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INCEPIND DE LA ORA 10 — TI VOM VEDEA DIN 
FAȚA FILEULUI PE TENISMANII NOȘTRI FRUNTAȘI

ION ȚIRIAC
NASTASE

PETRE

Antrenorul emerit

MARMUREANU
SEVER DRON

Gh. Cobzuc — arbitrul întîlnirii I
Tumeul-fulger va 
sistem de punctaj 
Jocuri de dublu între cei 4 protagoniști.

• Cine va ciștiga trofeul

cuprinde 6 partide de simplu după un 
original !

oferit de ziarul sportul ?
Mîine va fi stabilit definitiv (în funcție de starea vremii) locul 
de disputare a întrecerii:

TERENUL CENTRAL PROGRESUL
SAU

SALA FLOREASCA

POPORUL

W ST’
.*,.<• ••

In rîndul militarilor Republicii Socialiste România 
sportul, fi in mod deosebit atletismul. fi-a găsit 
mulți prieteni de nădejde. fn fotografie, momen
tul startului in proba de 100 m, intr-un concurs 

atletic desfășurat pe unitate
Foto 1 ȘTEFAN IONESGU I

t!U 1919 1969" I

Anunțată în ziarul nostru de ieri, vestea or
ganizării galei festive a temsmanilor noștri frun
tași a stîrnit, din primul moment, un interes 
deosebit în rîndurile iubitorilor sportului alb. 
Așa cum am fost întrebați prin numeroase ape
luri telefonice, fiecare vrea să știe, în amănunt, 
ce va cuprinde spectacolul tenisistic de duminică 
dimineața. Iată, le satisfacem curiozitatea.

Se va juca după un sistem de turneu-fulger, 
angrenind pe toți cei 4 componenți ai reprezen
tativei naționale de tenis : maeștrii emeriți ai 
sportului ION ȚIRIAC și ILIE NASTASE, 
maeștrii sportului PETRE MĂRMUREANU și 
SEVER DRON. Fiecare va întilni pe fiecare dintre 
ceilalți jucători, in partide neeliminatorii, pe dis
tanța unui singur set la nivelul limită de 8 ghe
muri. Cine ajunge primul la opt, este câștigător ! 
Așa se joacă în turneele profesioniștilor, sistem 
adoptat de organizatorii întrecerilor care-1 desem
nează pe cei mai buni tenismani din rîndul unor 
vedete ca Laver, Rosewall, Gonzales.

Vor fi, deci, șase partide de simplu, a căror 
ordine se va stabili prin tragere la sorți, în minu
tele premergătoare întrecerii, chiar în fața spec
tatorilor. Programul mai cuprinde două partide 
de dublu, pe distanța a două seturi scurte (pînă 
la 6 ghemuri). în prima, cuplul nostru prim, 
Năstase-Țiriac, va întilni perechea secundă Măr- 
mureanu-Dron, iar apoi se vor alcătui două 
cupluri combinate din acești jucători : Țiriac-Dron 
cu Năstase-Mărmureanu.

Partide interesante, de mare atracție, menite 
să prezinte publicului bucureștean toate atuurile 
măiestriei acestor virtuozi ai rachetei, care au 
stîrnit admirația tribunelor din Cleveland, Forest 
Hills, Las Vegas și Denver. Este, în fond, o de
monstrație de tenis cu ca- q 
racter inedit pentru țara 
noastră, un spectacol organi
zat întîia oară la noi.

Nu numai atît 1 partidele 
de duminică constituie tot
odată o adevărată avanpre
mieră a unui eveniment care 
se pregătește cu asiduitate 
în culisele tenisului. Un 
eveniment major, menit să

amenajate la 
carnete) 3 lei.

• Pe „r.a 
jți. trebuie

NU UITAȚI DECI MIINE LA PRIMA ORĂ CUMPĂRAȚI ,;SPORTUL 
Prețul biletelor, care se vor găsi la casele 

teren sau sală : Pentru elevi și studenți (cu „TE IUBESC, U“!
CLUJ, Î4 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). -
• Exceptind pe regre- 

ta-u Ploieștean j ș‘. Taba- 
cu, toată echipa de aur 
a «V-uluj — cea dintre 
ana iS3ă—1®35 - este pre- 
rentă, azi. .s Cluj, mobili
zat. finit de sărbătoarea 
.potcoave.* care i-a pur
tat atifa noroc. O men- 
punăm. spedilcind in 
Preotul fiecărei foste glo
rii și domiciliul actual : 
Sep?; (Cluj). Bulzan 
(Cluj). Ianco'.lci (Timi
șoara). Sfera (București). 
Ștelânescu (București >.
Gain (Timișoara). Dopoșan 
(Gala-,.). Deheleanu m-

* 1 (Tlmișoa-
(București), 
| și Ben-,ea

Reprezentativa de tenis a României, la Cleveland t S. Droa, I. Xistase.
1. Țiriac, Gh. Cobzuc (căpitanul echipei', P. Mdma-ea-.u — fotografiați 

in fața Salatierei de argint

ÎNVINGÎND Șl ÎN AL DOILEA MECI PE HAPOEL REHOVOT

STEAUA s-a calificat în sferturile de finală
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trtccml «U-*. 
eleoir.rtad iirâș: trib-se- 
le.

• La sedrul eluoulul. :e- 
legramele de felicitare, din 
;ară și de peste hotare, 
sosesc ta stocuri. Ultima, 
cea mai lapidară în for

pă. dar deosebit de bo
gată în sensuri : „Te iu
besc v*. poartă ștampila 
Toulonulul șl este sem
nată de soții Rodica și 
Radu Demean, eminent! 
absolvenți al „universitâ 
ții sportive* care este -U-

• După meciul de olds- 
boy .U*-Rapid, în care 
Matelanu a avut citeva 
sclipiri cu prelungi eco
uri în tribune. blondul a 
fost rugat să revină la 
Cluj, fie ca jucător (mă
car un an), fie ca peda
gog la copiii „U--U1U1. 
Propunerea a fost accep
tată. Viorel răminînd să 
rezolve doar alternativa 
respectivă care, după toa
te aparentele, pare să fie 
elucidată în favoarea pri
mei variante.

• în partida jubiliară 
de baschet „V"-„Poli.“ 
Galați. !n echipa alb-ne- 
grilor a evoluat și fostui 
lor coechipier, maestrul 
emerit Mihai Alb ti. venit, 
in orașul... tinereții sale, 
să toasteze pentru clubul 
care 1-a dat saltul către 
înalt. (In urma acestui 
med bun. pe care elevii 
săi l-au făcut în preajma 
noului campionat, antre
norul Mircea Bugnariu a 
declarat că speranțele sale 
la unul din primele trei 
locuri a căpătat contururi 
concrete).

Nușa MUSCELEANU

TELEGRAMA
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în pauza după primele 3 
partide de simplu, frunta
șii tenisului nostru vor a- 
corda autografe. Pregăti- 
ți-vă, din timp, carnetele 

J și fotografiile !

stîrnească adevărată senzație. 
Care este acesta ? Să vi-1 
divulgăm de pe acum, con- 
știenți da faptul că oricum 
aceasta s-ar fi aflat prin viu 
grai în cercurile tenisiste. Se 
pregătește marele mecl-re- 
vanșă cu reprezentativa de 
tenis a Statelor Unite. Și ea 
poate surveni mal curind de- 
cît era de așteptat. După 
ultimele convorbiri purtate 
de jucătorii noștri fruntași 
cu reprezentanții autorizați 
ai tenisului american, la tur-

Radu VOIA

(Continuare in pag. « l-a)
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campionilor europeni* 
handbal masculin. Fără

Diferența de valoare din
tre cele două combatante — 
Steaua București și HapoeX 
Rehovot — a fost la fel de 
evidentă șl în cea de a doua 
manșă a întîlnirii din cadrul 
turului al II-’.ea al .Cupei 

la 
si

strălucească. Steaua a obți
nut o victorie clară, la scor, 
întrecîndu-și partenerul cu 
20 de puncte. Adăugindu-le 
și pe cele din prima partidă 
(32—11) diferența se majo
rează la 41 de goluri, eviden
țiind decalajul de clasa în
tre campioanele de handbal 
ale României și Israelului. 
Grație acestei victorii, Steaua 
București s-a calificat în

sferturile de finală ale com
petiției.

In afara primelor minute 
ale meciului, disputat asea
ră, în sala Floreasca, din Ca
pitală — care au marcat un 
oarecare echilibra ce forțe 
— în rest jocul a fost ia 
discreția handbaliștilor mili
tari. Au existat, din nou, 
momente de jonglerie, go
luri marcate fulgerător, ca
rusel de pase, intercepții, 
puncte înscrise pe contra
atac. Handbaliștii de la Ha- 
poel au încerca: totul pentru 
a contracara jocul stebșulor, 
dar aceasta le-a reuși: foar
te puțin.

Scor final: 29-9 (14—4). 
Au înscris : Popescu (9), Go-

ran (•). Gruia (4). Oțelea 
C3). Spek și Cristian (cite 2), 
Savu, Gațu. Marinescu (cite 
1) — peatra Steaua Bucu
rești ; Dragaiski (3), E. Mad- 
moni și Ktsto (cite 2), Aron 
și Yarimi (cite 1).

Au arbitrat H. Keszthely 
și I» Martha (KP. Ungară).

Cu prilejul sărbătoririi semicentenarului clubului spor
tiv «Universitatea Cluj", club cu frumoase tradiții in ac
tivitatea sportivi universitară, iu numele conducerii mi
nisterului și personal, transmit pe această cale calde fe
licitări si urări de noi succese veteranilor, tehnicienilor, 
sportivilor, studenților și cadrelor didactice, precum șl ce
lor care prin activitatea lor și-au adus contribuția la rea
lizările obținute de-a lungul anilor.

Ințelegtndu-și menirea socială, rolul educativ al spor
tului in viața universitară, clubul sportiv „Universitatea" 
a acționat ca un factor activ de civilizație, completînd 
pregătirea profesionala cu cea etici, aducîndu-și astfel o 
importanta contribuție la educarea multilaterala a tine
retului universitar din orașul Cluj.

Convinși ca acest moment festiv va constitui un factor 
mobilizator in activitatea dv. de viitor, adresam studen- 
țimii clujene îndemnul fierbinte ca prin activitatea des
fășurata in sălile de cursuri, semlnarii sau in laboratoare, 
ca și pe terenurile de sport, sâ-și dăruiască întreg talen
tul și capacitatea sa creatoare pentru desăvlrșirea pregă
tirii sale în slujba progresului patriei noastre socialiste.

Prof. univ. MIRON CONSTANTINESCU
Ministrul tnvlțâmtntulul
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Profesionismul
BJU se

»
v v I

aparat
Se părea că atenția ți 

preocupările dedicate 
proximului Campionat 

mondial de fotbal, aflat în 
faza calificărilor pentru tur
neul final din Mexic, repre
zintă singurele coordonate 
ale interesului generat, pe 
scară internațională, de cel 
mai popular dintre sporturi. 
Dar. în plină perioadă de 
calcule, de presupuneri ți 
de... spaime pentru organiza
torii. aflați — după cum se 
știe — în. încurcătură de pe 
urma achiziționării de către 
un escroc pus pe șotii ren
tabile. a titulaturii Gupei 
J. Rimet. la Hamburg s-a 
întrunit. în Congres, Federa
ția internațională a fotbaliș
tilor profesioniști. Știrea, răs- 
pîndită prin intermediul a- 
gențiilor de presă, est» de 
natură să-i invite, cel puțin, 
U «« toți cei care

trăiesc din fotbal sau pe lin
gă el. De ce ? Foarte simplu i 
cangresiștii au discutat clte- 
va dtn problemele de acut 
Interes pentru sportul cu ba
lonul rotund. în general, deși, 
la primai vedere, această rea
litate ar putea să 
servatiei multora, 
profesionist este 
nu numai pentru 
negativ (dependența sporti
vului de interesele materiale 
ale clubului său, incapacita
tea lui de a se pronunța 
chiar și într-o serie de "’țiuni 
care-1 privesc direct 
și pentru aspectele 
zitive dintre care 
tehnică și tactică a 
nistltor, lua ți în parte, și a 
echipelor lor, în ansamblu 
este, fără îndoială, cel mal 
important.

Dacă ar fi să așezăm față 
în ftțt.ă cele două ițpdalități

scape ob-
Fotbalul 

Interesant 
ce are el

etc.), dar 
sale po
cal! tatea 
profesio-

de practicare a fotbalului In 
lume (disciplină în care — 
spre deosebire de altele, cum 
ar fi i boxul, rugbyul. ciclis
mul etc.) regulamentul de 
ioc este identic, dar fără in
tenția de a le ierarhiza valo
ric. pentru că — pe de o par
te — spațiul nu ne-o îngă
duie. iar — pe de altă parte 
— momentul nu pare cel mai 
potrivit, am constata dteva 
accente de sinceritate care 
onorează arena profesionistă. 
Mult timp, s-a crezut în mod 
eronat după cum au demon- 
strat-o mai buna informare 
și cunoașterea care a succe
dat-o. că elementul om (a se 
înțelege jucător) trebuie să fie

Emanuel VALERIU

(®onlinuar< In pag. a

In pag. a 4-a

Trei jucători de 
la Estudiantes 
restafi după me
ciul cu Milan I

I
a- I

I
I
I

ILLS, (f)
o atractivă

revanșa
baschet
balistă

I
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I
I
I
I
i
i
I.

rintre acele zile omagiale în
chinate de către popor insti
tuțiilor sale sau unor cate- 
gorii profesionale de oameni 

ravi, vrednici făurari și pa- 
trioți de mare vibrație, exsitâ

și una de sărbătorire a Armatei. Anul 
acesta, al XXV-lea de destin socialist, 
conferă tuturor aniversărilor noastre o 
incandescență jubiliară.

Sîntem un popor crescut in cultul 
păcii, moștenit de la strămoși si reluat 
cu vigoare in ultimul sfert de veac. 
Nu iubim egoist numai pacea noastră, 
ci pacea tuturor, pacea Pămîntului. 
Sintem un popor care s-a sprijinit pe 
cărările Istoriei în sabia Demnității, 
transmisă din moși strămoși și deve
nită mai strălucitoare în ultimul pătrar 
de veac. N-am negat niciodată drep
tul la demnitate al tuturor popoarelor 
mari sau mici, ci am fost unii dintre 
cei mai fervenți apărători ai ideii filo
zofice de respect reciproc, din cîți 
cunoaște politico și istoria.

Un popor pașnic, prietenos și demn, 
precum ne poale descoperi oricine in 
oglinzile istoriei, cu însușirile, avuțiile 
și puterea sa de visare ridicate la pu
terea socialismului nu se gîndesle de- 
cît la apărarea țării sale. Acesta a fost 
dintotdeauna rostul oștilor române ridi
cate de voievozi și domnitori și axul 
gindirii lor politice.

După eliberarea țării din brațele ca
racatiței fasciste și după instaurarea 
socialismului, funcțiile armatei noastre 
au căpătat valențe noi, izvorîte din 
politica internă și externă a partidului. 
Armata populară, ea însăși o realizare 
revoluționară, a devenit scutul tuturor 
operelor revoluției. Independența și li
bertatea, bogățiile mereu multiplicate 
prin hărnicie, pămîntul, apele și cerul 
de care ne leagâ istoria și cultura, 
liniștea necesară activităților pașnice 
și umanitare, spiritul ideologiei marxist- 
leniniste, crezul de solidaritate socia
listă și internaționalistă, de luptă îm
potriva imperialismului, țoale aceste 
aspirații s-au contopit într-un ideal 
omogen, pe care armata noastră a 
jurat să-l apere cu pietate și vigoare.

Nobila datorie patriotică de a spori 
capacitatea de apărare a țării este 
o problemă care primește rezolvări 
izvorîte din grija generală manifestată 
de către partid pentru tot ce are func
ție de centru vital al națiunii. înzes- 
irarea cu armament și tehnică de 
luptă, instruirea și educarea trupelor, 
modernizarea învățămintului militar, 
sînt planuri inseparabile, soluționate 
la nivelul științei militare mondiale.

