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DIN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ

PATINĂM IN CAPITALA!
Vestea cea bună, așteptată de toți Iubitorii sporturilor ghețu, a sosit In sflrșit. Inceplnd de slm- 

bătâ, se va putea patina șl tn Capitală, pe oglin
da lucie a patinoarului artificial Floreasca. Direcția patinoarului ne face cunoscut, că, la Înce
putul acestui sezon, publicul amator de patinat va avea acces pe gheață In zilele de marți 
miercuri, joi, clmbătă șl duminică Intre erele 
11—U șl 18.30—20.30. Duminică vor mal fi afectate 
două ore, între 15.30—17.30. La patinoarul no-

reasca vor funcționa șl eursurl de Inițiere pen
tru începători, ta fiecare marți, joi ș: duminici.

Acest program va fi valabil pentru Întreaga pe
rioadă ta oare la celălalt patinoar arfifir-a: tn 
Capitală, cel din parcul sportiv J3 August*. con
tinuă lucrările de acoperire. Este de așteptat ca 
o dată cu deschiderea acestuia, orele de pe—a.* 
public acordate bucureștenHor «ă fie mărite ecres- 
punzător.

ALPINI FEBRA
• Un sezon pe 
care-l dorim cit
mai fructuos
• Cu ce efective 
pornim la drum
• Pe primul plan 
forța generală
• Atenție la 
dozarea efortului

I

Dtjn Cristea tn 
slalom pe uscat, 
la recentul con
trol al schiorilor 

alpini

Foto : I. MATEI
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PREGĂTIRILOR

!SUB CUPOLAi
i

ecvenfele festive ale reîntîl- 
nirii bucureștenilor cu mult 
îndrăgiții noștri ași ai rache
tei au trecut în amintire. Una 
din cele mai frumoase amin
tiri ale iubitorilor de tenis, din

ce în ce mai numeroși, mai entuziaști, 
mai versați tn complicata alchimie a

Octombrie, cu cerul neobiș
nuit de albastru, cu păduri 
aprinse fugar sub sărutul u- 
nui soare amăgitor, cernind 
resemnate în clipa despărțirii 
frunzele îngălbenite. Doar a-

dierea mîngîietoare a vîntului 
le mai însuflețește, prefigu- 
rînd căderea jucăușă a fulgi
lor de nea, trezindu-ne nostal
gia primei zăpezi. Privim vol
bura stîrnită pe covorul de

CAMPIONATUL NAȚIONAL
DE HOCHEI A ÎNCEPUT

frunze de pașii schiorilor an- 
trenîndu-se simulînd cristia 
nii și simțim, ca și ei, fiorii 
alunecării pe schiuri, ce ne 
aduc și mai aproape de se
zonul hivernal.

Am asistat la antrenamen
tele schiorilor alpini, ca și 
la verificarea stadiului lor 
actual de pregătire, cu curio
zitatea aflării acestui înce
put de drum al sezonului 
sportiv care bate la ușă șî 
pe care-l dorim cît mai fruc
tuos. Observațiile culese fac 
obiectul prezentului articol.

Este cunoscut faptul că 
întreruperea sezonului com- 
petițional nu a marcat și 
întreruperea activității, schio
rii căutînd să prelungească 
activitatea pe schi, mai întii 
pe zăpadă, apoi pe apă, în 
stagiile efectuate pe Valea 
Albă și lacul SiutghioL Aces
te pregătiri au fost continua
te pe uscat, urmărindu-se 
desăvirșirea pregătirii fizi
ce generale și specifice. Con
troalele de la Brașov și Buș
teni, cu toate deficiențele de 
organizare (lipsa marcajelor 
la alergări — Brașov, a ofi
cialilor — Bușteni, înregis
trarea defectuoasă a rezulta
telor, îngrămădirea probelor 
pe o durată scurtă de timp, 
uneori lipsa de corectitudine 
in execuția mișcărilor de că
tre sportivi), au oferit totuși 
antrenorilor suficiente obser
vații de care vot ține seama 
în viitor. Ne gîr.dim că la 
controlul boberilor, efectuat

prof. Ion MATEI

(Sonrintus-« tn peg. a S-a)

-r.lCU JOCURI ANIMATE
Șl INTERESANTE

Steaua a realizat in compania Agronomiei Cluj 
cel mai bun meci al zilei

BRAȘOV, 28 (prin telefon, de la trimisul nostru). —
La Poiana Brașov miroase a iarnă. Norii au coborit. acope

rind Clăbucetui, bate un vînt rece, se așteaptă zăpada. Decor 
excelent pentru întrecerile hocheiștilor, care bcneîiciază de 
o gheață foarte bună. Cu nimic mai prejos au fost strădaniile 
organizatorilor. In ultimul moment aflăm că montarea tri
bunelor este și ea iminentă. Ceea ce îi va îndemna, 
pe brașoveni să urce la altitudine spre a-i urmări pe 
crose! șî ai pucului.

Marți dimineață campionatul
DINAMO — I.P.G.G.

6—3 (1—2, 3—0, 2—1)

a început.

desigur, 
maeștrii

avut o-

Jucătorii de Ia Vojvodsna surprinzi tn timpnl ,miu;ei“ de :e-i de pe stadionul 
.23 AigvC

Foto: V. BAGEAC

DINAMO : Dumitraș (Ior
dan) — FI. Sgîncă, Făgăraș 
— Tureanu, Butoiescu (Me- 
dei) — Pană, Florescu, Hu- 
țanu — Ciobotaru, Boldescu, 
Trăușan — Bondaș, Moiș, 
Mihăilescu (Axente). Antre
nori : M. Flamaropol și G. 
Cosman.

I.P.G.G. : Sofian (Petraș) — 
Barbu, Scheau — Bălăneanu, 
D. Pană (Pădurarul — V. Tu
dor, Gh. Vlad, Nuțu — Tă- 
băcaru, Manea, Niță — Ro- 
ciu, Mediașu, Fenici. Antre
nori : Șt. Ionescu și V. Cri- 
han.

