulul, un 
al doilea gol, poate decisiv • la 
S—0, cralovenll ar fl avut, de
sigur, mal mult curaj; Iar dina- 
moviștli ar fi abordat, probabil, 
lupta cu mal puțină siguranță.

O dată meciul terminat șl re
zultatul consemnat In scripte; am 
ținut să aflăm șl ceea ce gtn- 
dește arbitrul N. Cursaru în le
gătură cu cele întîmplate. che- 
mînd Ploieștiul la telefon, iată 
ce ne-a spus conducătorul me-

Letea Bacău — Foresta
Fălticeni l—0 (0—0)

Constructorul Piatra Neamț 
— Fulgerul Dorohol 5—1 
(1-D

Petrolul Moinești — Mine
rul Gura Humorului 
(0—0)

Minerul Comănești — 
nobrad Vatra Dornei 
(1—C)

C.F.R. Pașcani — Nicolina 
Iași 2—0 (0—0)

Textila Botoșani — Rarăul 
Cimpulung 3—0 (2—0), dispu
tat joi.

Penicilina Iași — Textila 
Buhuși, nedisputat

tag, E. Solomon, D. Diaco- 
nescu, I. Tănăsescu, T. * 
riopol)

CLASAMENT

Si-

2—0

Mi-
2—0

L
2.
3.
4.
8.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Petrolul

Chimia 
Metalul P. 
Șoimii 
Petrolistul 
Electronica 
Metalul Bz. 
Ancora 
Gloria CFR 
Metalurgistul 
Rulmentul 
A.S.M. 
Unirea 
S.U.T.
Dunârea 
Locomotiva

1 t t 1 P i u
1111»1u
> 4 5 « »- 5 13
i S 3 1 12- 5 a
IStl 22- 1 12
1 t 1 3 ll-M ii
1413 14- 9 16
!lll 8-19 9
12 5 2 4- 9 9
14 14 11-M 9
3 3 2 3 ll-M •
113 4 n-n 7
9 8 2 4 9- 8 6
9 12 6 jt-n 4
>111 8-19 8
9 18 1 6-a 1

Laromet București, Tehno- 
metal București — Cimentul 
Medgidia, I.T.C. Constanța — 
Delta Tulcea, I.C.A.B, Arcu
da — Mașini unelte Bucu
rești, Unirea Mănăstirea — 
Petrolul Videle, Voința Bucu
rești — Electrica Constanța.

Seria a IV-a

CLASAMENT

C. Fnca, T. Ungu-

L Letea 9 9 2 2 19- 1 U1*1 2. Ni colina 8 6 8 2 17- 9 12
L C.F.R. 1 5 1 2 ÎL 4 11
4. Textila BL • 9 1 2 n- 6 U
5. Foresta F. 9 5 11 18-M 11

5-r ■
6. Victoria 8413 22-10 •
7. Petrolul M. 1413 1111 9
8. Minerul C. 6 4 1 9 U-15 •
9. Barilii 9 3 2 4 16-11 13 ■ ■■■ ’ 10. Minobrad 8 3 14 7-12 1

11. Constructorul
12. Fulgerul

9225 12-19 C
9 3 8 6 16-3 6

IX Penicilina 8 3 8 3 6
l; • . v 14. Textila Bh. 7 2 8 9 11-U 4

IX Minerul G.H. 8116 8-17 3

Etapa viitoare : Locomoti
va Adjud — Petrolistul Bol
dești. Unirea Focșani — 
AĂM. Tecuci, SU.T. Galați 
— Electronica Obor, Dunărea 
Brăila — Metalul Plapeni, 
Petrolul Berea — Ancora Ga
lați, Rulmentul Birlad — Me
talul Buzău, Șoimi: Buzău — 
Chimia Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej, Gloria C.FJÎ. Galați — 
Metalurgistul Brăila.

Seria a IlI-a

Comerțul Alexandria —
Unirea Drăgășani 2—1 (1—0)

Unirea Cimpulung Mușcel 
— Autobuzul București 
(1-1)

Progresul Corabia — 
mia Turnu Măgurele 
(1—0)

Caraimanul Bușteni — Pe
trolul Tîrgoviște 1—1 (0—0)

Prahova Ploiești — I.R.A. 
Cîmpina 1—2 (0—2)

T.U.G. București — Carpați 
S;naia 0—0

Progresul Balș
București 0—0

Flacăra roșie București — 
Dacia Pitești 3—0 (prin ne- 
c rezec tare)

Somogbi, I. Simion, P. Tonea, 
L Ilio șl F. Lazăr)

CLASAMENT

6 5 3 1 lt-i i 13
9 4 41 15— 3 13
9 5 3 3 16- 6 13
9 3 4 2 14—12 10
9 6 2 3 8—10 10
9
9
9
9
9

1—2

Chi-
1—1

Sirena

1. Arieșul T.
Z. Metalul
3. Minaur
4. Mureșul 
" Independenta

Arieșul C.T. 
Minerul G. 
Soda 
Aurul 
Ind. strmei 

__ Victoria
12. Minerul T,
13. știința
14. Minerul B.A1
15. Tehnotrlg
16. A.S.A. Sibiu

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

8 
9
9
9
8
8
8
8 
t
8
8

Etapa viitoare î Industria 
sîrmei Cimpia Turzii — Me
talul Aiud, Știința Petroșani 
— Soda Ocna Mureș, Min- 
aur Zlatna — Minerul Baia 
de Arieși, Minerul Teliuc — 
Arieșul Cîmpia Turzii, Mine
rul Ghelar — A.S.A. Sibiu* 
Mureșul Deva — Tehnofrig 
Cluj, Independența Sibiu — 
Arieșul Turda, Victoria Că- 
lan — Aurul Brad.

Seria a Vil-a
Metalul Salenta — Some

șul Satu Mare 2—2 (0—1)
Foresta Năsăud — Dermata 

Cluj î—1 (0—1)
Bradul Vișeu — Chimistul 

Baia Mare 1—0 (0—0)
Gloria Bistrița — Dacia 

Oradea 4—0 (4—0)
Topitorul Baia Mare — 

Unirea Dej 2—1 (1—1)
C.I.L. Gherla — e.I.H Si

ghetul Marmației 2—0 (1—0)
Construatorul Baia Mare — 

Victoria Cărei 2—0 (2—0)
Bihoreana Marghita — Di

namo Zalău 0—0
(Corespondenți: Gh. Cot- 

rău, D. Nistor, A. Ghilezan, 
I. Toma, R. J*op, A. Sabo, G. 
Radu și

Laromet București — I.C.A .B.
Arcuda 2—1 (2—0)

Mașini unelte București —
Î.T.C. Constanța 0—1 (0—0)

Cimentul Medgidia — Ce
luloza Călărași 0—0

Petrolul Videle — Voința 
București 0—1 (0—4)

Electrica Constanța — S.N. 
Oltenița 1—0 (1—0)

Delta Tulcea — Olimpia 
Giurgiu 1—0 (0—0)

Marina Mangalia — I.M.U. 
Medgidia 1—1 (0—0)

Unirea Mănăstirea — Teh- 
nometal București 1—0

(Corespondenți: M. Bizon, 
D. Radulescu, C, Filip, V. 
Z bare ea, St Ionescu, P. Plea- 
nă, D. Paraschiv)

Angelo Niculescu văzut de AL. CLENCIU 
pe gânduri. Cu alte cuvinte, 
vrem să știm de la dv. cit 
este de „real" rezultatul fi
nal.

— Pînă în minutul 25, ni
meni n-ar fi prevăzut ceea 
ce avea să urmeze. Jocul se 
desfășurase într-o notă de 
ușoară superioritate a elve
țienilor. cu faze la ambele 
porți, fiecare echipă ratind 
deschiderea scorului. După 
primul gol, însă, înscris de 
Kudas. fotbaliștii greci s-au 
dezlănțuit, prinzînd aripi și 
atacînd în trombă poarta lui 
Prosperi, care, în 10 minute, 
a fost nevoit să scoată de trei 
ori balonul din plasă.

— V-am ruga să ne carac
terizați, în mare. Jocul 
prestat de echipa Greciei.

— Am văzut la lucru o 
formație viguroasă, care îm
bină destul de bine cunos
cutei e-i calități atletice 
cele tehnice. As sublinia, 
tuși, faptul, evident după 
rerea mea. că atacul este 
perior apărării. Aici, 
înaintare, sînt jucătorii de 
tentică clasă — mâ refer la 
Sideris, Papaioanu, Botinos.„

— Ce ne puteți spune des
pre mult discutatul Domazos, 
al cărui conflict cu Dan 
Gheorghiadis a dus la înlo
cuirea antrenorului ?

— Ajungem și la Doma
zos. Este. Intr-adevăr, un ju
cător foarte bun. care înde
plinește cu mult discernă- 
mint importantul rol de dis
pecer. S-a bucurat, este drept 
si de o oarecare amabilitate 
din partea elvețienilor, care 
nu l-au prea incomodat lă- 
sîndu-1 să-și facă jocul în 
voie. Asta nu scade însă cu 
nimic din marile lui merite, 
de dirijor al acțiunilor ofen
sive.