în armata care are drept conducător 
suprem pe secretarul general al parti
dului, pe tovarășul Nicolae Ccaușescu; 
operează același entuziasm, aceeași 
dăruire generoasă, sesizabilă tn cu
prinsul întregii țări, pe toate fronturile 
construirii socialismului.

Armata Republicii Socialiste Româ
nia este o școală a demnității omului, I 
în care se predă o mare lecție de | 
patriotism. Legătura ei de sînge și de 
spiritualitate cu poporul îi conferă un 
moral robust, inepuizabil. Aceeași sub
stanță tonifiantă o întoarce, la rîndul 
ei, asupra poporului, preocupat mereu 
de cum să arate soarelui o țară tot 
mai frumoasă.

Armata noastră este o instituție cu 
preocupări de instruire, de educație 
morală și fizică, fortifiante pentru tru
puri și caractere. Sportbl este impregnat 
în viața ostașilor pentru rațiuni mul
tiple. Se cultivă deopotrivă călirea și . 
performanța. Cluburile sportive mili- | 
tare au fost rampă de lansare pentru • 
mari campioni, participante de primă « 
dimensiune la afirmarea noastră spor- j 
tivă internațională. •

O motivație nesfîrșită face din Ziua . 
Armatei noastre o zi a certitudinilor j 
de muncă pașnică de care avem nevoie * 
noi și toate popoarele ; o zi de bilanț . 
al capacității de apărare q țării, parte I 
integrantă din forța de apărare a sis- • 
ternului socialist; un prilej de reafir- . 
mare a principiilor de politică externă I 
promovate de către Partidul Comunist • 
Român, ajunse în prezent piatră ■ 
unghiulară a politicii internaționale. t

Romulus BALABAN
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programateTrei meciuri, 

azi în sala Floreasca, preced 
inaugurarea oficială a celei 
de-a XXI-a ediții a campio
natelor naționale de baschet, 
cel mai interesant desfășu- 
rîndu-se între Rapid, dețină
toarea 
I.E.F.S., 
mâniei" 
tîlnirea 
o revanșă a partidei desfă
șurată la începutul acestei

titlului la fete, și 
revelația „Cupei Ro- 
recent încheiată. în- 
reprezintă, de altfel,

săptămîni, cînd cele două 
formații, disputîndu-și finala 
amintitei competiții, au fur
nizat un excelent spectacol 
pe care sperăm să-1 vedem 
reeditat astă-seară. Atractiv 
se anunță și meciul masculin 
Rapid — I.C.H.F., ultima e- 
chipă constituind o plăcută 
surpriză a „Cupei României".

In imagine (foto : A. Nea- 
gu), Ana Deak (I.E.F.S.) do
mină panoul adversarelor.

/

/



MARJI, LA POIANA BRAȘOV,

CAMPIONATUL NATIONAL 
VA DESCHIDE STAGIDNEA 

DE HOCHEI PE GHEATĂ

ȘTIRI LA ZI DIN:
J

Echipa de tenis de timp Progresul, campioană republicană pe anul 1969 Foto i I»L FELIX

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE
S-a Încheiat campionatul re

publican pe echipe mixte, ediția 
1969. După cum anunțam Intr-un 
articol dlntr-un număr prece
dent al ziarului nostru, locul I 
(și titlul de campioană) a fost 
ocupat de echipa Progresul Bucu
rești, antrenată de maestrul spor
tului A. Schmidt, fost cu ani in 
urmă multiplu campion al Ro
mâniei. Meritul pentru victoria 
cucerită revine, desigur, în pri
mul rind jucătorilor, dar nu tre
buie omis faptul că acest expe
rimentat antrenor se dedică cu 
multă pasiune muncii de ridica
re a jucătorilor tineri, formația 
sa fiind compusă, 95 la sută, din 
elevi și studenți. De altfel, de-a 
lungul întregului campionat, a- 
ceastă echipă nu a pierdut nici 
un med. Ea a Învins, pe rind. 
formații ca Dinamo București 
(campioana de anul trecut) 
cu scorul de 19—5, Steag'xl roșu 
Brașov 17—,7, Steaua 23—1 (I), 
C.S.U. Construcții 18—6 etc.

o altă formație care a luptat 
pentru cucerirea titlului a fost 
echipa Dinamo București. Deși 
lipsită de jucătorii săi de bază, 
Ion Țiriac șl Sever Dron, angre-

8ERIA I:

1. Progresul București
2. Dinamo București
3. Steagul roșu Brașov
4. C.S.U. Construcții Buc.
5. C.S.U. Politehnica Cluj
6. Steaua

(Urmare din pag. 1)

națl In aCupa Davls-, această e- 
chlpă a ocupat locul 1.

Nu putem trece cu vederea 
evoluția echipei Steagul roșu 
Brașov, echipă car* a dat multi 
fruntași tenisului nostru. For
mația pregătită de neobositul an
trenor Ion Racovlță a ocupat lo
cul 3. Dacă ținem cont că ju
cătorii acestei echipe sint nevolțl 
să joace mult* zile din an In 
sală, din cauza condițiilor atmos
feric* nefavorabile la munte, lo
cul ocupat in clasament apare ca 
foarte bun.

In actualul campionat s-au 
detașat, ca pregătire, șl com- 
ponențli lui C.S.U. Construc
ții. Deși student!, deci cu o- 
bligațli școlare serioase, jucătorii 
au știut să se mențină printre 
fruntașii campionatului, echipa lor 
ocuptnd locul 4. Merită azi men
ționat faptul că jucătorii 
formați! au evoluat foarte 
și in cadrul campionatului 
publican -
două titluri 
studentul Ion 
dublu bărbați, 
student, Sever 
greșul), fiind

acestei 
bine 

__ ____________ i re
individual, dștigînd 

la simplu, prin 
Santel, șl la 

alături de alt 
M u r e ș a n (Pro- 

prezențl și In

0 20

finale prin Agneta 
dublu femei

10 10 o
10 6 1 3 13
10 6 0 4 12
10 4 2 4 10
9 10 8 2

p 
p 
p 
p 
p

o 1 « 1 p

(178- 58) 
(129- 99) 
(130-110) 
(128-112) 
( 71-162) 
( 65-160)

celelalte trei 
Kun la simplu șl 
(Iudltb Dlbar—Dinamo) șl dublu 
mixt prin Agneta Kun șl Boa- 
gne. ambii C.S.U. Construcții.

Trecind peste evoluția medio
cră a echipei studenților din Cluj 
(locul 5, cu 3 p), ne surprinde 
Insă locul ocupat de o formație 
Ou cu reștean fi Steaua (locul 6, cu 
un singur punct). Ne întrebăm 
ce se tntlmplă cu aceastâ for
mație, care dispune de doi an
trenori calificați, cu vechi state 
de serviciu, primii care l-au 
racheta tn mină campionului 
azi, Hie Năstase (Gh. Viziru 
C. Chlvaru), iar clubul are 
dotare frumoase terenuri de 
nis șl materiale sportive. Cu 
tn urmă Steaua cîștiga aproape 
toate titlurile (pe echipe șl In
dividual). Desigur, ne așteptam 
la un loc mal bun, dar așa... E 
drept că Steaua nu a beneficiat 
de serviciile jucălbrilor Iile Năs
tase și Petre Mărmureanu, dar 
ne gîndlm la Dinamo, care a a-

două

vut o soartă asemănătoare 
totuși a ocupat locul 2.

Iată clasamentul celor 
serii :

SERIA A

Mureș

n-A :

pus 
de
Și 
în 

te- 
anl

L Mureșul Tg.
2. Ind. sirmei C. Turzii
3. Șc. sp. nr. 2 București
4. U. T. Arad
5. Electrica Timișoara
6. Constructorul —Hunedoara

10 7 1 2 15 p (142- 98) 
10 6 1 3 13 p ----------
10 6 1 3 13 p
10 5 1 4 11 p
10 3 1 6 7 p
10 0 1 I 1 p

(135-105) 
(129-111) 
(118-122) 
(104-136) 
( 12-148)

clasamentul, observăm

neul de la Denver (Colora
do), se pare că echipa S.U.A., 
condusă de Donald Dell, ar 
fi de acord ca întilnirea a- 
ceasta — reeditind finala 
„Cupei Davis" — să fie or
ganizată chiar pină la sfir- 
șiiul anului 1 Locul de des
fășurare, bineînțeles, 
rești. Este posibil, de 
nea, ca la întilnirea 
va opune pe Năstase 
riac lui Ashe, Smith și Lutz, 
să fie adoptat același sistem 
de disputare ca cel din a- 
ceastă duminecă. Deci, asis
tăm acum, la repetiția gene
rală a mult așteptatului meci 
amical România—S.U.A., care 
ar putea fi organizat la fi
nele lui noiembrie. Precizări 
asupra acestui subiect le vom 
afla după epuizarea turneu
lui ,.open“ de la Paris, la în
ceputul lunii viitoare, unde 
vor evolua jucătorii noștri 
alături,de adversarii lor ame
ricani, învingători la Cleve
land și învinși la Denver.

Deocamdată, avem amă
nunte noi asupra jocurilor 
de duminică. De ieri, cerul 
s-a acoperit și meteorologii 
afirmă că vremea se va răci. 
Sînt șanse atunci, să avem 
mîine soare și cald... Dar, lă- 
sînd de o parte tonul de 
anecdotă, vom spune că in 
eventualitatea unui timp ne
favorabil, este posibil ca tur
neul să fie mutat in sala 
Floreasca, unde există și a- 
vantajul jocului pe parchet, 
preferat — pentru moment 
— de~ tenismanii noștri. De
finitivări, azi după-amiază și 
firește în ziarul nostru de 
mîine.

Interesul pentru gala de 
duminică este tot atît

Bucu- 
aseme- 
care îi 
și Ti-

primul 
compensație 
reștean cu 
atît de rar. __ . __
voie de o revedere și cu 
propriul nostru teren, pe care 
n-am mai jucat de mult, mai 
ales dacă revenim, probabil, 
foarte curînd aci pentru a 
disputa revanșa cu america
nii. In fine, jocurile de du
minică pot avea un efect sli- 
mulatoriu pentru pregătirea 
în vederea următoarelor noas
tre turnee, de care ne mai 
despart doar puține zile".

ILIE NASTASE : „Aștept 
cu nerăbdare revederea mea 
cu spectatorii bucureșteni, cei 
care m-au ajutat de atitea 
ori cu încurajările lor, in 
primele meciuri internaționa
le. Regret că duminică nu 
vom avea ca „spectatoare" și 
frumoasa Saiatieră de argint, 
pe care am 
nald Dell, Ia

rind, datoram o... 
publicului bucu- 
care ne vedem 
Apoi, avem ne-

lăsat-o lui Do- 
Cleveland. Poa-

Pentru cei 
fie mal devreme locul de 
desfășurare a turneului, cen
trala noastră telefonică le stă 
Ia dispoziție în tot 
serii de azi. — ‘ * 
11.10.05.

care vor să a- 
locul

cursul 
Telefonați la

Privind _____ ______ , ____ _ I JHB
că mal sînt de jucat cîteva me- 
cluri-restanță din întîlnlrea C.S.U. 
Politehnica Cluj — Steaua. In
diferent de rezultatul acestor par
tide, clasamentul nu mal poate 
suferi modificări decît In ce pri
vește poziția codașului.

Th«o MACARSCHI

RAPID BUCUREȘTI — 
VASUTAS BUDAPESTA'2 - 3

LA POLO
Intîlnirea internațională 

polo dintre echipele Rapid Bucu
rești șl Vasutas Budapesta, fără 
să se ridice la un nivel tehnic 
deosebit, a plăcut prin ambiția 
cu care jucătorii celor două 
team-url au luptat pentru vic
torie.

Oaspeții au dștigat pe merit 
cu 3—2 (1—0, 0—0, 1—0, 1—2). Au 
marcat: Szeri 2, GuerO 1, pentru 
oaspeți și Băjenaru 1, Rusu 1, 
pentru rapidlștl. Astăzi, de la 
ora 16, la ștrandul .Tineretului", 
întîlnlrea revanșă.

Gheorghe DINU

de

Noul sezon competițional 
de hochei se inaugurează la 
Poiana Brașov, prin deschi
derea celei mai 
întreceri Interne i 
tui național.

Actuala ediție 
care se desfășoară in două 
manșe, are In prima eî fază 
și un caracter de selecție a 
jucătorilor pentru lotul re
prezentativ. Astfel, meciurile 
primului tur vor constitui fil
trul prin care vor trece ju
cătorii care ne vor reprezen
ta la- campionatele mondiale, 
programate, după cum se știe, 
in tara noastră la începutul 
anului viitor.

Din cadrul pregătirilor or
ganizatorice, pentru găzdui
rea în bune condițiuni a pri
mei manșe, a făcut parte și 
instruirea corpului de arbitri. 
Cavalerii fluierului din cele 
trei echipe de oficiali, care 
vor funcționa la Poiana Bra
șov exact după formula a- 
propiatelor „mondiale", au 
avut, la fața locului, o con
sfătuire de lucru, la care 
și-a adus aportul Kurt Haus- 
ser (Elveția), președintele co
legiului de arbitri din fede
rația internațională de hochei 
pe gheață. O serie de tineri 
arbitri din Suceava. Gheor- 
ghieni. Rădăuți, M. Ciuc, Cluj, 
Galați. Odorheiul Secuiesc și 
alte orașe au mărit conside
rabil corpul republican de 
arbitri și vor primi, la Po
iana Brașov „botezul" com
petițiilor de amploare.

Cele sase competitoare se 
află, de cîteva zile, în fru
moasa noastră stațiune mon
tană de la poalele Postăvaru
lui Echipele, cu excepția 
Tîrnavei Odorheiul Secuiesc, 
au întreprins turnee în străi
nătate. unde au susținut me
ciuri de verificare a stadiu
lui 
de 
la 
la 
la Poiana Brașov de mai mul
te săptămâni. Prin urmare, 
toate, echipele au beneficiat, 
în măsură mai mică sau mai 
mare, de avantajul ghefll, 
ceea ce ne îndreptățește să 
sperăm că vom asista la 
jocuri de factură tehnică 
corespunzătoare.

în formațiile unor echipe 
vor apare nume noi, unii ho- 
cheiști bine cunoscut! publi
cului, alții mai puțin. Iată 
lista transferărilor aprobata 
de biroul federal: Traian 
Trăușan. Valentin Steinberg, 
Valeriiu Netedu, Doru Turea- 
nu pentru Dinamo București; 
Octavian Corduban — 
Steaua; Daniei Pană, Iosif

im portante
oampiona-

a diviziei.

pregătirilor. $i hocheiștii 
la Tîrnava au trecut de 
antrenamentele pe uscat 
cele de gheață, evoluînd

A

CE VOM VEDEA IN PRIMA ETAPĂ
LA „A“ §1 „B“-FETELE DIN „B <<

de 
mare și în rîndul protagoniș
tilor ei. Aceasta se reflectă 
în primele declarații culese 
de Ia cei care formează ca
pul de afiș al programului : 

ION ȚIRIAC : „Inițiativa 
ziarului „Sportul", de a orga
niza acest turneu-fnlger, este 
extrem de binevenită. Din 
toate punctele de vedere. In

te că data viitoare o vom 
lua cu noi acasă..."

PETRE MĂRMUREANU : 
„Mă uit pe cer să văd dacă 
se strică vremea... Nu fac un 
secret din faptul că mutarea 
turneului în sală, pe parchet 
ar fi pentru mine un mare 
avantaj. In condițiile jocului 
pe teren rapid, cred că pot 
să-i înving și pe Năstase și 
pe Tiriac. Nu mă laud. 
Așs, e ••••<<

SEVER DRON : „Ce-mi do
resc duminică ? Să-mi intre 
prima minge de serviciu, pe 
care mi-am făcut-o acum 
foarte puternică. Dacă-mi 
reușește, nu mă tem de ni
meni, fie că jucăm la Pro
gresul, fie la Florcasca. Ajung 
eu primul la 8 !“

Iată-ne deja în atmosfera 
de turneu, cu emoțiile și 
multiplele sale delicii. Cine 
va cîștiga trofeul pus in joc 
de ziarul „Sportul" ?

