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-Incepînd de aii, la timișoara:

ULTIMUL
și cel mai important

ZIAR AL

TURNEU DE SALA
al campionatului masculin de handbal

î
Nu în capa

• mai fericiți 
de handbal 

Itră sînt cei
In primul rînd, pentru că la 
mijlocul lunii noiembrie vor 
avea prilejul să asiste la un 
mare turneu internațional 
masculin, o veritabilă repeti
ție generală a apropiatului 
campionat mondial șl, In al 
doilea țțnd, pentril că înce- 
pînd de inline el vor fi mar
torii celui mai ‘disputat din
tre cele trei turnee ale turu
lui de sală din ' campionatul’ 
masculin. Cum pînă la tur
neul Internațional masculin 

; mai este, încă o * bucată de 
(vreme, să *• ne 1 îndreptăm 
[atenția asupra celor trei eta- 
ț pe de campionat care azi, 
i miercuri și joi vor reține in 
(mod cert atenția amatorilor 
de aport ' din acest pitoresc

I Cum A «puneam;.... este cea 
mai importantă rundă a. tu
rului desală șl,, aceasta de
oarece,'programează, în fie- 

ț care zl.fcîte un joc derby. 
î'Așa, da* pildă, în noua sală 
?de sport din Timișoara prin
tre cele 5 partide ale pro
gramului etapei se află și în- 

Îtîlnirea dintre echipele Po
litehnica Timișoara (locul III) 
și Steauâ (locul I). Și în ce
lelalte două zile sînt înscri
se In program partide la fel 
de atractive 3 miine, Politeh- 
nica Timișoara — Dinamo 
București (locul II), Iar joi, 

:tn ultima zi, spectatorii vor 
putea urmări derbyul cam
pionatului, Steaua — Dinamo 
București, partidă care ră
bdat lij fel de Interesantă,

îndoială că cei 
dintre amatorii 
din țara noas- 
din Timișoara.

în ciuda faptului că Steaua 
conduce în clasament cu o 
diferență confortabilă.

Dincolo însă de aspectul 
strict spectacular 
trei etape, ce 
șura incepînd 
mișoara, cele 
vor avea loc

al celor 
vor desfă- 
azi la Tî- 
partide ca

se
de
15

cu acest prilej

jocurilor de

CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Programul 
ora 15 : Voința Bucu- 
— Dinamo Brașov ; 
16,15 i Universitatea 
— Dinamo Bacăn; 
16,15: Universitatea

azi i 
rești 
ora 
Cluj 
ora 
București — Minerul Bala 
Mare ; ora 18,45 : Politeh
nica Timișoara — Steaua ; 
ora 20 : Rafinăria Telea- 
jen — Dinamo București.

constituie și un ultim, și prin 
aceasta cu atît mai impor
tant, test în vederea defini
tivării loturilor reprezenta
tive pentru competițiile in
ternaționale din lunile noiem
brie și decembrie, ca și pen
tru campionatul mondial ce 
va avea loc între 25 februa
rie și 8 martie anul viitor 
în Franța. Firesc, deci, inte
resul cu care tehnicienii 
noștri, și mai ales, antreno
rii echipei naționale așteaptă 
partidele de la Timișoara. Și 
tot firesc este ca ți noi să 
sperăm, ținînd seama de 
echilibnil jocurilor și de ce
lelalte argumente, că cele 
trei zile de competiție de la 
Timișoara vor fi zile de săr
bătoare ale handbalului nos
tru masculin. Din toata 
punctele de vedere .

Marți 28 octombrie 1969

La Poiana Brașov înaintea primului fluier
MOG RAMUL
FtlMEI ZILE

i START "1
| Pt 6HTATĂ | 
'DI
I 
I
I
I
I 
I
I
I 
I

I
i
I
I
I
I
I

I

I

I

d

COMENTARIUL NOSTRU

INEDITUL UNEI ETAPE

Constantinescu — cel mai bun jucător din meciul de la Ploiepti — tcrextl specter—:s | 
o mina» din fața neinspiratului... atacant Mocanu

Foto t ION POPESCU—r.c.er- L 
• Intre firescul șl senzaționalul ilctirid fuan :te • Inși 
Intr-o penibili planificare • Mite uri patn

dlo compartimentele cnstnctr șl i‘îc!i

Tinira M. Lazăr, o nouă și ta
lentată componentă a lotului di- 
namovist.

l LA VOLEI FEMININi

tar s- 
MOST&XEA

ve k această problemă de- 
osefcc* de expectants, mai 
ia eă te rantinoBte, pe 
paxnser. «tet programate 
rsmeroue Jocuri. printre 
care p “tema;ionale.

CAROL GRUIA 
coresp. principal

I
I

Dinamo București - Voința 
Miercurea Ciuc 3-0 (1,4,7)

Campioanele au jucat relaxat, 
tînăra formație din Miercurea 
Glue servindu-le mai mult ca par
tener de antrenament. O bună 
dispoziție de joc înaintea Dlna- 
movladei ce va avea loc la înce
putul lunii noiembrie, la Praga, 
au avut Gheorghlescu, Stolan șl 
Iliescu. De la oaspete a-au remar
cat Khon și Balazs. Arbitrajul 
fraților Grlgore și Aurel Nedelcu 
din București bun, meciul nerl- 
dlcînd nici un fel de problemei

D. DANIEL, coresp.

Etape la rînd gonim după 
elemente inedite și iată că 
într-una singură — a IX-a — 
găsim cît în zece !

Vom rezista totuși tenta
ției publicistice de a exploa
ta performanța lui Lupescn 
(cîți fundași centrali din fot
balul internațional înscriu 
într-un campionat, nu într-un 
meci, trei goluri ?), hat- 
trick-ul lui Radu după ce în 
opt etape înscrisese doar un 
gol, excelentul golaveraj al 
lui F. C. Argeș, cu cele mal 
multe goluri înscrise (24), 
după ce cu cîteva luni In 
urmă se zbătea în neliniștile 
retrogradării, sau prezența in 
fruntea golgeterilor a stells- 
tulul Tătaru II (8 goluri) șl 
rapidistulul Neagu (7) care 
in campionatul trecut fuse
seră categorisiți în 
speranțelor ratate.

Ne vom opri, în 
asupra a trei aspecte 
le considerăm
pentru această etapă deosebit 
de interesantă și Inedită în 
peisajul actualului campio
nat.

Vom începe cu victoria <E- 
namovișiilcr bucurtș^cl la 
Constanța. Nu penau faptul 
că o așteptau cam de mult 
(de un ta și mai bine O, că

Foui SLAVKCU

(•ontinuar* tn pap. a 3-a)

rîndul

schimb, 
pe care 

definitorii

In numărul de azi
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e astăzi, la Poiana Brașov, 
începe o nouă ediție a cam
pionatului national de hochei. 
Momentul, solemn oricum prin 
el însuși, capătă de data 
aceasta semnificații sporite,

îndeamnă la unele reflecții mai adinei. 
Este campionatul anului (calendaristic 
mai exact, al sezonului) tn care țara 
noastră are cinstea de a fi gazda în
trecerilor mondiale ale grupelor B și C, 
programate în februarie 1970, la Bucu
rești și Galați.

Acordarea dreptului de organizare a 
unei competiții de mare anvergură, și 
încă într-o disciplină de asemenea 
popularitate și audiență pe plan inter
național, depășește ramele unui simplu 
act de curtoazie sau amiciție, înscriin- 
du-se In aria recunoașterii valorii și 
capacității mișcării sportive dintr-o 
țară.

Tntr-adevăr, reprezentativa României 
a fost de două ori la un pas de a 
ciștiga grupa B, ceea ce ar fi adus-o 
în înalta societate a hocheiului. Dar, 
chiar și locul II, ocupat la Viena și 
Zagreb, a constituit un mare succes, 
dacă ținem seama de faptul că pînă 
în acest an jucătorii noștri dispuneau 
de o singură arenă artificială, pe care, 
în 4—5 luni, trebuia să se desfășoare 
totul: antrenamentele, campionatul, 
meciurile internaționale, jocurile și 
pregătirea juniorilor etc. etc.

Lipsa bazei materiale adecvate a 
făcut ca popularitatea hocheiului să 
scadă considerabil într-o serie de cen
tre . unde acest sport avea adinei tra
diții : Miercurea Ciuc, Odorhei, Tîrgu 
Mureș, Cluj, Suceava. Selecția tinerilor 
jucători, care să completeze loturile 
echipelor fruntașe, pregătirea unor ju
niori valoroși,, organizarea de întreceri 
locale sînt foarte greu de făcut atîta 
vreme cît soarta hocheiului se afla la 
discreția buletinului meteorologia

Primii pași se fac, deci, abia acum. 
Patinoarul artificial ,23 August* va 
deveni un palat al sporturilor de iarnă, 
iar cel de la Floreasca îi va găzdui 
și el pe hocheiști. Patinoarul artificial 
de la Galați este pe punctul de a 
intra In probe tehnologice. Sînt spe
ranțe că și celui de la Poiana Brașov 
i se vor zidi dependințele de rigoare: 
tribune, vestiare ele. Desigur, e cam 
puțin, dar — oricum — mai mult decît 
era și poate că, într-un viitor apro
piat, zestrea acestei mires9 sărace va 
mai crește.

Tn tot acest context trebuie privit 
campionatul care începe. Ca o ampla 
repetiție în vederea marelui examen 
al „mondialelor*. Pentru antrenori, în
sărcinați să selecționeze echipa, penlru 
jucători, chemați să aibă aici, acasă, 
o comportare cît mai frumoasă, pentru 
organizatori, In grija cărora va cădea 
asigurarea celor moi bune condiții 
de desfășurare a marilor întreceri de 
la București și Galați.

Pe plan pur sportiv nu-i greu de 
prevăzut că și această ediție a cam
pionatului se va reduce la cursă 
Steaua — Dinamo. E puțin plicticos, 
foarte trist, dar adevărat. Deocamdată, 
provincia nu poate ține piept Capita
lei. Din motivele pe care le-am arătat 
și care se cunosc. înlăturarea cauzelor 
va anula, bineînțeles, efectul. Fie ca 
această acțiune, salutară pentru ho
cheiul românesc, să se petreacă cît 
mai curînd.

Valeria CHIOSE

Spadasinul Nicolae Iorgu

REFLECȚII DUPĂ MONDIALE

FLORETIȘTII ROMANI SE MENȚIN
PE POZIJII

• Bronz nu înseamnă regres

valoric • Un mecl-chele susținut

doar cu., doi trăgători !?• Tiu.

nedreptățitul.,

Citiți amănunte
In pag. a 4-a

Duelurile continuă
in campionatul

de motocros

„COME - BACK“-UL
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Pentru sportivitate
încă o poză In albumul festiv al 

tenisului, la capătul unul sezon de 
succese. Die N&stase, preferatul tri
bunelor, primește sub cupola sălii 
Floreasca, frumoasa „Cupă fair-play“ 
cu sclipiri cristaline, oferită de zia

rul nostru celui care s-a distins prin 
sportivitate In marile întreceri in
ternaționale ale anului. A fost unul 
din momentele emoționante ale re
vederii publicului bucureștean cu e- 
chipierii reprezentativei de tenis a 
României, In dimineața de duminica.

Foto: Th. MACARSCHI

Cupa speranțelor a revenit boxerilor de la Steaua

pe locul I Ia Belgrad
Ccr-curfnd la Belgrad, în cadrul 

unui important turneu internațional 
(peste 200 de scrimeri din 
7 țări), spadasinul român 
Nicolae Iorgu a reușit să ter
mine pe primul loc. In același 
concurs, un alt spadasin ro
mân, Constantin Duțu, a în
cheiat întrecerea pe locul 3.

Tot pe locul 3 s-a clasat 
șl floretista Adriana Moroșan.

In sala Casei de cultură a sec
torului IV a luat stîrșit competi
ția pugllistică dotată cu „Cupa 
speranțelor". O frumoasă compor
tare au avut boxerii clubului 
Steaua, pregătiți de antrenorul 
Șerbu Neacșu, care in clasamen
tul pe cluburi au cucerit detașat 
(27 puncte) primul loc. I-au 
urmat boxerii clubului Olimpia, 
cu 16 p, șl Energia cu 12 p. Ma
joritatea disputelor au fost dina
mice. fiecare boxer căutlnd să se 
apropie de victorie. Excepție au 
făcut partidele în care s-au în
fruntat sportivi de la același club. 
Bune arbitrajele prestate de Const. 
Gheraslm, N. Niță, George Dăscă- 
lescu și I. Nlțâ. Rezultate tehnice: 
juniori — L. Micu (Steaua) b.p.

D. Frincu (Olimpia), I. Dona (Me
talul) b.p. C. Șerban (Steaua), T. 
Grădinari: (C.P.M.B.) b.p. P. Stroe 
(Steaua), N. Ursu (Olimpia) b.p. 
P. Mihai (Electromagnetica), I. 
Anca (Gloria) b.p. A. Barbu (Me
talul), I. Tintișan (Gloria) b.p. Al. 
Ivan (Semănătoarea), L. Nicolaes- 
cu (Steaua) b.p. N. Covaci (Ener
gia), C. Duță (Steaua) b.p. P. 
Constantlnescu (C.S.S.), Gh. Do- 
ciu (Olimpia) b.p. Gb. Bumbăcel 
(Metalul). C. Nicolae (Gr. Roșie) 
b.p. G. Badea (Rapid). V. Zam
fir (Steaua) b.p. Gh. Iliescu 
(Steaua); seniori : Gh. Paraschiv 
(Olimpia) b. ab. I. V. Enclu (Glo
ria) șl c. Negoescu (Olimpia) b.p. 
M. Ciocan (Olimpia).

D. DIACONESCU, coresp.

săuCa un bolid, Mihai Țiu a plecat la atac, dînd reputatului adversar, Daniel Revenu, cea dea cincea lovitură! 
Folo ; FKENSA LAI IN A
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Rezultate înregistrate 
în divizia secundă
Clasamentul
categoriei A
la feminin

Rezultate înregistrate 
ultima etapă a primului tur 
al campionatului categoriei B 
la handbal:

MAS0ULIN, SERIA 11 Ca
uciucul Oraș Gh. Gheorghiu- 
De1 — Politehnica Galați 14— 
21 (6—12), A.S.A. Tg. Mureș — 
Institutul pedagogic Bacău 
17—14 (9—8), A.S.A. Ploiești — 
Medicina Tg. Mure* 23—14 
(10—7)

SERIA A II-A i Universita
tea Craiova — Tehnometal 
Timișoara 24—16 (11—6), Ti
mișul Lugoj — Chimia Tr. 
Măgurele 36—12 (19—5),
Textila Stenădie — C.S.M. 
Reșița 22—19 (9—5). Metalul 
Copșa Mlcft — Știința Lovrin 
23—13 (9—8)

FEMININ. SERIA îi Poli
tehnica Iași — Spartac Cons
tanța 11—13 (5—8), Institutul 
pedagogic Bacău — Voința 
București 8—8(2—5), Universi
tatea Iași — Chimia Ora* Vic
toria 21—8 (14—3), Politehni
ca Galați — Textila Buh uși 
11—15 (4—8)

SERIA A II-A î Sparta Me
dia* — Jiul Petroșani 20—12 
(9—7), Zorile Bistrița 
mia Făgăraș 14—19 
Mureșul Tg. Mure* — 
titatea II Timișoara 
(5—1), Voința Sighișoara — 
Constructorul Baia Mare 7—7 
(3-2)

★
La sflrșltul primului tur al cam

pionatului feminin de handbal, 
categoria A clasamentul se pre
zintă astfel :

Tim. 
,U« BUC.