Formațiile bucureștene Di-

namo și I.P.G.G. au 
noarea de a face angajarea 
inaugurală în actuala ediție 

campionatului național dea

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

G IAN NI RIVER A

Poletti, portarul lui Estu- 
diantes, suspendat pe viață, 
Aguirre și Suarez, suspendați 
pe cinci și, respectiv, trei ani, 
iată cîteva elemente conclu
dente referitoare la „agresiu
nea premeditată" a fotbaliști- 

\ f

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ
PENTRU SPORTUL

lor argentinieni în dauna lui 
A.C. Milan.

Ne amintim că am schim
bat cîteva păreri, chiar la 
București, cu dr. Saldanha, 
selecționerul unic al naționa
lei braziliene, despre meciul 
tur jucat la San Siro. Repli
ca lui Saldanha a fost foarte 
explicită: „Noi — și eu și 
d-ta — discutăm despre fot
bal ; cum eu consider că în- 
tilnirea Milan-Estudiantes nu 

. - -'i iWk

traiectoriilor dirijate peste fileu.
Nu vom uita ușor momentul înmî- 

nârii .Cupei fair-play* oferită de zia
rul nostru lui llie Năstase, campionul 
care a dat lecții de sportivitate pe te
renurile de la Wimbledon, Forest Hills 
și Cleveland. Sau fazele de mare tenis 
oferite de Ion Jiriac, acest neobosit 
luptător intre linii albe. Sau, tn sflrșit, 
mingile razante trimise de rachetele 
.secunzilor", Petre Mărmureanu și Se
ver Dron, duminică performeri egali 
cu cei doi titulari.

Dar gala de duminică poartă intrin
sec și semnificații mai ample. A fost 
o revelație, pentru noi toți, a valorii 
pe care o poate căpăta o întrecere 
de tenis pe teren acoperit. Lăsind la o 
parte ineditul parchetului (cindva ex
perimentat de tenismanii noștri doar în 
stagiile de pregătire de la Hunedoara), 
jocul tn sală ni s-a arătat interesant și 
valoros prin alte calități specifice. în 
primul rind, prin acuratețea execuțiilor 
tehnice, absentă atît de des pe tere
nurile noastre din pricina imperfecțiu
nilor suprafeții de zgură. Apoi, prin 
solicitarea la maximum a unor elemen
te deosebit de importante tn randa- I meniul tenismanului, pus să judece și 
să joace cu viteză sporită. Ca să nu 
moi vorbim de spectaculozitatea deo
sebită, de-a dreptul captivantă, a unui 
asemenea joc

Se pune întrebarea, firească, de alt
fel, pentru ce au trebuit să fie aștep
tate inițiative din afara forului de 
specialitate pentru a se da semnalul 
de start într-o asemenea activitate ? 
Acum, însă, sint create toate premi
sele să mai vedem tenis la Floreasca, 
fără a fi nevoie neapărat de ocazii 
festive, ca aceea a calificării tn ehat- 
lenae-round-ul Cupei Davis.

Vorbim de tenisul de anvergură, nu 
de acela cu aspect de concurs de casă, 
care se joacă, destul de intermitent, 
în zilele de iarnă în sala Steaua, unde 
practic spectatorii n-au acces. Tenis, 
care ooate fi și cu caracter interna
țional. Și aici repetăm întrebarea, adre
sată mal de mult federației noastre 
de tenis: vom semna în sfîrșit pre
zența la competiția europeană pe teren 
acoperit .Cupa Regelui Suediei*, care 
reeditează anual, pe scară continen
tală, întrecerile pe echipe ale Salatie- 
rei ?

Credem că evoluția în Capitală a 
unor jucători de clasă ca Santana, 
Pietrongeli, Metreveli sau Kodes se va 
oucuro de un succes similar celui cu 
care a fost încununată inițiativa de 
duminică. Și va fi, totodată, o punere 
în drepturi a tenisului românesc, în 
aria acestei atît de bogate activități 
internaționale pe teren acoperit, in
trată de mult în tradițiile sportului alb.

i
i

AZI, PE STADIONUL „23 AUGUST" DE LA ORELE 14,30 I
LOTUL A-VOJVODINA NOVI SAD,[ 
UN IMPORTANT JOC-TESTi

ROMÂNIA II
CEHOSLOVACIA

LA JUNIORI

In prima zi număr record de spectatori

Al ..TRICOLORILOR NOȘTRI

extrem de disputate

i
I
I 
I
I

TIMIȘOARA. 28 țprin tele
fon. de La trimisul oostruL 
Cu toate că a fost L-.a._ 
încă din luna a-gust. moder
na Sală de sport din locali
tate a primit — credem — de 
abia astăzi botezul fbc_l-.: 
marilor competiții Atraț-. de 
valoarea Jocurilor din ulti
mul turneu al campionatu
lui masculin de handbal mh 
de timișoreni au luat cu a- 
salt casele de bilete, ump’.ini 
cină la refuz tribunele. Dîrze
nia. echilibrul de forțe, va
loarea tehnică sau tactică 
s-au înlănțuit minut cu mi
nut in aieastă primă etapă 
a turneului. încălzind la ma-

xiiiurn pas: u-ea spectatontar. 
Dte pAcate. fn timpul parti
dei Poiriehtica
Steaua „ ncardescența* 
nora dintre spectatori a 
tins limitele— incendiului, 
sperăm c* a fost doar un 
csdent.