Să avem răbdare doar pînă 
mîine dimineață.

DEBUTEAZĂ LA
Brașov 

Buc.
I.E.F.S.

DIVIZIA A 
Masculin 

Steaua — Politehnica 
I.C.H.F. Buc. - Rapid 
Politehnica Galați —
Comerțul Tg. Mureș —

Voința București 
Universitatea Timișoara

— Politehnica București 
Dinamo București — »U” Cluj 

z (aminat)
Feminin

I.E.F.S. — Rapid București 
AS. Armata Cluj —

Voința Brașov 
Crișul Oradea —

Constructorul București 
Mureșul Tg. Mureș —

Progresul București 
Politehnica București — 

Universitatea Cluj 
DIVIZIA B — masculin 

Seria I
Politehnica Cluj —

Medicina Timișoara 
Crișul Oradea —

Știința Sf. Gheorghe 
Știința Petroșani —

Steagul roșu Brașov 
Constructorul Arad —

Universitatea Craiova

16 NOIEMBRIE
Utilajul Timișoara — 

Constructorul Hunedoara
Seria a II-*

‘Farul Constanța — 
A. S. Armata Bacău 

Rapid Buzău —
Progresul București 

Politehnica Iași —
Constructorul Iași 

Petrolul Ploiești —
Academia Militară București 

Universitatea București — 
I.E.F.S.

a diviziei 
feminine se 
16

II 
B 

va 
noiembrie. 

Participă în seria I formațiile 
Metalul Salonta, Medicina Ti
mișoara, A.S.A. II Cluj, Voința 
Sibiu. Sănătatea Satu Mare, 
Voința Oradea, Foresta Arad, 
Voința Tg. Mureș, Universita
tea Timișoara și I.M.F. Tg. 
Mureș ; în seria a Ii-a : Voin
ța București, Arhitectura Bucu
rești, Universitatea București, 
I.E.F.S. II, Rapid II București, 
Politehnic* II București, Olim
pia București, Pedagogic Con
stanța, Politehnica Brașov șl 
Universitatea Iași.

Prima etapă 
pentru echipele 
desfășura la

Sofian, Gh. Vlad, Ian Bălă- 
nescu — I.P.G.G. București; 
Ian Basa — Avîntul M. Cine ; 
Stefan Texe, Alexandru Ta
mas. Ladislau Imrech, Atilla 
Laz&r. Bella Borsos, Alex. 
Toth. Gh. Eidlitz — Agrono
mia Cluj ; Tibor Szabo, Ior
dan Iosub — Tîrnava Odor- 
heiul Secuiesc.

Startul în noul campionat 
se va dai marți. Iată progra
mul primei reuniuni : Dina
mo — I.P.G.G. Buc, Urnava 
Odorheiul Secuiesc — Avîn
tul M. Ciuc. Steaua — Agro
nomia Cluj.

Tr. IOÂN1TESCU

ATLETISM
O combinată masculină 

a cluburilor brașovene. 
Steagul roșu și Politehni
ca, va evolua In Iugosla
via. unde va întâlni selec
ționata orașului Skopje. 
(C. Gruia — coreap. prin
cipal).

MOTOCROS
Campionatul republican 

de motocros continuă, inli
ne, cu desfășurarea etapei 
a Il-a. întrecerile au loc 
pe un traseu ales la mar
ginea orașului Tg. Jiu.

HOCHEI
Arbitrii Florin Gubernu 

și Cornel Sgîncă au con
du* partida dintre Ujpest 
Budapesta și ȚJS.K.A. So
fia, contînd pentru .C.C.E.* 
Returul întâlnirii va ti ar
bitrat de cuplul N. Tur-

ceanu — M. Hușanu. De 
asemenea, N. Turceanu a 
fost invitat să conducă 
dubla partidă Polonia — 
Finlanda, iar Fl. Gubernu 
meciul dintre Polonia și 
R.D. Germană.

lupte
Azi «i ml ine, *e dispută, 

la București, Lugoj, Sla
tina. Galați, Brașov ți 
Oradea. întrecerile fazei 
de zonă a concursului re
publican de toamnă al ju
niorilor. la greco-romane.

BOX
întră 27 octombrie șl < 

noiembrie, boxerii clubu
lui Dunărea Galați vor 
efectua un turneu în Oeho- 
alovacia. uimind aă Întâl
nească ia Bratislava «i 
Zillna, selecționata d« ti
neret * Slovaciei. (T. Sl- 
riopot — ©oresp.j.

ÎNCOTRO, „NOBILĂ ARTĂ ? (II)
Dacă denumirea de „nobilă 

artă” dată boxului amator a 
fost marcată de ghilimele a- 
tunci cînd a fost fo.mulată, 
pe parcursul zecilor de ani a- 
cestea au dispărut, denumirea 
a fost luată în serios, lăsîndu- 
ne să înțelegem că loialitatea 
în intenții și fapte a celor ce 
iși măsoară forțele în ring, 
redarea acestei realități prin 
acțiuni gindite și pregătite in 
cadrul unei evoluții permanen
te, reprezintă ceva foarte a- 
propiat de o nobilă artă, așa 
cum o înțeleg cel care Intr-a
devăr Iubesc boxul, așa cum 
am vrea să o înțeleagă toată 
lumea.

Ar fi păcat dacă am renun
ța atît de ușor la unul cite 
unul din laurii (tr&lucitori ai 
pugilismului amator mondial, 
cuceriți de-a lungul anilor prin 
tehnicitatea, frumusețea șl 
spectaculozitatea boxului pres
tat de un Benvenuti, Popen- 
cenko, Pietrzykowsky, Mc. 
Taggart, Cassius Clay, Titl Du
mitrescu, Mihallc, Negrea, Con
stantin Gheorghiu, Glju |1 
mulți alții.

Ar fi păcat dacă boxul a- 
mator și-ar baza viitorul toc
mai pe elementul care-i de
naturează semnificația, atunci 
cind este urmărită, în exclusi
vitate, forța. Atunci, vocilor 
care de mai multă vreme se 
fac auzite și care neagă boxul 
ca ramură sportivă, li se vor 
alătura altele, din ce în ce 
mai multe, și pe bună drep
tate I

Departe de noi gindul de a 
îmbrățișa ldeea unui box fără 
pumni, a unor meciuri „de sa
lon". Din contră, susținem că 
este foarte bine ca un pugi
list să-și Îmbunătățească, prin
tre altele, și forța de lovire. 
Dar, esențialul în pregătirea 
unui boxer și în desfășurarea 
meciurilor de box trebuie să 
rămină totuși tehnica.

Un boxer adus într-o stare 
de inferioritate și pînă la ur
mă Învins de un adversar care 
cunoaște mai multe procedee 
tehnice, care se deplasează și 
eschivează mai bine, care are 
o pregătire fizică mai bună, 
este stimulat în a-și perfec
ționa aceste elemente, pe cită 
vreme unul învins prin k.o. 
dintr-o lovitură urmărită cu 
Insistență, începe să creadă că 
și el este capabil de așa ceva 
și procedează în consecință. 
Iar cînd acest lucru îi reu
șește, greu îl mai convingi că 
boxul înseamnă gindire în 
ring, înseamnă tehnică, tac
tică, înseamnă sport ! Aceasta 
este (în general) psihologia 
boxerului, care, cunoscută și 
ținindu-se seama de ea, ar pu
tea ajuta la Îmbunătățirea 
multor lucruri.

Poate nu mulți cunosc fap
tul că Stanef, la începutul ca
rierei, era un foarte bun teh
nician. Intr-un meci demon
strativ cu Ciucă (pe atunci 
consacrat), Stanef a entuzias
mat prin claritatea acțiunilor, 
prin deplasările în ring, prin 
frumusețea boxului său. A fost 
suficient ca, ulterior, să-și pu
nă cîțiva adversari „la podea” 
ca să-și formeze convingerea 
că acesta-i boxul, că acesta 
este scopul boxului.

Nu prea departe de adevăr 
ne situăm dacă afirmăm că și 
Giju a început să coboare în
vins treptele ringului, atunci 
cind a uitat că tehnica i-a 
adus centura de campion euro
pean și nu lovitura decisivă

pe care începuse să o caute.
Ultimele mari competiții in

ternaționale ne-au dovedit, 
prin rezultatele boxerilor noș
tri, prin comportarea lor, că 
din punctul de vedere al su
biectului pe care-1 tratăm, noi 
sintem ceva mai departe de 
pericol. Nimeni nu poate afir
ma că boxeri ca Ciucă, Gru- 
iescu, Aurel Dumitrescu, Cu- 
țov, Monea, Alexe și mulți 
alții, componenți ai echipelor 
noastre de seniori, tineret și 
juniori, nu sint bine pregătiți 
la capitolul tehnică. Nimeni 
nu poate contesta faptul că 
boxul românesc și-a creat 
prestigiul, In primul rind, prin 
tehnicitate. Priceperea șl mun
ca neobosită a antrenorilor noș
tri au dus la o îmbinare ar
monioasă șl rezultativă a com
bativității caracteristice tineri
lor noștri cu o tot mai bogată 
gamă de procedee tehnico-tac- 
tice, cu o tot mai bună con
diție fizică.

Pentru noi, răspunsul la În
trebarea car. frămintă azi 
mișcarea pugilistlcă este clar 
șl susținut da fapta i „Viito
rul aparține boxului tehnic 1“, 
iar preocupării* șl munca noas

tră iși Îndreaptă «forturile in 
această direcție.

Există totuși pe undeva un 
adevăr pe care trebuie să-l 
recunoaștem. Oriclt am pleda 
noi pentru tehnică, dacă nu 
ai și pumn, parcă-s prea cu
rajoși adversarii !

Așa este, Gijule, trebuie să 
ne Întărim șl pumnii, să-i fa
cem mai.- simțiți I Dar ține 
mint* : pumnul la un boxer, 
oriclt ar fl de tare, rămîne 
totuși subordonat gîndlril în 
ring, pregătirii fizice, voinței, 
posibilității de a ști să te a- 
propii și să te depărtezi de 
adversar, de a ataca și a te 
apăra, In rezumat pumnul ră- 
mln* mijlocul prin car*-ți eta
lezi tehnica și tactica. Și cu 
cit acestea sînt mai complete, 
cu atlt vel avea convingerea 
că lovitura ta est* mal puter
nică declt a adversarului, cu 
atlt vei' fi tu mai curajos de- 
dt el. Și, In plus, atunci în
cerci și satisfacția de a auzi, 
printre ural* de spectatori, 
spunindu-s* t hîntr-adevăr es
te un mar* boxer 1“

ing. Constantin CHIRIAC

TURNEUL PE CATEGORII DE GREUTATE
La jumătatea drumului

SIBIU. 24 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Ou cel* 
16 meciuri disputate joi sea
ra. turneul pe categorii de 
greutate și-a Înjumătățit pre- 
tendenții la ierarhi* pugilis
tic ă a sezonului autumnal.

între cele patru partide des
fășurate la categoria cocoș 
am remarcat meciul dintre T. 
Nebunoiu (Dinamo Brașov) și 
G. Poțnetcu (Voința Buc.). 
Evoluția celor doi pugiliști 
a fost excelentă, reușind să 
ofere spectatorilor o partidă 
dinamică și extrem de echi
librată. Verdictul arbitrilor 
l-a promovat mai departe pe 
Pometcu. La categoria șemi- 
ușoară. o partidă la fel de 
frumoasă au oferit Ion Ma- 
geri (Rapid Buc.) și fostul ste- 
list. Ovidiu Gorea (Voința 
Reghin). A Învins la puncte 
Gorea.

O partidă extrem de dirză 
s-a desfășurat la categoria 
mijlocie, între I. Olteanu 
(Dinamo Buc.) și I. Petrea 
(Dinamo Brașov). Meciul, ex
trem de dramatic, i-a epui
zat pe amîndoi, dar și pe an
trenori și spectatori. Singurii 
care au fost lucizi in atmos
fera de vacarm — instituită 
de puncte — au foat arbitrii,

car* au dictat o decizie jus
tă i Învingător Ion Olteanu.

Iată celelalte rezultate : 
COCOȘ — R. Ivanciu (Me' 
lui Buc.) b.p. I. Robitu (D.—’ 
nan» Brașov); R. Irânie (Ra
finorul Ploiești) b. ab. II I. 
Gherman (A.S.A. Bacău); I, 
Otvbș (US. C. Turzii) b. p. 
P. Ocică (A.S.A. Tg. Mureș) ; 
SEMIUȘOARÂ i A. Mocanii 
(Dinamo Brașov) b. k o. II 
V. Manea (Electroputere Cra
iova) ; Gh. Roșea (I.S. (3. Tur
zii) b.p. St Stingă (Voința 
Buc.); Gh. Popa (Metalul 
Buc.) b. p. I. Marin (Delta 
Tulcea); SEMIMIJLOGIE ; A. 
Majai (C.S.M. Cluj) b. p. C. 
Stan (Voința Buc.); I. Hodo- 
șan (Metalul Buc.) b. ab. III 
I. Dan (A.S.A. Tg. Mureș); 
N. Streașină (Dinamo Brașov) 
b. p. K. Baca (Tractorul Bra
șov) ; C. Ghiță (DinamoBuc.) 
b. ab. II Gh. Buta (Dinamo 
Brașov); MIJLOCIE i E. Du- 
dea (I.S. Q. Turzii) b. p. V. 
Deșliu (Constructorul Buzău); 
V. Tecuceanu (Rapid) b. p. 
Gh. Constantinescu (Electro- 
putere Craiova); D. Găinaru 
(Crișul Oradea) b. p. L. Varga 
(A.S.A Tg. Mureș).

Oh. IUUȚA

• Avtad în ve
dere participarea 
la Dinamoviada 
de la Praga, în 
perioada 1 —10 
noiembrie, a echi

pelor masculine și feminine 
Dinamo, s-au operat următoa
rele modificări în programa
rea unor partide Dinamo — 
Universitatea Craiova (m) — 
luni 17 noiembrie. Progre
sul — Dinamo (m) — joi 11 
decembrie. Dinamo — Voin
ța Miercurea Ciuc (f) — luni 
27 octombrie (sala Dinamo, 
ora 16), Dinamo — Penicilina 
Iași (f) — joi 20 noiembrie.

• La divizia națională de
juniori Și școlari, în funcție 
de noua structură a anului 
școlar, s-au modificat datele 
de desfășurare ale returului 
și ale turneelor finale, după 
cum urmează : returul: 18
ianuarie — 7 martie 1970, 
turneele finale 8—12 aprilie 
1970. la Sibiu (feminin și 
masculin).

• Echipa Institutului pe
dagogic Bacău s-a retras din 
campionat, astfel că în seria 
a TI-a a diviziei B, feminin, 
vor activa 11 echipe.

• S-a ridicat sancțiunea 
dictată împotriva, jucătoarei 
Lucia Dobrescu (Penicilina 
Iași), pentru nepar.ticiparea la 
lot.

CLASAMENTELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
PE ECHIPE, CATEGORIILE A ȘI B, PE ANUL 1969

CATEGORIA A 
CLASAMENT GENERAL BĂIEȚI 

ȘI FETE
1. C.A.U. I BUC. 8 8 0 0 + 442:16
2. Din. București 8 7 0 1 + 422:14
3. Steaua Buc. 8 5 0 3 + 136:10
4. Județul Cluj 8 5 0 3 + 193:10
5. Județul Brașov 8 3 0 5 — 234: 6
6. Metalul Buc. 8 3 0 5 — 188: 6
7. Rapid Buc. 8 2 0 6 — 86: 4
8. Jud. Prahova 8 2 0 6 — 250 : 4
9. Jud. Argeș 8 1 0 7 — 418: 2

CLASAMENT GENERAL
BĂIEȚI

1. Steaua Buc. 8 7 0 1 215:14
2. C.A.U. I Buc. 8 7 0 1 191:14
3. Dinamo Buc. 8 6 0 2 350:12
4. Județul Cluj 8 5 0 3 79:10
5. Jud. Brașov 8 3 0 5 — 94: 6
6. Metalul Buc. 8 3 0 5 — 138: 6
7. Rapid Buc. 8 2 0 6 — 66: 4
8. Jud. Prahova 8 2 0 6 — 208: 4
9. Jud. Argeș 8 1 0 7 — 328: 2

CLASAMENT GENERAL 
FETE

1. C.A.U. I Buc. 8 8 0 0 251:1b
2. Dinamo Buc. 8 7 0 1 72:14
3. Județul Cluj 8 6 0 2 114:12
4. Metalul Buc. 8 4 0 4 — 50: 8
5. Rapid Buc. 8 4 0 4 — 20: 8
6. Jud. Prahova 8 2 0 6 - 42: 4
7. Jud. Brașov 8 2 0 6 — 130: 4
8. Steaua Buc. 8 2 0 6 — 79: 4
Q. Jud. Argeș 8 2 0 6 —

CATEGORIA B 
SERIA I

90: 4

CLASAMENT
BĂIEȚI ȘI

GENERAL 
FETE

1. S.S.A. Buc. 8 8 0 0 641:1b
2. Jud. Neamț 8 7 0 1 232 :14
1. Județul lași 8 60 2 35:12

4. Județul Bacău 8 4 0 4 — 40: 8
5. C.A.U. II BUC. 8 4 0 4 — 85: 8
6. Prog. Buc. 8 3 0 5 — 97: 6
7. Jud. Constanța 8 3 0 5 — 126: 6
8. Constr. Buc. 8 1 0 7 — 282: 2
9. Județul Ilfov 8 0 0 8 — 287: 8

CLASAMENT GENERAL 
BĂIEȚI

1. S.S.A. Buc. 8 8 0 0 375:18
2. Județul Iași 8 7 0 1 133:14
3. C.A.V. II Buc. 8 6 0 2 93:12
4. Județul nfov 8 4 0 4 — 34: 8
5. Județul Neamț 8 3 0 5 — 25: 6
6. Prog. Buc. 8 3 0 5 — 105: 6
7. Jud. Constanța 8 3 0 5 — 114: 6
8. Județul Bacău 8 2 0 6 — 73: 4
9. Constr. Buc. 8 0 0 8 — 251: 0

CLASAMENT GENERAL
FETE

1. Județul Neamț 8 8 0 0 257:16
2. S.S.A. Buc. 8 7 0 1 266:14
3. Jud. Constanța 8 5 0 3 — 12:10
4. Județul Bacău 8 5 0 3 33:10
5. Constr. Buc. 8 4 0 4 — 31: 8
6. Prog. Buc. 8 4 0 4 8: 8
7. Județul laș! 8 2 0 6 — 98: 4
8. C.A.U. II Buc. 8 10 7 — 178: 2
9. Județul nfov 8 0 0 8 — 253: 0

CATEGORIA B 
SERIA A II-A

CLASAMENT GENERAL
• BĂIEȚI ȘI FETE

1. Jud. Timiș 8 8 0 0 636:1b
2. Județul Bihor 8 7 0 1 319:14
3. Județul Doi] 8 5 0 3 — :10
4. Județul Mureș 8 5 0 3 174:10
5. Jud. Maramureș 8 4 0 4 — 230: 8
6. C.S Șc. Buc. 8 3 0 5 — 145: 6
7. Județul Sibiu 8 2 0 6 — 215: 4
8. Județul Arad 8 1 0 7 - 213: 2
9. Jud. Hunedoara 8 1 0 7 — 330: 2

CLASAMENT GENERAL 
BĂIEȚI

L Județul Timiș 8 8 0 8 379:16
2. Județul Bihor 8 7 0 1 179:14
3. Județul Dolj 8 5 0 3 — 19;10
4. Județul Mureș 8 4 0 4 75: 8
5. Jud. Maramureș 8 4 0 4 80: 8
6. Județul Arad 8 3 0 5 — 61: 6
7. Județul Sibiu 8 2 0 6 —145: 4
8. C.S.Șc. Buc. 8 116 — 130: 3
». Jud. Hunedoara 8 1 0 7 — 198: 2 

CLASAMENT GENERAI»
FETE

1. Județul Timiș 8 8 0 0 266:16
2. Județul Mureș 8 7 0 1 99:14
3. Județul Bihor 8 6 0 2 140:12
4. Județul Dolj 8 4 0 4 10: 8
5. Județul Sibiu 8 4 0 4 — 70: 8
6. C.S.Șc. Buc. 8 3 0 5 — 15: 6
7. Județul Arad 8 2 0 6 — 152: 4
8. Jud. Hunedoara 8 10 7 — 132: 2
9. Jud. Maramureș 8 0 0 8 — 150: 0
REZULTATE DIN CAMPIONA
TUL REPUBLICAN PE ECHIPE 

DIVIZIA A
CLUJ: Cluj—Argeș 186—96 (122— 

55 ; 64—41) ; Cluj — Prahova 177— 
113 (114—67 ; 63—46) ; Argeș — 
Prahova 129—137 (78—89 ; 51—48) î 
cîteva dintre cele mai bune re
zultate : bărbați ; 100 m — V. Să- 
rucan 10,7 ; A. Darvaș 10.8 ; 400 
m — V. Bogdan 49,8 ; 200 m — A. 
Darvaș 21.8 ; 800 m — F. Purghel 
1:53.0; N. Gagiu 1:53,7; 110 m.g.
— V. Suciu 14,7 ; S. Satmari 14,7; 
înălțime — A. Șepci 2.00 ; lungi
me — V. Sărucan 7.22 ; disc — 
C. Socol 47,50 ; I. Vasiloiu 46,80; 
femei : 400 m — A. Jacab 57,1 : 
800 m— A. Jacab 2:15,7 ; lun
gime — L. Jinga 5,50 : greutate
— E. Andreescu 12.24 : disc — 
O. Cataramă 55.72 ; E. cataramă 
45,54 ; suliță — E. Neacșu 44,88.

DIVIZIA B
LAȘI : lași — Neamț 114—120 

(30—53 ; 34—«7) ; Iași — Bacău 
120-106 (81—48 ; 39—58) ; Neamț
— Bacău 120—92 (57—51 ; 83—41) ; 
bărbați ; 200 m — C. Nemeș 22,1 ; 
400 m.g. — V. Cosma 56,6 ; 1 500 m 
obstacole — M. Păduraru 4:19,2 ; 
disc — I. Armean u 43,70 ; femei : 
200 m — M. Filip 26,1 ; greutate — 
M. Cocuț 14,00 ; suliță — M. Lo- 
ghin 38,52.

GIURGIU : Ilfov — Constanța 
91—128 ; Ilfov — Constructorul 
88—93 ; Constanța — Constructorul 
109—79 ; bărbați : 110 m.g. — F. 
Grigore 15,5 ; înălțime — P. Stă- 
nășel 1.96 ; ciocan — I. Chirllâ 
46,24 ; femei : lungime — O. Ta- 
bița 5,50 : disc — M. Micu 41,94.

TG. MUREȘ : Timîș — Bihor 
159—123 ; Timiș — Mureș 162—109; 
Bihor — Mureș 158—125 : bărbați: 
100 m — A. Kurunczi 10,9 ; 400 m
— E. Tobias 49,5 ; înălțime — 
C. Dosa 1,94 ; greutate — P. Ro
man 13,01 ; suliță — R. Moș 58,68; 
femei : 100 m - M. Satmari 12,6; 
8Oo m — E. Silaghi 2:19,8 ; disc
— M. nu 46,28 ; suliță — E. Lazea 
42,70.

*) Duminică dimineață și după- 
amiază va avea loc la Cîmpulung 
Muscel meciul de baraj pentru 
calificarea în divizia națională A 
între echipa Școlii sportive de 
atletism din București și echipa 
reprezentativă a județului Timiș. 
Dată fiind valoarea apropiată a 
celor două echipe, sînt de aștep
tat întreceri strînse. Trebuie să 
menționăm că echipa Școlii spor
tive de atletism participă pentru 
prima oară în divizie și că este 
alcătuită în totalitate din ju
niori.

Uzina de anvelope „DANUBIANA"
cu sediul în București, 

Prelungirea sos. 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 
tn meseria de .Operator 
la fabricarea anvelopelor*.

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

Sa primesc candidați din 
orașul București și județul 
Ilfov.

Tn timpul școlarizdrU se 
acordâ o indemnizație lu
nară și abonamente tine
rilor car* au posibilitatea 
sâ facă naveta pe ruta 
București—Giurgiu și Bucu
rești—Oltenița.

Informații suplimentare 
se pot obține la Uzina de 
anvelope «Danubiana* — 
Serviciul învâfdmtnt, tele
fon 23 42 80, interior 154.

IN CADRUL FESTIVALULUI FILMULUI SOVIETIC. 
AZI LA CINEMATOGRAFUL „REPUBLICA"

—i-----—... regia: _    __
STANISLAV ROSTOTKf!

BOSS

VIACE5LAV TIHONOV 
IRINA PECERNIKOVA 
NINA MENȘIKOVA 
OLGA JIZNEVA

MARELE PREMIU
MOSCOVA 1969
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In derby-ul etapei, Dinamo București față-n fafă fostul ei antrenor 9 Va 
da Crișut o strălucire in plus sărbătoririi semicentenarului ? I 9 Vor profita Oble

ef comp, de degringolada UT A e<! 5 9 Ozon $t JiuL— pentru a doua oara

cinstea marii sărbători „U- 
50“. Deci, clujenii vor avea 
ocazia să vizioneze un med 
mare !“

Mai mult ca sigur că la 
Cluj va juca următoarea for
mație : Baumgartner (Kalo
na) — Balogh, Sărac, E. 
Naghi, Popovici, Sătmârea- 
nu II. Cociș, Suciu, Kun II, 
Harșani, Casai.

L GHIȘA 
coresp. principal

In divizia b

LIDERII JOACA IN DEPLASARE

Capitaiă in acest sezon 9 Pali și Moldoveanu— adversari ai... Petrolului in meciul 
de miine & Care pe care: Ivăncescu sau Sătmăreanu ? 9 Pregătește Dobrin vreun

UNELE 
INDISPONIBILITĂȚI 
LA F. C ARGEȘ™

,,codou“ pentru debutantul gol-keeper al clujenilor' O Are vreo șansa 

A S. Armata Tg. Mureș la Bacău ?

BAZIL MARIAN 
AȘTEAPTĂ...

FOSTA ECHIPA
învinși duminica trecută 

la Pitești, constănțenii sînt 
deciși să aline durerile su
porterilor lor (provocate de 
categoricul eșec) oferindu-le 
o victorie în fața liderului. 
Bazil Marian a ținut în a- 
ceastă săptămînă patru an
trenamente. Farul a întîlnit 
joi, într-un meci-școală, echi
pa de tineret-rezerve a clu
bului.

Farul va alinia miine ur
mătoarea formație probabilă : 

Antonescu,

șovschi, Moț, Domide, Fl. Du
mitrescu. Deci, va reintra Gor- 
nea, în timp ce e posibil ca Le- 
reter să fie jucător de re
zervă.

ȘT. IACOB 
coresp. principal

VAL DE ACCIDENTĂRI 
LA UNIVERSITATEA 

CRAIOVA

Sofia : Suciu — Sătmăreanu, 
D. Nicolae, Hăimăgeanu, Vigu, 
Dumitriu III, Negrea, Ștefâ- 
nescu, Tătaru, Voinea, Manea. 
După cum se vede, noutatea 
constă în reintrarea 
naiului Sătmăreanu.

intemațio- 
(G. DINU)

Ștefănescu

1^*
■w

'tufan

Stoica, Mareș, Pleșa, Tăna- 
se, Badea, Sasu, Tufan, D. 
Popescu, S. Avram.

DINAMO BUCUREȘTI 
TINTESTE 

PRIMA VICTORIE. 
TN DEPLASARE

Dornici de a rămîne 
primul loc în clasament, 
namoviștll bucureșteni s-au 
pregătit asiduu în vederea 
partidei de la Constanța cu.. 
Bazll Marian, fostul lor an
trenor.

Miercuri, Dlnamo (mal pu
țin Deleanu, Dinu, Ghergheli, 
Radu 
mitrache 
pa 
drept 
ment 
toate probabilitățile, 
norul

pe 
di-

Du-Nunwelller 
toți 

tricolorilor), 
; partener de 

lotului național. După 
.......... . antre- 

Nicușor va trimite mîi
ne în teren 
Coman — 
Stoenescu, 
gheli, Dinu, 
Nunwelller, 
cescu. N-ar 
riția în formație a lui... Ion 
Pîrcălab, revenit, în ultima 
vreme, la sentimente mai 
bune.

șl 
în echi-
a
antrena-

aervit

următorul „11“ : 
Ștefan, Pîrvu, 

Deleanu, Gher- 
Sălceanu, Radu 

Dumitrache, Lu- 
fi exclusă apa-

U.T.A. LA DRUM, 
FĂRĂ' DUMITRESCU

Textillștil arădeni s-au pre
gătit temeinic în această săp- 
tlmlni, sub conducerea antre-

fiorilor L Reinhardt și T. Jur- 
că (Dumitrescu suferind de 
spondiloză e plecat pentru o 
cură de tratament balnear). 
U.T.A. a jucat joi cu echipa 
de tineret, iar formația ce va 
fi aliniată la Craiova are, In 
prezent, următoarea componen
tă probabilă : Gornea — Blrău, 
Bacoș (Lereter), Pojonl, Cza- 
ko IL Axente, Fetescu, Bro-

Există multe semne de între
bare in legătură cu alcătuirea 
formației Universității pentru 
meciul cu U.T.A. După amica
lul de joi, cu Electroputere, 
cîștigat cu 4—0 de către stu- 
denți (autorii golurilor : Bă
lan — 3, Neagu — 1), dr. V. 
Frînculescu avea motive să 
fie tare Îngrijorat : „Nu știm 
cum vom găsi pentru dumini
că 11 jucători apți de joc, 
căci Niculescu, Mincă, Ivan. 
Strimbeanu și Bitlan sînt ușor 
accidentați, folosirea primilor 
trei fiind, în special, incertă. 
Ne vom preocupa de recupe
rarea lor imediată și sperăm că 
vom izbuti măcar In cazul ul
timilor doi. în aceste condiții, 
formația pe care contăm la 
ora actuală, dar care va putea 
suferi modificări chiar în ziua 
meciului, este următoarea : 
Oprea — Deselnicu, Popa, Bit
lan, Velea, Strimbeanu, Boșo- 
teanu, Martinovici, Neagu, O- 
blemenco și Bălan".

ȘT. GURGUI 
corespondent

STEAGUL ROȘU
CU ECHIPA STANDARD...

După ce miercuri, stegarii 
brașoveni au învins cu 2—0, 
intr-un meci de verificare, pe 
divizionara C, Oltul Sf. Gheor- 
ghe, (prin golurile marcate

. - - - LA BRAȘOV
STfcACUL, ROȘU - STEAUA

-Șl OttA.STEAGUL" 
-JARE MUME oștea 
NOROCOA&L.. , 

-ASIA NE-AR MAI LlPSlZ..

■u

de

Balint și Gyorfi), ei și-au mu
tat cartierul general în Poiană, 
unde antrenorul Valentin Stă- 
nescu și-a supus elevii unor 
antrenamente riguroase.

Au lipsit de la pregătire 
Adamache, Ivăncescu și Pes- 
caru, aflați în Polonia cu re
prezentativa olimpică, și Dră- 
goi, încă nerestabilit. In com
pensație, însă, au reapărut în 
formație Triștii accidentați, Ja- 
maischi și Rusu, care au de
monstrat poftă de joc.

întrebat asupra formației pe 
care o va utiliza duminică. Va
lentin Stănescu a declarat că 
se va folosi, probabil, de ace
iași jucători care au apărat 
culorile Steagului roșu în ulti
mele partide oficiale. Este vor
ba de Adamache — Ivăncescu, 
Jenei, Olteanu, Penzeș, Radar, 
Balint, Necula, Pescaru, Flo- 
rescu, Gyorfi.

C. GRUIA 
coresp. principal

O SINGURA NOUTATE 
LA STEAUA : REINTRĂ 

SĂTMĂREANU !
Antrenorul secund al mili

tarilor, Șt. Onisie, ne-a Infor
mat asupra echipei pe care, de 
comun acord cu Șt. Covaci, in
tenționează să o trimită pe ga
zonul stadionului Tineretului 
din Brașov. Este vorba, în li
nii mari, de echipa care a în
vins marți seara pe Ț.S.K.A.