— Ați descoperit firește, 
și unele carențe, bune de ex
ploatat în jocul formației în
vingătoare—

— Absolut Numai că n-am 
să le dezvălui acum, pentru 
a nu-i pune, eventual, în 
gardă pe viitorii noștri ad
versari. De altfel, cu ajutorul 
filmului efectuat de colegul 
meu. antrenorul federal Ni- 
colae Petrescu, noi. antreno
rii și jucătorii, vom avea po
sibilitatea să studiem împre
ună jocul fotbaliștilor greci. 

-Să-l studiem, la detaliu. $L 
bineînțeles, să luăm apoi din 
timp si măsurile necesare.

— Cînd vor fi reluate pre
gătirile tricolorilor 7

— Deocamdată. pentru 
miercuri 22 octombrie, forma
ția de bază — mai puțin 
Ghiță și Demtwovsch:. plecați 

.la Oslo cu Dinamo Bacău — 
va susține un joc de omo
genizare cu echipa de tineret 
a dinamovistilor bucureștent 

Apoi, la 29 octombrie avem 
prevăzută o „verificare* la 
București. în compania unei 
formații de club de peste ho
tare — probabil din RF. a 
Germaniei.

— Nu este o greșeală ? Ati 
vorbit de formația de bază 
și 1-ati numit și pe Ghiță ?

— Nu, nu e vorba de vreo 
greșeală. Somportarea din ul
tima vreme a titularului Ră
ducanu ne obligă să ne gîn- 
dim serios la eventuala folo
sire a portarului de rezervă 
pentru meciul cu Grecia. Vă 
dați seama că, în condițiile 
dificilei partide de la 16 no
iembrie, nu 
căm.

Fotbaliștii 
trebuie să vă 
toria în fata Elveției nu vor
besc decit de Mexic — vor 
miza totul pe cartea atacu
lui. lor trebuindu-le ambele 
puncte.

— Iar nouă...
— Un singur punct, după 

cum știți. Dar, v-aș ruga să 
scrieți așa. ca să știe toată 
lumea, că. Ia 16 noiembrie, 
tricolorii vor lupta nu pentru 
un joc egal, ci pentru VIC
TORIE !

Etapa viitoare: 
Fălticeni — Textila
Petrolul Moinești — Minerul 
Comănești, Victoria Roman — 
Minobrad Vatra Damei, Ni
cotină Iași — Letea Bacău, 
Rarăul Cimpulung — Con
structorul Piatra Neamț, Tex
tila Buhuși — C.F.R. Pașcani, 
Minerul Gura Humorului — 
Penicilina Iași.

Fores ta 
Botoșani,

Seria a II-a
S.U.T.

n-am

ciulul Dinamo București — Uni
versitatea Craiova :

„Ivan a reluat, cu stingul, dln- 
tr-o bucată, mingea primită de 
la Oblemenco, iar șutul său a 
Șters bara. Faza s-a petrecut aUt 
de repede, incit eu n-am putut 
aprecia dacă intervenția lui Stoe
nescu se produsese Înainte ea 
șutul să pornească, sau eu o 
fracțiune de secundă mai tirziu. 
Și, in aceste condițiuni,
acordat lovitură de la 11 metri. 
Cițiva prieteni ploieșteni __ prin
tre care și doi arbitri — tni-au 
spus, Insă, că am greșit. Urmă
rind meciul Ia televizor, ei au 
observat — mai ales că faza 
respectivă fusese reluată prin 
sistemul «Ampex» — că Stoe
nescu II imbrincise, din spate, 
pe Ivan. Ar fi trebuit să dau, 
deci, lovitură de Ia 11 metri, 
faza petrecindu-se in careu. Nu 
pot decit să regret această fi
sură din arbitrajul de duminică, 
pe care l-aș fi dorit, firește, pe 
deplin reușit*.

MECIURI INTERNATIONALE AMICALE
MUREȘUL

SPORTKREIS
(R.F.G.) 6—2 (2—1)

DEVA — 
DARMSTADT

Cu _ ocazia manifestărilor 
prilejuite de sărbătorirea' a 
700 de ani de existență a 
orașului Deva, în localitate 
s-a disputat meciul amical 
de fotbal dintre echipa Mu
reșul și formația vest-germa- 
nă. din liga a treia, Sport- 
kreis Darmstadt. Au învins 
gazdele cu 6—2 (2—1). (I. Si- 
mion — coresp.).

Teț și Huțanu (autogol) pen
tru C.S. Unia Cracovia' și, 
respectiv, Constantinescu. Bun 
arbitrajul lui P. Popovici 
(Botoșani). (Teodor Ungurea- 
nu — coresp.).

TEXTILA BOTOȘANI — 
C.S. UNIA CRACOVIA 

2—1 (1—0)

FULGERUL DOROHOl—
C.S. UNIA CRACOVIA

1—3 (0—1)

Publicul dorohoian 
posibilitatea să asiste 
mul joc internațional 
ipei locale. Cele 4 goluri au 
fost marcate de Kapcinschi,

a avut 
la tri
al echi-

In cadrul turneului pe care 
echipa C.S. Unia din Craco
via îl întreprinde în țara 
noastră, fotbaliștii polonezi au 
întâlnit la Botoșani echipa lo
cală Textila, din div. C. Gaz
dele .mai decise în fazele de 
poartă, au obținut victoria 
prin golurile marcate de 
Lascăr (min. I) și Cuzaru 
(min. 50). Pentru oaspeți a 
înscris Giril (min. 67). (T. Un- 
gureanu — coresp.).

0 săptămină bogată
în intilniri internaționale

Săptămâna aceasta, agenda 
Internațională a fotbalului 
nostru este neobișnuit de în
cărcată 1 nu mai puțin de 6 
echipe urmează să susțină, 
îincepînd de azi, jocuri în 
compania unor adversari de 
peste hotare. Fără discuție, 
iubitorii fotbalului își în
dreaptă gîndurile și speran
țele spre Oslo, acolo unde 
DINAMO BACĂU întâlnește 
pe Skeid, în primul meci din 
turul II al „Gupei europene 
a târgurilor11. Forma bună 
manifestată în ultimele parti
de de.campionat.de elevii lui 
Valeria Neagu ne îndreptă
țește năzuințele într-un rezul
tat onorabil. Adversara bă
căuanilor, învinsă acasă în 
ultima etapă a campionatu
lui norvegian, are în palma
res o victorie prestigioasă în 
fața cunoscutei formații vest- 
germane Miinchen 1860, 
care a eliminat-o anul 
din C.E.T.

Reprezentativa de 
a Poloniei — care se
tește în vederea confruntării 
de la 9 noiembrie cu Bulga
ria, din preliminariile C.M. 
— întîlnește miercuri, în noc
turnă. la Chorzow, SELEC
ȚIONATA OLIMPICĂ A 
TĂRII NOASTRE. „Tricolo
rii11 noștri, aflați la prima 
partidă internațională, do
resc, bănuim, să ofere par
tenerilor lor o rezistență no
tabilă. și să schimbe, astfel, 
penibila impresie lăsată de

18.
un 
co

pe 
trecut

fotbal 
pregă-

Amatorii jocului cu balo
nul rotund, din Capitală, vor 
avea azi posibilitatea să ur
mărească pe stadionul Repu
blicii o partidă extrem de 
atractivă: STEAUA —
T-S.K.A. SOFIA, Oaspeții, so
siți ieri la ora prînzului cu 
autocarul, au deplasat cea 
mai bună garnitură.

Meciul va începe la ora 
si va avea în deschidere 
joc între două echipe de 
pii ale clubului militar.

în cadrul manifestațiilor 
sportive prilejuite de cea de-a 
50-a aniversare a clubului 
UNIVERSITATEA CLUJ, bă
ieții lui Ștefan Cîrjan susțin 
mîine pe stadionul Municipal 
o partidă amicală în compa
nia echipei iugoslave. O.F.K. 
Beograd. în deschidere, se în- 
tîlnesc foimațiile de 
ale cluburilor „U“ 
Rapid.

PROGRESUL
REȘTI s-a deplasat 
unde, mîine. joacă 
zionara A. Dunav.

In sfîrșit, la 
(R.P.D. Coreeană), 
turneul internațional 
ranțelor olimpice. După cum 
se știe, țara noastră este re
prezentată de SELECȚIONA
TA NAȚIONALĂ DE JU
NIORI. Din păcate, nu vă pu
tem furniza amănunte de la 
acest turneu, deoarece nu am 
reușit până acum să luăm 
legătura cu trimisul special 
al ziarului nostru la Phenian, 
ăI.arius„JoB.eicuț

veterani
Cluj și

BUCU- 
la Ruse, 
cu divi-

Phenian 
continuă 
al spe

I

cu 
to- 
pă- 
su- 
la 

au-

putem să ris-

greci — care, 
spun, după vic-

G. NICOLAESCU

Metalul Buzău
Galați 2—0 (I—0)

Chimia Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Petrolul Berea 
3—0 (1-0)

Petrolistul Boldești — Glo
ria C.F.R. Galați l—l (1—0)

Metalargistul Brăila — Șoi
mii Buzău 0—0

Rulmentul Birlad — Loco
motiva Adjud 2—0 (1—0)

Electronica Obor — Dună
rea Brăila 5—1 (4—0)

Metalul Plopeni — Unirea 
Focșani 5—0 (2—0)

Ancora Galați — A.S.M. Te
cuci 3—1 (2—0)

(Corespondenți: D. Marin, 
Gh. Gronzu, N. Din că, L Bal-

ECOURI...

l-au primit pe eroul meciului 
cu Portugalia cu aplauze, iar 
doi dintre ei au coborît pe ga
zon și i-au înmânat buchete de 
garoafe. Cineva spunea că de 
pe acum au fost comandate, la 
florărie, și cele cu care îl vor 
Intimpina după meciul cu Gre
cia.