ibCe sărbători handbalis-

Tîmișoar*—
u- 
a- 
Să 
ac- 

singurul de altfel in 
plăcut al acestei

Birovlev.
Cînd am sosit Ia sta

dionul _23 August', -bă
ieții noștri* tocmai ie
șeau din mimile maso
rului Andrei Tudose și

se îndreptau spre gazon. 
Timp de o jumătate de 
oră. sub supravegherea 
antrenorului Angelo M- 
cutescu. au făcut dife
rite exerapi fizice, după 
care, repartizați pe com
partimente, au lucrat cu 
bakmuL Printre cei pre
zent, am remarcat și 
două nume _noi" : A- 
danuctee și Grozea. Lo
tul va începe azi (ora 
14.30. ‘ “ * — *
gust) 
Soarea 
CANU 
NU,
DAN.
NU. R. NVNWEILLER. 
C. RADU. DOBRIN, 
DUMITR.ACHE. LUCES- 
CU. La sErșrml antre
namentului am fost 
martorii unei discuții a- 
micale intre V. Boskov 
Si A. Niculescu. Cunos
cutul antrenor iugoslav 
spunea, printre altele : 
-Ia nei in tari toată 
lumea așteaptă califica
rea României pentru 
Mexic. Sprijinul nostru, 
indirect, nu poate veni 
decit printr-o compor
tare serioasă, valoroasă 
a Vojvodinei in jocul- 
test al selecționatei ro
mâne."
Meciul va fi condus 

de Aurel Bentu. ajutat 
la linie de C. Petrea și 
Gh. Popovici. D. VL

stadionul 23 Au- 
partida in urmă- 
focmulă : RADU- 
— SATMÂREA- 
HÂLMAGEANU, 
DELEANU. DI-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I Radu VOIA

I
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I
I 
I
I 
I
I
I
I
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I
I
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Popicarii Petre Purje și Ana Marcu 
evoluează in R. D. Germană

Aseară au plecat la Dresla popicarii Petre Purje, campion 
național la simplu, și Ana Marco, 
campioană la junioare, care Vor 
participa la tradiționalul turneu 
internațional Individual .Cupa 
Werner Seelenbinder*. întrecerile.

tice.
Voința București — Di

namo Brașov 22—22 (12— 
131 Scorul a alternat 
palpitant. dîndu-ne senzația 
că victoria va reveni uneia 
dintre cele două formații. La 
început a condus Voința, a- 
poi spre finalul primei reprize 
Dcnamo Brașov (min. 26, 
12—9: min. 28, 13—10), iar în 
finalul meciului victoria
părea să suri dă handbaliști- 
lor bucureșteni, care au con
dus in ultimele 5 "
două 
două 
min.

ori. cu un 
goluri (min.
58. 22—20).

minute de 
avans de
55, 21—19: 

Trebuie să

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

A. C. MILAN A PLĂTIT UN GREU TRIBUT
PENTRU TITLUL NR. 1 AL LUMII

PRESA ITALIANĂ PUNE
O PREZENTARE

este o partidă de fotbal, să 
nu
ta...“ Concludent!

Și totuși, la Milano, adică 
la San Siro. nu se întimplase 
nimic deosebit, în schimb, nu

mai vorbim despre as-

SUB SEMNUL
A CELEI MAI

ÎNTREBĂRII UTILITATEA
BUNE FORMAȚII DE

că ..bombo-se poate spune 
niera* — arena lui Boca Ju
niors — a găzduit un joc de 
fotbal (ar fi mai mult decit 
Un eufemism) deși era vorba 
de un meci ce desemna echi-

pa de club

„CUPEI
CLUB

INTERCONTINENTALE" LA FOTBAL
DIN SOCCERUL MONDIAL

tipa de club cîștigătoare a 
țiului de Nr. 1 al lumii.

Se spune că și răul are 
părți bune. Cu acest prilej 
s-a confirmat valabilitatea zi
calei. Pe de o parte, am piitut

A. C. Milan — cîșttgațațrea Cupei intercontinentale

vedea în timpul acestui meci 
o „vinătoare de oameni" pu
să la cale de o serie de in
divizi care nu merită nume
le de sportivi sau de jucători 
de fotbal. Și este de reținut 
faptul că, în acest caz, mila
nezii au bătut orice record de 
stăpînire a nervilor, de self
control. Pe de altă parte, am 
putut lua act de pedepsele 
drastice dictate de fede
rația și autoritățile ar- 
gentiniene împotriva celor vi- 
novați.

După 
ziariștii 
te s-au 
se mai 
nea turneu care oferă 
puțin din punct de 
sportiv și care a fost 
nut numai din motive 
din financiar ?

întrebarea este pe 
justificată deoarece finalele 
cu sud-americanii au dat loc 
totdeauna la incidente. Ce s-a 
întimplat lui Milan, miercurea 
trecută la Buenos Aires, a

acest penibil episod, 
italieni de specialita- 
întrebat : merită 
organizeze un

să 
aseme- 
atît de 
vedere 
menți- 
de or-

deplin

Cescre TRENTINI

îQontinuara ta pag. a < a)

In întrecerile atletice pe echipe alergările peste garduri 
constituie unul din punctele de atracție. In această ima
gine, in care primul din stingă este recordmanul țării 
pe distanța de 110 mg, Niculae Perța, se poate vedea 

dîrzenia cu care atleții tși dispută Intiietatca 
Foto! A. NEAGU

CAMPIONUUl PE ECHIPE, 
VIATA AIIEIISMIII III INTERN
• Progres deosebit la nivelul mediu • Divizia 
anului 1969, mai valoroasă ca anterioarele • Cum 
s-au comportat echipele in campionat*Ce măsuri 

se impun ?
formu- 
1960 a 
pe e- 

treaptă

Desfășurată după o 
lă îmbunătățită, ediția 
campionatului național 
chipe a ridicat pe o 
superioară această mare com
petiție atletică internă. S-au 
întrecut 27 de echipe selecțio
nate de cluburi sau reprezen
tative județene, fiecare cuprin- 
zînd cite 44 
ce înseamnă

de sportivi, ceea 
că peste 1000 de

Norme de 
Categoria I

maestru

Legat de îmbunătățirea re
zultatelor de vîrf, apare și 
scăderea sensibilă a număru
lui de at’.eți care nu au re
alizat normele de clasificare 
stabilite. în 1967 au fost 176 
atleți fără clasificare, In 1963

atleți au avut prilejul să-și 
măsoare forțele.

★
O analiză a valorii rezul

tatelor ne duce la concluzii 
îmbucurătoare, care denotă un 
progres de ansamblu în spe
cial la nivel mediu.