PORTARUL BAY 
A REVENIT TN LOTUL 

MUREȘENILOR
Jucătorii mureșeni și-au făcut 

bagajele pentru Bacău, unde Ii 
așteaptă un joc —- -dificil. Ei

folosit fiecare zi a săptămînii 
pentru antrenamente, punînd ac
cent pe tehnică șl pregătire fi
zică.

Marți, echipa Iul Petre Stein
bach a avut ca adversar for
mația locală Lemnarul (din 
campionatul județean) pe care 
a depășit-o cu 5—2 (puncte 
marcate de Caniaro, Dodu, Nagy, 
Makay șl Trăznea). A doua zi, 
mureșenii au jucat cu Gloria 
Bistrița (scor 2—0, goluri înscrise 
de Nagy și Balint).

Se semnalează revenirea in 
lot a portarului Bay, care, pro
babil, ișl va face reintrarea. 
Pentru partida de la Bacău, 
mureșenii nu s-au stabilit asu
pra formației Cert este că vor 
deplasa următorul lot : Solyom, 
Bay, Sleam, Szollosy, Dondoș. 
Toth, Czako, Ciutac, Hajnal, 
Mocanu, Caniaro, Lucacl, Nagy, 
Trăznea. (L Păuș, corespondent 
principal).

ZILE „DE VTRF" PENTRU 
DINAMO BACĂU...

Jucătorii băcăuani au sosit din 
Norvegia, făcînd popas pentru 
o zi In București. Ei au plecat 
ieri spre Bacău, sosind aseară.

în lotul dinamoviștilor dom
nește optimismul, mal ales după 
rezultatul bun Înregistrat la Oslo. 
După toate probabilitățile, an
trenorul Valeriu Neagu nu va 
aduce modificări formației care 
a jucat miercuri la Oslo, decit 
in cazul unei defecțiuni de ul
tim moment...

Astfel că duminică, mal mult 
ca sigur că spectatorii băcăuani 
vor avea din nou ocazia să 
vadă la... lucru, următorul .11”: 
Ghiță — Comănescu, Nedelcu, 
Velicu. David - Vătafu, Duțan 
- Ene Daniel, Dembrowschl. 
RugiubeL Băluță.

DinamoviștU privesc eu aten
ție jocul cu mureșenii. In ace
lași timp. Insă, ei se gindesc 
cu... atenție mărită și la partida 
de miercuri (returul cu Skeid 
Oslo). Patru zile .de vlrf” deci, 
pentru echipa Dir.amo Bacău .. 
(Hie Iancu, corespondent prin
cipal).

NICI O SCHIMBARE 
LA RAPID

Ce a făcut Rapidul, săptâmir.a 
aceasta T A susținut, după cum 
se —------- * ------------------ștle. un med de antrenamenx

Incepînd medul
la _____ ______ ...__.___
treze această diferență, încheind 
partida cu 5-3. Feroviarii și-au 
dat seama, ca atare, că nu e 
bine să-l lase pe cel de la Jiul

_____ _____ _ de
2-0, T.U.G a reușit sâ păs-

AU FOST DESEMNAT! FINALISTII
T

u j CAMPIONATULUI NAȚIONAL
La sfîrșitul săptămînii tre

cuta s-au încheiat întrece
rii» semifinalei campionatu
lui republican individual mas
culin de șah pe anul în curs. 
Lupta pentru obținerea drep
tului de a juca în finală a 
fost foarte dîrză, fapt ilus
trat de clasamentele finale 
ale celor șase grupe:

BUCUREȘTI — Grupa I : 
V. Georgescu 10'/2, Th. Ghi- 
țesdu, C. Botez și C. Rado
vici 10, V. Țacu 8, M. Șabă 
7țZt, C. Miron 6'/2, V. Demian 
și P. Mateescu 6, C. Hogaș 
41/,, V. Isac 4, R. Dumitrașcu
3, Gh. Cernea și V. Alexe 
2'/s (14 particîpanți).

Grupa a Il-a: M. Pavlov 
ll>/2, Em. Reieher 10, S. Se
gal și S. Grunberg 9, V. Stoi
ca 8, C. Rădulescu și D. Be
na 7>7j, C. Dumitrașcu șl D. 
Volf 6, M. Cruceanu 5'/2, Gh. 
Martin 5, M. Vîț 2‘A, M. Flue- 
raș 2, P. Teodorescu l‘/2 (14 
part.).

SUCEAVA — D. Bondoc 
și Tr. Stanciu 10, Em. Ungu- 
reanu și Gh. Gavrilă II 9, 
Al. Chescă, Sasu, Ducșoara 
Ad. și C. Mitrofan 8, D. Ghiz- 
davu (!) și A. Ghilea 5>/2, 
Ad. Marcovicl 5, M. Florea,
I. Rokaly și M. Tufă 3'/2, Th. 
Pranițchl 2>/2 (14 part.).

TIMIȘOARA — Ș. Neamțu
II, C. Partoș 10’/2, Ed- Nacht 
9, S. Teodorescu 8'/2, N. Ili- 
jin 8, D. Zara 7>/2 (!), A. Ker- 
tesz 6 și W. Ott 5'/2, Z- Ker- 
gy I, L. Pogorevici, E. Gal 
și L. Lencuș 4'/2, I. Biriescu
4, K. Klein 3>/i (14 part.).

BRĂILA — Gh. Mititelu 
și Gh. Varabîescu 10'/2, M. 
Tratatovici 9]/2, M. ~ ’
9, P. Carp, C.

C. Apostol 3, M. Prisecaru 
2>/2, R- Stan 1 (14 part.).

ORADEA — Iuliu Szabo 8, 
I. Fischer, L. Horvath și A. 
Buză 6>/2, T. Csarko și M. 
Suta 5*/2, C. Drozd și I. La- 
zăr 4'/2, Iosif Szabo 3>/z, Z. 
Nagy II 3, A. Szabo I (11 
part.).

Finala se va desfășura în
tre 12 noiembrie și 5 decem
brie în București. In afara 
celor 18 calificați din etapa 
semifinală vor mai participa: 
marele maestru Fl. Gheor
ghiu, maeștrii internaționali 
dr. O. Troianescu — campio
nul țării —, V. Ciociltea și
D. Drimer. Deci, o finală cu 
22 particîpanți.

In ședința Biroului F.R.Ș. 
din 21 octombrie s-a stabilit 
și lotul participantelor la fi
nala campionatului feminin, 
programată între 11—27 
noiembrie la Piatra Neamț. 
Iată lista finalistelor: Mar
gareta Teodorescu, Alexandra 
Nicolau. Elisabeta Polihro- 
niade, Rodica Reieher, Eleo
nora Jianu. Maria PogorevicI, 
Gertrude Baumstark, Suzana 
Makai, Maria Desmireanu, 
Veturia Simu, Ana Aposto- 
lescu. Emilia Chiș, Margare
ta Frîncu, Rodica Crăciun, 
Ioana Miroslav, Lia Bogdan.

T. N.

Mititelu

Chiricuță 
Vasile și C. 

Zărnescu 8, M. Rădulescu 7 
(retras cu 2 runde înainte de 
sfîrșit), I. Bucătaru 5'/2, O. 
Scy^jan g. Guzgulea 4,

să ia vreun avans ia parhda de 
miine...

Echipa giuieșteană a făcut Joi 
un antrenament „tare-. după 
care întregul lot a plecat la 
pădurea Bâr.easa. pentru odih
nă șl relaxare. Cit privește for
mația ce va fi opusă Jiului, ea 
va fi, după toate probabilitățile, 
aceeași din jocul cu Steaua. De 
altfel, nici n-ar putea fi ope
rate schimbări esențiale. Năstu- 
rescu și Straț nefilnd încă apri 
de joc. Poara va a apărată de 
Răducanu, decis, se pare. să 
ofere spectatorilor și cronicari
lor subiecte mai piăc-ate legate 
de persoana sa. Meciul cu Jiul 
este un bun prilej In aceasta 
direcție.

JIUL PROMITE 
UN JOC BUN

Jiul a avut doi .sparrtng- 
parteneri” In această sâptămină. 
de fapt in cadrul aceluiași mec. 
de pregătire. Jucînd o repriză 
cu echipa de tineret. seniorii 
s-au mișcat bine, înaintarea, in 
special, dovedind o mare poftă 
de joc și înscriind patru goluri. 
In celelalte 45 de minute. Jiul

Fotbal‘șxa piteșterd a-an pre
gătit intens pentru meciul cu 
C.F.R. Cluj, echipă eu care se 
:r.tCr.ese pentru prima oară in
tr-un joc oficial.

Medul, aparent 
me, trezește totuși r.eiinișta da
torită indisponibilității 
cMDd. a lui Barba 
spectaL De asemenea este puțin 
probabilă folosirea portarului 
N-euiescu $1 a nu.fiocașulu. Nutu. 
Ultimul este ușor accidentat 
după Lt_r.de antrenamente.

In aceste eorattyt. formația 
care va fi almiatâ in partida 
de duminică pare să fie urmă-

fir* probțe-
_-.or ju- 

!n mod

toarea : Ariciu — Pigulea, 
teanu, Vlad, Ivan II - 
nescu, Prepurgel 
rescu.
Jercan. ____

ILIE FE1EANU. coresp.
(Roșu), Radu.

Ol- 
ștefi- 

Clrciumă- 
Dobrin,

în cele două serii ale 
diviziei B, nici una din 
echipele cu pretenții la 
promovare nu a reușit să 
se desprindă din pluton, 
lupta pentru ocuparea po
zițiilor „din față" fiind 
extrem de strinsă. Liderii 
s-au schimbat pînă acum 
aproape la fiecare etapă, 
diferențele de puncte din
tre ei și ocupantele locu
rilor 8 cifrindu-se doar 
la două puncte! Numai 
.la subsol* lupta este 
deocamdată neinteresantâ, 
calmă, fără... scintei. căci 
Știința Bacău, Sportul stu
dențesc, Progresul Brăila, 
Chimia Rm. Vilcea ți Gaz 
metan Mediaș s-au insta
lat cu autoritate pe ulti
mele locuri.

Simpla lectură a meciu
rilor etapei de mîine — a 
X-a — ne prezintă cîteva 
întâlniri-derby : Ceahlăul 
P. Neamț — Progresul 
București. Progresul Brăi
la — Portul Constanța. 
Minerul Baia Mare — Va
gonul Arad. Olimpia Ora
dea — C-S.M. Reșița, Ri
pensia Timișoara — Elec
troputere Craiova.

Progresul București are 
o sarcină ingrată la 
Piatra Neamț, unde va în-

cerca — cum ne mărturi
sea mai deunăzi antreno
rul Victor Stănculescu — 
să scoată măcar un punct, 
pentru a nu pierde teren 
în favoarea Metalului 
București, presupusă în
vingătoare în jocul cu 
Gloria Bîrlad. Al doilea 
derby al seriei I se dispu
tă la Brăila, între echi
pa locală Progresul (du
minica trecută a surcla
sat pe Gloria Bîrlad, 5—1) 
și Portul Constanța, per
manentă 
cui I.

Lidera
Vagonul Arad, echipa sim
paticului Macavel, se de
plasează la Baia Mare, 
acolo unde C.S.M. Sibiu a 
fost detronată săptămîna 
trecută de la șefie. In 
eventualitatea unei victo
rii a gazdelor, fotbaliștii 
din Sibiu, favoriți în par
tida cu C.F.R. Timișoara, 
vor urca din nou în vîr- 
ful piramidei. Olimpia 
Oradea primește vizita 
unui adversar (C.S.M. Re
șița) obișnuit să adune 
puncte în deplasare, iar 
Ripensia Timișoara pe a 
unuia (Electroputere Cra
iova) cu aceleași „apu
cături*. (d. v.)

candidată la lo-

seriei a doua,

a primit replica echipei Minerul 
Aninoasa. Peronescu, Cotormani 
șl ceilalți au fost ținuți in șah 
de apărarea oaspeților, foarte 
aglomerată și doritoare, firește, 
de a rezista echipei din ,A". 
Ceea ce a șl reușit. Scor : 0-0.

Ca de obicei. Ozon nu pleacă 
in deplasare cu gindul de a se 
apăra. „Băieții sint pregăt.ți 
din toate punctele de vedere — 
ne-a spus el — și sper că, o 
dată cu un joc bun, vom rea
liza și un rezultat onorabil”. 
Jiul va alinia formația : Stan — 
Tonca, Georgescu, 
hai f----------------
Sandu ___ ______
Marinescu (Achim), L 
tin,

(Georgevici). 
i (Libardi).

Stocker, Mi- 
Cotormani, 
Peronescu, 

Constan-
Naidin.

I. ZAMORA, coresp.

STEFAN CÎRJAN: 
„MORALMENTE SÎNTEM 
ABSOLUT OBLIGATI 

CÎSTIGĂM I"
SĂ

Clujul, în aceste zile, 
te fi asemuit cu un 
brazilian în carnaval. Euforia

poa- 
oraș

semicentenarului „U* a inun
dat bâtrina Napoca. ȘL cum 
este normal, fotbaliștii se 
află și de data aceasta in 
prim plan. Toată lumea aș
teaptă duminică victoria lor 
ca un corolar al marii săr
bători. Ștefan Cîrjan a fost 
mai lapidar ca oricind : „Mo
ralmente. Mteai absolut 
obligați să rișligăm. Și vom 
face totul — ci nd spun totul 
mă refer intii la 
— pentru victorie”.

După partida de 
cu O.FJ4. Beograd.
au efectuat cite două antre
namente zilnic. Se anunță 
reintrarea lui Anca și Ior
dache. în rest, formația care 
a cîștigat miercuri : Moldo
van — Crețu. Pexa, Solomon, 
Cimpeanu. Anca, ~ 
Iordache. Mustățea, Muntea- 
nu, Barbu.

V. MOREA 
coresp. principal

ANTRENORUL VLAD : 
„CLUJENII VOR VEDEA 

UN MECI MARE I"

spectacol

miercuri 
studenții

Bungău.

După acel incredibil 0—4 
pe teren propriu, Crișul a 
efectuat pregătiri intense in 
ultima săptămîni. Joi. prima 
formație a evoluat in com
pania echipei de tineret (3 
reprize a 30 de minute), reu
șind să câștige cu 5—0. Băie
ții antrenorului Vlad sini a- 
nimați de dorința reabilită
rii, lucru destul de greu de 
realizat, dacă ținem seama 
că -U“ susține cu această 
ocazie meciul semicentena
rului.

întrebîndu-1 ce părere are 
despre acest joc, antrenorul 
Vlad ne-a declarat : „Pentru 
noi partida va fi foarte di
ficilă. Sin tem hotâriți să rea
lizăm împreună cu băieții lui 
Ștefan Cîrjan un spectacol 
pe măsura manifestațiilor or
ganizate zilele acestea in

UNDE MERGEM?
AZI

BASCHET : Sala Floreasca. 
de la ora 15,30 : Universitatea
— I.E.F.S. II (m.B), Steaua —
Politehnica Brașov (m. A),
I.E.F.S. — Rapid (LA), I.C.H.F.
— Rapid (m.A).

POLO : Ștrandul Tineretu
lui, ora 16,30 : Rapid — Vasu- 
tas Budapesta, meci amical 
internațional.

VOLEI : sala Progresul, de 
la ora 16,30 : Aurora — I.E.F.S., 
Medicina — Electra (m.B), Pro
gresul — Rapid (f.A) ; sala 
Constructorul, de la ora 17,30 : 
Universitatea — A.S.E., Con
structorul — Viitorul (f.Ei.

16) : Voirfța București — C.S.M. 
Reșița ; arena Constructorul 
(ora 16) : Laromet București — 
Gloria București ; arena Giu
lești (ora 16) : Rapid - Petro
lul Ploiești, partide programate 
in cadrul campionatului divi
ziei A (f).

CĂLĂRIE : Baza hipică din 
calea Plevnei, de la ora 14,30 : 
Cupa României.