3. Confecția
4. Rulm. Bv.
5. I.E.F.S.
6. Vbința O.
7. C.S.M. Sibiu
8. Progresul
9. Constr. Tlm.

io. Rapid

1.
2.

Silo 102— 66 17
9 7 1 X
9 6 18
9 8 12
13 2 4
9 2 18
9 2 2 8
9 2 2 5
9 2 16
1101

100— 82 u
118— 94 
112—101
75— 79
88— 93
71- 84
91—11S
84— 94
75—111

il
11

8
7 
s
6
5
1

Ciclocrosiștii au 
avut din nou pri
lejul să-și mă
soare forțele — 
duminică dimi
neața — cu pri

lejul „Cupei Steaua". Așa 
cum ne-am deprins în acest 
sezon autumnal, ei au popu
lat în număr mare (80) star
turile celor 5 categorii, dove
dind un lăudabil apetit de 
concurs. Traseul din „Ghen- 
cea“. foarte dificil prin va
rietatea terenului, a măsurat 
circa 5 km, el trebuind să fie 
parcurs o dată, de 2, de 3 și 
de 4 ori în funcție de catego
ria în cauză. Vremea frumoa
să a îndemnat concurenții la 
lucru, la ritm susținut, dîn- 
du-ne astfel prilejul să asis
tăm la întreceri spectaculoase. 
Cursa avansaților, care se a- 
nunța deosebit de disputată 
prin duelul Marin Ioniță (în
vingătorul de duminica tre
cută din „Cupa Voința") și 
Vasile Selejan (campionul de 
anul trecut), a dat cîștig de 
cauză lui M. Ioniță, care con
firmă prin aceasta forma 
bună în care se află. O men-

CU „NUMAI" 14 SECUNDE! ••
Sezonului hipic pe anul în 

curs i-au mai rămas de dis
putat ultimele cinci reuni
uni. In atari condiții am spe
rat că rezultatele probelor se 
vor menține pe linia celor 
două reuniuni' anterioare și 
că vom avea de înregistrat 
rezultate normale, conforme cu 
șansa hîrtlei. Cu atît mai 
mult, cu cit, majoritatea for
mațiunilor aflîndu-se sub ni
velul îndeplinirii planului de 
activitate, antrenorii' și dri- 
verii vor depune toate efor
turile pentru absolvirea sar
cinilor ce le revin. Din ne
fericire, în acest capitol au 
intervenit fisuri iar cea mai 
gravă o apreciem cea surve
nită în ultima alergare, cînd 
Furios și-a ameliorat recor
dul cu numai... 14 secunde! 
Disproporția performanțelor 
este atît de evidentă, fncît 
ne scutește de orice comen
tarii. Dacă trebuie să atri
buim elogii socotim că pe a-

„UUI II ■

După trei zile de întreceri, 
probele de obstacole pentru 
„Cupa României" au luat sfîr- 
șit cu victoria echipei Dina
mo, din care au făcut partei 
Constantin Vlad, Oscar Recer, 
Alexandru Bozan, Elena Da- 
nacu și juniorii Marian Si
mian, Nicolae Vlad (antrenor 
Petre Andreianu).

Cîștigătoarea de anul tre
cut a competiției, C.S.M. Si
biu, a ocupat locul secund, 
iar pe locul trei s-a clasat e- 
chipa Centrului de 
București. Locurile 4, 
au revenit, în ordine, 
lor Steaua, C.S.M. 
A.S.A. Cluj.

Competiția a fost 
sântă prin faptul că punctajul 
acumulat de fiecare echipă a 
schimbat de fiecare dată si
tuația în clasament. Astfel, 
după prima zi conducea In 
clasament Cenți ui de călă
rie București, urmat de

călărie
5 și 6 
ecbipe- 
Tași și

intere-
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Echipa de juniori a școlii sportive 
de atletism în divizia A!

MM.

VELODROMUL
A

DE SEZON (ID)Gaz-

ln-

LA SHRȘIT

— Chi- 
(8-10), 

Univer-
10—6

Înaintea meciului de fotbal „U" Craiova — U.T.A., disputat 
duminică, tînăra speranță a atletismului craiovean NATALIA 
ANDREI a reușit sd egaleze recordul regional la proba de 
100 m junioare I, cu rezultatul de: 2:17,1.

Natalia Andrei, tn stingă
Foto i

tn imagine,

N. DRAGOȘ
Rezultatul obținut de forma

ția Școlii Sportive de Atletism 
din București in fața unei e- 
chipe de juniori — calificin- 
du-se în prima divizie a 
țării, constituie o performanță 
remarcabilă pentru care profe
sorii și atleții merită toate 
felicitările. în meciul de ba
raj a obținut o surprinzătoare 
Victorie în fața echipei favo
rite, cea a județului Timiș, e- 
chipâ mult mai matură, cu 
cîțiva internaționali in for-

țiune specială ciclocrosiștilor 
din Giurgiu și Brașov, pre- 
zenți la această confruntare 
bucureșteană, foarte activi. 
Iată clasamentele competiției, 
consemnate în foile de arbi
traj : seniori (4 ture —■ 20 km)
— 1. Ioniță Marin (Dinamo) 
34:49, 2. Vasile Selejan (Di
namo) 34:53, 3. G. Negoescu 
(Steaua) 35:00, 4. D. Stanca 
(Dinamo) 35'23, 5. C. Popescu 
(Voința) 37:41 ; juniori mari 
(3 ture — 15 km) — 1. Ion 
Ajoghin (Șc. sp. 2) 27:40, 2. S. 
Brezeanu (Sc. sp. 2) 27:45, 3. 
N. Gavrilă (Steaua) 28:23; 
juniori mici (2 ture — 10 
km) — 1. M. Ferfelea (Steaua) 
19:03, 2. V. Miu (Sc. sp. 3) 
19:19, 3. A. Ardeleanu (Dez
robirea Brașov) 19:19 ; semi- 
curse (1 
Diaconu
10:30, 
10:30, 3.
11:22; oraș (1 tur
— 1. I. Țigănilă (Unirea Giur-

Miliță 
Țileanu

5 km) 1. C. 
Giurgiu)

tur
(Unirea

J. Ionescu (Voința)
C. Băloiu (Voința)

5 km)

2.

giu) 11:03, 2. A.
(Steaua) 11:04, 3. V.
(F.C.T.B.) 11:14.

Gheorghe DINU

cestea nu le merită decît a- 
prantii Nacu și Tufănoiu. Pri
mul — cu o ținută foarte 
corectă în sulky — a învă
țat să abordeze cu mult a- 
plomb partea finală a unei 
curse și, ca atare, culege vic
torii pline de dinamism. Tu
fănoiu a răscumpărat dumi
nică, printr-o atitudine pli
nă de calm, greșeala de a- 
cum cîteva reuniuni și în 
consecință Fericita a putut 
să-și valorifice integral șansa 
pe care o avea. Din rest 
ne-a plăcut victoria specta
culoasă a Iul Seceriș, fiindcă 
ne-a displăcut comportarea 
adversarilor... Cu privire la 
relatările din cronica trecu
tă, am fost rugați să preci
zăm că benzile au fost în 
stare de funcționare, dar... 
au ’ 
să 
cu 
lui'
a fost normal. Din moment

absentat cei care trebuiau 
le manevreze. Duminică 
concursul „neașteptat" al 
Nicolae Gheorghe, totul

C.S.M. Sibiu, Dinamo, Steaua. 
A.S.A. Cluj, C.S.M. Iași, pen
tru ca după disputarea pro
belor din ziua a doua ordinea' 
să se modifice substanțial.

De la ediția din acest an 
au lipsit echipele Petrolul, 
Atletul Craiova, Mondial Lu
goj și Recolta Mangalia. Dacă 
pentru ultimele două echipe, 
care nu au antrenor, se pot 
acorda circumstanțe atenuan
te, în nici un caz nu putem 
accepta ca secția de călărie 
de la Craiova și, mai ales, 
secția clubului Petrolul (am
bele dotate cu mijloace supe
rioare altor secții de călărie) 
să lipsească de la această 
competiție pe motiv că nu 
pot scoate pe teren, în cadrul 
echipei de șase componenți, o 
fată și doi juniori, așa cum 
prevede regulamentul „Cupei 
României".

Felix TOFESCU 

mație, dar deficitară la unele 
probe.

Intîlnirea a purtat ampren
ta luptei Intre diferența de 
puncte acumulată de echipa 
de băieți a Timișului și va
loarea net superioară, decisivă 
în final, a fetelor școlii spor
tive.

Iată rezultatul final :
Școala sportivă de atletism 

București—Județul Timiș 154— 
146, (bărbați “ " ‘ “
49).

Cele mal 
băieți : 100 
10,9 ; 400 m

87—97, femei 67-

bune rezultate : 
m C Grangure 

xv,» , wv xxx E. Tobias ; înăl
țime C. Șcafeș 1,94 ; greutate 
N. Pană 13,61 ; ciocan I. Iaru 
51,52 ; fete : 100 tn garduri E. 
Mîrza 14,9 ; lungime M. Mîrza 
5,48 ; înălțime E. Crețu 1,50 ; 
greutate - -
disc C. 
S. Moriț

C. Ionescu 12,70 ; 
Ionescu 46,2 ; suliță 
48,51.

★
Făgăraș, tn localitate au 

avut loc întrecerile fazei ju
dețene a campionatului repu
blican de cros, a cărui finală 
va avea loc la București în 
ziua, de 9 noiembrie. Cîștigă- 
torii fazei județene sînt ur
mătorii : junioare II — Letitia 
Trîmbițaș (Șc. sp. Victoria) ; 
juniori II — Aurel Coman 
(Șc. sp. Energia Brașov) ; ju
niori I. Adrian Flesching (Șc. 
sp. Energia Brașov).

V. LAZAR-coresp.

★
Cu prilejul unui concurs al 

Clubului Atletic Universitar, 
tinărul atlet Gheorghe Petro- 
nlus (originar din Arad, pri
mul antrenor Ion Marconi, a- 
flat acum în pregătirea prot 
Mircea Ursac), a doborît re
cordul republican in proba de 
400 m garduri (juniori) reali- 
zînd 53,3. Cursa a fost cîști- 
gată de Ion Burcă cu 52,4 — 
record personal.

ce însă asemenea manopere 
sînt obligatorii de flecare 
dată, indiferent de contribu
ție, tot nu pricepem de ce a 
mal fost nevoie să Interve
nim I

Rezultate tehnice : 1. Gal (3.
Mihăllescu), Florid, Pupila 36. 8. 
Nuga (Al. Nacu), Hîrșorița, Re
zerva 31,7, 3. FerldU (Tutănolu), 
Corida, Făclia 31,6, 4. Lavcna 
(Tralan Marcu). Iasomia 32. 5. 
Mira (I. Crăciun), Hornar, GInd 
34,5, 6. Hindus (V. Gheorghe), 
Dioda, 29,8. 7. Seceriș (M. ștefă- 
nescu), Platon, Sonia, 26,8, 8. Fu
rios (V. Gheorghe), Zlnia, Filiera, 
81.

Niddy DUMITRESCU OCTAVIAN GUȚU, coresp.

UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
educația fizică o- 
loc important în 
învățămînt al șco-

Obiectul 
cupă un 
planul de 
Iii, ca latură a educației co
muniste. Orele de educație fi
zică nu au rolul numai de a 
decontracta pe elevi din punct 
de vedere psihic în urma pro
gramului școlar, ci și de a 
face educație tineretului stu
dios prin mijloace și meto
de specifice-

Recent, am participat la un 
util schimb de experiență, 
desfășurat la Turnu Severin, 
din inițiativa inspectoratului 
școlar județean, cu sprijinul 
C.J.E.F.S., al Comitetului ju
dețean U.T.C. și al Consiliu
lui județean al organizației 
pionierilor, care a avut un 
dublu scop s metodic și de 
analiză a realizărilor pe 
plan material din ultima pe
rioadă.

Nu este 
arătăm că 
de cultură 
special la 
diul rural — există multe ca
tedre ocupate de profesori re
crutați din rîndul absolven
ților de liceu, care — evi
dent — nu au nici un fel de 
pregătire de specialitate- A- 
cest fenomen este prezent și 
în școlile din județul Mehe
dinți. O simplă statistică ilus
trează convingător afirmația 
de mai sus i din cei 177 de

o noutate cînd 
în învățămîntul 

generală — in 
școlile din me-

»oînța București — C.S.M. 
Reșița 2479—2334 p d. Bucu- 
reștencele, cu două jucătoare 
in formă excelentă — Cor
nelia Moldoveanu cu 443 de 
popice doborite și cu 0 bile 
în gol. Crista Szocs cu 433 p d 
— au cîștigat lejer. Cel mai 
bun rezultat al reuniunii apar
ține insă reșițencei Maria 
Stanca, notată cu 447 p d ți 
0 bile in goL

t.TA Arad — Hidromeca
nica Brașov 2318-2239 p d. A- 
van’.ajul arenei proprii a de
terminat ca victoria echipei 
arădene să fie obținută fără 
emoții. S-au evidențiat Antal 
(422 p d), Babuțiu II (418 p d) 
de la U.T.A., respectiv, Groza 
(407 p d), singura jucătoare 
de la Hidromecanica, care a 
trecut de 400 p d. (G. NICO
LA IȚA-eoresp.)

Rapid București — Petrolul 
Ploiești 2493—2365 p d. Victo
ria la scor a rapidistelor se 
datorește excelentelor rezul
tate reușite de Elena Cemat — 
448 p d și Stela Gheciov - 
441 p d. De Ia Petrolul o sin
gură jucătoare a obținut o 
cifră mai bună — Nicolescu 
414 p d. (T. RADU-coresp.)

Laromet București — Gloria 
București 2434—2381 p d. For
mația campioană a avut în 
Gloria, proaspăta promovată în 
divizie, un adversar redutabiL 
Pină la ultimele perechi sco
rul a fost strins, Laromet s-a 
detașat datorită Elenei Tran
dafir — 459 p d, cel mai bun 
rezultat feminin al etapei. 
Campioană de junioare, Ana 
Marcu a fost cea mai precisă 
jucătoare a echipei Gloria — 
435 p d. (O. GUȚU-coresp.)

Voința Tg. Mureș — Voința 
Constanta 2420—2225 p d. Con- 
stănțencele, debutante in cam
pionat, n-au rezistat iureșului 
impus de gazde, care au ciști- 
gat la o diferență de aproape 
200 de „bețe". Cele mai bune 
jucătoare : Chețan — 430,

Sancțiuni dictate de federația
Analizînd modul 

s-au desfășurat pregătirile, 
precum și comportarea defi
citară sub aspect disciplinar 
a unora dintre componentele 
lotului național feminin de 
senioare, care au generat re
zultate nesatisfăcătoare, 
roul federal al F.R.V. a 
următoarele măsuri :

Bi- 
luat

(Ra- 
se scoate

• MARTA SZEKELY 
pid București) 
din lotul național, interzicîn- 
du-i-se participarea la jocu
rile internaționale susținute 
de echipa sa de club peste 
graniță, pe timp de un an. 
Se suspendă din activitatea 
sportivă internă pe timp de 
3 etape.