Iată, de altfel, un interesant 
tabel comparativ al ultimelor 
campionate :

1967 1968 1969
32 43 64

176 259 344
numărul a scăzut la 137, iar 
în acest an la numai 94.

Desfășurarea campionatului
N. MIHAIL

(Continuare în pag, « Z-a)
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Festival de minibaschet 
la Liceul nr. 37

Politehnica București — primul lider
a!

Tn continuarea acțiunilor de 
popularizare a minibaschetu- 
lui în rîndul elevilor, F. R. 
Baschet, în colaborare cu co
misia de specialitate a muni
cipiului București și cu Școala 
sportivă nr. 2, a organizat la 
Liceul nr. 37 din Capitală un 
festival, tn cadrul acesteia, au 
fost făcute expuneri de ta
blouri, panouri și pliante des
pre minibaschet, demonstrații 
între formațiile Școlii sportive 
nr. 2, demonstrații ale mini- 
baschetbaliștilor de la Liceul 
nr. 37. Seara, elevii liceului 
au avut prilejul să vizionez» 
filmul documentar „Phillips 
’66".

Participanților Ia 
le-au fost oferite premii con- 
stind în diplome, pliante, in
signe, brelocuri, cărți fi pla
chete ale F.R.B.

festival

Trofeu
pentru

ce! mai bun
procentaj

la aruncările

„Cupei Sportul//
G1NDEȘTE-TE

REZULTATELE 
DIVIZIEI B

libere

Realizînd victoria în depla
sare asupra Universității Ti
mișoara, Politehnica Bucu
rești a devenit primul lider al 
„Cupei Sportul* oferită echipei 
masculine cu cea mai mare 
eficacitate. Politehnica a pri
mit șapte puncte pentru vic
toria la nouă puncta și trei 
puncte pentru că a cîștigat în 
deplasare. Iată, de altfel, cla
samentul după această primă 
etapă (precizăm că meciul Di
namo — „U“ Cluj a fost amî- 
nat

1.
1 
3.
4—5. I.CJI.F. 7 p
4—5. Comerțul Tg. Mureș 7 p

P

11—20 p: 1 p, peste 20 de 
puncte : zero puncte. Pentru 
fiecari victorie obținută In de
plasare (în jocurile dintre for
mațiile bucureșterie, prima În
scrisă în foaia de arbitraj va 
fi considerată gazdă) se mai 
adaugă trei puncte în clasa-

ment. în cazul cînd două sau 
mal multe echipe se vor afla 
la egalitate de puncte, depar
tajarea lor se va facă prin: a) 
numărul victoriilor în depla
sare ; b) numărul victoriilor în 
care s-au înscris peste 100 de 
puncte.

LA ANDERSSON
sînt cunoscute 
ziarele sportive 
in aceste săptă-

DUPĂ TURNEUL PE CATEGORII DE GREUTATE

pentru vineri) :
Politehnica București 10 p
I.E.FS. 9 p 
Steaua 9 p

în prima etapă a diviziei B 
pentru echipele masculine, au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate : Petrolul Ploiești — 
Academia militară 73—65 
(45—37), Universitatea Bucu
rești — I.E.F.S. II 66—53 (34— 
21), Constructorul Arad — U- 
nirea Craiova 106—67 (54—24), 
Farul Constanța — A.S.A. Ba
cău 85—58 (39—18), Crișul O- 
radea — știința Sf. Gheorghe 
96—50 (47—25), Politehnica 
Iași — Constructorul Iași 77— 
74 (40—28), Utilajul Timișoa
ra — Constructorul Hunedoa
ra 100—56 (46—33).

★
în divizia feminină

A.S.A. Cluj — Voința Brașov 
80—74 (48—35).

A :

Stimulat de ideea „Cupei 
Sportul*, prof. Sigismund Fe- 
renez, antrenorul campioanei 
noastre naționale Ia fete. Ra
pid, și fost timp de 11 ani an
trenor al lotului reprezentativ, 
oferă o frumoasă cupă pentru 
echipa feminină care, la sfîr- 
șitul celor 18 etape ale divi
ziei A, va înregistra cel mai 
bun procentaj la aruncările 
libere. Salutăm această iniția
tivă și sîntem convinși că ea 
va stimula pe antrenorii și ju
cătoarele divizionare în reali
zarea unei cît mai bune preci
zii în aruncările libere, atît 
de decisive în meciurile echi
librate. Deoarece luni dimi
neață nu sosiseră la federație 
toate foile partidelor disputa
te în prima etapă a campio
natului divizionar, publicarea 
primului clasament va suferi 
o scurtă amînare.

6. Politehnica Galați 3
7—9. Rapid 2 p
7—9. Voința București 
7—9. Univ. Timișoara 
10. Politehnica Brașov 
Reamintim criteriile de al

cătuire a clasamentului : VIC
TORII la peste 30 p : 10 p, în
tre 21—30 p : 9 p, între 11—20 
p : 8 p; Intre 6 și 10 p: 7 p; 
Intre 2 și 5 p: 6 p; la un punct 
sau In prelungiri: 5 p; ÎN- 
FRÎNGERI la un punct sau In 
prelungiri : 4 p, Intre 2—6 p: 
3 p, Intre 7—10 p: 2 p, între

ANUNȚ
Concursul revistei , 

ducăție fizică și 
dotat cu premii in 
de peste 6 000 lei, 
lungește termenul 
dare a lucrărilor 
1 decembrie.

„TITUIARII" AII LIPSIT 
DE IA STARTUL IATRECERILOR

Timp de patru zile 
(22—28 octombrie) 
Sibiul a fost gazda 
țelui mai Important 
eveniment pugilistic 
intern din ultima 
vreme : Turneul pe 
categorii de greu
tate.

toate colțurile țârii,

E- 
sport“, 

valoare 
își pre- 
de pre- 
pină la

Campionatul pc echipe
(Urmare din pag. 1)

pe echipe a prilejuit o îmbu
nătățire remarcabilă a medi
ilor rezultatelor pe anul 1969. 
Astfel, la nivelul primilor 10 
media este mai bună în 25 
probe din 31 iar la nivelul pri
milor 20, procentul de creștere 
este și mai ridicat : 28 probe 
din 
anul 1968.