JUDO : Sala Giulești. de la 
orele 17,30, 
tive nr. 1*, 
Selecționata 
hoslovacia).

Ploiești (j.m.) ; ora 13,15 ; Șc. 
sp. nr. 3 Buc. — Liceul Tîr
goviște (j m.) ; stadion Giulești, 
ora 9.30 : ~ * *
ria (j.t).
Lie. nr. 1

Rapid — Lie. Victo- 
ora 10,30 : Rapid — 
Slatina (j.tn.).

Ștrandul Tineretu-POLO :
lui, de la ora 10 : Progresul 
- C.S.M. Cluj, Rapid — I.E.F.S., 
Dinamo — Vagonul, meciuri 
In cadrul diviziei A.

„Cupa Școlii spor- 
Rapid București — 
orașului Brno (Ce-

MlINK

POPIC1 : Arena Giulești,
ora 8 : Rapid — C.F.R. Timi
șoara ; arena Voința: Voința 
— Petrolul Ploiești, partide din 
cadrul campionatului diviziei 
A (m).

LUPTE : sala Dinamo, de la 
ora 16,30 : faza pe municipiu 
a concursului republican de 
toamnă al juniorilor (greco- 
romane).

POPICE : Arena Voința (ora

HANDBAL : stadionul Tine
retului, ora 9 : Școala sportivă 
nr. 1 Buc. — Voința Brăila (j.f), 
ora 10 : Șc. sp. nr. 2 Buc. — 
Șc. sp. Constanța (j.f.), ora 11: 
I.E.F.S. — Rulmentul Brașov 
(f.A), ora 12 : Șc. sp. nr. 1 
Buc. — Liceul L L. Caragiale

LUPTE : sala Floreasca, de 
la ora 9,30 : reuniunea a 
doua a concursului republican 
de toamnă al juniorilor - faza 
pe municipiu (greco-romane).

VOLEI, Sala Giulești, ora 8: 
Rapid — Viitorul (m.j.), Steaua

C.F.R. CLUJ LANSEAZĂ 
UN NOU PORTAR

In anim spre Pitești. fotba
liștii de la C.F.R. Cluj au fă
cut un popas la Rm. 
unde au susținut un med 
antrenament cu divizionara 
Chimia. Localnicii, jucînd

vncea. 
de 
B.

______ . cu
multă ambiție, au atacat puter
nic in repriza a doua, obținind 
victoria : 3-2 (1—fi).

Ovidlu Hulea, unul din antre
norii clujenilor, nu ni s-a pă
rut neliniștit din cauza acestui 
rezultat. „Toată lumea — a spus 
ei ne consideră victime si
gure In jocul cu F. C. Argeș. 
Desigur, un meci in deplasare, 
cu echipa lui Dobrin, înseamnă 
o grea problemă pentru orice 
echipă. Dar.„“.

In formație, o singură noutate: 
rezerva de portar. Un debutant, 
Cristea, ne dă speranțe că se 
va număra intr-o zi printre por
tarii noștri de nădejde... Spe
răm să nu ne înșelăm. Poate 
că meciul de miine ne va oferi 
prima confirmare. Titular va fi 
Insă Nagel.

DRAGOMIR ROȘIANU 
corespondent

ATACUL PLOIEȘTEAN 
IN MARE VERVĂ...

Cu toate că la prima vedere 
partida cu Politehnica Iași 
pare ușoară, petroliștii s-au 
pregătit toată săptămina cu 
multă conștiinciozitate. Miercuri 
ei au susținut un joc-școală 
cu echipa de tineret, atacul 
dovedind o mare eficacitate 
(scor 10—1). Dar, din nefericire, 
cu această ocazie s-a accidentat 
fundașul Florea. ceea ce-i 
creează greutăți antrenorului C. 
Cernăianu în alcătuirea for
mației. în cazul că pină dumi
nică el nu va putea fi recupe
rat, în locul lui va evolua H- 
nărul Cringașn. Iată și forma
ția probabilă : M. Ionescn (Vi- 
șan) — N. lonescu, Bădin, Flo
rea (Cringașn), Gruber, Din- 
cuțâ, Moraru. Opri șan, Moca
nu, luhasz, Grozea.

A. VLASCEANU 
coresp. principal

...DAR IEȘENII AU PRINS 
GUSTUL PUNCTELOR
După un început greoi, se 

pare că studenții din dealul 
Copoului au revenit la linia de 
plutire. Victoria categorică de
ținută In ultima etapă in fața 
brașovenilor a readus încre
derea în rîndul băieților lui 
Ș. Justin și. de ce n-am spu
ne-o, o altă „atmosferă" in 
„dulce tirgul leșului". Deși 
Petrolul dovedește, de la meci 
la meci, o formă 
studenții nu se 
nainte învinși și

tot mai bună, 
consideră 
speră

di-

celțină in .cetatea petrolului" 
puțin un punct. In drum spre 
Ploiești, ei au jucat joi la 
Birlad cu divizionara B. Glo
ria. pe care au lntrecut-o cu 
4—2 (0-2). autorii golurilor
fiind Iordache, Lupulescu. 
Incze IV și Marica. Duminică 
Politehnica va intra pe teren 
cu urmă torul - .11"
- Pal. lanul.
I.upulescu. Contardo, 
Cuperman. Marica.

E. SOLOMON 
corespondent

Iordache 
Alccu, Gavrilă, 

Incze IV, 
Simionaș.

— Unirea Tricolor Brăila, Ra
pid — Universitatea Craiova 
(m.A). C.P.B. — Voința M. 
Ciuc (f.A), Lie. Matei Basarab
— C.C.S. (m.j.) : sala Dinamo, 
de la ora 8 : Tînărul Dinamo- 
vist — Șc. sp. Ploiești (m.j.), 
Medicina — Farul, Dinamo — 
C.S.M. Sibiu (LA.), Dinamo — 
Viitorul Bacău (m.A). Șc. sp. 
nr. 2 — Dinamo (f.j.) ; sala 
Constructorul, ora 8 : Construc
torul — Șc. sp. nr. 3, Viitorul
— Cutezătorii (f.j.), Spartac
— Corvinul Deva (f.B), Șc. sp. 
nr. 1 — Rapid (f.j.) ; sala Pro
gresul, ora 8 : Șc. sp. nr. 1 — 
Șc. sp. nr. 3, Steaua — Dinamo, 
Progresul — Petrolul Ploiești 
(m.j.).

CAIAC-CANOE. Lacul He
răstrău, de la ora 7,30 : „Cupa 
de toamnă”.

CICLOCROS. Traseu stadio
nul Steaua (bd. Ghencea), de 
la ora 10 : „Cupa Steaua".

CĂLĂRIE. Baza hipică din 
calea Plevnei, de la ora 9,30 : 
„Cupa României”.

V
• Aminarea unor partide In

Aseară, in ședința Biroului 
federal, antrenorul echipei na
ționale Angelo Niculescu a 
prezentat planul de pregătire 
in vederea meciului de la 16 
noiembrie, cu Grecia.

Pentru jocul de verificare 
cu Vojvodina Novl Sad, de la 
29 octombrie, au fost convocați 
următorii jucătorii : portari — 
Răducanu, Adamache, fundași 
— Sătmăreanu, Lupescu, Hăl
măgeanu, Dan, Deleanu, Mo- 
canu, mijlocași — Dinu, Gher
gheli, Radu Nunweiller, înain
tași — Grozea, Domide, Do- 
brin, Dumitrache, Tufan, Lu- 
cescu, C. Radu.

Reamintim că la acea dată, 
miercuri 29 octombrie, bâcăua-

Meciuri omologate

CU
Deoarece partidele FLACĂ

RA ROȘIE BUCUREȘTI — 
DACIA PITEȘTI și TORPE
DO ZĂRNEȘTI — MEDICI
NA TG. MUREȘ, din campio
natul diviziei C, nu s-au 
disputat (Dacia și Medicina 
neprezentindu-se) Comisia 
centrală de competiții și dis
ciplină a Federației române 
de fotbal a hotărît să omolo
gheze aceste meciuri cu re
zultatul de 3—0 în favoarea 
echipelor Flacăra roșie Bucu
rești și, respectiv. Torpedo 
Zărnești.

Mîine, in
Stadionul Republicii, ora 

13,15 : Rapid — Jiul Petro- 
ora 

A) ; 
11 : 

(div. 
Pe- 

Sta- 
ora 11 : 
Poiana

șani (tineret-rezerve), 
15 : Rapid — Jiul (div. 
Stadionul Metalul* ora 
Metalul — Gloria Bîrlad
B) , ora 13: Metalul — 
trolul Berea (juniori) ; 
dionul Politehnica, 
Sportul studențesc ■ 
Cîmpina (div. B), ora 13 : 
Sportul studențesc — Comer
țul Alexandria (juniori) ; te
ren Laromet, ora 11 : Tehno- 
metal — Cimentul Medgidia 
(div. C), ora 13 : Tehnome- 
tal — Cimentul Medgidia (ju
niori) ; teren Voința, ora 9,15: 
Șc. sp. nr. 2 București 
sp. Energia București 
niori), ora
Electrica Constanța (div. C), 
ora 13 : Voința — Progre
sul Balș (juniori) ; teren Au
tobuzul, ora 11 : Autobuzul 
— Caraimanul Bușteni (div.
C) , ora 13 : Autobuzul — 
F. C. Argeș (juniori) ; teren 
Sirena, ora 11 : Sirena — 
Prahova Ploiești (div. C), ora 
13 : Sirena — Prahova Plo
iești (juniori) ; teren Steaua, 
ora 15: Steaua — Fortul 
Constanța (juniori) ; teren

Șc.
(ju-

11 : Voința —

divizia A
nii Ghiță și 
parte la 
Eacău —

Dembrovschi iau 
jocul retur Dinamo 

Skeid Oslo.
★

a preîntimpina unele 
de jucători-selecțio- 

aminarea
Pentru 

accidente 
nabili, s-a hotărît 
jocurilor F. C. Argeș — Dina
mo București și Universitatea 
Craiova — Steaua, din cadrul 
etapei a Xl-a.

în felul acesta, jocurile res
tanță, mai vechi și mai noi, 
se vor disputa după următo
rul program : miercuri 26 no
iembrie: PETROLUL — STEA
UA și F. C. ARGEȘ — DINA
MO BUCUREȘTI ; miercuri 3 
decembrie : RAPID - PETRO
LUL și UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — STEAUA.

Tot aseară s-a hotărît ca e- 
tapa a XH-a, programată ini
țial pentru 19 noiembrie, să se 
dispute cu o zi mai tîrziu, joi 
20 noiembrie.

VA JUCA 
PE ALT TEREN
Comisia centrală de compe

tiții si disciplină a Federației 
române de fotbal a analizat 
modul cum s-a desfășurat 
meciul Viitorul Gheorghieni— 
Chimia Făgăraș și a hotărît 
să ridice dreptul de organi
zare pe o etapă pe teren pro
priu echipei Viitorul Gheor
ghieni pentru Insuficiente 
măsuri organizatorice.

Capitală
Electronica, ora 13 : Electro
nica Obor — Electrica Con
stanța (juniori) ; teren Olim
pia, ora 13 : Flacăra roșie 
București — Petrolistul Bol
dești (juniori).

ARBITRI SUSPENDAȚI
Colegiul central al arbitri

lor de fotbal a hotărît sanc
tionarea arbitrilor A. Toth, 
O. Uyhely și A. Sike (toți din 
Oradea) cu suspendarea pe 
timp de două săptămîni pen
tru. că s-au prezentat cu în- 
tîrziere la meciul Olimpia 
Satu Mare — Ripensia Timi
șoara.

RESTANȚĂ ÎN DIVIZJA C
La Bîrlad s-a disputat me

ciul restanță (etapa a 7-a) din 
campionatul diviziei C. seria 
a Il-a .dintre A.S.M. Tecuci— 
S.U.T. Galați, care 
iat cu rezultatul 
(1—0).

E. SOLOMON

s-a înche-
de 1-0

— coresp.

LOTO-PRONOSPORT
Programul concursului Pro

nosport de mîine cuprinde, 
după cum am mai anunțat, 
întreaga etapă a campiona
tului diviziei A de fotbal din 
țara noastră și cinci partide 
din campionatul italian. Acest 
fapt trebuie să vă determi
ne să depuneți buletinele din 
vreme, astăzi fiind ULTIMA 
21.

Vă prezentăm acum pro
gramul concursului Prono
sport nr. 44 de duminică 
2 noiembrie a.c. : I : Elve
ția — Portugalia ; II: Dina
mo București — U.T. Arad ; 
III: Politehnica Iași — F.C. 
Argeș ; IV : Crișul — Steagul 
roșu ; V : A.S.A. Tg. Mureș 
— Rapid ; VI : Jiul — Uni
versitatea Craiova ; VII : Fa
rul — Dinamo Bacău ; VIII : 
C.F.R. Cluj — Petrolul ; IX : 
Știința Bacău — Metalul 
București; X : Metrom Bra
sov ~ Politehnica Galați ;

XI : Metalul Tîrgoviște — 
Portul ; XII : Olimpia Satu 
Mare — Minerul Baia Mare ; 
XIII : Gaz metan — C.F.R. 
Arad.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 24 
OCTOMBRIE

EXTRAGEREA I : 3 81 19 
65 80 28 78 52 40 63 21 13

FOND DE PREMII : 520.569 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a : 50 
48 69 30

FOND DE PREMII : 272.601 
lei.

Plata premiilor pentru a- 
ceastă tragere se va face 
astfel:

în Capitală de la 1 no
iembrie pînă la 9 decembrie 
1969, inclusiv ;

In provincie de la 4 no
iembrie pînă la 9 decembrie 
1969, inclusiv.

Lt_r.de


DE IÂ C, M. DE SKEEf, &• COMĂRNISCHÎ TRANSMITE

• România pe locul 8 — 9 după prima zi • Sovieticul Turanov
a doborit toate talerele O Azi, va fi desemnata echipa

ÎN C. C. E.
LA HANDBAL
BUDAPESTA, 24 (Ager- 

nres). — La Budapesta s-a 
disputat primul meci dintre 
echipele Honved Budapesta 
si Hafnarjardar (Islanda), 
contînd pentru „Cupa campio
nilor europeni" la handbal 
masculin. Victoria a revenit 
handbaliștilor maghiari cu 
scorul de 28—17 (12—8).

Returul acestei întîlniri se 
va desfășura la 2 noiembrie, 
la Reykjavik,

Turneele zonale de șah EL SHAFFEI 
ÎNVINGE

campioana a lumii

ATENA. — La jucarea par
tidelor întrerupte, Fl. Gheor
ghiu n-a reușit sâ-1 învingă 
pe Siaperas, jocul 
du-se cu remiză. în fruntea 
clasamentului au trecut Hort 
și Matulovici, fiecare cu 12 p 
(Hort a cîștigat partidele cu 
Hiibner și Nicevski ; iar Ma
tulovici l-a învins pe Wright). 
Urmează: Hiibner si Jansa 
ll‘/2 p. Gheorghiu 11 p. 
Csom 9>/2 p.

încheîn-

VIENA. — După 13 runde 
în turneul zonal de șah de 
la Gloggnitz (Austria) con
duce Uhlmann (R.D. Germa
nă) — 9 p, urmat de Portisch 
(Ungaria) — 8l/a (1) p, Anders
son (Suedia) — 8 (1) etc. 
Maestrul român Dolfi Drimer 
ocupă locul 8 cu 7 (1) p.

PE STILWELL

(prin tele- 
o vreme 

schimbătoare,

P.

PANORAMIC
SPORTIV
EXTERN

LISABONA. — în partida 
centrală din runda a doua, 
la Portimao (Portugalia), Gli- 
gorici l-a învins pe Boboțov. 
Alte rezultate: Visier — Fi
lip 0—1 ; Schumacher — Sa- 
borido 1—0 ; Schaufelberger— 
Mariotti 0—1 : Cordovil — 
Lewy 0—1 ; Bilek — Durao 
l—0.