Ce zici, Dobrine ?
• La stadionul din Pitești,

i-am întâlnit pe Barbu și Kallo, 
doi dintre oamenii de bază ai 
formațiilor lor. în ultima pe
rioadă, se știe, ei au fost in
disponibili : Barbu — bolnav, 
iar Kallo a avut o ruptură de 
ligamente la piciorul sting. To
tul, Insă, a trecut, și cei doi 
ne-au declarat că se pregătesc 
intens pentru ca in următoa
rele etape să reapară pe teren. 
Ii așteptăm__

• In meciul cu Farul, Do- 
bnn, fruntaș tn clasamentul 
golgeterilor, n-a ținut să în
scrie neapărat, distribuind, cu 
larghețe, pase colegilor săi. Ni 
s-a părut, insă, că aceștia n-au 
fost la fel de cavaleri, fiindcă, 
tn bune situații pentru Dobrin, 
ei au preferat să șuteze la 
poartă, deși poziția și șansele 
de reușită erau destul de mici. 
Așadar, Nuțu, Radu. Jercan au 
cam rămas datori față de co
legul lor.

• Vasile Alexandru ne 
spunea rîzînd, sîmbătă seara: 
„Azi am fost cel mai bun...".

Intr-adevăr, fostul jucător al 
Universității și actuala rezer
vă a feroviarilor clujeni o 
putea spune cu toată convin
gerea, după meciul respectiv 
de slabă calitate, întrucît... nu 
evoluase!

• „Eu i-aș fi dat chiar 5 ste-

ANUNȚ
Catedra de educație fizică și sport a Institutului de 

medicină și farmacie din București adresează un apel 
către persoanele care au activat, ca sportivi, conducători 
și animatori, în cadrul Clubului sportiv „Medicina" Bucu
rești, de ia înființarea acestuia (1920) și care posedă unele 
documente, trofee, fotografii etc., sau cunosc date referi
toare la începuturile activităfii clubului, de a lua legătură 
cu catedra de educație fizică a I.M.F., în vederea întocmirii 
unei monografii, a unui album și a unei expoziții, ce se 
vor organiza cu prilejul aniversării semicentenarului clu
bului, în anul 1970.

Persoanele care doresc să sprijine această acțiune, sint 
rugate să se adreseze catedrei de educație fizică — Facul
tatea de Medicină Generală — bd. Dr. Petru Groza nr. 8, 
Sectorul VI, București, sau Ia telefon 14.29.30, interior 132 
(eventual 13.18.25).

(Corespondenți: O. Guțu, 
P. Peană, R. Avram. V. Pan- 
cu, N. Enache, L Turșie, L 
Cioboată, —)

CLASAMENT

L Autobuzul 9 7 1 1 20- 6 19
2. Caraimanul 9 5 4 8 J3- 7 14
S. Comerțul 9702 16-10 14
4. Carpați 9 4 5 0 14- 7 13
3. I.B.A. 9 6 1 2 12- 6 13
6. T.U.G. 9 5 2 2 19-10 12
7. Chimia 9 4 2 3 12- 8 16
8. Flacâra 9 3 3 3 10- 6 9
9. Sirena 9333 11-11 9

10. Prahova 9315 17-19 7
11. ProgTesul C. 9153 9-17 1
IX Unirea D. 9306 9-13 6
IX Unirea C. 9135 12-19 5
1L Progresul B. 9216 6-19 5
15. Petrolul 9 0 3 6 7-17 3
16. Dacia 9108 6-25 2

CLASAMENT

1—2. Celuloza 9 5 2 2 18- ? 12
1—2. Cimentul 9 5 2 2 18- 7 U

X Delta 9432 16-11 11
4. LM.UJhL 9 3 5 1 >- 3 U

5—7. Laromet 9 4 2 3 12-12 16
5—7. Unirea 9423 15-15 U
5—7. Electrica 9 5 8 4 9- 9 14

X S.N.O. 9 3 3 3 11- 8 9
9. Voința 9 2 5 2 13-14 9

10. Tebnometal 9324 14-18 1
11. Mașini 9 9 2 4 12-11 1
12. Petrolul 9 3 2 4 18-13 1
13. Marina 9 3 15 U-U 1
14. Olimpia 9234 3-18 1
IX LT.C. 9 2 3 4 3-12 7

16. Arcuda 9216 11-26 1

Etapa viitoare: Olimpia
Giurgiu — S.N. Oltenița, Ma
rina Mangalia — Celuloza 
Călărași, I.M.U. Medgidia —

Etapa viitoare: Carpați Si
naia — Progresul Balș, Chi
mia Tr. Măgurele — Flacăra 
roșie București, Autobuzul 
București —Caraimanul Buș
teni. I.R.A. Cîmpina — Co
merțul Alexandria, Petrolul 
Tîrgoviște — Progresul Cora
bia, Dacia Pitești — T.U.G. 
București, Sirena București 
— Prahova Ploiești, Unirea 
Cimpulung Mușcel — Unirea 
Drăgășani.

Seria a V-a

ECOURI...
le, nu 4, lui C. Petrea, pentru 
modul cum a condus meciul 
de la Iași" — Iată o declarație 
care merită a fi consemnată, 
ea Când făcută de antrenorul 
echipei... învinse cu 3—0, Va
lentin Stănescu. Adevărat 
fair-play...

• Atacanții centrali ai Po
litehnicii au jucat în această 
etapă in familie. Cuperman 
și Moldcveanu sir.t cumnați 
(primul e căsătorit cu sora 
ex-ploieșteanului). Evoluția lor 
a fost bună, și ca nici unul 
să nu se supere — coinciden
ță, desigur — ambii au pri
mit nota 8. Deci, de data a- 
ceasta... familiarismul din e- 
echipa ieșeană nu poate fi 
cnticat Dimpotrivă, cei doi 
au avut o contribuție însem
nată la realizarea primei vic
torii a echipei din Dealul Co- 
poului. Să fie într-un ceas 
bun !

• Cunoscutul fundaș late- 
al Petrolului, Mocanu, a

Steagul roșu Plenița — Du
nărea Calafat 1—0 (1—0)

Furnirul Deta — Minerul 
Bocșa 1—0 (0— 0)

Victoria Caransebeș — Pro
gresul Strehaia 4—0 (1—0)

Minerul Lupeni — Metalul 
Topleț 7—0 (5—0)

Electromotor Timișoara — 
Energetica Tr. Severin 5—0 
(2-0)

Victoria Tg. Jiu — C.F.R. 
Caransebeș 2—0 (1—0)

Vulturii textila Lugoj — 
Minerul Motru 1—0 (0—0)

Unirea Orșova — U.M. Ti
mișoara 1—2 (1—1)

(Corespondenți: I. Julea. N.
Sorinca, 
tescu, L 
Olaru și

M. Mutașcu, L Co- 
Ene, O. Vilceanu, C. 
I. Iacob)

CLASAMENT

L.L Minerul
2. U.M.T.
3. Victoria
4. Minerul
5. Viet, Tr. J.
6. -------
7.
8.
9. 

19. 
11.
12.

c. B.

A. Pașcalău) 
CLASAMENT

1. Gloria 9 5 2 2 21* 8 :12
t. C.I.L. Gherla 9 5 2 2 14- 9 13
3. Someșul 9 5 3 2 12- 7 12
4. Victoria 9 5 1 3 16- 8 11
5. Constructorul 9 5 1 3 16- 0 11
6. Dermata 9 4 2 3 12- 8 10
7. C.U. Sighet 9 4 2 3 12-10 10
8. Dinamo 9 3 3 3 8- 8 9
9. Bihoreana 9 3 3 3 10-12 9

10. Unirea 9 3 2 6 16-12 8
11. Chimistul 9 3 2 6 13-10 8
12. Metalul 9 3 1 8 0-16 7
13. Foresta 9 2 3 8 9-17 7
14. Dacia 9 2 3 5-17 7
15. Bradul 9 3 0 6 7-23 8
16. Topitorul 9 2 1 6 8-16 S

Etapa viitoare: Bihoreana 
Marghita — Constructorul 
Baia Mare, Dinamo Zalău —• 
Metalul Salonta, Dermata 
Cluj — C.I.L. Gherla, Unirea 
Dej — Bradul Vișeu, Chimis
tul Baia Mare — Dacia Ora
dea, Victoria Cărei — Gloria 
Bistrița, C.I.Ii. Sighetul Mar-, 
mației — Topitorul Baia Ma
re, Someșul Satu Mare — Fo
rests Năsăud.