• VENERA ZAHARESCU 
(Medicina București) — se 
scoate din totul național, in- 
terzicîndu-i-se participarea la 
jocurile internaționale susți
nute de echipa sa de club 
peste graniță, pe timp de 
6 luni. Se suspendă din ac
tivitatea sportivă internă pe 
timp de 3 etape.

• RODICA POPA (Uni
versitatea Timișoara) — se 
suspendă din activitatea In
ternă pe timp de 3 etape.

• MARIANA BAGA (Ra
pid București) — se suspendă 
din activitatea internă pe 
timp de 2 etape.

JUNIORII JUDOCANI
■ AU PARTICIPAT

LA „CUPA DE TOAMNA"
Timp de două zile, în Ca

pitală s-a desfășurat o inte
resantă competiție de judo 
rezervată juniorilor munici
piului București Cupa a fost 
cucerită de Școala sportivă 
nr. 2, iar pe locurile 2 și 3 
s-au clasat, în ordine, I.O.R. 
și Școala sportivă nr. 1. S-au 
remarcat în mod deosebit, 
prin buna pregătire tehnică, 
următorii sportivi: Ion Lă- 
zărescu (I.O.R.), Virgil Don- 
ciu (Șc. sp. nr. 2) ți Cornel 
Plohovschi (Șc. sp. nr. 1) 
care au terminat competiția 
neînvinși.

în scriptele 
școlar, doar 
corespunză-

profe- 
expe- 
bune 

școla-

profesori aflați 
Inspectoratului 
60 au pregătire 
toare.

Multe cadre didactice, din 
rîndul celor 60, sînt 
sori cu o îndelungată 
riență pedagogică, cu 
rezultate în activitatea 
ră. Așadar, din punct de ve
dere metodio acțiunea s-a 
vrut — și s-a reușit pe de
plin — să fie o masă rotundă 
privind transmiterea unor 
noțiuni strict necesare ca
drelor cu o specializare in
suficientă și un schimb de o- 
pinii asupra metodelor și 
mijloacelor didactice în mun
ca cu elevii la orele de edu
cație fizică. Referatele pre
zentate de profesorii Eugenia 
Gruescu (Lecția de educație 
fizică și documentele de pla
nificare), G. Stănescu (Activi
tatea sportivă extrașcolară), 
completate practic de către 
lecțiile deschise susținute de 
profesorii Constanța Murgu- 
lescu (Exercițiile in aer liber 
la clasele V—VII1), Ion Ră- 
dulescu (Lecția de educație 
fizică cu elevii din clasa a 
IX-a, clasă de tranziție de la 
școala generală, la liceu) și 
Dan Buta (Lecția de educație 
fizică tn clasă), au oferit par- 
ticipanților mostre de lucru 
cu elevii, în funcție de baza 
materială și de colectivul 

Szemanyî — 426, Damo — 423, 
de la gazde, respectiv, Bur
lacii - 418. (X. PAUȘ-corcsp.)

Voința Cluj — Metrom 
Șov 2278—2134 p d.

MASCULIN
Olimpia Reșița — Gaz 

tan Mediaș 5153—5019 p d. 
dele și-au adjudecat victoria 
eu ușurință, deși un singur 
popicar a trecut de 900 p d, 
și anume Micoroiu — 902.

C.S.M. Reșița -Flacăra Cim
pina 5043-5292 p d. Cîmpine- 
nii, cu P. Purje, proaspătul 
campion, intr-o formă extra
ordinară — a doborit 980 de 
popice — l-au întrecut cu u- 
șurință pe reșițeni, care joacă 
acum prima oară in divizia A 
(D. PLAVIȚU-coresp.)

Rapid București — C.F.R. 
Timișoara 5215—5053 p d. Deși 
lipsiți de aportul lui AL Vrln- 
ceanu, bucureștenil l-au 
vins destul de comod pe co
legii lor din Timișoara. în 
timpul celor opt ore de joc 
oaspeții s-au impus la „izola
te", dar avînd un număr mare 
de bile goale — 58 — n-au 
mai putut reface handicapuL 
Cei mai precișl : V. Mântolu 
(R) 903 p d, F. Lupan (CFR) 
896 p d. (P. PEANA-coresp.)

Voința Tg. Mureș — Rafină
ria Teleajen 5312—074 p d. 
Gazdele au avut inițiativa in- 
cephid de la prima pereche 
și au învins la un scor rar 
întîlnit, la o diferență de peste 
300 de popice.

Voința București — Petrolul 
Ploiești 5134—5219 p d. Echipa 
campioană nu și-a dezmințit 
faima de care se bucură, tn- 
vingind cu ușurință in depla
sare. Bine s-au comportat în 
această reuniune C. Vînltoru 
(P) 922 p d și C. Voicu (V) 
916 p d. (A. PAPADIE-corwp.)

Volnfa Cluj — Constructorul
București 4877—4777 p d.

• MARIANA POPESCU 
(Dinamo București) — se sus
pendă din activitatea inter
nă pe timp de o etapă.

• EUGENIA REBAC (Ra
pid București), GABRIELA 
POPA (Universitatea Cluj) șl 
ANA IAMBRIC (U. T. Arad) 
— avertisment.

• MINODORA MESEȘAN 
(Universitatea Cluj), EVA 
KLEIN (Medicina București) 
și CONSTANȚA BÂLAȘOIU 
(Rapid București) — se scot 
din lot pentru lipsă de va 
loare în raport 
de exigență ale 
țional.

cu criteriile 
lotului na

lotului na-• Antrenorii 
țional VICTOR SURUGIU șl 
VIOREL PAPUC — se de
sărcinează din această acti
vitate.

LA JUMĂTATEA CAMPIONATULUI DE MOTOCROS

DUELURILE CONTINUA
CR. DOVIDS, ÎN FORMA EXCELENTA • LIDERII — VICTIMl 

ALE NEȘANSEI • NICI O

începute la aceeași oră, 
meciul de fotbal Victoria Tg. 
Jiu — Furnirul Deta și etapa 
a doua a campionatului de 
motocros, desfășurată dumi
nică în orașul Tg. Jiu, au 
mers la concurență. Pînă la 
Urmă, mai populate au fost 
întrecerile de pe Dealul Tîr- 
gului, la care au participat 
alergători din Ploiești, Sibiu, 
Buzău, Moreni, Brașov, Re
șița și București. Spectatorii 
care au ales motocrosul n-au 
avut ce regreta, pentru că 
principalii pretendenți la cele 
trei titluri puse în joc au 
oferit dispute de o rară spec
taculozitate.

In program au figurat trei 
probe. La 
cmc s-au 
rențt Deși 
nunchi în 
mentului de sîmbătă, Ștefan 
Chițu (Steaua), liderul etapei 
inaugurale, a concurat (după 
cum ne-a spus antrenorul 
său, Gh. Ioniță) numai pen
tru a obține eventual cîteva 
puncte. Lui Cristian Dovids 
(Metalul București) îi era 
Insă extrem de necesar pri
mul loc pentru a candida 
în continuare la titlu. La

startul clasei 250 
aliniat 9 concu- 
accidentat la ge- 
cursul antrena-

clasei, de folosire a docu
mentelor școlare, elemente 
deosebit de ultile pentru toți 
participanții.

Existența unor condiții de 
lucru optime facilitează ob
ținerea de rezultate superioa
re în toate domeniile de ac
tivitate. în școală crearea u- 
nui climat optim ușurează 
procesul instructiv-educativ- 
Avînd în vedere această ce
rință pedagogică, s-au luat 
toate măsurile să se asigure 
la școlile județului condițiile 
necesare desfășurării orelor 
de educație fizică. Toate șco
lile din oraș (exceptînd Li
ceul nr. 1 a cărui sală, foarte 
bine utilată, a fost transfor
mată în internat de către 
conducerea școlii, care a căl
cat cu bună Știință dispozi
țiile privind dezafectarea ba
zelor sportive) și din locali
tățile rurale dispun de con
diții optime pentru desfășu
rarea orelor de educație fi
zică

Fără îndoială schimbul de 
experiență de la Tr. Severin 
se înscrie ca o acțiune meni
tă să contribuie la ridicarea 
pe o treaptă superioară a ca
lității orelor de educație fizi
că și a contribuției pe care 
și-o pot aduce acestea la for
marea multilaterală a tine
retului studios

Ion GAVRILESCU

Ne propunem astăzi să dez
batem delicata problemă a 
materialelor. Vom porni de 
la faptul cunoscut că spor
tul cu pedale este tributar 
importului, că atît bicicletele 
cit șl baieurile sînt contrac
tate de la firme de peste 
hotare. Firesc, fiind vorba de 
valută nu se poate pune pro
blema unul import anual ma
siv, care să satisfacă necesi
tățile sportivilor de perfor
manță, ale celor din catego
ria tineret, ale juniorilor și 
ale amatorilor de plimbări pe 
biciclete speciale... Aceasta 
în general. In special, adică 
pentru velodrom, căci de el 
ne ocupăm, situația nu este 
chiar atît de tragică. Dacă 
se exagerează uneori în a- 
ceastă direcție, mot/vul este 
dorința de a se ascunde alte 
carențe, mai ales cele ținînd 
de pregătire, de dificila ac
tivitate de atragere a tine
retului spre această ramură 
a ciclismului ș.a.m.d. „Lipsa 
de materiale" a devemt co
lacul de salvare al unor an
trenori, scuza pentru un lung 
șir de nereușite cauzate de 
nepricepere, dezinteres, 
modltate. în fond, cum 
situația ?

Prin construcția ei, bici
cleta de velodrom nu poate 
fi utilizată decît In întrece
rile de pistă. Ferită de șocu
rile drumurilor proaste, de 
eroziunea provocată de nisip, 
de oxidarea cauzată de ploi, 
ea poate dura — în condiții 
normale — o viață de om. 
Bicicletele de pe vremea lui 
Negoescu, Giordani, Stein- 
hardt pot fi utilizate și as
tăzi ! Așadar, problemele 
materialului rulant de la ve
lodrom nu sînt asemănătoa
re cu cele de la șosea șl 
este bine să reținem acest 
lucru.

De-a lungul anilor, fede
rația de specialitate a avut 
grijă să importe pentru pis- 
tarzi (chiar dacă n-a fost 
vorba de cantități mari) ma
teriale de calitate superioa
ră, din care s-au înfruptat 
și cluburile sportive Dinamo 
și Steaua. Cum se explică a- 
tunci faptul că, totuși, n-avem 
biciclete pentru atît de redusa 
activitate a ciclismului de 
Pistă, care se desfășoară pe 
singurul velodrom existent la 
ora actuală în țara noastră ? 
în bună parte, vina o poar
tă cluburile, antrenorii *1

eo-
*tă

SCHIMBARE LA TINERET

metri după start 
lui Dovids a de-

200—300 de 
motocicleta 
rapat, în timp ce Ștefan Chl- 
țu, Aurel Ionescu șl Mihal 
Banu, principalii lui adver
sari, s-au detașat văzînd cu 
ochii. Din acest moment, 
Cristian Dovids a făcut o 
cursă magistrală de urmă
rire. într-o formă cum nu 
l-am mai văzut de mult, el 
a refăcut terenul metru cu 
metru, a preluat conducerea 
și n-a mai cedat-o. în aceeași 
manieră și-a depășit adver
sarii și în manșa a doua. 
Cîștigătorul primei etape, 
Ștefan Chițu, care și-a apă
rat cu dîrzenie poziția, cu 
toate că a fost evident stîn- 
jenit de traumatismul sufe
rit, ne-a mărturisit că speră 
ca în etapa următoare (dumi
nică, la Cimpina) să concu
reze în plenitudinea forțelor. 
Deci, în perspectivă, o Inte
resantă revanșă.

La 500 cmc (12 concurenți) 
șansele învingătorului din pri
ma etapă, Ervin Seiler (Me
talul București) s-au micșo
rat considerabil. în pasă nea
gră, bucureșteanul a rupt 
lanțul (la o săritură) șl ener
vat de defecțiune a reluat 
cursa omițînd o poartă. Fi
rește, a fost 
tre Paxino 
Pînă atunci 
o umbră pe 
atenție drumul, cîștigînd 
detașat prima manșă, iar în 
a doua a rezistat cu succes

descalificat. Pe
lteaua), care 

l-a urmărit ca 
Seiler, a ales cu 

drumul,

IN CADRUL FESTIVALULUI FILMULUI SOVIETIC. 
AZI LA CINEMATOGRAFUL „REPUBLICA"ti
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sportivii care nu-șl îngrijesc 
așa cum trebuie bicicletele, 
care fac o nepermlsă risipă 
de materiale, care — din 
capriciu — schimbă plăci, 
plnloane, brațe, genți etc. de 
la o zi la alta, aruncă la 
lada cu gunoi materiale încă 
în bună stare, pa care le so
cotesc „depășite*. In magazii 
zao zeci de cadre de bici
clete pe motivul că nu exis
tă piese de ichAnb. Șl în 
această privință se așteaptă 
totul de la federație. S-a în
cetățenit la noi un eistem, un 
lux aș spună, pe care nu și-l 
permit nici țările care au 
fabrici de biciclete. Copiii în
vață să meargă pe biciclete 
șl fac primele antrenamente 
pe „Gltane", „C.N.C.", „Mer
cier* ș.a., biciclete care se 
importă șl care costă mii de 
lei bucata. Așa stînd lucruri
le nu mai miră pe nimeni 
faptul că juniorii participă 
la antrenamente *1 la curse 
pe biciclete de construcție 
specială, că pistarzil Iși fac 
antrenamentele de rezistență 
tot pe materialul cu care 
Merckx *1 Gimondl cuceresc 
victorii în marile confruntări 
internaționale.;.

Revenind la piesele de 
schimb, aș vrea să amintesc 
celor In cauză că noi avem 
resurse pe care nu le folo
sim. Este știut că C. Uleștea- 
nu a construit cadre șl furci 
pentru biciclete de curse pa 
care se mal aleargă și astăzi, 
că Alex. Someșan a făcut 
axe angrenaj, axe roți, chiU- 
vete, că N. Dragomir a rea
lizat prototipuri de baieurl, 
că Șt Petrescu are scule spe
ciale pentru montaj și cen
tra) etc. Așadar, avem oa
meni pricepuți care ne pot 
scoate din Impas, care pot fl 
reuniți Intr-un atelier (ce 
părere are F. R. Ciclism T) și 
care — grație entuziasmului, 
priceperii *1 dorinței lor de a 
sprijini sportul pe care l-au 
practicat ți-1 Iubesc — pot 
să aducă ciclismului servicii 
Inestimabile.

Rezumînd i stop risfpei, 
folosirea la maximum a re
surselor interne, un control 
sever al modulul cum sînt 
folosite materialele în acest 
sport care Iți bazează acti
vitatea pe biciclete de im
port I

ii
Octavian AMZA 

arbitru Internațional

asaltului conjugat al brașo
venilor O. Ștefani și A. Cris- 
bai.