LONDRA. 24. — Turneul 
internațional de tenis cotat 
cu „Cupa Dewar" a continuat 
la Stalybridge (Cheshire) cu 
desfășurarea partidelor din 
cadrul sferturilor de finală 
ale probelor de simplu. In 
turneul masculin, 

(Republica
Ismail el 

»' ArabăShaffei
Unită) l-a întrecut cu 6—4. 
6—2 pe Graham Stilwell 
(Anglia), iar englezul M. Cox 
l-a eliminat cu 4—6. 6—2.
6—2 pe compatriotul său G. 
Battrick. R. Hewitt (Republi
ca Sud-Africană) a dispus cu 
6—1. 6—0 de vest-germanul 
H. Plotz.

FRAȚII PETTERSSON N-AU REZISTAT TEMTAȚIEI

După agitata săptămină 
cu preponderență fot
balistică, datorită că

reia comentariile abundă și 
acum în coloanele presei de 
specialitate (sau, cum spunea 
un hîtru, în orice grup mai 
mare de... 
iată-ne în 
piro : doar 
ționale mai 
rezultate. Nu e mai puțin 
adevărat că odihna va fi 
scurtă și pasiunile legate de 
marile competiții internațio
nale, pentru noi în prim plan 
cele europene, vor reizbucni. 
curînd-curînd.

In ciclism, a sosit ora con
turilor, a bilanțurilor 
și a velodromurilor a- 

coperite. Ce e drept, în ur
mătorul panoramic vom mai 
avea de comentat o ultimă 
cursă tradițională a rutieri
lor („Trofeul Baracchi") și, 
foarte probabil, tentativa de 
record al orei pe care o va 
întreprinde belgianul Bracke, 
la Ciudad de Mexico. Nu este 
exclus ca 
culeagă și ultimele flori ale 
unui sezon 
lebri. Pînă atunci, la ordinea 
zilei (și a... nopții) sînt curse
le de 6 zile, înșiruite într-o 
autentică salbă: Dortmund, 
Madrid, Frankfurt! Abunden
ța acestor întreceri, departe 
de a fi întîmplătoare, face 
parte din contraofensiva care, 
incercînd să evite declinul 
curselor de pistă din Occi
dent, a relansat combinația 
sport-spectacol. Bineînțeles, 
nu fără a recurge la substan
țiala contribuție financiară a 
firmelor comerciale...

Scrisori primite de la, 
relativ numeroși, citi
tori atestă un interes 

nebănuit pentru lumea curse
lor de cai. Sezonul este, in
tr-adevăr, în toi. Trăpașii din 
R. F. a Germaniei au oca
zia să capete... zăhărelul de 
la proprietari și driveri: la 
Gelsenkirchen, „Cupa Stuten" 
(2 000 m); la Farmsen, „Cu
pa Hamburg" (1500 m); la 
Mariendorf, „Marele Premiu 
Mariendorf" (4 200 m); la 
Dinslaken, „Calul de Aur" 
(1 700 m). In cursele de ga
lop, proba internațională „Cu
pa Weinberg", găzduită de 
hipodromul din Frankfurt, 
deține capul de afiș.

două persoane), 
pragul unui res- 
campionatele na- 
agită rubricile de 

e 
că odihna

tot belgienii să

care i-a făcut ce-

Prima adversară a „XV“- 
lui nostru reprezenta
tiv, selecționata R. F. a 

Germaniei, primește, la Ham
burg, replica rugbyștilor ce
hoslovaci, de asemenea viitori 
adversari, in luna ce urmea
ză, ai jucătorilor români. 
Luind în considerare foarte 
realistul raport valoric, nu 
putem pronostica meciuri 
foarte dificile in compania 
acestor două formații. To
tuși, bunul obicei al trimi
terii de antrenori-observatori 
la partidele oficiale ale ad
versarilor ar putea fi... creat 
și tn rugby. Chiar dacă va
loarea presupusă a echipelor 
cu care ne vom întrece în
tr-un viitor foarte apropiat 
pare încă prea mică pentru 
a ne îngrijora, abordarea, cu 
adevărat metodică, a parti
delor oficiale ni se pare a fi 
de rigoare.

Cunoscuții cicliști suedezi 
frații Gosta. Sture. Erik și 
Tomas Pettersson, vor activa.

Deși existența patinoare
lor artificiale permite 
alunecarea pe oglinda 

de gheață pînă și în echi
pament de... ștrand, tot ră
coarea de toamnă e cea care 
dă semnalul efervescenței 
competiționale. Sînt în plină 
desfășurare meciurile contînd 
pentru turul I al „Cupei cam
pionilor europeni". Bineînțe
les, lupta pentru titlul de cea 
mai bună echipă de club eu
ropeană îi va avea ca prota
goniști pe hocheiștii sovietici 
și pe cei cehoslovaci. Prezin
tă, deci, interes crescut ști
rile ce ne sosesc din cam
pionatele U.R.S.S. și Ceho
slovaciei de hochei, tn orice 
caz. maeștrii sovietici ai pu
cului nu se dezmint, iar cla
samentul golgeterilor campio
natului unional arată o efica
citate excepțională: Petrov 
21, Mihailov 19, Firsov și 
Harlamov (primii patru cla
sați) cîte 16 puncte înscrise! 
Toți apără culorile liderei, 
Ț.S.K.A. Moscova...

Intre timp, patinatorii 
cu nume sonore se an
trenează intens, avind 

ca obiectiv apropiat modifi
carea tabelelor de recorduri 
și ca obiectiv de perspectivi 
prima întrecere olimpică de 
iarnă din Asia, Jocurile de 
la Sapporo.

G. RUSSU-ȘIRIANU

liov (U.R.S.S,), Gllmar (S.U.A.). 
Topp (U.R.S.S.), Lafond (Fran
ța) cîte 73 t, 7—17. Gh. Sencovici 
(România), Peno — campion eu
ropean (Franța), Petrov — cam
pion olimpic (U.R.S.S.), Serov 
(U.R.S.S.), Beneșh (U.R.S.S.). Far
fan (Columbia), Provence (S.U.A.). 
Pirmames (Austria), Nuccio (Ita
lia), Korolklevlcz (Polonia), Bul
ba (U.R.S.S.) cite 72 t.

In competiția feminină, pe pri
mul loc se află Gurvicl (U.R.S.S.) 
șl Ortinz (Mexic), cu cîte 72 de 
talere lovite.

Trecînd In revistă clasamentele, 
se poate observa că formațiile U- 
niunll Sovietice, Poloniei șl Sue
diei îșl confirmă valoarea ridi
cată. Mai ales, trăgătorii sovie
tici au fost la înălțime, toți cel 
7 înscriși in competiție ocupînd 
locuri fruntașe. Formidabil a tras 
Turanov, care n-a greșit la nici 
un taler. La echipe au suferit 
pierderi importante selecționatele 
S.U.A., Franței, R.F. a Germa
niei șl Greciei. întrecerile primei 
zile, care au
io ore, »-au 
ria șl, totuși, 
tul campion
Jattar, a înscris 25 de puncte, din 
tot atitea posibile. SImbătă se va 
trage cea da * doua manșă de 
75 t, după care va fi cunoscută 
echipa campioană mondială.

Constant s-a comportat Gheor- 
ghe Florescu, care a totalizat un 
punctaj maxim de 70 t (24 + 23+23), 
în schimb Dumitru Danciu n-a 
izbutit decît 67 t (22+21+24), e- 
voluția Iul înscriind o linie sl- 
nitbasă. Al patrulea component 
al echipei, Gleb Pintilie, a obți
nut cel mal bun rezultat în se
ria a doua (25 t), iar în celelalte 
a ținut un număr egal de ta
lere : 22. El a ratat, mai ales, ’ 
simplu (postul nr. 2) talerul 
la cabina mare șl la dlublă, 
treilea taler (postul nr. 6).

Echipa noastră a marcat deci 
în prima zi a mondialelor un 
punctaj general de 278 t (totalul 
pe serii : 93+94+91), ceea ce re
prezintă un plus de trei puncte 
față de cifra de la europenele de 
la. Versailles, ziua întll. După 
prima manșă România se află 
înaintea unor echipe puternice, 
ca de exemplu, -S.U.A., 'R.F.G.* 
Franța, Argentina. Grecia etc.

CLASAMENT PE ECHIPE : 
U.R.S.S. 291 t, 2. Polonia 286 t. 3. 
Suedia 282 t, 4—5. Columbia, 
Chile 281 t, 6—7. Japonia, Spania 
280 t, 8—9. România, Italia 278 t, 
10—11. S.U.A., Finlanda 176 t. 
12—13. Franța, R.F. a Germaniei 
275 t, 14. Grecia 271 t. 15. Argen
tina 263 t, 16. Cuba 261 t. 17. Ca
nada 252 t.

CLASAMENT INDIVIDUAL : L 
TURANOV (U.R.S.S.) 75 t, fi Ga- 
basa (Venezuela) 74 t, s—4. zava-

SAN SEBASTIAN, 24 
fon). Beneficiind de 
mal bună, deși 
125 de concurențl, dintre care 11 
femei și 13 juniori, reprezentînd 
32 de țări și 17 echipe, au por
nit, vineri dimineața, pe poli
gonul Guadamendi, din frumoasa 
stațiune spaniolă San Sebastian, 
la o întrecere extrem de dură, 
la capătul căreia cel mai buni 
vor fi răsplătiți cu titlurile su
preme, cele de campioni ai lumii 
ia skeet (talere aruncate din 
turn).

Capriciile atmosferice au făcut 
ca la ora de debut a competiției 
să plo<uă șl tocmai atunci să 
tragă primul nostru reprezentant, 
Gheorghe Sencovici. Dar cu toate 
dificultățile întîmplnate, el și-a 
Inaugurat prezența la actuala e- 
dlție a mondialelor realizînd 
punctaj maxim intr-o serie. 25 de 
talere lovite din 25. La fel de 
precis a tras Sencovici și in se
ria următoare, reușind să „spar
gă" toate cale r 25 de 
pentru ca în cea de a treia șl 
ultima serie a zilei, el să nu 
doboare decît 22 de talere, fiind 
probabil obosit și vădit stinghe
rit de razele soarelui care ve
neau din față. Eforturile solici
tate trăgătorilor la aceste între
ceri sînt deosebit de mari. Tră
gătorii noștri, de exemplu, s-au 
trezit la ora 6 dimineața, la 7,30 
au fost pe poligon și unii dintre 
ei mai concurau la ora 17.

talere,

la 
de 
al

1.
durat mal bine de 

Încheiat pe întune- 
ln ultima serie, fos- 
al lumii, chilianul

cu începere de la 1 ianuarie, 
ca profesioniști în echipa 
italiană „Ferretti". Ei au ac
ceptat să semneze un contract 
pe o perioadă de 2 ani. 
Gosta. în vîrstă de 29 de ani, 
va fi căpitanul acestei forma
ții,care va avea sediul la 
Terrenie. In apropiere de o- 
rasul Pisa. 6ei 4 frați vor 
participa, pe data de 2 no
iembrie. la ultima lor cursă 
ca amatori.

URTAIN: AL 20-lea
K. 0. CONSECUTIV

Estudian-

Telefoto: A. p. agerpres

spaniol de catego-
Jose Manuel Ibar

Combin, 
l însin- 

purtat pe o

O piesă rușinoasă din do
sarul meciului — 
tes — Milan : jucătorul 
milanez Nestor C 
acoperindu-și fața 
gerată, este 
brancardâ și evacuat de 
pe teren. Cupa Intercon
tinentală a fost cucerită 

cu sacrificii.. .

C. M. DE JUDO

CONTINUA URMĂRILE REPRESIVE ALE FINALEI DE LA BUENOS AIRES

JAPONEZII 
DOMINĂ

în prezența a 6 000 de spec
tatori. au început la Ciudad 
de Mexico campionatele mon
diale de judo. încă din pri
ma zi. care a programat me
ciuri în cadrul categoriilor 
semigrea și grea, s-au înre
gistrat surprize, cea mai mare 
constituind-o eliminarea ma
relui favorit al categoriei 
grea, olandezul Ruska (deți
nător al titlului), de către 
belgianul De Wandeleer. Lo
cul I i-a revenit însă sporti
vului japonez Shuji Suma, 
care a dispus în finală de 
vest-germanul Glahn. Medalii 
de bronz au fost atribuite 
japonezului Matsunaga și so
vieticului Onașvili. La "cate
goria semigrea medalia de 
aur a fost cucerită de japo
nezul Fumio Sasahara, iar 
cea de argint i-a revenit 
vest-germanului Herman. So
vieticul Pokataiev și japone
zul Kawabata au obținut me
dalii de bronz.

Boxerul 
rie grea 
Urtain continuă seria succe
selor. In meciul desfășurat la 
Vigo, el l-a făcut k.o. în repri
za a doua pe americanul Al 
Bank. Aceasta a- fost cea de-a 
20-a victorie consecutivă rea
lizată înainte de limită de 
Urtain.

ÎS—. -wve—e.-j

Trei jucători de la Estudiantes au lost arestați! R. 0. GERMANĂ
BUENOS AIRES 24 (Agerpres). 

— Președintele Argentinei, Juan 
Carlos Ongania a criticat cu as
prime, într-un comunicat oficial, 
atitudinea jucătorilor de la clu
bul „Estudiantes la Plata" în 
cursul meciului retur din cadrul 
„Cupei Intercontinentale", dis
putat miercuri la Buenos Aires 
tn compania formației italiene 
A.C. Milan. Se știe că, în timpul 
partidei, jucătorii argentinieni au 
practicat un fotbal de o duritate 
care amintea „coridele", doi din
tre el fiind chiar eliminați de pe 
teren de către arbitru.

FLORETA FEMININĂ ROMÂNEASCĂ
Sl-A CONFIRMAT CLASA
Dacă la ediția precedentă a 

’ . - canada,
man ni

(echipa 
de cam- 
la Hava- 

lioretistelor.
care

MONDIALA
C.M. de scrimă, 
satisfacțiile cele 
le-au oferit floretlștii 
României cucerea titlul 
pioană a lumii), acum, 
na. a fost rîndul

Ca martori oculari, care am 
împărțit cu întregul lot al țării 
emoțiile întrecerilor, putem afir
ma că n-am văzut niciodată pe 
floretistele noastre attt de ho- 
tărîte să Învingă. In acest scop, 
ele șl-au mobilizat toate resur
sele, s-au Impus totodată prin- 
tr-un Inegalabil spirit de dă
ruire.

Ținem să facem aceste subli
nieri, cu atît mai mult cu cit 
una dintre componentele echipei. 
Ileana Drimbă, a Intrat în con
curs, în finala probei, încă ne- 
restabllltă după un accident su
ferit la individuale. O elongație 
a nervului sciatic, ivită în semi
finale. a obllgat-o să stea In 
pat, în toate pauzele dintre asal
turi. Deși nerestabilită, ea a ac
ceptat răspunderea de a evolua 
la echipe, suportînd cu stoicism 
durerile, foarte acute mal ales 
in acțiunile cu fandare. O a 
doua sportivă, Olga Orban-Szabo 
a fost accidentată în asaltul cu 
Samușenko, ultimul de altfel, 
care urma să decidă echipa cam
pioană : la scorul de 2—2, re
prezentanta țării noastre a primit 
o lovitură-ricoșeu in piciorul 
drept, soldată cu o rupere de 
tesut muscular, destul de gravă. 
Asaltul s-a întrerupt pentru cl- 
teva minute (unii s-au grăbit să 
afirme că Olga va abandona I), 
floretista noastră a primit îngri
jirile cuvenite, după care, cu o 
vigoare — parcă — sporită, a re
luat asaltul, dînd decisiv două 
tușe magistrale, pe paradă ri
postă, șl care au adus României 
titlul suprem.

Singure aceste argumente ar ti 
fost suficiente pentru a înțelege 
în ce condiții dramatice a sus
ținut echipa noastră finala. A 
existat, însă, și un factor co
rectiv, de o inestimabilă impor
tanță. Finala a adus pe planșa, 
alături de Ileana Drîmbă și Olga 
Orban-Szabo, o trăgătoare ex
trem de combativă (așa cum 
n-am fi bănult-o niciodată 1), luci
dă și inteligentă, pe Maria Vi- 
col. Posesoare a unei tehnici de- 
săvîrșlte. gîndind tactic flecare 
acțiune, Maria Vicol a fost de 
departe eroina competiției pe 
echipe, sportiva care a adus cu
lorilor țării maximum de victo
rii. învinsele el — trei campioa
ne mondiale (Gorohova, Sa- 
mușenko, Zabelina) și o cam
pioană olimpică ( Novikova). Su
perb buchet de succese, care în
cununează anii de muncă dâ- 
ruiți scrimei de către o sportivă 
talentată, serioasă și modestă.