Seria a VIII-a

C.F.R.
Electromotor 
Steagul 
Furnirul 
Vulturii 
Minerul M. 
Energetica

13. Dunărea
14. Unirea
15. Metalul
16. Progresul

ral

evoluat simbătă într-un post 
inedit: înaintaș central. Petro
listul s-a dovedit destul de 
periculos pentru apărătorii ad- 
verși, amintindu-ne, astfel, că 
la începutul carierei sale, a 
fost atacant

• Un om cu părul alb a 
plina duminică, la Iași, cind 
Moldoveanu a înscris, deschi- 
zînd drumul Politehnicii spre 
prima victorie a ei în actualul 
campionat.

Plingea de bucurie, de emo
ție, poate și de__surprindere,
antrenorul Politehnicii, Justin.

• Cel mai supărat după 
semieșecul lui „U“ era prof. 
Titus Lucaciu, secretarul clu
bului : „Păi cum ii posibil ca 
unii să se străduie un an în
treg pentru săptămină sărbă
torească a semicentenarului 
și băieții ăștia zurbagii s-o 
renege, tocmai acum în preaj
mă. doar în 90 de minute...*.

• Peluza destinată, c ■- 
form tradiției, celor mai mici 
suporteri clujeni era încadra
tă la meciul de sîmbătă, de 
un șir de elevi în uniforma 
agenților de circulație, acolo 
domnind, mai mult ca de o- 
bicei, ordinea și disciplina. 
Aceasta însă nu presupunea 
și tăcerea galeriei !

9 După multe etape în care 
portarul Vișan fusese notat cu 
8 și 9, sîmbătă a primit 4. El 
a apărat poarta echipei Petro
lul doar 35 de minute, avind 
unele intervenții bune, dar a 
comis și greșeli copilărești. 
Cauza acestei comportări am 
aflat-o sîmbătă seara, la multe 
ore după terminarea meciului. 
La intrarea 
ploieșteanul 
de o grindă

„începuse 
venisem — 
șan. Nu-mi 
se îniimplă 
antrenorul Cernăianu a proce
dat bine țn-ț, Înlocuit".; ;

în terenul de joc, 
s-a lo\ :t, în tunel, 
de beton.
jocul și nu-mi re

ne-a spus Vi- 
dădeam seama ce 
cu mine, așa că

Carpați Brașov — Coloram 
Codlea 0—1 (0-0)

Vitrometan Mediaș — Tar- 
pedo Zărnești 1—1 (0—1)

Viitorul Gheorghieni — 
Chimia Făgăraș 0—3 (0—1)

Medicina Tg. Mureș — Uni
rea Cristuru Secuiesc 0—0

Lemnarul Odorheiul Se
cuiesc — Minerul Bălan 7—1 
(2-0)

Avîntul Reghin — Chimia 
Orașul Victoria 1—1 (1—1)

Metalul Copșa Mică — 
Tractorul Brașov 0—1 (0—0)- - - — - - oltul

(1-0).

19— 7
19— 9
15— 9
14— 7
16— 13
20— 10
12—12

11
12
12
11
11
10
10

5 2 2
6 0 3

2
3
3
3

____ 3 _______
9 5 0 4 11—12 10 
9 5 0 4 14—23
9 4 1 4 26—16
9 4 0 5 10—10
9 3 2 4 12—18
9 3 15 18—29
9 2 16 10—17 
9 2 16 12—30
9 12 6 12-27

5 2
5 1
5 1

9
9
9
9
9
9 4 2
9 4 2

10
9
8
8
7
5
5
4

Etapa viitoare: Metalul 
Topleț — Electromotor Timi
șoara. Vulturii textila Lugoj 
— Victoria Caransebeș, Ener
getica Tr. Severin — Unirea 
Orșova, C.F.R. Caransebeș — 
Steagul roșu Plenița, U. M. 
Timișoara — Minerul Lupeni, 
Progresul Strehaia — Mine
rul Bocșa, Victoria Tg. Jiu — 
Furnirul Deta, Minerul Mo- 
tru — Dunărea Calafat.

Seria a Vl-a
Aurul Brad — Minaur 

Zlatna 1—1 (0—1)
Victoria Călan — Minerul 

Ghelar 2—2 (2—2)
Tehnofrig Cluj — Știința 

Petroșani 1—0 (0—0)
Metalul Aiud — Indepen

dența Sibiu 0—1 (0—1)
Mureșul Deva — Industria 

sîrmei Cîmpia Turzii 5—2 
(0-1)

Arieșul Cîmpia Turzii — 
Soda Ocna Mureș 3—0 (2—0)

A.S.A. Sibiu — Minerul 
Baia de Arieș 4—0 (0—0)

Arieșul Turda — Minerul 
Teliuc 3—1 (2—0)

(Corespondenți: M. Susan, 
A. Gunther, N. Todoran, I.

Chimica Tîrnăveni 
Sf. Gheorghe 2—1 
Meciul s-a întrerupt în min. 
85 din cauza unui incident 
provocat de jucătorul Bozin, 
de Ia Oltul, care fiind elimi
nat n-a vrut să părăsească 
terenul. Mai mult, el și-a 
scos o gheată și l-a lovit pe 
arbitrul meciului.

(Corespondenți: V. Secă- 
reanu, Z. Rîșnoveanu, L. Kar- 
da, C. Albu, A. Pialoga, L. 
Maior, M. Faliciu și Al. Du- 
can)

CLASAMENT

1. Tractorul 9 6 1 2 21- 3 13
2. Oltul 9 6 1 2 21- 7 13
3. Colorom 9 6 1 2 15-12 13
4. Lemnarul 9 6 0 3 24-13 12
5. Chimia F. 9 5 1 3 13- 8 11
6. Metalul 9 4 2 3 14- 9 10
7. Chimica 9 5 0 4 15-14 10
8. Chimia V. 9 4 1 4 13-15 9
9. Torpedo 9 3 2 4 17-12 8

10. Vitrometan 9 3 2 4 13-15 8
11. Unirea 9 3 2 4 11-15 8
12. Carpați 9 2 3 4 8-10 7
13. Minerul 9 3 1 5 13-19 7
14. Avîntul 9 3 1 5 11-21 7
15. Viitorul 9 2 1 6 6-25 S
16. Medicina 9 0 3 6 6-23 3

Etapa viitoare: Torped» 
Zărnești — Oltul Sf. Gheor
ghe, Minerul Bălan — Me
talul Copșa Mică, Colorom 
Codlea —Vitrometan Mediaș, 
Chimia Orașul Victoria — 
Chimica Tîrnăveni, Avîntul 
Reghin — Carpați 
Medicina Tg. Mureș — Lem
narul Odorheiul 
Chimia Făgăraș 
Cristuru Secuiesc, Tractorul 
Brașov — Viitorul Gheor- 
ghieni.

Brașov,

Secuiesc, 
• Unirea

LOTO-PRONOSPORT
Programul concursului Pro

nosport nr. 43 din 26 oc
tombrie a.c., are un conținut 
deosebit de atractiv, din care 
menționăm meciurile : Stea
gul roșu — Steaua, Farul— 
Dinșmo București, Rapid — 
Jiul, Universitatea Craiova — 
U. T. Arad ș.a. Urmează încă 
4 meciuri din campionatul 
nostru (categoria A) și cinci 
partide din campionatul ita
lian.

Iată acum programul inte
gral 
F.C.
Iî : 
III : 
Tg. 
Dinamo București ; 
trolul — Politehnica 
VI: Universitatea 
Crișul; VII: Rapid — Jiul; 
VIII : Universitatea Craiova 
— U. T. Arad ; IX : Bari — 
Sampdoria ; X : Juventus — 
Internazionale ; XI : Roma — 
Lazio; XII: Napoli — Ca
gliari ; XIII s Palermo — 
Bre^a;-

al acestui concurs : I : 
Argeș — C.F.R. Cluj ; 

Steagul roșu — Steaua ; 
Dinamo Bacău — A.S.A. 
Mureș ; IV : Farul — 

V : Pe- 
Tași; 

Cluj —

• Tragerea excepțională 
LOTO de astăzi va avea Ioc 
la București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 18,30. Tragerea va 
fi radiodifuzată după care 
va urma un film artistic. In
trarea liberă.

• Astăzi este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteți procu
ra biletele pentru concursul 
Pronoexpres (obișnuit) de 
mîine la care puteți obține 
premii substanțiale în bani.
PREMIILE CONCURSULUI PKO-
NOEXPRES NR. 42

TOMBRIE
DIN 15 oc-

1969

Categoria I:EXTRAGEREA I : _____
1.5 variante a 73 344 lei ; a II-a 7
137.5 variante a 800 lei ; a IlI-a : 
2 975 variante a 36 lei.

EXTRAGEREA A II-A : Catego
ria A : 1,5 variante a 61 485 lei î 
categoria B : 169,5 variante a 
544 le) ; categoria C : 3 204,5 va
riante a 28 lei.

Cîștigători : Categoria I; extra
gerea I : Un cîștlgător din Cluj ț 
categoria A, extragerea a II-a s 
Kînja Vasile din București (am- 
bel.q bilete atț țtoșț jucațq il00"/o)l

de.campionat.de


Constantin FIRĂNESCU transmite din OSLO

DINAMO BACÂU-încrezătoare in forțele proprii, 
deși e conștientă că-pentru ea-greul abia începe

cu

Singura echipă de club ro
mânească rămasă în cursă 
în competițiile europene, 
Dinamo Bacău, se află acum, 
cînd transmit aceste rînduri, 
de aproape o oră în capitala 
Norvegiei. Peste două zile, ea 
va susține în acest oraș pri
ma manșă a dublei întîlniri 
cu reprezentanta țării fiordu
rilor în „Cupa europeană a 
tîrgurilbr"*, Skeid Oslo.