In sfîrșit, ultima concluzie 
pozitivă — după părerea noas
tră — se referă la omogeni
zarea echipelor. De data a- 
ceasta 4 echipe au luptat pen
tru titlu, cu șanse mai mari 
sau măi mici, față de 2, pînâ 
icum.

Cu toate acestea, ediția 1969 
nu a rezolvat toate problemele. 
Pentru sportivii de valoare, 
campionatul nu a constituit 
un stimulent pentru recorduri 
republicane. Totodată, repre
zentativele de județ sau clu
burile organizatoare nu au de
pus întotdeauna eforturile ne
cesare pentru a asigura toate 
condițiile regulamentare.

★ 
. în legătură cu 
echipelor, ne vom 
cipal la cele din

Clubul atletic ________
S-a dovedit echipa cea mai o- 
mogenă și mai completă, ciș- 
tigînd pe deplin meritat cam
pionatul. Clubul este foarte 
bine încadrat tehnic, ceea ce 
creează premise pentru un lu
cru bun în continuare. Este 
necesar să se muncească pen
tru ridicarea atleților din li
nia a doua la nivelul republi
can, iar a celor din primul e- 
șalon la nivel internațional

Dinamo București, secție 
foarte puternică, a fost la un 
pas de a cîștiga, dar a ratat 
3 probe : suliță fete, 200 m 
bărbați și 4X100 m. Echipa 
s-a prezentat în progres re
marcabil Ia femei, și in re
gres lâ bărbați, altă dată punc
tul, forte al secției.

Steaua București, echipă ir 
regres fată de anul trecut, atît 
prin prisma locului 3 cit și 
brin prisma meciului pierdut, 
la, clubul Metalul. Rămîne d« 
neînțeles faptul că, de 2 ant. 
această echipă pornește la fie
care etapă cu un handicap de 
32—0, prin neprezentarea nici 
unui atlet la ciocan, greutate, 
disc, suliță fete. Revirimentul 
se poate produce prin angre
narea și ridicarea unor juni
ori din noua pepinieră.

Județul Cluj. Echipă seri
oasă, care a constituit un ad
versar puternic pentru toate 
formațiile. Este urmarea cli
matului favorabil de lucru.

Județul Brașov. A început 
foarte slab și mulți o vedeau 
candidată la divizia B. Atlețil 
de lâ poalele Tirriției s-au mo
bilizat. apoi, realizînd citeva 
victorii care i-aU situat pe o 
boziție nesperată inițial. Avînd 
i-esurse mari, atletismul bra
șovean poate prezenta în 1970 
o echipă mult îmbunătățită 
valoric.

Metalul București a regre
sat fată de anul trecut, sal-

31 in progres față de

comportarea 
opri în prin- 
categoria A.
Universitar

vîndu-se de la retrogradare, 
în ultima clipă, prin surprin
zătoarele victorii obținute în 
fața echipelor Steaua și Ra
pid. Avînd posibilități de a 
atrage juniori din uriașul re
zervor al școlilor profesio
nale, Metalul trebuie să de
pună eforturi pentru 
pleta echipa, acolo 
avut goluri în acest

Rapid București, 
început furtunos care o anun
ța favorită, a terminat peni
bil. Se impun măsuri urgen
te, în primul rînd de natură 
organizatorică, deoarece e- 
chipa a dovedit în primele 
două etape un potențial re
marcabil.

Județul Prahova, nou pro
movată în divizia A, a reu
șit să se mențină în prima ca
tegorie prin victoria realizată 
Ia Cluj în fața echipei Argeș. 
Faptul că este alcătuită a- 
proape numai din juniori, 
este deosebit de pozitiv pen
tru o echipă de divizia A.

Județul Argeș. Județul care 
a realizat primul stadion de 
atletism, a retrogradat din di
vizia A. Explicația ? Din mul
țimea de antrenori și profe
sori existenți, numai doi : E- 
mi! Drăgan și Gabriel Bă- 
descu au o activitate bună. 
Ceilalți...

Dintre echipele din divizia 
B se detașează cea a Școlii 
sportive de atletism din Bucu
rești și cea a Județului Timiș. 
Mai pot fi remarcate județele 
Neamț, Iași, Bacău, Bihor, 
Dolj, Mureș, Maramureș.

★
. Față de cele arătate și a- 

vînd la bază mai multe pă
reri culese de la specialiști, 
facem o serie de propuneri, 
de care este bine să se țină 
seama la alcătuirea regula
mentului pentru anul viitor.

1. Regulamentul campiona
tului național trebuie simpli
ficat. Tn prezent, el este o 
adevărată tabelă de logaritmi, 
care dă naștere la confuzii, la 
interpretai I diferite. Regula
mentul trebuie să fie foarte 
scurt, dar in același timp clar 
și concis.

2. La divizia B este nece
sară o reîmpărțire a celor 
două serii, după criterii geo
grafice, pentru reducerea chel
tuielilor de transport la mi
nimum.

3. Pentru stimularea dobo- 
rîrii recordurilor republicane, 
propunem acordarea 
punctaj suplimentar 
puncte pentru fiecare 
de seniori și 5 pentru 
record de juniori doborît.

4. Este necesară o nouă Îm
părțire In timp a etapelor, în 
așa fel incit o etapă să aibă 
loc obligatoriu în luna iunie 
sau iulie, în octombrie ur- 
mind să se dispute o singură 
etapă. în acest fel se va re
duce și durata competițională 
și așa destul de lungă.

5. Divizia B să fie deschisă, 
în special, juniorilor. Dintre 
seniori, să poată participa nu
mai cei care au cel puțin ca
tegoria a Il-a de clasificare.