în proba tineretului, T. Bă- 
lănoiu (Steaua) nu a riscat, 
a făcut o cursă de regulari
tate, consolidîndu-*i poziția 
de fruntaș.

REZULTATELE ETAPEI a 
II-a: 250 cmc: 1. C. Dovids 
(Metalul Buc.), 2. St. Chițu 
(Steaua), 3. M. Banu (Poiana 
Cimpina), 4. P. Filipescu 
(Steaua), 5. Tr. Moașa (Stea
gul roșu), 6. A. Crican (Loc. 
Ploiești). Clasament general 
după două etape: 1—2. St. 
Chițu și C. Dovids 14 p, 3. M. 
Banu 8 p ; 500 cmc : 1. P. 
Paxino (Steaua), 2. O. Ște
fani (Steagul roșu Brașov),
3. A. Crisbai (St. r. Brașov),
4. M. Dănescu (Stgaua), 5. P. 
Lucaci (St. r. Brașov), 6. M. 
Iordan (Met. Buc.). Clasament 
general după două etape: 
1. P. Paxino 14 p, 2. O. Ște
fani 9 p, 3—4. E. Seiler, A. 
Crisbai 8 p ; „ Tineret: 1. T. 
Bălănoiu (Steaua), 2. St. Mi- 
hali (Steaua), 3. C. BoboieScu 
(C.S.M. Reșița), 4. A. Paliev 
(Poiana Cîmpina), 5. Gh. Ni- 
colescu (Met. Buc.), 6. C. Vlad 
(Victoria Moreni). Clasament 
general după două etape : 
1. T. Bălănoiu 16 p, 2. St. 
Mihali 10 p, 3. I. Barta (St. 
r. Brașov) 6 p.

După cum se poate vedea, 
la jumătatea campionatului 
rezervat seniorilor, situația e 
Incertă. Prin urmare, în ul
timele două etape se așteap
tă întreceri pasionante pen
tru cucerirea medaliilor de 
campioni.

Tr. IOANIJESCU
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INEDITUL UNEI ETAPE
(Urmare din pag. 1)

După Rapid, Progresul 
București este al doilea cen
tru de copii și juniori intrat 
In vederile noastre pentru 
analiza activităților, a mun
cii depuse și a rezultatelor 
obținute, conjugate cu publi
carea unor noi experimente 
încercate aicL După cum se 
vede, scopul teriei de arti
cole pe această temă este 
acela de stimulare a muncii 
centrelor cercetate șl In a- 
celași timp de împărtășire 
de către alte centre de pre
gătire și cluburi cu activități 
similare a unor noi desco
periri de lucru șl metode, do
vedite ca eficiente fi demne 
de aplicat deci in practică, 
acolo unde posibilitățile exis
tă >1 necesitățile o reclamă.

Structura și relațiile 
interne ale centrului

— fi aceasta est* numai una 
din urmările nefaste — apari
ția unei timidități excesive, 
frînă In calea afirmării realei 
personalități a jucătorului. 
Deci, factorii psihologici ocu
pă un rol foarte important in 
efectuarea oricărei mișcări.

Apariția unor talente auten
tice influențează jocul întregii 
echipe, In sensul ci restul ju
cătorilor ei acționează de o 
manieră care să ducă la cons
tituirea unor condiții optime 
de afirmare a calităților și de 
dezvoltare a lor, la cei deose
bit de înzestrați. Deci restul 
jucătorilor constituie un fun
dal subordonat necesităților de 
pregătire a virfurilor.

Valențe deschise

chiar de 
principal 
treptată 
ce în ce

înființat la 1 mai 1965 — 
acum In al cincilea an de 
activitate — centrul este 
structurat în șase nivele de 
vîrstă, anuale, reunind 163 de 
jucători împărțiți în șapte 
grupe, de pregătirea cărora se 
ocupă următorul sextet de 
antrenori : G. Baraschi, răs
punzător de cele două grupe 
„de inițiere", cu copii născuți 
între 1956—1959 (deci instru
irea începe cîteodată 
la 10 ani) al căror 
scop este trecerea 
spre o pregătire din
mai organizată. Forma princi
pală de antrenamente este jo
cul pe teren de dimensiuni 
reduse, avînd în vedere fragi
litatea fizică specifică vîrstei. 
Grupa de copii născuți în 1955, 
pregătită de Florin Știrbei, 
avansează în descifrarea mis
terelor fotbalului prin lărgirea 
sferei de noțiuni învățate, ac
centul căzînd din ce în ce mai 
mult pe exercițiile tehnice și 
însușirea anumitor elemente 
tactice, evident toate acestea 
făcute cu un grad micșorat de 
intensitate. în acest moment, 
începe universalizarea pregăti
rii pe compartimente distincte, 
tehnic, tactic, fizic, moral vo
litiv și educativ. Munca cu 
copiii din grupa lui I. Kluge 
impune pe lîngă criteriul de 
vîrstă al avansării și pe cel 
valoric, căci acum are loc o 
reselecție, fiind 
numai elementele cu 
perspective. Cele două grupe 
de juniori II formate din 
născuți în ’54 și ’53, ale antre
norilor Nicolae Gorgorin și 
Alexandru Constantinescu, 
acționînd în categoria „onoare" 
și beneficiind deci de contac
te cu adversari destul de pu
ternici, constituie pepiniera 
echipei de juniori republicani 
condusă de P. Moldoveana.

Promovările efectuate între 
diferitele echipe componente 
ale centrului se fac cu tact 
deosebit, întrucît colectivul de 
antrenori este conștient de pe- 
riclitatea unor acțiuni neave
nite la vîrsta atît de critică a 
celor cu care lucrează. Sînt 
luate în evidență toate elemen
tele, spre exemplu intuirea 
unui anumit moment, acela 
al saltului valoric, care tre
buie speculat cu foarte multă 
finețe. Se merge pînă la a se 
ține cont și de viitorii noi ad
versari al celui promovat, 
știindu-se că un contact cu 
unii prea puternici, determină,

promovate 
reale

Centrul stabilește șl relații 
așa-zis „exterioare", * căror 
eficienți nu trebuie neglijată 
de loc. Este vorba de un con
tact permanent cu medicul 
clubului, N. Ștefănescu, pre
zent o dată săptămînal la te
ren șl ale cărui teste 
ate cu aceste ocazii 
grupate într-o carte 
sub titlul „Probleme 
sportive în pregătirea 
și juniorilor fotabiliști", afla
tă permanent la dispoziția an
trenorilor. De asemenea, ex
perimental, profesorul Gîrlea- 
nu de la Institutul Pedagogic, 
care lucrează voluntar la cen
tru, accentuează pregătirea fi
zică în cele trei elemente esen
țiale ale ei : forță, viteză și 
rezistență la efort, pe pista de 
atletism sau la sala de forță 
a clubului. Periodic au loc 
discuții între antrenori și pro
fesorii diriginți și de sport ai 
elevilor fotbaliști.

Legături mai există și cu 
alte cluburi și echipe, de la 
care, de comun acord sînt 
transferați jucători talentați 
care în cadrul centrului ar 
avea la dispoziție condiții mai 
bune de pregătire multilatera
lă. Dar există greutăți. întrucît 
juniorii 
regim 
juniorii

Deci 
structură conică al cărei vîrf 
este constituit de juniorii re
publicani, și stratificată în 
funcție de vîrsta și valoarea 
jucătorilor. însușirea elemen
telor noi, formarea stereoti- 
pelor dinamice, obligatorii în 
cazul unui bun jucător se face 
gradat, de la simplu la com
plex, de la ușor la dificil, de 
la analiză la sinteză, ținînd 
seama de toți parametrii core
lativi, mai ales cei psihologici 
și medicali.

efectu
au fost 
apărută 
medico - 
copiilor

sînt supuși aceluiași 
de transferări 
divizionari...
centrul prezintă o

Radiografia unei

ca

perioade de pregătire
O discuție mai amănunțită 

cu I. Kluge, ne-a dat posi
bilitatea să pătrundem mai 
adine în esența unei moda
lități de muncă care ni s-a 
părut de altfel reprezentati
vă pentru centrul Progresul 
București. O grupă de 36 de 
copii, născuți In 1954. a fost 
redusă prin triere In urma 
unei verificări multilaterale ș: 
atente la 25. și se va merge 
pînă la reținerea a numai 21 
de „finaliști" care vor con
stitui lotul grupei. Pentru a- 
tingerea scopului propus, În
vățarea și îmbunătățirea ele-

Golgeterii campionatului diviziei A
8 GOLURI : Tătaru II (Stea

ua) ;

7 GOLURI : Dobrin — 2 din 
11 m (F. C. Argeș), Neagu 
(Rapid), Oblemenco (Univ 
Craiova) ;

(C.F.R.), Neagu, Bălan și Daș- 
cu (Univ. Craiova), Angelescu 
și Straț (Rapid), Roșu (F. C. 
Argeș), Dumiiriu III (Steaua);

6 GOLURI : Creiniceanu și 
Voinea — 1 din 11 m (Steaua), 
Dumitrache (Dinamo Buc.), 
D. Ene (Dinamo Bacău) ;

5 GOLURI : Nuțu — 1 din
11 m (F. C. Argeș) ;

4 GOLURI : Dembrovschi —
1 din 11 m (Dinamo Bacău), 
Barbu („U” Cluj), Sălceanu 
(Dinamo Buc.), Domlde 
(U.T.A.), Gyorfi (Steagul roșu), 
Radu (F. C. Argeș) ;

3 GOLURI : Tuf an (Farul). 
Adam („U“ 
namo Buc.), 
stantin și 
Lereter și 
Dincută și

Cluj), Dinu (Di- 
Libardl, " “

Peronescu 
Axente 
Grozea -

11 m (Petrolul), 
Prepurgel (F. C. 
rescu și Pescaru 
șu), Moldoveanu 
Lupescu (Rapid) ;

I. Con-
(Jiul), 

(U.T.A.), 
■ 2 dîn 

Sasu (Farul), 
Argeș), Flo- 
(Steagul ro- 
(Politehnica),

1 GOL : Dumitru (Rapid), 
Kallo, S. Avram, Badea, Kosz- 
ka și Ologu (Farul), Sima, Moț, 
Petescu și FI. Dumitrescu 

(U.T.A.), Jercan (F. C. Argeș), 
Cotormanl șl_ Marinescu (Jiul), 
Lupulescu, 
monaș 
bzanu 
Ballnt 
roșu), 
teanu 
Trăznea 
Naghi, Suciu, 
șani, Arnoțchi și Cefan (Cri
șul), Lucescu, Gherghcli si 
Doru Popescu (Dinamo Buc.). 
Stănescu și Moraru (Petrolul), 
Al. Vasile, M. Popescu, Soo 
și Stîncel (C.F.R.), Vătafu și 
îlugiubel (Dinamo Bacău), 
Ștefănescu fi Negrea (Steaua).

Cuperman și 8i- 
(Polltehnica), Strim- 

(Univ. Craiova), Necnla. 
și Jamalschi (Steagul 
Bungău, Oprea, Mun- 

și Iordache („U“ Cluj), 
CA. S. Armata), E. 

Dărăban, Har-

2 GOLURI : Băluță (Dinamo 
Bacău), Naldin (Jiul), Kun II, 
Cociș și Kassai (Crișul), Ciu- 
tac și Naghi — ambele din 
11 m (A.S. Armata), Soo»

AUTOGOLURI : N. Ionescu 
(Petrolul) pentru „U“ Cluj : 
Nedelcu (Dinamo Bacău) pen
tru Univ. Craiova ; Lereter 
(U.T.A.) pentru Jiul ; Pojoni 
(U.T.A.) pentru Univ. Craiova; 
Bolea (Farul) pentru Steagul 
roșu ; Mareș (Farul) pentru 
F. C. Argeș ; David (Dinamo 
Bacău) pentru Dinamo Buc. ; 
Lupescu (Rapid) pentru F. C. 
Argeș.

Pronosport
EXCURSIILE — PREMII 

ÎNDRĂGITE
fi

Printre scrisorile ce 
sînt adresate, participanții la 
sistemele Loto-Pronosport so
licită acordarea în permanen
ță la concursurile și trage
rile speciale și excepționale 
a premiilor constînd în 
cursil.

ne
ZI

ex-

Ținînd cont de aceste do-
rințe, ele au figurat CU re-
gularitate pe listele de cîș-
tiguri.

Astfel, în prezent 60 de
ex-de

Ceho- 
excep-

mai atractive la tragerile 
concursurile speciale.

• Astăzi este ULTIMA 
în care vă mai puteți procu
ra biletele pentru concursul 
Pronoexpres de miercuri 29 
octombrie a.c.

Tragerea va 
București în 
Finanțe Bănci 
Doamnei nr. 2
la ora 19. Ea va fi radio
difuzată. După tragere va ur
ma 
rea

loc la 
Clubului 

strada

avea 
sala 

din
cu începere de

un film artistic. Intra- 
llberă.

PRONOEXPRES

Premiile concursului nr. 43 
din 22 octombrie 1969

participanți cîștigători 
cursii în Ungaria și 
slovacia la concursul 
țional Pronoexpres din 3 au
gust 1969, vizitează timp de 
15 zile orașele Budapesta, 
Bratislava, Brno, Praga, 
Mișkolc ș.a.

Lor li se vor adăuga noi 
și noi grupuri, deoarece Loto- 
Pronosport oferă pe mai de
parte călătorii din ce în ce

Extragerea I: categoria I : 
4 variante a 23.171 lei ; a 

III-a :II-a : 130,5 a 710 lei ; a
2.630.5 a 35 lei.

Extragerea a II-a : 
goria A : 3 variante a
lei ; B : 184,5 a 423 lei ;
3.254.5 a 24 lei.

cate-
26.031

C :

mentelor tehnice de bază și 
mărirea capacității de orien
tare In joc au fost alese ca 
esențiale ale pregătirii meto
da analitică a însușirii pro
cedeelor, defalcate în mișcă
rile constituente, caracterul 
complex al exercițiilor, ur
mate ds aplicarea imediată In 
joc. Caracteristică set» par
ticiparea teoretică, rațienală 
și conștientă a fiecărui ju
cător La tot ceea ce execută 
și cunoaștere* de către aces
ta a utilității fiecăreia din
tre acțiunile fi mișcările sale. 
La antrenamente individuali
zate (pe grupe de deficient*, 
comuna mal multor jucători)» 
și jocuri-școală copiii iau 
cunoștință teoretio și practic 
de cele două momente ale 
jocului (atac fi, apărare), e- 
xersează scheme în cadrul lo
viturilor fixe (aut, corner, 
lovituri libere etc.) șl ele
mente de mișcări tactice 
(schimbări de locuri, pase In 
zig-zag, temporizarea jocului, 
etc)

Lunar au loc verificări prin 
exerciții, 
cute nu 
în luptă 
tele sînt 
servațiile

care trebuiesc fă- 
numai corect ci și 
cu timpul. Rezulta- 
notate cu toate ob- 
de rigoare ale an

trenorului. In același caiet, 
fiecărui jucător îi sînt nota
te deficiențele șl el le potre 
consulta știind singur ce are 
de făcut în cadrul unor an
trenamente suplimentare. Fă
ră îndoială, observațiile și 
supravegherea de către antre
nor persistă și ele sînt cu a- 
tît mai atente în aceste con
diții, în care jucătorul parti
cipă conștient și responsabil 
la remedierea greșelilor 
pregătirea ia.