La întîîul lor contact
această metropolă din nordul 
continentului, în care au 
ajuns după o obositoare că
lătorie începută de pe aero
portul Băneasa în primele ore 
ale dimineții și încheiată la 
ceasurile după-amiezii (cu o 
escală la Copenhaga pentru 
transbordarea din cursa 
TAROM într-un avion al 
companiei scandinave), fotba
liștii români sînt evident mai 
puțin preocupați a-i descoperi 
frumusețile șî mai mult de a 
afla noutăți suplimentare des
pre viitorii lor adversari.

De fapt, absența unor in
formații consistente asupra 
partenerilor de miercuri, a 
calităților și jocului acestora 
sporește în bună 
gradul de dificultate 
piătei confruntări. 
amănunt, dacă îl putem 
lifica astfel, că SKEID OSDO 
A ELIMINAT FORMAȚIA 
VEST-GERMANĂ MUNCHEN 
I860 (în urma unui 
egal în deplasare și 
victorii pe teren 
CONSTITUIE, INSA 
DIGIU GA ECHIPA 
GIANA REPREZINTĂ UN 
ADVERSAR MULT MAI 
PUTERNIC PENTRU DINA-

măsură 
a apro- 
SimpluJ 

ca-

rezultat 
a unei 
propriu) 
UN IN- 

NORVE-

MOVIȘTII BACAUANI DE- 
CÎT A FOST FLORI AN A LA 
VALETTA în primul tur 
al „Cupei europene a tîrgu- 
rilor".

De altfel, elevii antrenorilor 
Neagu și Rădulescu sînt con- 
știenți că, intr-un anume fel, 
PENTRU EI COMPETIȚIA 
DE-ABIA ACUM ÎNCEPE 
CU ADEVĂRAT. Ceea ce, 
însă nu-i împiedică să fie la 
fel de încrezători în șansele 
lor1 ca și la debutul oficial din 
urmă cu cîteva săptămîni.

„Echipa noastră, mi-a spus 
antrenorul Valeriu Neagu, 
manifestă in ultima vreme, 
mai precis de la jocul de 
campionat cu C.F.R. Cluj, o 
evidentă revenire de formă, 
exprimată — de altfel — ți 
fn rezultatele pe care le-a 
obținut de atunci. Confirma
rea cea mai autentică am 
avut-o tn partida de simbătă, 
de la Oradea pe care noi am 
socotit-o ca o repetiție foarte 
utilă in vederea confruntării 
cu Skeid Oslo. 
Crișului, 
cum aș 
miercuri, 
capitala 
mei au căutat să temporizeze 
jocul la mijlocul terenului, 
de unde, insă, s-au încercat 
ți pasele decisive. Dembrov- 
schi a avut sarcina să acțio
neze ceva mai retras, la fel 
cum este îndrumat sd o facă 
și cînd evoluează in echipa 
națională, pe linia mijloca
șilor, de unde insă s-a lansat 
deseori cu succes fn contra
atacuri. Jocul cu Crișul — 
îndeosebi — ne-a dovedit că 
echipa a atins o formă bună.

împotriva 
echipa a jucat așa 
dori să o facă și 
pe stadionul din 

Norvegiei. Băieții

Ghiță a apărat din nou ex
celent, fiind — se pare — la 
apogeul carierei sale, com
partimentul defensiv a reali
zat o mai bună sudură inte
rioară, iar atacul a demon
strat că poate finaliza tn mod 
corespunzător ocaziile create 
chiar fi Intr-un meci din de
plasare, fn care de obicei în
cercările sale de a forța în
scrierea golurilor erau prea 
timide. VICTORIA DE LA 
ORADEA A RIDICAT $1 
MAI MULT MORALUL ECHI
PEI, atit de necesar tn aceste 
zile. Ne dăm seama că PAR
TIDA DE MIERCURI ESTE 
GREA, mai ales că nici nu 
ne cunoaștem adversarul. 
Apoi, însăși evoluția fn noc
turnă, cu care noi, ca echipă 
provincială, spre deosebire 
de formațiile bucureștene, nu 
sintem mai de loc obișnuiți, 
este de natură a spori difi
cultatea „examenului' pe care 
11 vom susfine".

Ca o mărturie a seriozității 
cu care fotbaliștii băcăuani 
întîmpină meciul cu Skeid 
Oslo stă faptul că, chiar în 
această seară, la puțin timp 
după sosirea în capitala Nor
vegiei, ei doresc să facă cu
noștință și să efectueze un 
antrenament pe stadionul pe 
care vor evolua miercuri. în 
caz că gazdele nu vor da 
un răspuns favorabil solicită
rii — ce le este făcută chiar 
Ia această oră — de a ilumina 
stadionul (ața cum se mai 
obișnuiește prin unele locuri), 
antrenamentul echipei române 
va fi amînat pentru marți 
dimineață (n. r. — azi).

ILIE NĂSTASE L-A ÎNVINS 
PE STAN SMITH!

Tenismanii români au dominat turneul

internațional de la Denver (Colorado)
NEW YORK, 20 (Agerpres). 

Primul tenisman al României, 
maestrul emerit al sportului 
llie Năstase, a repurtat un 
remarcabil succes, cîștigînd 
turneul internațional de la 
Denver (Colorado, S.U.A.). Tn 
finală, Năstase l-a învins cu 
6—4, 6—5 pe campionul ame
rican Stan Smith. Echipierul 
reprezentativei române o ju
cat foarte bine, reușind să se 
revanșeze după înfringerea 
suferită în finala „Cupei Da
vis". Numeroșii spectatori au 
aplaudat victoria și mai ales 
jocul spectaculos al tenisma- 
nului român. Pentru locurile 
3—4, Bob Lutz (S.U.A.) a dis
pus cu 4—6, 6—5, 6—2 de 
Arthur Ashe (S.U.A.). Al doilea 
jucător român, Ion Tiriac, s-o 
clasat pe locul 5, în urma 
victoriei realizată cu 6—5, 
6—5 în fața portoricanului 
Charles Pasarell. Un frumos 
succes au obținut jucătorii ro
mâni. llie Năstase și Ion Ți- 
riac în proba de dublu a tur
neului, în cadrul căreia s-au 
clasat pe primul loc.

Astfel TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE LA DENVER A

FOST NET DOMINAT DE TE
NISMANII ROMANI, CARE 
ȘI-AU LUAT REVANȘA ÎN 
FATA ADVERSARILOR LOR 
DIN CHALLENGE - ROUND, 
MEMBRII REPREZENTATIVEI 
S.UA. Întrecerile au durat 
timp de trei zile și s-au dis
putat după un regulament 
special, prin adoptarea setu
rilor scurte (pînă la 6).

KRAICHIROVA Șl KENMOTSU 
AU DOMINAT PREM0ND1ALELE

BELGRAD, 20 (Agerpres). 
— La Ljubljana au luat sfîr- 
șit „premondialele" de gim
nastică. La feminin, primul 
loc a fost ocupat de sportiva 
cehoslovacă Maria Kraichiro- 
va cu 74,9 puncte. Concursul 
masculin a fost dominai de 
gimnastul japonez Kenmotsu, 
care a cucerit patru medalii 
de aur și una de argint Iu
goslavul Cerar a obținut o 
medalie de aur, două de ar
gint și două de bronz.

Călin ANTONESCU transmite din VARȘOVIA

UN IMPORTANT JOC-TEST
PENTRU OLIMPICII

Constantin ComarnîscM transmită 
din San Sebastian

CONDIȚII ORELE DE CONCURS 
PENTRU PARTICIPANTEI 

LA MONDIALELE DE TALERE

Plecați luni la ora prînzului 
din București cu un avion spe
cial, fotbaliștii din lotul olim
pic al țârii noastre au sosit 
după douâ ore la Varșovia, 
unde întreaga delegație a fost 
întîmpinatâ cu multâ prietenie 
de reprezentanții federației de 
specialitate din Polonia. Fi
rește că, odată scurse minu
tele protocolare și după ce 
am satisfăcut curiozitatea pro
fesională a colegilor varșo- 
vieni, care doreau să știe cît 
mai multe lucruri despre viito
rii adversari ai selecționatei 
Poloniei, a fost rîndul nostru 
să... contraatacăm. Dar, fără 
prea mult succes, deoarece 
lotul polonez se află reunit 
la Katowice, important centru 
industrial al Sileziei, în apro
pierea căruia, în localitatea 
Chorzow, se va disputa 
miercuri jocul dintre cele două 
echipe.