ă-și corn- 
unde a 

an.
după un

unui 
de 10 

record 
fiecare

DIVIZIA A (m)
« Astăzi, echipe

le masculine din 
divizia A de volei 
vor susține întîl- 
nirile din cadrul 
etapei a III-a. 

programul jocurilor : 
Progresul — Rapid București 
(sala Progresul, de la ora 18), 
Viitorul Bacău — Steaua, Mi
nerul Baia Mare — Dinamo, 
Unțrea Tricolor Brăila — Pe
trolul Ploiești, Universitatea 
Craiova — Politehnica Galdțl, 
Politehnica Timișoara — 
Tractorul Brașov.

• în divizia B, s-au dis
putat partidele din cadrul ce
lei de a III-a etape. REZUL
TATE TEHNICE : feminin — 
Spârtăc București — Cdrvi- 
nul Deva 3—1, U.T.A. — Voin
ța Sibiu 3—0, Viitorul Bis
trița — Sănătatea Arad 3—1, 
Drapelul roșu Sibiu — Medi
cina Cluj 3—0, Voința 
șov — Voința Zalău 
Constructorul — Viitorul _ 
Universitatea Craiova — Fla
cără roșie 3—1, Universitatea 
București — A.S.E. 3—0, Po
litehnica Galați — Progresul 
Hm. Sărat 3—0 ; masculin — 
Silvania S. Silvaniei — Poli
tehnica Brașov 1—3, Univers

Bra-
3-0,
1-3,

sitatea Timișoara — C.F.R. 
Timișoara 0—3, A.S.A. Si
biu — C.F.R. Cluj 2—3, Ind. 
sîrmei C. Turzii — Alumina 
Oradea 2—3, Voința Arad — 
Voința Baia Mare 3—0, Me
dicina — Electra 2—1, Au
rora — I.E.F.S. 3—2, Farul — 
Universitatea București 3—1, 
Viitorul Săvinești — Electro- 
putere Craiova 3—1, Politeh
nica Iași — Vagonul Ploiești 
3—0.

• în divizia școlară s-au 
disputat partidele etapei a 
IV-a. Cîteva din rezultatele 
înregistrate : masculin — Li
ceul 2 Rm. Vilcea — Liceul
2 Tg. Jiu 3—0, Gr. șc. coop. 
Rm. Vilcea — C.F.R. Timi
șoara 3—2, Șc. sp. Sibiu — 
Liceul Tîrnăveni 3—0, Șc. sp. 
Bacău — Liceul militar Cîm- 
pulung 3—0, Viitorul — Ra
pid 3—1, C.S.S. — Liceul M. 
Basarab 3—0 ; feminin : Șc. 
sp. Bacău — Penicilina lași 
3—0, Șc. sp. Ploiești — Liceul
3 Tîrgoviște 3—0, Șc. sp. Cra
iova — Șc. sp. Caransebeș 
0—3, Șc. sp. Deva — Șc. sp. 
Timișoara 2—3, Șc. sp. Tg. 
Mureș — Liceul N. Bălcescu 
Cluj 0—3, Liceul 2 Rm. Vil
cea— Șc. sp. Arad 3—0.

6. Pentru ușurarea puncta
jului, care comportă atitea 
discuții, să se precizeze Că 
față de punctajul 5—3—2—1 e- 
xistent, primesc zero puncte 
cei care sint descalificați, 
trec înălțimea inițială, sau 
bandonează.

7. Sâ se precizeze că 
sint admise schimbări in
chipe pe parcursul campiona
tului, cu excepția juniorilor 
promovați din pepinieră pro
prie, sau a celor noi legiti
mați.

Toate aceste propuneri, sînt 
izvorîte din dorința de a con
tribui 
celui 
atletic 
țional

nu 
a-
nu 
e-

la creșterea valorică a 
mai important concurs 
intern, campionatul na
pe echipe.

.Sosiți din _ __
cei peste 60 de pugiliști înscriși 
Ia disputarea unei ierarhii .sezo
niere”, dar oficiale — câre sâ în
locuiască campionatul republican 
pe echipe — și-au apirat âu ar
doare șansele sau au încercat să 
se afirme în compania .elitei” 
naționale inițial anjințafe. Grație 
prezenței unor specialiști care 
și-au notat în carnețele. nume ș; 
date ale unor tineri care s-au a- 
firmat cu această ocazie —• indi
ferent de verdictul arbitrilor câre, 
dupâ cum vom vedea, nu s-au 
orientat constant pe parcursul 
celor patru zile — turneul a pri
lejuit pe de o parte cunoașterea 
unor „necunoscuți-. far pe de 
altă parte, unor boxeri -îonsacrațL. 
redobîndireă pozițiilor pierdute.

Neașteptindu-se la o largă par
ticipare, Federația RomânA de 
Box, care a organizat turneul, a 
programat patru zile de concurs 
din care una — conform uri vi
bun obicei — de odihnă, înaintea 
finalei. Dar iată că socotelile „de 
la birou- nu s-au potrivit cu cele 
din sala Școlii sportive, spra care 
s-au îndreptat un număr neaștep
tat de sportivi. Astfel, programind 
în primele două zile 19 și respec
tiv 16 meciuri într-o gală, elimi- 
nind și ziua de odihnă, 
s-a dovedit un maraton 
obositor, cea mai mare 
dintre sportivii care au 
în finală au fost marcați 
seală, astfel incit și 2_________
care deși din punct de vedere 
tehnic nu au avut prea mult de 
suferit n-au mai încleștat voin
țele așa cum se întimplâse In 
preliminarii.

In prima reuniune echipa de 
arbitri condusă de Petre Epureâ- 
nu „a speriat” pe toată lumea, 
dictînd destule decizii eronate. 
Peste noapte s-a produs, insă, lin 
miracol. A doua zi s-a arbitrat 
fără greșeală. Cum a fost posi
bil ? S-ăii restructurat criteriile 
după care se acordă o victorie la 
box ? Sau nu mai era nevoie de 
„greșeli” de vreme ce deja fuse
seră eliminați o sferie de pugiliști 
cu șanse la finală ?