Am cerut antrenorilor 
care am stat de vorbă un 
xemplu de jucător divizionar 
care a parcurs de la vîrsta 
cea mai crudă pînă la echi
pa de seniori întreaga rută 
și care, In același timp, să 
fie și reprezentativ pentru 
munca depusă în cadrul cen
trului Am primit concomitent 
trei răspunsuri: Beldeanu, 
Radu Ionescu și Dudu Geor
gescu. Primului venit la club 
la 11 ani, i-au fost intuite 
imediat calitățile tehnico-tac- 
tice excelente, îndemînarea și 
luciditatea în teren, 
late permanent, natura 
astfel împinsă, forțată 
sore a se dezvolta în 
direcții. S-a

astfel. Saltul calitativ, mo
mentul cel mal propice pen
tru avansare trebuie speculat 
la maximum. O dată făcută 
promovarea» noile condiții de 
joc trebuie să întrebuințeze 
total pe jucător. Or, dacă dru
mul lui este barat de un alt 
jucător — titularul, cîteodată 
numai de fapt nu șl ds drept
— și sa persistă In menține
rea acelui tlnăr in postura de 
rezervă, posibilitățile de evo
luție slnt pur șî simplu dis
truse. Din acest punct de 
vedere s-ar putea ca la Pro
gresul București lucrurile să 
fie și mai mult îmbunătăți
te De ce a fost nevoie ca, 
după peregrinările lui, Ciucu
— talent real — plecat ia 
Tg- Mureș pentru satisface
rea serviciului militar nu a 
fost legitimat apoi din nou Ia 
Progresul, unde fusese for
mat, plecat din nou, de asu
dată la Știința Timișoara, 
relncercat și respins din nou 
la Progresul, acum să fie le
gitimat la Petrolul Ploiești? 
Sau Mirăuță cu drumul său: 
Progresul — Carpați Sinaia
— Petrolul Ploiești — Progre
sul—Steaua ? In fond, scopul 
de a forma jucători buni, ca
pabili, divizionari A și B a 
fost atins, dar In acest fel, 
riscurile de plafonare se mă
resc și e păcat de investițiile

„este victoria deținătorilor 
primului loc, sau că a fdst 
obținută pe terenul din Con
stanța, în fața fostului lor 
antrenor... Ci, pentru că a- 
ceste două puncte obținute 
în deplasare de echipa lui 
Nicufor trebuie să fie con
siderate ca ceva firesc și nu 
ca un fapt senzațional, demn 
de statistici. Nu este oare fi
resc, ca o echipă în care evo
luează șase jucători din lo
tul national și care au dove
dit o clasă certă în confrun
tări dificile, să obțină puncte 
și în meciuri disputate In 
deplasare ’ De neconceput, 
senzațională, era comportarea 
de pînă acum a acestei echi
pe ce nu reușea să-și gă
sească cadența dincolo ce 
București- N’u victoria de la 
Constanța (chiar dacă bucu- 
reștenii aveau, teoretic, șanse 
minime) constituie excepția, 
ci faptul eă dinamoviștii 
bncureștenL multipli cam
pioni naționali au putut cre
de. timp de doi ani. că pot 
redobindi acest trofeu ciști- 
sind numai pe propriul te
ren !

Mulți din anturajul echi
pei, unii chiar din cadrul ei. 
imi spuneau că echipa n-are 
.priză" In provincie șl că 
galeriile potrivnice afectează 
profund moralul jucătorilor.

că la Constanta, 
cu luciditate vfn-

Iată însă 
înfruntînd 
tul scitic al galeriei și prac- 
ticînd un joc valoros, victo
ria le-a sorts. în sfîrșit, iar 
lui Dumitrache, „ capul de 
zimbru din Ștefan cel Ma
re", 1 s-a făcut o manifesta
ție de simpatie după meci...

Este un Indiciu, ca și 
draw-ul Crișului, ca șl com
portarea Jiului la București, 
ca fi evoluția scorului la 
Ploiești șl Brașov, că mono
tonia 
unei 
tari 
sare, _
Șl un campionat animat de 
rezultate imprevizibile (nu 
ca rod al hazardului, ci al 
echilibrului valoric) constituie 
urea șl piperul fotbalului, 
punctul de atracție principal 
pentru mau spectatorilor.

O altă caracteristică a eta
pei o constituie numărul re
cord de goluri: 34, cifra cea 
mai ridicată ■ 
pionat (cu o 
4 goluri de 
trebuie să 
fiind în domeniul statisticii, 
că dacă un derby ca Rapid— 
Steaua se termină cu un scor 
de 3—3 șl este urmat apoi, 
în această etapă, de patru 
meciuri în care se marchea
ză. la fiecare, între 5 și 7 
goluri, înseamnă că ceva a 
început să se urnească in 
concepția echipelor. Și fără

campionatului pe baza 
penibile planificări : 

acasă, slabi în depla- 
începe să aibă breșe.

din acest cam- 
medie de peste 
meci!) la care 
mai adăugăm,

Drumuri..

a încerca să disociem dacă e 
vorba de un potențial ofen
siv mărit ori de un randa
ment necorespunzător al apă
rărilor, să consemnăm cu sa
tisfacție faptul in sine, aso- 
ciindu-1 cu practicare» unu! 
fotbal mai elastic, dinamic, 
ofensiv și dorind doar ca 
acest record *ă na rămină 
mult timp ca apogeu...

Și, în sfirșit, să ne oprim 
asupra altul punct definito
riu, după părerea noastră, 
pentru această etapă: cu o 
singură excepție (Dinu, Ia 
care credem că a fost un ac
cident), toți ielecționabiUI tn 
vederea meciului eu Grecia 
au obținut minimum nota 7, 
In spre limita de iui evo- 
luind cel din compartimentele 
constructor fi ofensiv ale echi
pei naționale (Radu Nun- 
weiller, Dobrin, Dembrovschi. 
Dumitrache, Lucescu, Neagu). 
Credem că o conexiune cu 
spiritul ofensiv, cu numărul 
mare de goluri al etapei, se 
Impune ca necesară. Și spe
răm că este, din acest punct 
de vedere, o opțiune fermă 
pentru cele două etape (2 șl 
5 noiembrie) dinaintea me
ciului decisiv cu Grecia, 
pentru ca ascendentul nostru 
moral cu care abordăm ulti
mul obstacol în calea califi
cării la C.M. Mexic ’70, să se 
materializeze la 16 noiem
brie, în teren.

Campionatul echipelor

specu- 
fiind 

chiar, 
aceste 

lucrat paralel 
pentru formarea unei pregătiri 
fizice subordonate calităților 
principale ale acestuia, și s-a 
ajuns astfel la formarea lui 
completă pentru rolul ac 
•_ual de coordonator al jocului. 
14 fel s-a procedat cu cali
tățile fizice și execuțiile teh
nice în viteză ale lui Radu Io
nescu. Drumul său a fost 
foarte scurt și direct: copiii 
republicani, 8 luni la juniori 
republicani, lotul U.E.F.A- fi 
apoi divizia A.

Dar, In general vorbind, nu 
In toate cazurile se merge

materiale și umane făcute.
In altă ordine de idei și 

Progresul trimite pentru ..ro
daj", la alte echipe jucători 
trecuți de virsta junioratului, 
dar aceștia ar trebui să Fie 
urmăriți cu mai multă aten
ție și eventual readuși in 
formația de unde au plecat 
clnd realitățile o cer. Căci, 
alături de cei trei mai sus 
menționați, încrederea ce le-a 
fost acordată pentru promo
varea tn echipa seniorilor și 
lui Alecu. Rontea, Matei Ma
rian, Motoc, Filipescu a fost 
binevenită și de un real fo
los. Dacă mai amintim că în 
divizia A joacă și Dorin Mo
raru la Rapid, iar in 
B Ilarion la Știința 
Tudorache la Dunărea 
gin, Fîlimon și Gh. 
la Sportul studențesc, 
rile apar și mai
•oare la adresa centrului de 
copil ți juniori din «tr. dr. 
Sraînovici.

divizia 
Bacău, 
Giur-

Ionică 
lucru-

tabucură-

Radu TIMOFTc

Jucători sancționați

In ultima sa ședință. Co
misia centrală de competiții 
și disciplină a Federației ro
mâne de fotbal a analizat 
abaterile unor jucători și a 
hotărit sancționarea următo
rilor :

• Liță (Unirea Drăgășani». 
Stoian (Vulturii Textila Lu
goj), Asanică (Progresul Co
rabia), Cristea (Apcora Ga
lați), X. Radu (F. C. Argeș)

'led iitnicdl intcmatienal

Mureșul Deva -
Pik Zombor (Iugoslavia) M

în cadrul festivităților or
ganizate cu prilejul sărbăto
ririi a 700 de ani de exis
tență a orașului Deva, a a- 
vut loc meciul amical inter- 

. național dintre formația lo
cală Mureșul și echipa iu-, 
goslavă Pik Zombor. Jocul 
a fost frumos, echilibrat.

L SIMION, coresp.

și Boloboț (Dinamo Zalău) — 
suspendați pe cite trei etape;

• Armeanu și Szanto (am
bii de la Metalul Copșa Mi
că), Rădulescu (Electrica Con
stanța). Neagu (Metalul Bu
zău), Mogyoroș (Metalul Sa
lonta), Pihoc (Bradul Vișeu), 
și A. Iosif (Metalurgistul Cu- 
gir) — suspendați pe cite 
două etape ;

• Zăroaia (Foresta Fălti
ceni). Kelemen (Minerul Bata 
de Arieș), Bulbucan și Gu- 
ran (ambii de la Mureșul 
Deva), Popa (Voința Bucu
rești). Buricea (Dunărea Brăi
la), Dănilă (Progresul Balș) 
— suspendați pe cite o etapă.

• C. Dinu (Dinamo Bucu
rești). Șișcă (Metrom Brașov), 
Cozma (C.F.R. Pașcani), Lo
han (Ni dina Iași), Dinu 
(I.C.A.B. Arcuda), Gogoneață
Steagul roșu Plenița), Ion 

Vasile (Sportul studențesc 
București), Lepădatu (Gaz 
metan Mediaș) și Șoptereanu 
(„U" Cluj) — sancționați cu 
avertisment.

de tineret-rezerve
1. Crtșul
2. Din. Baciu
S. U.T.A.
4. „U" Cluj
5. Dinam* Buc.
6. Farul
7. Steaua
8. Steagul r.
9. Politehnica

10. Petrolul
11. Jiul
12. C.F.R.
13. ,U" Cv.
14. A.S. Armata
15. Rapid
16. F.C. Argeș

7 11 1»— 9 31%
5 0 4 20—10 25
4 3 2 18— 9 24
5 13 13—12 82%

9
9
9
9
9 4 0 9 19—12 21%

3 2 13-13 21%
2 >
2
1
1
2

9 4
8 4
9
9
7
9

13—12 20%
13—13 18%
11—12 18%
11- 9 16%

16% 
14
13
12%
11

3
4
2
4 11-15

3
4
3
3

9 2 3 4 10-17
9 2 3 4 8—11
9 14 4 11-19
8 2 2 4 8—13
113 4 0-1» 7%

DE LA I. E. A. B. S
Biletele pentru Jocul de 

fotbal Lotul A — Vojvo- 
dina Novisad care se va 
disputa în ziua de 29 oct. 
a.c. pe stadionul „23 Au
gust" se pun în vînzare 
începînd de azi 28 oct. 
a.c. Ia casele de bilete e- 
bișnuite.

ÎN DIVIZIA C,AVANTAJUL TERENULUI A FOST DECISIV
SERIA I

Foresta Fălticeni — Textila 
Botoșani 3—0 (1—0)

Petrolul Moinești — Mine
rul Comănești 0—0

Victoria Roman — Mino
brad Vatra Dornei 5—0 (1—0)

Nicolina Iași — Letea Ba
cău 4—1 (0—0)

Rarăul Cîmpulung — Con
structorul Piatra Neamț 1—0 
(0-0)

Textila Buhuși — C.F.R. 
Pașcani 2—1 (0—0)

Minerul Gura Humorului — 
Penicilina Iași 1—0 (0—0)

(Corespondenți: D. Crăciun, 
C. Panalte, G. Groapă, 
Diaconescu, A. Rotar □, 
Vieru, D. Bolohan)

V. 
I.

CLASAMENT

1. Nicolina 9 7 8 2 21—10 H
2. Foresta F. 10 8 1 8 19—10 13
3. Letea 10 5 2 3 20—10 12
4. Victoria 0 5 1 3 27—10 11
5. CJ.R. 9 5 1 8 17— 6 11
6. Textila Bl. 9 5 1 3 ÎS— 9 11
7. Petrolul M. 8 4 2 3 11—10 10
8. Rarăul 10 4 2 4 17—18 10
9. Minerul C. 1(11 13—15 18

10. Minobrad 9 3 15 7—17 7
11. Textila Bh. 9 3 0 5 18—16 6
12. Constructorul 10 8 1 6 12—20 8
13. Fulgerul 9 3 0 6 16—28 6
14. Penicilina 9 3 0 8 7—26 6
15. Minerul O. H. 9 2 18 0-17 9

Etapa viitoare: 
Iași — Fulgerul 
C.F.R. Pașcani — 
Moinești, Nicolina 
Minerul Comănești, 
Gura Humorului — Rarăul 
Cîmpulung, Minobrad Vatra 
Dornel — Letea Bacău, Con
structorul Piatra Neamț — 
Textila Buhuși, Victoria Ro
man — Textila Botoșani.

îx 
tx
14.
13.
14.

Unirea
S.U.T. 
Locomct
Dunărea 
Petrolul

It 3
It 3
ie 1 
it i 
it i

3
3
3
3
e

4
5
î
7
I

9
I
4
4
1

DunăreaEtapa viitoare :
Brăila — Gloria C.F.R. Ga
lați, Metalul Buzău — Meta
lurgistul Brăila, Petrolistul 
Boldești — Petrolul Berea. 
Metalul Plopeni — S.U.T. Ga
lați, A.S.M. Tecuci — Chi
mia Oraș Gh. Gheorghiu-Dej, 
Electronica Obor — Unirea 
Focșani, Ancora Galați — 
Rulmentul Bîrlad, Locomo
tiva Adjud — Șoimii Buzău.

SERIA A III-a
Olimpia Giurgiu

Oltenița 0—0
Marina Mangalia — Celu

loza Călărași 0—2 (0—0)
I.M.U. Medgidia — Laro

met București 3—1 (2—0)
Tehnometal București — 

Cimentul Medgidia 2—0 (0—0)
I. T. Constanța — Delta 

Tulcea 1—0 (1—0)
Unirea Mînăstirea — Pe

trolul Videle 3—0 (3—0)
Voința București — Elec

trica Constanța 0—1 (0—1)
I.C.A.B. Arcuda — Mașini 

unelte București 1—5

Ș. N.

Penicilina 
Dorohoi. 

■ Petrolul 
Iași — 
Minerul

SERIA A II-a
Locomotiva Adjud — Pe

trolistul Boldești 1—0 (1—0)
Unirea Focșani — A.S.M. 