Primul amănunt interesant 
pe care l-am aflat imediat 
după sosirea noastră la Var
șovia a fost acela că meciul 
se va juca în nocturnă, ur- 
mînd să înceapă la ora 17 
(ora 18 la București). Gazdele 
noastre au programat la a- 
ceastâ oră jocul pentru că el 
constituie cel mai important 
test al naționalei poloneze 
înaintea unei partide decisive 
din preliminariile C.M., în care

POLOIȘTII
IUGOSLAVI

SilMT In frunte
In ziua a doua a turneu

lui de polo pe apă de la 
Budapesta (grupa sferturilor 
de finală ale „Cupei campio
nilor europeni"), echipa Mia- 
dost Zagreb a întrecut cu 
scorul de 6—5 (2—2, 1—2,
1—1, 2—0) formația O.S.C. 
Budapesta. Intr-un alt joc, 
S.K.K. Stockholm a dispus 
cu 8—5 (3—2, 3—1.2—0.0—2) 
de Robben Hilversum.

Clasament: 1. Mladost — 
4 puncte: 2. OSC. — 2 punc
te; 3. S.K K. — 2 puncte; 4. 
Robben — 0 puncte.

fotbaliștii polonezi vor întilni 
reprezentativa Bulgariei. Dispu
ta va avea loc, tot la Chor
zow, în ziua de 7 noiembrie.

Așadar, este vorba de o 
repetiție generală în toată 
puterea cuvîntului și, mai 
ales, în toată... puterea de 
joc a selecționaților polo
nezi.. Astfel îneît, sarcina 
tinerilor fotbaliști români 
este în acest meci dintre 
cele mai dificile.

Tn ciuda acestui fapt, în 
rîndurile jucătorilor români, 
cu care am făcut călătoria de 
la București la Varșovia, dom
nește optimismul. Un optimism 
legat nu de speranța într-un 
rezultat favorabil (fiind vorba 
de un joc-test în compania 
unui adversar valoros; poate 
că acest lucru este mai puțin 
important), ci de dorința de 
a realiza o partidă de bună 
calitate. Discuțiile purtate în 
timpul celor două ore de zbor 
ne-au convins, în plus, că în 
sînul echipei s-a realizat și o 
excelentă atmosferă de prie
tenie și colaborare, propice 
obținerii unor performanțe re
marcabile. Să credem că în
ceputul va fi făcut chiar 
miercuri, în partida cu selec
ționata A a Poloniei ? Ni se 
pare totuși prematur I

Echipa este alcătuită din 
elemente tinere, cu perspec
tivă, dintre care unele 
— după opinia antrenorului 
V. Mărdărescu — vor bate 
în curînd la ușa primei 
noastre reprezentative, dar 
cărora — nimeni nu poate 
nega acest lucru — le lipsește 
experiența partidelor interna
ționale de anvergură, cu ten
siunea lor specifică. Tocmai 
pentru acest motiv apreciem 
ca foarte lucidă intenția an
trenorului V. Mărdărescu de 
a utiliza în acest joc o așe
zare 1—4 — 3 — 3, în care 
la masivitatea apărării (Bădin, 
Popa, Ivăncescu) se va adău
ga și sprijinul trioului de mij
locași ce va fi alcătuit, după 
toate probabilitățile, din An- 
gelescu, Pescaru și debutantul 
Both (21 de ani) în care an
trenorii își pun mari speranțe. 
Pentru rolurile celor trei „muș
chetari" ofensivi se pregătesc 
Neagu, Oblemenco șî Grozea. 
Singurul semn de întrebare 
planează asupra jucătorului ce

NOȘTRI
va îmbrăca tricoul cu nr. 1. 
Preferințele antrenorului s-au 
îndreptat spre Adamache, în 
favoarea căruia pledau atit 
experiența sa mult mai bo
gată, cit și forma manifestată 
in ultimul timp. Dar etapa de 
simbătă a campionatului a 
furnizat alte „date" ale pro
blemei. Adamache a jucatblemei. j _ ___
slab la lași, în timp ce pre
zumtivul său înlocuitor, tînă- 
rui Oprea de la Universitatea 
Craiova, a făcut o partidă re
marcabilă la București în com
pania formației Dinamo. Cu 
cine va începe meciul în poar
tă echipa noastră ?

Răspunsul la această între
bare, ca și la alte chestiuni 
legate de partida POLONIA 
A — ROMÂNIA (selecționata 
olimpică) ce va avea loc 
miercuri la Chorzow, într-un 
reportaj viitor.

înlocuitor, tină-
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Dacă turiștilor platoul de pe 

muntele Guadamendi, o adevăra
tă terasă suspendată, mărginită 
pe două laturi de văl adinei și 
vficele, iar cu a treia lătură dea
supra apelor Oceanului Atlantic» 
Ie poate oferi imagini splendide, 
participanților la mondialele de 
taiere această splendidă așezare 
naturală spaniolă nu le-a fost de 
bun augur. Cele trei ștanduri ale 
poligonului „Campo de tiro de 
Guadamendi” se află în plină 
bătaie a vintulul. In special la 
ftandul nr. X tn prima zi a C.M. 
— duminică — s-au produs situa
ții uneori de-a dreptul ilariante, 
în timp ce pe bolta cerească norii 
executau o goană halucinantă, 
rafalele de vlnt erau atit de pu
ternice incit, in repetate rindurl, 
cfnd a tras, de pildă, șl concu
rentul nostru L Dumitrescu, cu- 
rențtl de aer au smuls pur șl sim
plu pălăriile de pe capetele unor 
concurențL Iar talerele luau di
recții curioase : Ce că urmau u- 
neorl traiectoria asemenea unul 
bumerang. Ce că plonjau sub ni
velul câmpului vizual el trăgă
torilor. La două dintre standuri 
fondul pe care se profilează ml- 
cCe farfurii zburătoare este for
mat din văl șl dealuri aoopertte 
cu păduri cu o paletă multicoloră 
in care verdele cel mal deschis, 
pînă aproape de negru, este cu
loarea dominantă. In schimb, la 
cel de al treilea ștand, doar apele 
Atlanticului. care se confundă 
insă Ia orizont cu cerul plumbu
riu, oferă singurul cadru unde 
sînt țintite și lovite talerele. Deși 
carența de aer ascendenți șl des
cendent! ișl schimbă de Ia o clipă 
la alta direcția și intensitatea, sau 
se liniștesc brusc, condițiile de 
întreceri, oricît de dificile ar fi, 
râmln. în general, același pentru 
toți. Așa că aceia dintre țintașl 
care izbutesc să se acomodeze 
mal bine cu condițiile de tragere 
obțin, bineînțeles, șl pozlțti supe
rioare tn clasament.

De subliniat, însă, că in prima 
zi. duminică, din motivele ară
tate, numai 7 din cei 131 de parti
cipant!. reprezentlnd 32 de țări ți 
20 de echipe, au atins cifra ma
ximă de 25 de talere lovite tn 
cite o serie (seriile 2 ți 3), -dar 
nici unul tn seria inaugurală.

După prima manșă de 75 de ta
lere pe echipe conducea Italia cu 
269 t. urmaU de S.U.A. 268 t, 
R.A.U. 234 ♦. R.D.G. 251 t, R.F.G. 
249 t, U.R.S.S. 246 t, Japonia 241 t, 
Franța 240 t, Portugalia 239 t, Ma
rea Britanle 237 t, România 236 t. 
Elveția 235 t. Spania șl Argentina 
234 t.

La Individual pe primul Ioo 
(după manșa 1 — 75 t), se afla 
Italianul Matarelll cu 71 t, înain
tea americanilor Beck 70 t si Ho
ward 69 t. Ii urmau in clasament 
Ecker (Austria) 69 t, Karlsson 
(Suedia), Gehmann (R.F.G.), Hen
ke (R.D.G.) cu cite «8 t, Carrega 
(Franța), Rosattl (Italia). Zimen- 
ko (U.R.S.S.), Tafford (S.U.A.) 
cu cite 66 t.

Reprezentanții României au în
registrat următoarele rezultate in 
această primă manșă : Gheorghe 
Florescu 65 t (20-1-21+24), Aurel 
lonescu 61 t (22+17+22), Ștefan 
Popovici 56 t (17+20+19), Ion Du
mitrescu 54 t (14+17+33).

Ziua a doua a competiției • 
fost ceva mai blîndă, elementele 
naturii s-au potolit, vintul a În
cetat aproape complet dar din 
înălțimi a început să cadă o 
ploaie măruntă. Ceva mal tîrzlu 
Insă vremea s-a Îmbunătățit, do
vadă și rezultatele mai bune ob
ținute de concurențL Acum, 41 de 
trăgători cu arma de vinătoare 
au reușit serii complete de cite 25 
de talere, tn comparație cu cel 7 
de duminică. Șl trăgătorii noștri 
s-au numărat printre cel care 
și-au ameliorat simțitor rezulta
tele, dar pierderile Înregistrate in 
prima zl au fost prea mari pentru 
ca el să se Claseze pe un loc mai 
bun. La sftrșitui probei pe echipe 
România s-a clasat pe locul 10 
din 20 de formații.