Cicatricea care a Închis peste 
noapte rana din organismul ade
vărului, devenea destul de dure
roasă ori de cite ori urmăream 
în ring evoluția unor boxeri ^pro-

turneul 
foarte 
parte 

evoluat 
de obo- 

întcecerile, 
vedere

■fa

M uzica are darul de 
a conferi elanu
rilor, gîndUri- 
lor, simțăminte- 
lor noastre Un 
contur, o substan

ță, o expresie atît de perso
nală, incit un cîntec bun de
vine generator de viață și o 
iradiază intens. Este cunoscut 
episodul povestit de Hector 
Berlioz în Memoriile sale des
pre însuflețirea care a cuprins 
mulțimea, cînd, cu prilejul 
mișcărilor revoluționare din 
1830 în Franța, mii și mii de 
oameni au cîntat spontan, ca 
la indicația unei baghete vră
jite, Marsilieza intonată de 
compozitorul francez Intr-o 
piață a Parisului. Marșul lui 
Rouget de l’Isle, devenit ges
tul simbolic al dărimării Bas- 
tiliei și a lumii feudale, și-a 
păstrat, de aproape două se
cole, prospețimea muzicală și 
acțiunea mobilizatoare asupra 
maselor. Este un cîntec al tu
turor, nu numai pentru că e 
simplu, comunicativ, 
ca melodie,
ci și pentru că el s-a născut 
din nevoia mulțimii de a-și 
tălmăci prin muzică alinturile, 
freamătul interior, energia din 
belșug revărsată peste filele 
istoriei.

Cîntecele care trăiesc ș! tn-

fruntă vremea, asociindu-se în 
memoria noastră afectivă cu 
anumite momente, situații, 
stări festive se nasc întotdea
una din necesitatea maselor 
de exprimare a unei emoții 
comune, a unui entuziasm, a 
unor stări colective. Pildă ne 
sînt atitea mici capodopere de 
inspirație artistică din chiar_

generos
inspirat, așadar,

istoria muzicii noastre. „Deș- 
teaptă-te, române", „Hora U- 
nirii”, „Pe-al nostru steag e 
scris Unire", și. 
răspund apelului 
mente importante 
națională. Ele au 
un text adecvate 
lui popular față 
mente semnificative, din tre
cutul istoric. Dar cu toate că 
au răsărit dintr-un climat su
fletesc azi depășit, și-au per
petuat, tn ciuda simplității 
melodiei și a versurilor, forța 
de mobilizare asupra Audito
rilor, fiindcă sînt cîntăcâ iz- 
vorite dintr-o simțire colecti
vă, din grandioasa Sărbătoare

altele Încă, 
unor mo- 
din istoria 
un ritm Și 
sentimen hi
de eveni-
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movaU*: mult mal £abi deelt cri 
ce stăteau. Flminâtl. in tribune. 
Singurii arbitri pe care nu-1 ating 
rondurile de fațâ sint — dapâ pă
rerea unanima — Marin Zamfl- 
rescu (București) șl Ion Chendrea- 
nu (ClujL .dar numai, cu două 
flori câre-$i pl4tr44zâ neCtârâtă 
culoarea, buchetul tot nu incinta.

Dintrț sportivii preze.nțl.la star
tul celor cinci categorii de greu
tăți (cocoș, sem.uțșarâ. âemlmij- 
locie, mijlocie ș! grea) . Gabriel 
FomStcu. (Volnțâ Bjcjreâtl). Ovl- 
diu Gorea (Voința Reghin) șl Ion 
Hodoșan (Metalul Bnc.) s-au do
vedit. de departe cel mal bine 
pregătiți, ăpți oricând pentru sa
tisfacerea serviciilor In lotul nos
tru național.. Dypâ oum «punea 
unul dintre ântrenoril prezer.ț) Ja 
turneu. Vășile Th*. Vn meci 
Intre Gabriel Pometeu j: Udării 
.cocoșilor- noștri. Aurel Dumi
trescu. n-ar fi scutit de surprize.

Din păcate, o serii de .cărți 
de vizițâ- de renume Internatio
nal. Intre cart Constantin Ghlță 
și Ion Olteam) ; A 
reștl) au ajuns In finale (Ghlță) 
său aii clștlgat turneul (Oltfanu) 
cu mart greutate, iâr (miori .aju
tați- (regretăm ghlHmelelâ, dar o 
facem (n spiritul fair-play-ulul) da 
către, ârbitri.

Regretâm făptui ?î 14 ftărtul 
întrecerilor nu s-au prezentat 
mulți dintre pugiințil de valoare, 
deși turneul pe categcril de greu
tate a fost Investit oficial pentru 
a verifica ierarhia națională la 
fiecare categorie de greutate la 
jumătatea Intervalului dlntri două 
campionate naționale.
. La categoria cocoș, prezentă Iul 
Aurel Dumițreșcu sau Pavel Ne- 
delceâ ne-ar fi scutii acum de 
comparații valorice subiective. La 
.semimljlocie-, antrenorul ten 
Stotanovlci. ar fi dcrlt ca elevul 
său, Ion Hodoșan, să poată în
crucișa mănușile cu Victor Sil- 
berman, lăr la .grea-, nu știm 
cum s-ăr fi terminat un meci 
dintre tlnărul fllnapiovlst tlie Das- 
câlu . Și Ion. Alexe. total absent 
din actuâlitateâ pugilistică.