Tecuci 2—1 (1—0)
S.U.T. Galați — Electronica 

Obor 2—0 (1—0)
Dunărea Brăila — Metalul 

Plopeni 1—2 (1—1)
Petrolul Berea — Ancora 

Galați 0—3 (0—1)
Rulmentul Bîrlad — Me

talul Buzău 1—0 (0—0)
Șoimii Buzău — Chimia 

Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 2—1 
(1-0)

Gloria C.F.R. Galați — Me
talurgistul Brăila 2—3 (1—1) 

(Corespondenți ; Em. Stan, 
A. Sîrbu, V. Ștefănescu, Gr. 
Rizu, M. Dumitru, E. Solo
mon, D. Marin, Gh.

CLASAMENT

Arsene)

1. Metalul P. 10 6 3 1 22— 5 15
2. Șoimii 10 5 5 0 17— 6 15
3. Chimia 10 6 2 2 16— 6 14
4. Petrolistul 10 5 3 2 12— 6 13
5. Electronica 10 5 2 3 22— 9 12
6. Ancora 10 5 2 3 17— 9 12
7. Met. Bz. 10 5 1 4 17—12 11
fi. Metalurgistul 10 3 5 2 7—11 11
9. Rulmentul 10 5 1 4 15—26 11

10. A.S.M. 10 4 2 4 13—12 10
11. Gloria C.F.R. 19 4 1 9 19—18 6

(Corespondenți : P. Burcin, 
L Cioboată, R. Avram, P. 
Peană, M. Șeulcanu, T. Po
pescu, A. Păpădie)

CLASAMENT

1. Celuloza 10 6 2 2 12— 7 14
2. I.M.U.M. 10 4 5 1 10— 4 13
8. .Unirea 10 5 2 3 18—15 12

4—5. Cimentul 10 5 2 3 10— 9 12
4-5. Electrica 10 6 0 4 10— 9 12

6. Delta 10 4 3 3 16—12 11
• 7. Tehnometal 10 4 2 4 16—10 10

8. Mașini 10 4 2 4 17—12 10
9. S.N.O. 10 3 4 3 11— 8 10

10. Laromet 10 4 2 4 13—15 10
11. Voința 10 2 5 3 13—15 9
12. r.T.c. 10 3 3 4 9—12 9
13. Olimpia 10 2 4 4 8—10 8
14. Petrolul 10 3 2 5 10—16 8

' 15. Marina 10 3 1 6; 15—15 7
16. Arcuda 10 2 1 7 12—31 6

Etapa viitoare:
Călărași — I.M.U. ___ „___ ,
Mașin* unelte București — 
Petrolul Videle, Cimentul 
Medgidia — Voința Bucu
rești, Laromet București — 

Mangalia, Olimpia 
— I.C.A.B. Arcuda,

Celuloza 
Medgidia,

Marina
Giurgiu ____  ______ ,
Electrica Constanța — Teh-nometal ~ ------
tenița ■ . ______
Delta Tulcea — Unirea Mî- 
năstirea.

București, Ș. N. 1- 
- I. T. Constanța,

SERIA A IV-a
Carpați Sinaia — Progre

sul Balș 2—0 (2—0)
Chimia Turnu Măgurele — 

Flacăra roșie București 3—0 
(1-0)

Autobuzul Buc. — Carai
manul Bușteni 2—1 (0—0)

I.R.A, Cîmpina — Comerțul 
Alexandria 2—0 (1—Of

Petrolul Tîrgoviște — Pro
gresul Corabia l—0 (0—0)

Dacia Pitești — T.U.G. 
București 0—1 (0—1)

Sirena București — Praho
va Ploiești 0—0

Unirea Cîmpulung Muscel 
— Unirea Drăgășani 2—1 
(1—0)

(Corespondenți: P. Popa, 
D. Gruia, R. Timoftc, C. Vîr-
joghie. N. Borcea, I Fețea-
nu, D. Diaconescu, D. Kădu-
lescu)

CLASAMENT

1. Autobuzul 10 8 1 1 22— 7 17
L Carpați 10 5 5 0 16— 7 15
3. LR.A. 10 7 1 2 14— 6 15

4—5. T.U.G. 10 6 2 2 20—10 14
4—5. Caraimanul 10 5 4 1 19— 9 14

6. Comerțul 10 7 0 3 16—12 14
7. Chimia 10 5 2 3 15— 8 12
8. Sirena 10 3 4 3 11—11 10
9. Flacăra 10 3 3 4 10— 9 9

10. Prahova 10 3 2 5 17—15 8
11. Unirea C. 10 2 3 5 14—20 7
12. Progresul C. 10 1 5 4 9—18 7
13. Unirea Dr. 10 3 0 7 10—17 6
14. Petrolul 10 1 3 6 8—17 5
15. Progresul B. 10 2 1 7 6—21 5
16. Dacia 10 1 0 9 6—26 2

Etapa viitoare : Flacăra
roșie București — Unirea 
Cîmpulung, Comerțul Alexan
dria — Carpați Sinaia, Pro
gresul Corabia — Progresul 
Balș, Prahova Ploiești — Au
tobuzul București, Unirea 
Drăgășani — I.R.A. Cîmpina, 
Caraimanul Bușteni — Sire
na București, T.U.G. Bucu
rești — Chimia Tr. Măgure
le, Dacia Pitești — Petrolul 
Tîrgoviște.

SERIA A V-a
Metalul. Topleț — Electro

motor Timișoara 3—0 (3—0)
Vulturii textila Lugoj — 

Victoria Caransebeș 3—0 
(3-0)

Energetica Tr. Severin — 
Unirea Orșova 1—1 (0—0)

C.F.R. Caransebeș — Stea
gul roșu Plenița 1—1 (1—0)

U.M. Timișoara — Minerul 
Lupeni 1—0 (0—0)

Progresul Strehaia — Mi
nerul Bocșa 1—1 (0—0)

Victoria Tg. Jiu — Furni
rul Deta 3—0 (2—0)

Minerul Motru — Dunărea 
Calafat 1—0 (0—0)

(Corespondenți : C. Avram, 
C. Olaru, Gh. Manafu, M. 
Mutașcu. I. Ene, Gh. Dobrea- 
nu, B. Manole și P, 
ceanu)

P&lăn~

CLASAMENT

1. U.M.T. 10 7 0 3 20— 9 14
2. Viet. Tg. J. 10 6 1 3 19—13 13
3. Minerul L. 10 5 2 3 19— 8 12
4. Minerul B. 10 5 2 3 15— 8 12
5. Victoria C. 10 5 2 3 15—12 12
6. Vulturii 10 5 1 4 29—16 11
7. C.F.R. 10 4 3 3 21—11 11
8. Steagul 10 5 1 4 12—13 11
9. Minerul M. 10 5 0 5 11—10 10

10. Electromotor 10 4 2 4 12—15 10
11. Furnirul 10 5 0 5 14—26 10
12. Energetica 10 3 3 4 13—19 9
13. Dunărea 10 3 1 6 18—21 7
14. Metalul 10 3 1 6 15—30 7
15. Unirea 10 2 2 6 11—18 6
16. Progresul 10 1 3 6 13—28 5

Etapa viitoare:
Calafat — Unirea
Metalul Topleț — Progresul 
Strehaia, Electromotor Timi
șoara — Victoria Tg. Jiu,

Dunărea 
Orșova,

Energetica Tr. Severin — Mi
nerul Lupeni, Victoria Ca
ransebeș — Minerul Motru, 
Furnirul Deta — U.M. Timi
șoara, Minerul Bocșa — C.F.R. 
Caransebeș, Steagul roșu Ple
nița — Vulturii textila Lu
goj.

SERIA A VI-a
Industria sîrmei Cîmpia 

Turzii — Metalul Aiud 1—0 
(0—0)

Știința Petroșani — Soda 
Ocna Mureș 2—1 (1—0)

Minaur Z'latna — Minerul 
Baia de Arieș 2—0 (0—0)

Minerul Teliuc — Arieșul 
Cîmpia Turzii 1—0 (1—0)

Minerul Ghelar — A.S.A. 
Sibiu 5—1 (2-0)

Mureșul Deva — Tehnofrig 
Cluj (amînat, se joacă pe 
29 X)

Victoria Călan — Aurul 
Brad 2—0 (0—0)

Independența Sibiu — Arie
șul Turda 0—1

(Corespondenți: P. Țonea, 
I. Zamora, N. Bălșan, I. Vla
dislav, FI. Oprița și A. Gun
ther)

Arieșul T. 
Minaur

3. Metalul
4. Minerul G.
5. Ind. sîrmei
6. Mureșul
7. Victoria 

8—9. Minerul T. 
8— 9. Independen

1.
2.

CLASAMENT

10 6 3 1 12— 4
10 6 2 2 18— 6
10 4 4 2 15— 4

4 3 3 12— 9
5 0
3
4
4

10
10

9
10
10

4
2
2

5 13—10
2 14—12
4 14—13
4 10-13

15
14
12
11
10
10
10
10

10 4 2 4 8—11 10
10—11. știința 10 4 1 5 9—9 9
10—11. Arieșul C. T.

10 4 1 5 11—11 9
12. Soda 10 4 1 5 10—15 9
13. Aurul 10 4 1 5 11—17 9
14. Tehnofrig 9 3 15 6-13 7
15. Mln. B. A. 10 3 1 1 8—18 7
16. A.S.A. Sibiu

io i a 6 7—1» 8

Etapa viitoare : A.S.A. Si
biu — Tehnofrig Cluj, Arie- 
șul Cimpia Turzii — Victo
ria Călan, Aurul Brad — Mi
nerul Teliuc, Soda Ocna Mu
reș — Independența Sibiu, 
Arieșul Turda — Industria 
sîrmei Cîmpia Turzii, Mine
rul Baia de Arieș — Știința 
Petroșani, Metalul Aiud — 
Mlnaur Zlatna, Minerul Ghe- 
lar — Mureșul Deva.

SERIA A Vil-a
Bihoreana Marghita — Con

structorul Bala Mare 0—1 
(0—0)

Dinamo Zalău — Metalul 
Salonta 0—1 (0—0)

Dermata Cluj — C.I.L. 
Gherla 1—0 (1—0)

Unirea Dej — Bradul VI- 
șe - 2—0 (1—0)

Chimistul Baia Mare — Da
cia Oradea 2—1 (0—1)

Victoria Cărei — Gloria 
Bistrița 2—1 (1—1)

C.I.L. Sighetul Marmației 
— Topitorul Baia Mare 5—0 
(5-0)

Someșul Satu Mare — Fo
resta Năsăud 3—0 (1—0)

(Corespondenți: A. 
lău, M. Bonțoiu, D. 
T. Prodan, T. Teodor, 
laghi, V. Godja fi A.

Pașca- 
Vatau, 
Tr. Si- 
Verba)

CLASAMENT

1. Someșul 10 6 2 2 15— 7 14
2. Victoria 10 6 1 3 15- 9 13
3. Constructorul 10 6 1 3 17— 9 13
4. Gloria 10 5 2 3 22—10 12
5. C.I.L. Slgtltt 10 5 2 3 17—10 12
6. Dermata 10 5 2 3 13— 8 12
7. C.I.L. Gherla 10 5 2 3 14—10 12
8. Unirea 10 4 2 4 18—12 10
9. Chimistul 10 4 2 4 15—11 10

10. Dinamo 10 3 3 4 9— 9 9
11. Bihoreana 10 3 3 4 10—13 S
12. Metalul 10 4 1 5 10—16 9
13. Foresta 10 2 3 5 9—20 7
14. Dacia 10 2 3 5 6—19 7
15. Bradul 10 3 0 7 7—25 6
16. Topitorul 10 2 1 7 8—21 5

Etapa viitoare : Dermata
Cluj — Chimistul Baia Mare, 
Bradul Vișeu — Bihoreana 
Marghita, Foresta Năsăud — 
Victoria Cărei, Constructorul 
Baia Mare — C.I.L. Gherla, 
Gloria Bistrița — Dinamo 
Zalău, Topitorul Baia Mare 
— Someșul Satu Mare, Dacia 
Oradea — Unirea Dej, Me
talul Salonta — C.I.L. Sighe- 
tul Marmației.

SERIA A VIII-a
Torpedo Zărnești — Oltul 

Sf. Gheorghe 1—2 (0—2)
Minerul Bălan — Metalul 

Copșa Mică 2—0 (1—0)
Colorom Codlea — Vitro- 

metan Mediaș 3—2 (0—1)
Chimia Orașul Victoria — 

Chimica Tîrnăveni 2—0 (0—0)
Avîntul Reghin — Carpați 

Brașov 0—0
Medicina Tg. Mureș — Lem

narul Odorheiul Secuiesc 
0—3 (0—2)

Chimia Făgăraș — Unirea 
Cristuru Secuiesc 5—1 (2—0)

Tractorul Brașov — Viito
rul Gheorghieni 4—0 (2—0)

(Corespondenți: C. Chfriac, 
R. Bortoș, N. Seceicanu, E. 
Aslan, C. Tincă, I. Păuș, B, 
Stoiciu și E. Bogdan)

CLASAMENT

1. Tractorul 10 7 1 2 23— 3 15
2. Oltul 10 7 1 2 23— 8 15
3. Colorom 10 7 1 2 18—14 15
4. Lemnarul 10 7 0 3 27—13 14
5. Chimia F. 10 6 1 3 18— 9 13
6. Chimia V. 10 5 1 4 ÎS—15 11
7. Metalul 10 4 2 4 14—11 10
8. Chlmlpa 10 5 0 J 15—16 M
9. Minerul 10 4 1 5 15—19 9

10. Torpedo 10 3 2 5 18—14 8
11. Carpați 10 2 4 4 8—10 8
12. Vitrometan 10 3 2 5 15—18 8
13. Unirea 10 3 2 5 12—20 8
14. Avîntul 10 3 2 5 11—21 B
15. Viitorul 10 2 1 7 6-29 5
16. Medicina 10 0 8 7 B—26 3

Etapa viitoare : Chimia Fă
găraș — Vitrometan Mediaș, 
Carpați Brașov — Torpedo 
Zărneoti, Metalul Copșa Mi
că — Medicina Tg. Mureș, 
Oltul Sf. Gheorghe — Lem
narul Odorheiul Secuiesc. 
Unirea Cristuru Secuiesc — 
Tractorul Brașov, Corolom 
Codlea — Chimia Orașul Vic
toria, Chimica Tîrnăveni — 
Minerul Bălan, Viitorul 
Gheorghieni — Avîntul Re
ghin.



a 25-a:
Ujpesti

1—1, 
Du-

3—0, 
Cse-

Celebrul „duet" brazilian Tostao (stingă) și Pele (In tricou 
alb) in acțiune. Fază din meciul Brazilia — Venezuela (6—0) 

din preliminariile C.M.

NR. 10 PENTRU MEXIC Cernomoreț 
komotiv
Spartak

ALTE CAMPIONATE
PORTUGALIA. După 6 e- 

tape conduce Sporting Lisa
bona cu 11 p, urmată de Ben
fica — 10 p, Varzim — 7 p 
etc. In etapa a 6-a, Benfica a 
surclasat cu 8—0 pe Boavista, 
iar Sporting a terminat la e- 
galitate 0—0 cu Varzim.