Clasament pe echipe î 1. ITALIA
— campioană mondială 559 t, 2. 
S.U.A. 555 t, 3. Republica Arabă 
Unită 538 t, 4. R.F. a Germaniei 
535 t, 5. R.D. Germană 529 t, 6. 
Austria 526 t, 7. U.R.S.S. 529 t, 8. 
Spania 515 t, 9. Japonia 512 t, 10. 
România 511 t, 11. Portugalia 509 
t, 12. Franța 508 fc

In clasamentul individual, si
tuația după 150 de talere se pre* 
zintă astfel s 1—3. Beck (S.U.A.), 
Matarelll ifltalia) șl Mehrez 
(R.A.U.) cite 143 t; 4. Boud (Fran
ța) 142 t, 5—6. Henke (R.D.G.) și 
Gehmann (R.F.G.) cite 141 t. 
Sportivii români au obținut ur
mătoarele cifre : Gh. Florescu 134 
t — in manșa a doua 69 t (pe se
rii 22+23+24), A. lonescu 129 t — 
68 t (21+23+24), Șt. Popovici 125 t
— 69 t (24+23+22), I. Dumitrescu 
123 t — 69 t (23+23+23). Față de 
cele 236 de talere doborlte tn 
manșa iutii echipa română a ob
ținut tn cea de a doua 275 t, deci 
cu 39 de talere in plus.

Marți se vor trage ultimele 50 
de taiere șl va fi cunoscut cam
pionul mondial.

DENNIS HULME PRIMUL LA „MAGDALENA MIXHUCA"
dar Jackie Stewart rămlne campion mondial

HOFFMAN (Cehoslovacia) A CÎȘTIGAT
CROSUL DE LA BELGRAD

I0N RUSNAC - primul dintre concurenții români

Golgeterul echipei Bulgariei, Gheorghi Asparuhov — 
la antrenament

IN PRELIMINARIILE C. M. DE FOTBAL

REPREZENTATIVA BULGARIEI 
ÎNAINTEA ULTIMELOR ASALTURI

CIUDAD DE MEXICO, 20. — In 
prezența a zeci de mii de spec
tatori pe circuitul de Ia „Magda
lena Mixhuca” din Ciudad de 
Mexico s-a disputat competiția 
automobilistică „Marele premiu 
al Mexicului**, ultima probă din 
cadrul campionatului mondial. 
Victoria a revenit campionului 
neo-zeelandez Dennis Hulme, 
care concurlnd pe o mașină 
„McLaren Ford* a parcurs 
km (65 de tururi a 5 km) 
lh 54:08,08, realizing o medie o- 
rară excelentă de 170,843 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
In ordine Jackie Ickx pe „Brab-

325
in

ham Ford” — lh 54:11,36, Jack 
Brabham pe „Brabham Ford” — 
lh 54147,28, Jackie Stewart pe 
„Matra Ford” — lh 54:55,84, Jean 
Pierre Beltoise pe „Matra Ford*! 
— lh 55:57,32.

In urma acestor rezultate, titlul 
de campion mondial a revenit 
lui Jackie Stewart (Scoția) ctț 
63 puncte, urmat de Jackie Ickx 
(Belgia) 37 p, Bruce Mc.Laren 
(Noua Zeelandâ) 26 p, Jochen 
Rindt (Austria) 22 p, Jean Pierre 
Beltoise (Franța) 21 p, Dennis 
Hulme (Noua Zeelandâ) 26 p, 
Graham HUI (Anglia) U p.

• Olandezii susțin
Van

ultimul lor joc din grupă fără Cruyff, 
Beveren fi Rensenbryck!

BENVENUTI VA BOXA CU RODRIGUEZ

BELGRAD, 20. — Crosul 
Internațional desfășurat pe 
străzile Belgradului, de-a lun
gul unui' parcurs de 5 000 m, 
a fost cîștigat de atletul ce
hoslovac Hoffman, cronome
trat în 15:44,4. Pe locurile 
următoare : Korica (Iugosla
via) 15:48,2 ; Baidiuk (URSS) 
15:52,4; Stewart (Anglia) 
15:57.2. Primul sosit dintre

i.concurențli români a fost 
Rusnac — locul 11 în 16:24,0. 
A. Barabaș s-a clasat pe lo
cul 13 cu 16:30,0, iar Z. Va- 
moș a ocupat locul 2L

Campionul olimpic Kipcho- 
ge Keino (Kenya) s-a acci
dentat pe traseu, ocupînd în 
final locul 28 la peste 1 min. 
de învingător. Au participat 
128 de sportivi din 9 țări.

Comentariile iubitorilor de 
fotbal din Bulgaria se axează 
pe apropiatele confruntări ale 
echipei naționale din cadrul 
preliminariilor C.M. : 22 octom
brie, 9 noiembrie și 7 decem
brie sînt datele celor trei me
ciuri pe care reprezentativa 
Bulgariei le va susține, în or
dine, cu Olanda, Polonia și Lu
xemburg — toate în deplasare.

In rîndurile ce urmează, să 
vedem cum se prezintă echi
pele Bulgariei și Olandei în 
preajma întîlnirii de miercuri 
de la Rotterdam.

Intrerupîndu-se campionatul, 
cei mai buni fotbaliști bulgari 
se află în cantonament în sta
țiunea climaterică Doina Ba- 
nia. în alcătuirea echipei exis
tă numeroase probleme, mai 
ales în linia de atac. Extre
ma dreaptă Popov este acci
dentat și nu a fost selecționat 
în lipsa lui Veselinov, de ase
menea accidentat, pe acest post 
va juca Dermendjiev. Antreno
rul St Boșkov nu s-a decis 
încă asupra jucătorului care 
va evolua pe postul 
stingă, deși Gh. 
de la Cernomoreț 
dat satisfacție în 
Radnicki. Portarul Simeonov și 
mijlocașul Iakimov, indisponi
bili pînă recent, și-au redo- 
bîndit forma bună și folosirea 
primului este sigură. Iată echi
pa probabilă: Simeonov (Fi- 
lipov) — Salamanov, L Dimi
trov, Jecev, Aladjov, Penev, 
T. Kolev (Iakimov), Dermend
jiev, Bonev, Asparuhov, Gh. 
Gheorghiev (Jekov).

Știrile sosite din tabăra olan
deză arată că și fotbaliștii din 
„țara lalelelor" se pregătesc 
temeinic pentru ultimul lor 
meci în grupă. O echipă de 
tehnicieni olandezi a filmat, în 
întregime, meciul naționalei 
bulgare cu Radnicki. Vineri, 
reprezentativa Olandei a sus
ținut un meci de verificare în

compania formației Borussia 
Dortmund. Intilnirea a durat 
doar 70 de minute și a fost 
întreruptă (din cauza ceții) la 
scorul de 0—0. Reprezentativa 
Olandei a jucat in următoarea 
formație: Treytel — Suurbier, 
Einkenbrock. Israel, Strik, 
Rindjers, Veenstra (Yansen), 
Wery, Van Dyck, Van Hane- 
gem (Kuylen), Moulijn. In lo
tul olandez nu este selecționat 
excelentul atacant Cruyff, sanc
ționat pentru abateri discipli
nare. Declarațiile conducători
lor olandezi, după meci, arată 
că ei nu sint tocmai satisfăcuți

de jocul fotbaliștilor lor și nu 
se dă vreun pronostic cu pri
vire la intilnirea de miercuri, 
în afară de Cruyff, echipa 
olandeză va fi lipsită și de 
portarul titular Van Beveren, 
ca și de rapidul jucător cu 
numărul 11. Rensenbryck, care 
activează acum in Belgia.

Iată clasamentul la ora ac
tuală, in această a opta grupă : 
Polonia 
Bulgaria 
Olanda 
Luxemburg

Campionul mondial de box 
la categoria mijlocie, italia
nul Nino Benvenuti, a de
clarat reprezentanților presei 
sportive că se duc tratative 
ca meciul său cu portoricanul 
Rodriguez, pentru centura 
mondială, să aibă loc la 22

noiembrie pe ringul arenei 
„Palazzo dello Sport" din 
Roma. Deținătorul titlului a 
declarat că dacă managerii 
lui Rodriguez vor ca meciul 
să se dispute la New York, 
nu va avea nimic de obiec
tat

TELEX- TELEX- TELEX- T&EX-

de extremă 
Gheorghiev 
(Burgas) a 
meciul cu

5 3 0 2
3 3 0 0
5 3 0 2
5 0 0 5

Tema HRISTOV

16- 8
8— 2
8— 4
3—21

6
6
6
•

FOTBAL-MERIDIANE
SKEID OSLO 

ÎNVINSA ACASÂ
In etapa a î8-a a campio

natului norvegian. echipa 
Skeid Oslo (care mîine va 
întilni formația Dinamo Ba
cău în cadrul „Cupei europe
ne a tirguritor"), a pierdut 
pe teren propriu cu scorul 
de 0—1 în fața formației 
Fredrikstad. Echipa Skeid 
Oslo ocupă locul patru cu 
20 puncte.

MILAN IN AȘTEPTAREA 
FINALEI

De simbătă, echipa A. C. 
Milan se află în Argentina și 
așteaptă revanșa de miercuri 
seara cu Estudiantes La Pla
ta. Interesul pentru returul 
finalei Cupei Intercontinen
tale este enorm. Toate bile
tele de pe stadionul Boca Ju
niors din Buenos Aires au 
fost epuizate imediat după 
prima manșă a finalei, cînd 
italienii au învins cu 3—0. 
Pentru a cuceri trofeul. Mi
lan pare să fie favorită, pen-

DINAMO (m) Șl RAPID (f) AU CUCERIT 
ROMÂNIEI" LA BASCHET„CUPA

(Urmare din pag. t)

s-a și ratat, s-au dat și pase 
greșite (fiecare socotită deci
sivă pînă la... recidivă), dar 
s-a luptat extraordinar pînă la 
epuizare. Au învins rapidistele, 
dar victoria putea reveni la 
fel de bine studentelor. De a- 
ceea felicităm călduros ambele 
echipe pentru frumosul spep- 
tacol sportiv oferit. Scor final 
68—67 (28-22, 53-53, 63-63).