Cu toate ca n-a reușit să-și 
aproprie nici o victorie, cea 
de a 4-a componentă a echipei, 
Suzana Ardeleanu, are merite 
mari, pentru evoluția ei cura-

din 
mai

joasă. Îndeosebi în asalturile cu 
Novikova șl Gorohova, aducînd 
echipei tușe foarte prețioase la 
ora bilanțului.

Cît privește pe cea de-a cin- 
cea floretistă din lot. Ana Ene. 
ea a făcut și acum dovada mul
tiplelor ei . "/
însă, că absența îndelungată de 
la pregătire (a reluat antrena
mentele abia in ultimele două 
luni) a Impledicat-o de a-ș. 
etala întreaga-i valoare. Ea n-a 
rezistat, în primul rind din 
punct de vedere fizic, marato
nului de la Ciudad Deportiva.

posibilități- Păcat,

Individualele feminine de flo
retă ne-au oferit argint prin 
Ileana Drimbă. Performanța este 
excelentă in condițiile de care 
am amintit. SI așa, totuși, ea 
a reușit să cîștige de patru ori 
(4—1 la Rejtâ, Gapals șl Samu- 
șenko și 4—3 la Clrkova). Ma
rea majoritate a specialiștilor 
sînt încredințați că. fără gravele 
erori de arbitraj din asaltul Ga- 
pais — Novikova (franțuzoaica 
a condus cu 3—1, după care a 
fost pusă de două ori în gardă, 
deși dăduse tot atitea lovituri 
valabile) Ileana Drîmbă ar Ii 
primit medalia de aur. In acei 
moment al finalei, principala el 
urmăritoare, Novikova, niș acu
mulase decît două victorii șl n-ar 
fi putut Încheia turneul decît 
cu maximum 3...

Remarcabilă la individuale, a 
fost și comportarea Măriei Vi 
col, căreia i-a suris de puțin un 
loc în finală. Ea a avut, în semi
finale, același număr de victo
rii ca șl Novikova șl Samu- 
șenko (3), floretistele sovietice 
beneficiind doar de un tușave- 
raj mal bun.

11 CUPA ROMÂNIEIu
Acest maraton pe planșă, 

care este Cupa României, la 
scrimă, a debutat cu proba 
masculină de floretă al că
rei cîștigător — Tănase Mu- 
reșanu — s-a făcut cunoscut 
nu în duelul direct cu Ionel 
Drîmbă — așa cum se presu
punea — ci cu cîteva asal
turi mai înainte. Succesul lui 
Mureșanu a început să se 
prefigureze în al 12-lea a- 
șalt 
pe 
(cu 
lui' 
mal
Habala (cu 5—3) asupra cam
pionului olimpic. Dar acest 
succes a fost consolidat de 
Mureșanu însuși în asaltul 
cu Țiu pe care l-a cîștigat

al lui... Ionel Drîmbă 
care acesta l-a pierdut 
3—5) în fața impetuosu- 
Costescu și s-a conturat 

bine după victoria lui
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Pentru mulțl a constituit o 
suprizâ eliminarea Olgâi Orban. 
Szabo. în turul 2. Sportiva noas
tră a întâlnit. Inițial, două tră
gătoare cu un stil foarte alam
bicat, care numai scrimă n-au 
făcut (Rodriguez și Mackenzie), 
în plus, ea n-a putut depăși — 
ca altădată — «complexul- Rejto.

Comunicatul cere Federației ar- 
gentiniene de fotbal și serviciilor 
de poliție să ia măsurile necesare 
pentru a se evita producerea pe 
viitor a unor asemenea incidente 
reprobabile.

In urma comunicatului prezi
dențial, poliția argentlniană a 
arestat trei jucători aparținind 
clubului Estudiantes : Alberto Po- 
letti. acuzat de infracțiune la re
gulile în vigoare privind desfă
șurarea manifestațiilor 
pe Lujan Manera, vinovat 
eeeași infracțiune, și pe 
Aguire Suarez, inculpat 
agresiune repetata contra 
torilor milanezi. Cei trei au fost 
transportați la închisoarea 
Devoto, unde așteaptă să 
decațl. El vor fi pasibili 
pedeapsă de cel puțin 30 
închisoare.

Din Buenos Aires se 
totodată că echipa A. C. Milan a 
putut părăsi în sfîrșit 
argentlniană, după 
franco-argentinian 
bin a fost eliberat 
dispoziția expresă 
tuluL Acesta, escortat de poliție,

sportive, 
de a- 

Ramon 
pentru 

jucă-

Villa 
fie ju
de o 

de zile

anunță

capitala 
ce jucătorul 

Nestor Com- 
din arest, la 
a șefului sta-

a putut ajunge la aeroport, unde 
era așteptat de coechipierii săi.

Trofeul „Cupei Intercontinenta
le", simbolizat de o minge de 
fotbal așezată pe pat™ coloane, 
a avut și el de suferit de pe 
urma incidentelor care s-au pro
dus după meci. Cînd Italienii s-au 
trezit cu cupa în mîini, au putut 
observa că balonul se turtise !

Totodată, Federația argentiniâ- 
nă de fotbal a luat severe măsuri 
împotriva unor jucători ai echi
pei Estudiantes. Portarul echipei, 
Alberto Poletti, a fost suspendat 
pe viață, Iar A. Suarez nu va 
avea drept de joc 30 de meciuri. 
De asemenea, el nu va mai putea 
evolua intr-un joc Internațional 
timp de 5 ani. în ceea ce-1 pri
vește, pe jucătorul Manera, aces
ta a fost suspendat pentru 20 de 
meciuri și i s-a luat dreptul de a 
juca Intr-o partidă internațională 
pe o perioadă de 5 ani.

Agențiile internaționale de pre
să subliniază că este po
sibil ca acești trei jucători să 
fie condamnați șl la închisoare pe 
o perioadă de 30 de zile, deoa
rece s-au făcut vlnovațl de în
călcarea legii privind buna des
fășurare a competițiilor sportive.

PENTRU MtUC
După rezultatul de egalitate 

(2—2) dintre R. D. Germană și 
Italia din primăvara acestui an, 
mulți comentatori au acordat 
fotbaliștilor peninsulari prima 
șansă de calificare. Acum însă, 
după ce selecționata R.D. Germa
ne a învins Țara Galilor In de
plasare (3—1) ea a preluat con
ducerea In clasament (5 p), avlnd 
Insă cu un joc mai mult decit 
„Squadra Azzurra" (3 p). Echipa 
Italiei va susține ambele jocuri pe .----------------.------ - _ ...
la 
R. 
la 
în 
țeles dacă Italia cîștigă 
galezii) va pleca In Mexic, 
scor egal, va urma un meci su
plimentar, pe teren neutru.

Dar iată ctîeva amănunte de la 
jocul 
putat _____ ____ ___
R. D. Germane, excelent pregătl-

a obținut un rezultat foarte 
bun. Aplicînd o tactică de păs
trare a balonului, o defensivă 
prudentă, oaspeții au contraata
cat vijelios și surprinzînd apăra
rea galeză au realizat 3 goluri în 
9 minute !

După o repriză în care nu s-a 
înscris nici un gol, echipa R. D. 
Germane a condus la un moment 
dat în a doua parte a jocului 
cu 3—0, prin punctele marcate de 
vogei (min. 53), Frenzel (min. 
52 și 62). Apoi, galezii au redu^- 
scorul prin Powel în min. 83. Re J 
zultat final 3—1 pentru R.D.*;. 
Iată formațiile aliniate în partida 
de la Cardiff : R. D. GERMANA: 
Croy — Frassdorf, Urbanczyk, 
Bransch, Seehaus, Kdrner, Stein, 
Irmscher, L6we, Frenzel, Vogel. 
ȚARA GALILOR : Sprak — Ro
driguez, Thomas, Hennessy. En
gland, Powel, Durban, Reece, 
Krzywicky, Davies, Toshack.

TORRES, SCOS
DIN ECHIPA

PORTUGALIEI!
teren propriu : cu Țara Galilor 

4 noiembrie șl cel decisiv cu 
D. Germană, la 22 noiembrie, 
Neăpole. Echipa învingătoare 
această ultimă partidă (blneîn- 

jocul cu 
La

preliminariile campionatului

de la Cardiff, dls- 
mlerctfri, unde echipa

In
mondial, la 2 noiembrie, ia Ber
na, echipa Portugaliei va întâlni 
formația Elveției. In vederea a- 
cestei Întîlniri — care nu mai vi
zează primul loc In grupa I — 
antrenorul echipei portugheze, 
Jose Marla Antunes, a declarat 
că va prezenta următoarea for
mație probabilă : Damas, Con- 
ceicao, Humberto, Battista, Hila- 
rlo, Goncalves, Rolando, Perez, 
Nelson (Guerrelra), Eusebio, Ma- 
rlnho.

Tiberiu STAMA

lleana Drîmbă (in dreapta) in asaltul din finala mondială. 
Elena Novikova..'.

Adversară, campioana olimpică, 
Foto : PRENSA LATINA

: T. MUREȘANU SI A. PONGRAȚ’ ’ J PRIMII ClSTIGĂTORI

Profesionismul se apără!
(Urmare din pag. 1)

destul de ușor cu 5—2. După 
rezultatul nesatisfăcător din 
campionatele naționale, Tă
nase Mureșanu a reușit — 
acum — să se impună din 
nou printre fruntașii floretei 
noastre. Este un succes me
ritat pentru că — exceptînd 
cîteva momente de tensiune 
nervoasă — el a acționat calm, 
cu o fermă voință de a în
vinge, culegînd o suită im
presionantă de victorii, pînă 
în ultima întîlnire — cînd, 
deconectat de certitudinea 
succesului — a cedat 
Drîmbă cu 2—5.

Drîmbă a terminat pe lo
cul II, lăsîndu-ne impresia 
(ca și ceilalți componenți ai 
lotului de la Havana) că nu 
a depășit perioada de reacli-

lui

în- 
săi,

interca- 
merito- 
și Cos-

de flo-

matizare. El a fost urmat 
deaproape de coechipierii 
Țiu și Ardeleanu, între aceș
tia și cel de-al patrulea muș
chetar diu lot, Falb, 
lîndu-se cu rezultate 
rii tînărul Ursovici' 
tescu.

Clasamentul probei
retă-băieți: 1. T. Mureșanu 
(Universitatea București) 14 v;
2. I. Drîmbă (Steaua) 13 v ;
3. M. Țiu (Steaua) 12 v (tuș- 
averaj 43—67) ; 4. Șt. Arde
leanu (Steaua) 12 v (43—65);
5. G. Ursovici (Progresul) 11 v;
6. C. Costescu (Universitatea 
Buc.) 9 v; 7. I. Falb (Steaua) 
8 v (51 tp) ; 8. P.
(Universitatea Buc.) 
(57 tp).

Habala
8 v

în proba de spadă, proble
ma învingătorului s-a rezolvat 
și mai ușor, medicinistul din 
Tg. Mureș, Anton Pongraț, de- 
tașîndu-se categoric la începu
tul ultimei treimi a întrecerii. 
Din cele 14 asalturi susținute, 
el nu apierdut decît două (la 
Moldanschi și la Bărăgan, am
bele cu 5—4). Pongraț a reedi
tat rezultatul de anul trecut

Clasamentul probei de spadă: 
1. A. Pongraț (Medicina-Tg. 
Mureș) 12 v ; 2. Șt: Moldanschi 
(Steaua) 9 v (47 t.p.) ; 3. I. 
Sepeșiu (Steaua) 9 v (48:64) ; 
4. N. Marinescu (Steaua) 9 v 
(48:60) ; 5. N. Istrate (Steaua) 
9 v (51 t.p.) ; 6. Al. Mironov 
(Electroputere-Craiova) 8 v ; 7. 
N. Iorgu (Steaua) 7 v (50 t.p.); 
8. C. Bărăgan (Steaua 7 v (51 
t.p.).

ținta vehemenței critice a’ ce
lor care repudiau profesionis
mul. cînd — în realitate — 
fotbaliștii aceștia reprezentau, 
si cont’nui s-o facă, fondul 
valoric '.uperior al sportului 
cu balonul rotund. Exploata
rea lor era tratată astfel uni
lateral.

Programele internaționale, 
comune atît formațiilor pro
fesioniste cît și celor de a- 
matori. i-au pus, cu regula
ritate. pe unii în fața celor
lalți iar, de curînd, cîțiva 
sportivi români au semnat 
contracte cu cluburile profe
sioniste de peste hotare la 
care își vor încheia (poate) 
activitatea lor competiționa- 
lă. Pe unul dintre ei. Ion Io- 
nescu. antrenorii naționalei 
noastre l-au și solicitat pen
tru jocul oficial de la Atena, 
cu echipa Grecie'i, din cadrul 
C.M. de fotbal. Iată. deci, că 
există și altfel de canale de 
comunicație între fotbalul 
..pe bani" si cel „de plăcere".

Dar. să revenim la sinceri
tățile Congresului de la Ham
burg. Ce-au discutat acolo 
membrii forului tehnic inter
național 7 Printre altele, spre 
a respecta textul informației, 
interzicerea vînzării jucători
lor fără asentimentul acesto
ra, fapt de o importantă ca
pitală. care poate fi echiva
lat cu o emancipare și o re
profilare a demnității umane, 
desigur jignită mai grav de
alt de vînzarea în sine de 
unilateralitatea actului, care 
excludea însuși subiectul tîr- 
gului I De asemenea, în spi
ritul cel mai avansat al epo
cii, se preconizează obținerea 
de asigurări sociale pentru 
cei care depun, de-a lungul 
anilor, activități profesionale 
implicînd riscuri în aria să
nătății și a capacității de 
practicare.

După cum se vede, nu nu
mai jocul în sine se trans
formă. dar și mediul ambiant

capătă noi accente, tot mai 
complexe pe măsură ce jocu
rile de fotbal sînt tratate ca 
mari spectacole publice.

Este clar că ei vor să ob
țină. mai întâi, cîteva din con
dițiile proprii... fotbalului a- 
mator. cel puțin în domeniul 
social.

S-ar putea ca, văzîndu-și 
realizate noile deziderate, 
profesioniștii să joace și mai 
bine, deconectați de grija bă
trâneților sau de cea a acci
dentării, ori — dimpotrivă — 
să aterizeze în tînjeală...

Insă toate aceste preocupări 
mi se par minore față de o 
altă cerință a recentului con
gres, și anume aceea a unei 
stricte delimitări între fotba
lul profesionist și cel ama
tor 1 Vă mărturisesc că acest 
punct al ordinii de zi de la 
Hamburg m-a pus. serios pe 
gînduri, derutîndu-mă total !

Incercînd să obțină avantaje 
proprii amatorismului, jucă
torii profesioniști cer să fie 
mai net demarcați de aceștia 1 
Cum îmi imaginez că in in
tenția lor nu este vizat re
gulamentul jocului, mă tem 
ca. nu cumva, ei să fie ani
mați de alte idei, cum ar fi. 
să zicem : desființarea prime
lor de joc, a concediului de 
odihnă plătit, a obligativită
ții antrenamentelor zilnice 
(inclusiv băile de aburi și 
masajul), interzicerea acor
dării de echipament gratuit, 
folosirea ghetelor ,. Adidas", 
inviolabilitatea domiciliului 
(pentru cazul în care antre
norii ar dori să verifice via
ta sportivă a elevilor lor), 
acordarea dreptului de a 
compare în fața instanței ju
decătorești nu numai pentru 
delicte civile, ci și pentru 
infracțiuni față de regula
mentul de joc si legea fair- 
play-ului etc.

Pentru că. într-o aseme
nea ipoteză, nu am mai putea 
respinge „ab initio", fotbalul 

profesionist...
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