ELVEȚIA. învingînd forma
ția Basel, cu scorul de 2—1, 
echipa Lugano totalizează 12 
puncte și este urmată în cla
sament de Servette Geneva, 
F. C. Zurich, Lausanne și 
Grasshoppers Zurich cu cite 
10 puncte fiecare.

UNGARIA. în etapa 
Vasas—Honved 3—1, 
Dozsa — Ferencvaros
Szombathely—Eger 3—0 ; 
naujvaros — Diosgyor 
Komlo-Tatabanya 1—1, 
pel—Salgotarjan 2—2, M.T.K.— 
Raba 0—0, Egyetertes—Pecs
3—.0. In clasament : Ujpesti 
Dozsa 41 p, Honved și Ferenc
varos cîte 37 p etc.

BULGARIA : Continuîndu-șl 
seria victoriilor, liderul Levski 
Spartak a reușit să învingă 
pe teren propriu pe Botev 
Vrata cu 4—0, prin punctele 
marcate de Kotkov, Kostov și 
Asparuhov (2). Campioana 
T.S.K.A. a întrecut la Pernik 
pe Krakra cu 3—0, iar Trakia 
pe Beroe cu 1—0. Akademik 
a repurtat prima ei victorie, 
învingind pe Marek cu 2—0. 
Fără portarul Simeonov și 
înaintașul A. Mihailov, acci- 

in meciul 
Rotterdam, 
Slavia a 

terenul de

MAROC

dentați 
de la 
J.S.K. 
părăsit 
la Plovdiv învin
să de Marița cu 
rezultate : Etar— 
2—1. Dunav—Lo- 

1—0. Cerno ' More— 
____  5-0. Clasament:

Levski Spartak 20_p, T.S.K.A. 
15, Trakia 14 p, ~
Dunav și J.S.K. 
etc.

Cerno More, 
Slavia 12 p

ce trec zilele, 
lista Celor 16

Pe măsură 
se conturează 
echipe care vor participa la 
mult așteptatul turneu final 
al C.M. din Mexic. Pînă în 
prezent se cunosc 10. Cea 
de-a .zecea echipă care și-a 
înscris numele printre fina
liste este o reprezentantă a 
continentului african, selec
ționata Marocului. In partida 
decisivă, selecționata maroca
nă a dispus la Casablanca 
cu’ 3—0 de reprezentativa 
Sudanului. Performanța fot
baliștilor marocani este a- 
preciabilă, dacă avem în ve
dere numărul mare de echi
pe africane angrenate în 
preliminarii.

Nu cunoaștem însă valoa
rea acestei formații, pentru 
că prea puține și neconclu
dente au fost pînă acum în
trecerile acestor fotbaliști cu 
formații de prima mină. A- 
celași lucru se poate spune 
și despre alte echipe califi
cate. De pildă, San Salva
dor sau chiar și Peru. In 
curînd vom putea vorbi ț! 
despre o altă formație de o 
valoare mediocră, 
printre finaliste, aleasă 
tre Australia, Israel sau 
desia.

Dar scopul F.I.F.A. a 
stat în a asigura locuri 
tru formațiile din toate 
țile globului (zona Americii 
Centrale, zona Africii, zona 
Asiatică și a Australiei etc.), 
care să-și cucerească locurile 
în urma meciurilor prelimi
narii din grupă.

Care sînt pină în prezent 
cele 10 finaliste și cine sînt 
pretendentele la celelalte 6 
locuri deocamdată vacante ?

Grupa a IV-a : U.RS-S. sau 
IRLANDA DE NORD.

Grupa a V-a : SUEDIA.
Grupa a Vl-a i 1---------
Grupa a VII-a :

GERMANIEI
Grupa a VIII-a: 

RIA sau POLONIA.
Grupa a IX-a : ANGLIA — 

calificată din oficiu în ca
litate de cîștigătoare a ul
timului campionat mondial.

BELGIA.
R. F. a

BULGA-

ZONA AMERICII DE SUD

Grupa a X-a t PERU.
Grupa a Xl-a i BRAZILIA. 
Grupa a XII-at URUGUAY.

ZONA AMERICII DE NORD 
ȘI A AMERICII CENTRALE

Grupa a XIII-a i SAN SAL
VADOR.

Grupa a XlV-a i MEXIC 
— calificată ca țară orga
nizatoare.

ZONA ASIATICA 
ȘI A AUSTRALIEI

T. H.

SPANIA. - în
Real Madrid a cîștigat in de
plasare cu scorul de 2—1 in 
fața formației Real Sociedad. 
Alte rezultate : Atletico Bil
bao—Coruna 1—0 ; Valencia— 
Granada 1—0 ; Sabadell—Elche 
1—2 ; Sevilla—Barcelona 3—0 : 
Celta Vigo—Mallorca 3—1. In 
clasament conduce Real Ma
drid cu 11 p.

etapa a 7-a.

prezentă 
din- 
Rho-

con-< 
pen- 
pâr-

ZONA EUROPEANA

ROMÂNIA sauGrupa 11 
GRECIA.

Grupa a
SLOVACIA

Grupa a
sau R. D. GERMANA.

II-a: CEHO- 
sau UNGARIA. 
III-a; ITALIA

Pugilistul suedez de cate
gorie grea Ingemar Johansson 
a stîrnit în zilele sale de 
glorie o adevărată senzație 
pe ringurile de dincolo de 
Ocean. După Max Schmelling, 
soțul celebrei actrițe de ci
nematograf Anny Ondra, și 
după colosul din Sequal, re
gretatul italian Primo Came
ra, camionagiul din Găteborg 
a fost al treilea boxer euro
pean care a reușit să se în
cingă cu centura cu diaman
te. Ingemar Johansson a apă
rut, și a dispărut, de pe fir
mamentul boxului mondial ca 
o cometă și, pe drept cuvînt 
se poate spune că a fost unul 
dintre cei mai discutați pu- 
giliști, atît ca amator, cit și 
ca profesionist.

încă de la începuturile ca
rierei sale sportive, el a ară
tat înclinație către un box 
tehnic; arma lui preferată 
era directul de stingă. In a- 
nuț 1951 a fost selecționat în 
echipd Europei care a înfrun
tat pe un ring din Chicago, 
formația alcătuită din pugi- 
liștii învingători în celebra 
competiție „Golden Glove" 
(Mănușa de Aur). Johansson a 
fost atunci opus unui oare
care Ernest Fann, pe care l-a 
„executat" în mai puțin de 
5 minute. Un an mai tirziu. 
Johansson a fost selecționat 
în echipa Suediei pentru J.O. 
de la Helsinki. S-a calificat 
în finala „greilor", unde ur
ma să lupte cu americanul 
Ed. Sanders (care mai tirziu, 
ca „profesionist" a decedat în 
ring în urma loviturilor pri
mite la cap). Spre stupoarea 
generală, Johansson s-a spe
riat de colosul negru și... a 
dat bir cu fugiții de la pri
mul sunet de gong. Directorul 
de ring i-a atras atenția și, 
conform regulamentului, mai 
tirziu l-a descalificat pe sue
dez, care nu a primit meda
lia olimpică de argint, deoare
ce pierduse prin refuz de 
luptă.

Incheindu-și cariera de a- 
mator cu un palmares respec
tabil (71 de meciuri, 60 
victorii), Johansson și-a 
iscălitura pe contractele 
profesionist. A debutat în a- 
rena boxerilor plătiți în 1952, 
scoțîndu-l din luptă în run
dul 4 pe Robert Masson. A 
cîștigat meci după meci, ară-

de 
pus
de

Grupa a XV-a i AUSTRA
LIA, RHODESIA sau ISRAEL

ZONA AFRICII

Grupa a KVI-a i MAROC.

BUENOS AIRES, 2T (Ager- 
pres). — Conducerea clubului 
Estudiantes La Plata a dez
mințit știrile publicate de 
presa argentiniană potrivit 
cărora președintele, secreta
rul și antrenorul echipei au 
demisionat ca urmare a in
cidentelor petrecute în tim
pul finalei Cupei Interconti
nentale. In comunicatul pu
blicat se arată că „goana 
după senzațional a reporte
rilor a denaturat mult reali
tatea". 'Antrenorul Zubelida 
a precizat că va pleca de la 
clubul Estudiantes numai în 
cazul cind va fi concediat. 
El l-a acuzat pe antrenorul 
italian Nereo Rocco de spi
rit meschin, arătind că „e- 
chipele italiene joacă numai 
pentru rezultat".

SELECȚIONABILII GRECI
SUB LUPA OBSERVATORILOR

în etapa a 5-a a campio
natului Greciei, echipa Pa- 
nathinaikos a învins In de
plasare cu 3—1 (1—0)
Olympiakos Cyprus prin go
lurile marcate de Elefthe- 
rakis, Antoniadis și Theli- 
gianis. Olympiakos Pireu a 
învins acasă cu 
pe Egaleo. De la 
remarcat Sideris, 
Vasiliou (autorii 
goluri). A.E.K. a

pe

3—1 (1—0) 
gazde s-au 
Pappas și 
celor trei 
dispus cu

scorul de 2—0 (0—0) de Pro- 
odeftiki prin golurile înscrise 
de Venturis și Kahris. Jocu
rile echipelor fruntașe, în 
care evoluează majoritatea 
selecționabililor, au fost ur
mărite de observatori spe
ciali ai federației de fotbaL

In clasament 
nathinaikos cu 
de Olympiakos 
raklion cu cite

conduce Pa
li p, urmată 
Pireu și He-
13 p.

tind un progres remarcabil. 
După 4 ani în care s-a do
vedit foarte conștiincios in 
meciurile de încadrare în ca
tegorie, Johansson atacă titlul 
european cu succes, invingin- 
du-l prin k.o., la 30 septem
brie 1956. pe italianul Cavic- 
chi, la Milano.

prea mult așteptat. Rezulta
tul ? Patersson a cîștigat prin 
k.0. in rundul 6, iar Johans
son s-a resimțit serios după 
acest meci: recepționase mul
te lovituri la cap.

Suedezul a făcut o pauză, 
in timpul căreia a intrat in 
conflict cu fiscul suedez, ca-

SCRISOARE DIN COTEBORG

In anul 1957 și-a apărat 
centura in fața englezului 
Henry Cooper, care a renun
țat la ostilități in rundul 5. 
Mai tirziu, a respins cu suc
ces tentativa lui Joe Erskine, 
cîștigind prin k.o. in rundul 
13. La 26 iunie 1959, in cele
bra arenă „Madison Square 
Garden" din New York, Jo
hansson învinge net pe deți-

re-l impozase sever la sume
le cîștigate in străinătate. A 
renunfat să revină in țara sa 
și s-a stabilit pe malul lacului 
Leman, in apropiere de Ge
neva, unde iși cumpărase o 
superbi vilă. A reintrat după 
cîteva luni și l-a învins prin 
k.o. in rundul 8 pe Dick Ri
chardson, redevenind campion 
al Europei. A susținut ultimul

Trimisul nostru special Marius Popescu transmite:

SPERANȚELOR OLIMPICE
R.P.D. COREEANA (I) - U.R.S.S. 2-0

Echipa României pe locul IV

In competiția internaționa
lă de tenis pe teren acoperit, 
„Cupa Regelui Suediei11, me
ciul dintre echipele Poloniei și 
Austriei s-a încheiat, la Var
șovia, cu victoria gazdelor : 
4—1. Partida de dublu i-a re
venit cuplului polonez Nowi- 
chi—Rybarczyk, învingător 
cu 6—2, 6—3 în fața perechii

ultimele 
simplu au 
Nowicki— 

8—6; Ry- 
6—4. 6—4.

un...

PHENIAN, (prin telefon)
Fluierul arbitrului german Ba
der a pus capăt, duminică la 
ora 17, .Turneului speranțelor 
olimpice*. In fața unui stadion 
în care nu mai încăpea nici 

ac s-a jucat ultimul act
al competiției. Așa după cum 
se anticipa, marele solist, prima 
formație a R.P.D. Coreene, a 
cîștigat dezinvolt șl partida fi
nală : 2—0 cu U.R.S.S.

Clasa de joc a echipei gazdă, 
scinteietoarele ei acțiuni ofen
sive. purtate în ritm de... val- 
vîrtej, au avut ciștig de cauză 
în fața unei echipe bune, de
parte totuși de virtuțile învin- . 
gătoarei sale.

Am ini nd pentru un articol vi
itor ampla prezentare a echipei 
R.P.D. Coreene — un team ex
celent. cu o personalitate total 
distinsă față de echipele euro
pene — azi vom consemna fap
tul că fotbalul pe care-1 prac
tică este un recital de virtuozi
tate care incintă și uluiește. A- 
cum, la sflrșitul turneului, ni 
se pare aproape curios că foar
te tlnăra echipă română a reu
șit scorul cel mai strins (0—1) 
cu această echipă de mare va
loare.

Tot duminică." „ll“-le român 
a disputa: ultimul joc — pentru 
ocuparea locurilor “ 
compania formației 
R.P.D. Coreene.

Evolulnd aproape 
primei garnituri, a 
pă a gazdelor a atacat de la 
un capâț la celălalt al partidei, 
supunind poarta lui Purcara 
ia un nemaipomenit bombarda
ment (au fost 38 de comere la 
poara noastră !). Severineanul 
a apăra: insă fenomenal, iar 
Sandu și Sâtmăreanu au salvat 
mingi și situații dintre acelea 
care atacă cordul...

La sfîrșitul celor 80 de mi
nute regulamentare. scorul a 
râmas alb. Au urmat — pentru 
a se stabili totuși un ciștigător — 
prelungirile. Cu un minut înainte 
de sfîrșitul lor (!). Kim Ze Pil 
reia fulgerător, din 8 m. di
rect în bara de fier : 1—0.

După impresionanta lor risipă 
de energie, golul acesta, din 
ultimele momente ale partidei, 
a umplut de lacrimi ochii bă
ieților noștri, admirabili in e- 
fortul lor.

Iată clasamentul
„Turneului speranțelor 
ce“ : 1. R.P.D. COREEANA (I) ; 
2. U.R.S.S. ; 3. R.P.D. " 
(II) ; 4 România ; 5.
6. Bulgaria ; 7. Cuba ; 
Vietnam ; 9. Ungaria ; 
Germană.

Echipa de juniori a țării 
tre s-a 'situat deci, in 
înaintea câștigătoarei $i a 
listei ultimului turneu U.E.F-A. 
— Bulgaria și respectiv R. 
Germană.

Kary—Herdy. în 
două partide de 
cîștigat polonezii: 
Kary 2—6, 6—3, 
barczyk — Herdy

La Oslo, în cadrul aceleiași 
competiții, după două zile, e- 
chipa Belgiei conduce cu 2—1 
în meciul cu selecționata 
Norvegiei.

Halterofilii sovietici învingători la București

final al 
olimpi-

Coreeană 
Polonia ;

R. D. 
R.D.

t. 
ie.

noas- 
f.nal, 
fina-

D.

Sala Dinamo a găzduit as<pa- 
ră de-a lungul a peste trei 
ere intîlnirea internațională 
dintre echipele de haltere 
Dinamo București și Dinamo 
Moscova. La capătul întrece
rilor. oaspeții au ieșit învin
gători cu 2807,5 p. față de 
2352.5 n înregistrate de bucu- 
resteni. care s-au comportat 
nesatisfăcător. în cadrul con
cursului. la categoria grea,

(Dinamo Mos- 
să ridice 
la noi în

3—4 — în
secunde a

de valoarea 
doua echi-

COMPETIȚII ȘAHISTE
• VESELINA MORAVE ATENA • SAN JUAN

kg, 2.
60 kg.
kg. 2.
cat 67

TEHNICE :
1.