Au marcat Racoviță 13, Fe- 
renez 2, Ivanovic! 19, Suliman 
8, Vasilescu 20, Chiraleu 4, Ni
cola 2 pentru Rapid, respectiv

Corondi 5, Schreiber 2, Tran
dafir 6, Szabados 15, Deak 12, 
Tita 9, Popov 4, Petrie 10, Far- 
caș 2, Pajtec 2. Au arbitrat bi
ne E. Hottya și C. Negulescu.

In disputa pentru locurile 
3—4, tînăra echipă Voința Bucu
rești a furnizat o plăcută sur
priză prin evoluția el și a în
vins cu 62-49 (34-24) formația 
Crișul Oradea alcătuită, de a- 
semenea, din elemente cu cer
te perspective.

Finala băieților a început 
într-o tensiune maximă care

a persistat pe tot parcursul 
partidei, și cu... accidentarea 
lui Novac. Deși lipsiți de a- 
portul pivotului lor (și mai 
tîrziu de al lui Cernea), dina- 
moviștii au ținut pasul cu 
formația Steaua (din rîndul 
căreia au absentat Savu și 
Czmor). Evoluția scorului a 
fost extrem de echilibrată și 
doar în ultimele două mi
nute Dinamo s-a detașat cu 
cîteva puncte, dovedite de
cisive în obținerea victoriei: 
88—84 (45—45). Aportul prin-

cipal în realizarea acestui 
succes aparține lui Albu care, 
într-o vervă deosebită, a în
scris 47 de puncte și a „fă
cut" multe alte faze din care 
au marcat coechiperii săi. O 
notă proastă pentru durități
le și protestele manifestate 
de ambele tabere și necurma
te la timp de arbitrii G. Dut- 
ka și M. Aldea.

Pentru locurile 3—4: Uni
versitatea Cluj — T.C.H.F. 
65—64 (30-31).

tru că este totuși greu de 
crezut ca gazdele să poată 
realiza o victorie la 3 goluri 
diferență (în acest caz se va 
disputa un al treilea joc) și 
cu atit mai puțin o victorie 
cu 4—0 ! Dar, în fotbal orice 
scor este posibil...

Firește, tifosii italieni nu 
vor dormi în noaptea de 
miercuri spre joi, pentru a 
putea asculta transmisia la 
radio cu începere de la ora 1 
(ora Italiei)!

PREGĂTIRILE ECHITEI 
R. D. GERMANE

Selecționata R. D. Germa
ne a susținut o partidă de 
verificare. învingînd cu 4—0 
(3—0) echipa Chemie Haile. 
Vogel și Frenzel au marcat 
cite 2 goluri. Echipa R. D. 
Germane va întilni miercuri 
în preliminariile C. M., la 
Cardiff, echipa Țării Galilor.

CAMPIONATE
AUSTRIA (etapa a 9-a) : Wie

ner Sport Klub — S. C. Eisen- 
stadt 5—1, Austria Viena — A.K 
Graz 3—1, Austria Salzburg — 
Admira Viena 4—0, Wacker 
Innsbruck — Austria Klagenfurt 
2—1, Sturm Graz — Wattens 1—0, 
Wacker Viena — Rapid Viena 
2—2, F. C. Dornbirn — A.S.K. 
Linz 1—1. In clasament: Wiener 
Sport Club cu 16 p, Sturm Graz 
12 p etc.

ELVEȚIA (etapa a 7-a) : Bellin
zona — Wettlngen 1—1, Chaux 
de Fonds — Bienne 2—0, Lau
sanne — Grasshoppers Ziirich 
1—1. St. Gall — Lugano 1—3, 
Winterthur — Basel 2—0, Young 
Boys Bema — Friburg 2—1, F.C. 
ZUrich — Servette Geneva 1—1. 
în clasament : Servette și Luga
no cite 10 p. F. C. ZUrich, Basel, 
Lausanne, Young Boys șl Gras
shoppers 8 p etc.

CEHOSLOVACIA (etapa a 12-a): 
Z.V.L. Jilina — Sonp Kladno 
6—1, Slavia Praga — Sklo Union 
Teplice 2—1, Banik Ostrava — 
T. E. Gotwaldow 0—1, V.S.S. 
Kosice — Slovan Bratislava 1—0 
Inter Bratislava — Lokomotiv 
Kosice 3—0. Jednota Trencin — 
Sparta Praga 2—1. Tatran Preșov 
— Bohemians Praga 2—0, Dukla 
Praga — Spartak Trnava 2—0. 
în clasament : Slovan Bratislava 
și Z.V.L. Jilina 17 p.

La Los Angeles, tn prima zi a 
concursului internațional de de
catlon, Bill Toomey a totalizat 
4 313 p. Iată performanțele înre
gistrate : 100 m — 10,4 ; greutate 
— 13,92 m ; lungime — 7,31 m ; 
înălțime — 1,90 m ; 400 m — 46,4. 
Toomey a declarat că în ziua 
a doua va reuși să obțină punc
tele necesare corectării recor
dului mondial, aparținînd vest- 
germanulul Bendlln.

„Marele premiu Benedetto”, des
fășurat pe circuit Ia Scorza, în 
apropiere de Veneția, a fost cîș
tigat de ciclistul belgian 
Merckx, care a parcurs 1 
In 2h 26:00 (medie orară 
km).

Eddy
108 km 
i 44,383

Turneul internațional de 
de la Koln a continuat cu ___
Ușurarea semifinalelor probei de 
dublu bărbați, iată rezultatele : 
Roche, Barthas — Laver, Emer
son 6—4, 11—9 ; Rosewall, Gimeno 
— Okker, Riessen 6—2, 8—6. In 
sferturile de finală la simplu. 
Emerson l-a eliminat cu 6—4, 11—9 
pe Roche.

tenis 
des-

FAVORIȚII ÎN
După 11 runde, în turneul 

zonal de șah de la Gloggnitz 
(Austria), continuă să condu
că Smejkal (Cehoslovacia) cu 

(1) P, urmat de
(R. F. a Germaniei) 7 
Andersson (Suedia), 
tisch (Ungaria) 6'/j 
Uhlmann (R. D. Germană)

Hecht 
(1) P.

Por- 
(1) P.

Tiparul l.P. „Informația", str. Brezaiaau ar 13—23, Hucuiești

In runda a 7-a a turneului de 
șah de la San Juan, _Bisguler

cîștigat 
remizat 
ment: 
Spasski

l-a învins pe Martinez, Parma a 
la Colon, iar Spasski a 
cu Schmidt. în clasa- 
Bisguier (S.U.A.) 5'/» Pi 
(U.R.S.S.) 5 p etc.

Cea de r " l _
ciclist al Mexicului s-a _____ .__
Ia Veracruz cu victoria rutierului 
mexican Augustin Juarez, care 
a parcurs 2 350 km In 61h 17:47,0, 
urmat de Sarabia (Mexic) la 
3:13,0, G'onzales (Mexic) la 5:32,0, 
Belmonte (Mexic) la 13:20,0, Kal- 
nenieks (U.R.S.S.) la 13:49,0 ete. 
Pe echipe, competiția a fost cîș- 
tigată de formația mexicană 
„Condor", urmată de U.R.S.S. și 
Polonia.

a 16-a ediție a Turului 
i încheiat

Proba feminină de simplu din 
cadrul turneului internațional de 
tenis de Ia Perth (Scoția) a fost 
ctștigată de jucătoarea engleză 
Virginia Wade, care a tnvlns-o in 
finală cu 9—7, 6—2 pe compa
trioata sa Ann Jones.

LA GLOGGNITZ

DIFICULTATE
6 (2) P, Drimer (România) 
6 (1) p.

In runda 
remizat cu 
consemnat 
Zwaig — 
Barczay — 
lelalte partide, printre care 
Adamski — Drimer și Smej- 
kal — Hecht, s-au întrerupt.

a 11-a, Ivkov a 
Espig, rezultat 

și în partidele 
Matanovici și 

Sigrurjonson. Ce-

La închiderea ediîeai
LA ATENA 1

Gheorghiu - Forintos, remiză
în runda a 14-a a turneului 

zonal de șah de la Atena, 
Florin Gheorghiu a făcut a- 
seară remiză cu Forintos. 
Matulovici a cîștigat Ia Lom
bard, iar Hiibner la Kokoris. 
Liderul clasamentului, Jansa, 
a pierdut la Spiridonov. Par
tida Hort—Siaperas s-a amî- 
nat. Alte rezultate: Peder
sen— Nicevski 0—1. «Vriglit—

Lewi 0—1, Stoppel—Olafsson

în clasament: Matulovici 
și Hiibner 10'/* GHEORGHIU 
și Jansa 10. Hort 9 (1), Csom 
8 (1), Spiridonov și Nicev^ki 
8 p. etc.

Astăzi Florin Gheorghiu il 
întîlnește cu negrele pe Ma
tulovici.
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