A.

D.

pen- 
țară 
RE- 
cat.

A. Melconian 
Kalo 260 kg ;
1. G. Tarosian 
Georgescu 290

kg, — 1. A. Aga-
kg, 2. V. Găină

DuDă 14 runde in tur
neul zonal feminin de la 
Veselina Morave (Cehoslova
cia) conduce Radzikowska 
(Polonia) cu 9 (1), urmată de 
Belamarici (Iugoslavia) — 9 p. 
Vreeken (Olanda) 8‘ '2-etc.

• Turneul zonal de la Ate
na a luat sfirsit cu victoria 
iugoslavului Matulovici — 13 
din 17 posibile, urmat de Hort

(Cehoslovacia) și Hubner 
(R.F.G.) cu cite 12‘/2 p.

• Spasski continuă să fie 
lider în turneul international 
de la San Juan. După dispu
tarea a 13 runde, el totalizea
ză 9‘.'2. urmat în clasament de 
Parma (Iugoslavia) — 9,
Browe (Australia) — 8' 2(1) p. 
Donner (Olanda), Bisguier 
(S.U.A.) — 8'/2 p etc.

FLORETIȘTII ROMÂNI SE MENȚIN
PE POZIȚII FRUNTAȘE

Ca și la Montreal, în 1967. 
floretiștii noștri au rămas pe 
podium. Nu insă pe prima 
treaptă, ci pe cea de a treia. 
Să fie un regres valoric? --

Răspunsul cel mai autorizat 
ni l-a’ dat dl. Pierre Carolet, 
șeful Directoratului tehnic al 
C M. : „După mine, oricare 
dintre echipele care se situ
ează CONSTANT pe primele 
6 locuri intr-o competiție de 
o asemenea anvergură, repre
zintă o mare valoare in scri
mă. Oscilațiile de la un loc 
la altul sint inerente intr-un 
sport in care nu o victorie, 
ci chiar o tușă te poate obli
ga să schimbi aurul cu argin
tul și chiar cu bronzul".

De rețitstm afirmația o face 
un om care de 40 de ani este 
nelipsit din marginea plan
șelor de scrimă.

De fapt mai aproape de ti
tlul mondial trebuiau să fie 
francezii, campioni olimpici 
in Mexic. Or, scrimerii 
domnului Andrâ Cotard au

al lui Joe Louis, care dorea 
să-și plătească unele datorii. 
Se pare că afacerile lui- Jo
hansson nu prea strălucesc și 
că cele 10 camioane pe care 
le are proprietate nu merg 
chiar pe... roate.

Întrebat de ce reintră, fos- 
campion mondial a spus 

s-a săturat să joace rolul 
,,play-boy“. El afirmă că 
antrenează de zor, vrea 
slăbească 18 kilograme și

tul 
că 
de 
se 
să 
apoi să urce în ring. Avem și 
dovezi concrete, ca această 
fotografie luată la antrena
mentele sale recente, susți
nute în compania altei cele
brități, însă din domeniul a- 
tletismului: discobolul Ri
chard Bruch (dreapta), record
man european.

Peter ALBORG

fost învinșii băieților noștri, 
ocupînd abia locul 4.

★
Am amintit de dubla indis

ponibilitate a iui Drîmbă. Du
pă individuale, încă neresta
bilit. el a trebuit să urce 
planșa pentru întrecerea pe 
echipe. Dar randamentul a 
fost departe de potențialul 
său normai. Drîmbă a cuce
rit admirația tuturor pentru 
efortul, pentru dăruirea de 
care a dat dovadă în meciu
rile cu reprezentativa R.F. a 
Germaniei, asigurînd echipei 
României, prin cele 5 victo- 
torii obținute, posibilitatea 
de a concura cel puțin la una 
din medalii.

A urmat meciul cu U.R.S.S., 
de fapt adevărata finală a 
probei. Drîmbă n-a reușit să 
cîștige dccit o singură dată, 
la Stankovici (5—3). Mai mult 
n-a fost posibil.

A intervenit, apoi, un acci
dent. la scorul de 2—1 pentru 
U.R.S.S. In acaltul cu Stanko
vici, Ardeleana a pornit vije
lios și a luat conducerea. 
Era in formă mare după cum 
o dovedise și mai înainte, in 
meciurile cu floretiștii vest- 
germani. Dar, iată, Stanko
vici, angajat intr-o acțiune 
corp la corp, s-a dezechilibrat 
și, în cădere i-a prins spor
tivului nostru piciorul drept, 
provocîndu-i o luxație, 
Cu alte cuvinte, din chiar 
prima manșă a acestui 
meci, care urma să desemne
ze juna dintre finaliste, doi 
floretiști români iămîneau pe 
planșă doar ca simpli figu- 
ranți. A fost o dispută ine
gală și nimeni nu se putea 
gindi la un succes.

Cit de grav avea sâ fie ac
cidentul lui Ardeleanu o de
monstrează și faptul că el n-a 
mai putut fi folcsit in meciul 
următor, cu Franța, locul său 
în echipă luindu-1 Falb. Un 
meci dramatic și acesta 1 
Drîmbă a continuat să facă 
figurație (nu mai aveam drep
tul la altă rezervă) în schimb, 
Țiu a strălucit prin victorii 
pe toată linia, iar HaukJer, 
într-o vizibilă revenire de 
formă, și Falb din ncu bă
tăios cum ii șade bine, l-au 
secondat cu brio.

Iată lealitatea. Cu o echipă 
validă. România și-ar fi apă
rat cu totul altfel titlul.

★
Consacrat în disputele pe 

echipe, Mihai Țiu s-a prezen-

tat la înălțime și în compe
tiția individuală. Faptul că a 
ajuns finalist vorbește de ia 
sine. Numai că, o dată atins 
acest prag, tînărul și viguro
sul nostru flcretist a. avut de 
înfruntat un arbitraj cu fla
grante inexactități. In primul 
său asalt, cu Wessel, Țiu a 
condus cu 4—1. Egalat din 
neatenția... arbitrului Curletto, 
Țiu avea să piardă apoi a- 
saltul ! Membrii Directoratu
lui tehnic au făcut. fețe-fețe, 
dar... deciziile arbitrului au 
rămas inatacabile.

Derutat de acest incredibil 
eșec. Țiu și-a- epuizat resur
sele nervoase, incit n-a mai 
putut avea inițiativa în asal
turile următoare, cu Romanov 
și Parulski. L-a remontat a- 
bia victoria la Revenu — cu 
5—1 — fapt care l-a făcut să 
încerce o ultimă șansă de a 
cuceri o medalie. Pentru a- 
ceasta îi trebuia neapărat vic
toria la Stankovici. Țiu a e- 
voluat excepțional în acest a- 
salt. a condus cu 4—1. Avea, 
cum s-ar spune, asaltul in 
mină. Dar Curletto a judecat 
straniu acțiunile următoare, 
întorcînd pentru a doua oară 
rezultatul în defavoarea lui 
Țiu...

Iată drama tînărului nos
tru floretist, care, în condi
țiile unui arbitraj atent (cel 
puțin !) n-ar fi scăpat meda
lia de bronz pe care ar fi 
meritat-o din plin.

★
Bronz, deci, în întrecerea 

pe echipe și un loc în finala 
concursului individual. Bilan
țul havanez al floretiștilor 
români dovedește că ei iși 
mențin pozițiile fruntașe cu
cerite de cițiva ani încoace, 
fiind — alături de trăgătorii 
sovietici, polonezi și francezi, 
figuri proeminente, 
mai elegantă dintr. 
scrimei.

în cea 
.aobele

Tiberiu STAMA

CAMPIONATUL

V. Iakubovski 
cova), a reușit 
tru prima dată 
bara ce cîntărea 200 kg. 
ZULTATE 
56 kg. — 
295 
cat.
320 
kg ;
fonov 342
325 kg; cat. 75 kg, — 1. I. 
Kalacinicov 445 kg, 2. N. Ian- 
cov 352,5 kg ; cat. 82,5 — 1.
1. Kazaiev 445 kg, 2. I. Pinti- 
lie 
de 
90
2.

280 kg (la împins a ratat 
trei ori la 135 kg) ; cat.

kg — 1. V. Kurlov 430 kg, 
G. Teleman 400 kg; cat.

-r 90 kg — 1. V. Iakubovski 
530 kg, 2. G. Mincu 445 kg.

ClCLISTUL BELGIAN 
FERDINAND BRACH E (in 
fotografie), aflat la Ciudad 
de Mexico pentru o tenta
tivă de doborîre a recordu
lui mondial al orei, a făcut 
o primă probă cronometrată 
pe velodromul olimpic, reali- 
zînd timp de 45 de minute 
o medie orară de peste 48 
km. La 2 noiembrie, el va 
ataca recordul.

ZAKOPÂNE

un turneu

(Agerpres) 
s-a desfășu- 

internațional

VARȘOVIA. 27 
La Zakopane 
rat 
de lupte libere la care au
participat 70 de sportivi din 
6 țări, printre care și Româ
nia. Dintre luptătorii români, 
cea mai bună comportare au 
avut-o P. Cernău și Albu, si
tuați pe locul doi la catego
riile 52 kg și, respectiv, 68 
kg.

KANGASNIEMI
NOI RECORDURI MONDIALE

Halterofilul finlandez Ka- 
arlo Kangasniemi a stabilit 
în concursul de la Lahti două 
noi recorduri mondiale la 
categoria sem’grea : 530 kg la 
totalul celor trei stiluri și 180 
kg la stilul împins.

I

Forurile olimpice și-au reluat lucrările

nătorul centurii mondiale, 
Floyd Patersson, care în de
curs de 3 runduri a făcut de 
9 ori cunoștință cu podeaua I 
Arbitrul a oprit lupta ce de
venise inegală și l-a procla
mat campion al lumii pe sue
dez.

Revanșa, disputată la 20 iu
nie 1960 pe același ring, i-a 
revenit insă negrului ameri
can, care l-a surclasat pe 
hansson: acesta a fost 
voit să rămînă in colțul 
în rundul 5. Ziariștii au 
rut un al treilea meci, 
organizatorii nu l-au

MONDIAL DE SASKI> >
Partida a 16-a din cadrul 

meciului pentru titlul mon
dial de șașki (dame), care se 
dispută la Moscova între ma
rii maeștri sovietici Andreiko 
și Kuperman, s-a încheiat re
miză. In prezent scorul este 
favorabil lui Andreiko cu 
9>/2~6‘/2 p.

pe or- 
următoarele : 
rasială în

DUBROVNIK, 27 (Ager- 
pres). — Comisia executivă 
a C.I.O. și Adunarea gene
rală a Comitetelor Olimpice 
Naționale, în cadrul lucrări
lor, au avut înscrise 
dinea de zi 
discriminarea
sport; statutul sportivului a- 
mator; raporturile dintre 
C.I.O. și Adunarea generală 
a comitetelor olimpice națio
nale.

După cum s-a anunțat, în 
urma hotărîrii țărilor africa
ne de a boicota reuniunea 
de la Dubrovnik în cazul 
în care reprezentanții Rho-

desiei și Republicii Sud-Afri- 
cane vor fi acceptați să par
ticipe, președintele A. Brun
dage a cerut Adunării să se 
pronunțe asupra situației 
celor două țări în mișcarea 
olimpică. în urma votului se
cret, 43 de delegați din 69 
s-au pronunțat pentru exclu
derea R.S.A. și 39 pentru ex
cluderea Rhodesiei. în cele 
din urmă, la propunerea lui 
A. Brundage, s-a ajuns la o 
soluție de compromis, în sen
sul ca delegații Republicii 
Sud-Africane și Rhodesiei să 
participe la lucrările de la 
Dubrovnik in calitate de ob
servatori, fără drept de vot.

sue- 
învo-

6 ani

Jo- 
ne- 
său 
ce- 
iar

lăsat

meci al carierei la 21 aprilie 
1963, cînd l-a învins pe Brian 
London la Stockholm, în fa
ța suporterilor săi și a... re
prezentanților fiscului 
dez, cu care căzuse la 
ială.

Au trecut de atunci
și iată că acum Ingemar Jo
hansson și-a manifestat do
rința de a-și face reintrarea 
la 37 de ani, dornic de un 
„come-back" spectacular, în 
genul aceluia realizat cîndva 
de „Sugar" Robinson. Gurile 
rele spun că acest „come
back" ar fi însă similar celui

Cunoscutul călăreț brazilian 
Nelson Pessoa a terminat învin
gător în cursa de obstacole din 
cadrul C.H.I.O. de la Amster
dam. Concurînd pe calul „Olym- 
pia“. el a parcurs traseul (610 m, 
15 obstacole) în 56,2. Pe locul 
secund s-a clasat englezul Har
vey Smith („Mathy Brown") în 
58.1, iar 
mânui 
(„Donald

Frații Jan șl Jindrich PospislI 
(Cehoslovacia) și-au păstrat ti
tlul de campioni mondiali la 
clcloball învingînd în finala des
fășurată la Erfurt echipa com
pusă din Erlch Emde șl Erlch

pe locul trei vest-ger- 
Alwln Schockemolle 
Rex“) în 60,1.

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
Dusin (R. D. Germană) cu sco
rul de 7—2 (4—1). Golurile 
lost marcate de Jlndrich (5) 
Jan (2), respectiv Emde (1) 
Dusin (1).

în concursul international 
scrimă de la Ankara, proba 
spadă a revenit polonezului An- 
drzejwski, care a totalizat 5 vic
torii. Pe locurile următoare s-au 
clasat Hen (R.F. a Germaniei) — 
3 v, Aygun și Ozisk (ambii Tur
cia) cu cîte 2 v. Gauthier (Fran
ța) și Kallas (Liban) cu cîte 1 v.

au
Și
Și

de 
de

Federația internațională de ho
chei pe iarbă, a cărei reuniune 
anuală s-a ținut în capitala Bel
giei, a hotărît să organizeze 
la fiecare 4 ani o „Cupă mon
dială", prima ediție urmind să 
aibă loc în anul 1971. Cu prile
jul întrunirii de la Bruxelles, 
federația de hochei pe iarbă din 
U.R.S.S. a fost primită ca mem

bră a F.I.H.

a
Intr-un 

masculin 
Plovdiv,

tried Internațional 
de baschet disputat la 
echipa sovietică Bure-

vestnik Minsk a întrecut cu sco
rul de 73—54 (32-29) formația 
locală Lokomotiv.

Concursul internațional de ci- 
clocros desfășurat la Uster (El
veția) a fost cîștigat de sporti
vul belgian Albert van Damme, 
care a ----------- ---------------- -------------
urmat 
1:04.0), 
s’nohl

a
Cursa clasică de galop „Pre

miul Gladiator", disputată la 
Paris pe distanța de 4 000 m, a 
fost clștigată de calul olandez 
Clairon, urmat de Jabellum șl 
Bibelot

parcurs 21,6 km in 43:16.0. 
de elvețianul Gretner (la 
șl de vest-germanul Wolf- 
(la 1:20,0).