Totuși. Chiar dacă Întrecerea 
recent lncheiătă nu a avut pute
rea de a restructura sau âfla si
tuația acțuajă In scara, valorică a 
flecărti categorii de greutate — 
datorită neprez.entăril sportivilor 
fruntași —, prin lârga pârtlcipare 
și prin oferirea posibilității de a- 
flrmare a unor sportivi relativ 
necunosCuți, ea s-a dovedit utilă, 
âtingîndu-șl cel puțin unul din 
scopurile pentru cară â fost ini
țiată.

orezențl.la star- 
tegorU de greu- 
Lișvarf. tanlgilj- 

Gabriel

. (Dinamo Bucu-

Gheorgha IUUȚA

Faptele 
din toate 
care apar 
mini pe continentele lumii 
și care s-au grăbit să comen
teze, ca pe-o mare finală, 
„cazul Andersson". Jucător 
de clasă internațională 
acum vreo zece ani, im
portat cu preț greu din 
Suedia la Olympique Mar
seille, autor de goluri, de, 
implicit, victorii pentru 
echipa sa și de explozii în 
tribune, plătit ca, astăzi, 
un Tostao sau un Rivera, 
asaltat la ieșirea de pe sta
dion ca, astăzi, un Best, 
sau un Beckenbauer, alin
tat și căutat in coarne ca, 
astăzi, un Riva sau un Eu
sebio, interul nordic a cu
noscut, tînăr încă, un ac
cident șt dezechilibrîndu-se 
în ceasul acela de cumpănă 
pe toate planurile vieții a 
alunecat, cum se spune, 
„pe o pantă" despre care, 
cu toate că nu ni se oferă 
amănunte, intuim totul. O 
pantă atît de abruptă incit 
Andersson a căzut din 
funcția de idol al mulțimi
lor într-aceea de hamal în 
port. Secolul nostru, care-a 
anulat, prin mijloacele mo
deme de comunicație, dis
tanțele geografice pe ori
zontala globului, se price
pe, tn același timp, să a- 
nuleze, fulgerător, distan
țele de la o „situație" so
cială la alta, pe verticala 
lumii.. Iar zilele trecute, 
fostul creator de victorii a 
fost găsit mort in împre
jurări sordide fi la o vîrstă 
— 41 ani ml se pare, cînd 
colegul “ *
Stanley 
ponibil 
Angliei
Ies învinge cele mai bune 
rachete ale momentului, 
cîșttgind turneul de tenis 
„open" de la Los Angeles.

O tragedie — s-a scris 
mai peste tot. Dar de ce 
nu se adaugă că asemeni 
prăbușirilor din Eschil sau 
Shakespeare, sensul trage
diei este acela de a pro
cura lecții ? Moartea înain
tașului, mai îr.tii aceea 
sportivă și socială, pe urmă 
cealaltă pură și simplă, 
ar trebui să stăruie tn con
știința băieților cu numele 
scandate de S0 000 specta
tori, ca un „memento An
dersson".

Da, da...

său de stadioane 
Mathews era dis
peri tru naționala 

iar Pancho Gonza-

...De aceea, adresîndu-mâ 
dumitale, care ești ispitit 
să confunzi, ca orice în
vingător, o bătălie cffti- 
gată cu un război și o clipă 
cu o viață, te rog : gîndeș- 
te-te la Andersson.

Dacă, ieșind din cabina 
după meciul în care ai în
scris golul hotărîtor, băieții 
te asaltează pentru un au
tograf, radio-reporterii se 
înghesuie cu microfonul 
pentru o declarație, crai
nicul de la T.V. îți strigi, 
arătînd camera de luat ve
deri : zîmbește Vasile!, 
blitzurile sparg întunericul, 
trimișii speciali de la „VE- 
qutpe", „La Stampa" sau 
„World Soccer" titrează: 
Vasile, un „Pele al Estu
lui", automobilele venite 
de la Baia Mare și Pitești 
poartă pe parbriz numele 
tău, transportîndu-l ca un 
slogan în toată țara, gtn- 
dește-te la Andersson.

Dacă viața ta, pînă mai 
adineaori modestă, se pla
sează brusc pe altă orbită, 
adueîndu-ți bani într-o 
lună, cît nu cîștigai în- 
tr-un an, casă după trei 
minute de-așteptare, un 
Oldsmobile în jurul căruia 
se-adună seară de seară 
toți băieții din cartier'), 
călătorii la Paris și la Bue
nos Aires, la Roma și la 
Singapore, hoteluri cu nu
me înscrise în Gotha-ul 
„palace-urilor" internațio
nale, coctailuri la ambasa
de și miniștri-adjuncți care 
te bat patern pe umeri, 
comentînd ultima ta „foar
fecă" în careu — gînde
ște-te la Andersson.

Și dacă cei patru prie
teni mai vechi și cei o sută 
cincizeci și opt mai noi 
se-ngrămădesc cotidian tn 
jurul tău, chemîndu-te veș
nic la masă și chemîn- 
du-se, urmîndu-te pretu-, 
tindeni ca o suită, mitra-' 
ltindu-te de trei ori pe zi 
cu telefonul pentru a se 
interesa de sănătate, de an
trenamentul de marți, de 
meciul de miercuri, de fe
meia de joi și de pașapor
tul de vineri, răspunzind 
prezent ți cu o fidelitate 
emoționantă tuturor dorin
țelor, plictiselilor și capri
ciilor tale de zi sau de 
noapte — gîndește-te, te 
rog frumos, gîndește-te la 
Andersson.

*) șl toate fetele
Al. MIRODAN

umană a sentimentului națio
nal.

Sportul romăneic, ale cărui 
înfăptuiri și succese în țară și 
pestă hotarele ei sporesc cu 
fiecare an, n-a inspirat Încă 
pe nici un compozitor al nos
tru lâ un mârș ăl sportivilor, 
lâ o melodie largă, generoasă 
și antrenantă, pe al cărei ritm
—

deoarece nici una din compo
ziții nu exprima, cu destulă 
putere de convingere, pulsația 
euritmiei, bucuria mișcării, be
țiile izbînzii, dragostea de vic
torie și de eliberare prin ac
țiune. După cum remarca un 
membru al juriului, nici unul 
din concurenți „n-a avut des
tulă muzică intr-insul !*’
aw

*

să se poată desfășura marii* 
evoluții festive, ca șl micile 
pârăzl sau Evenimente de club. 
CNEFS a ăditât, nu prea de
mult, un caiet cu cintece pe 
teme sportive, create de com
pozitorii români : nici una din 
piese nu aspiră Insă la ceea 
ce ar putea iă devină o mo
nogramă muzicală a sportu
lui național, lâ ceea ce este 
un dntec fluturind pe buzele 
tuturor, un „șlagăr". Tot 
CNEFS a lansat, recent, un 
concurs pentru cfelă mâi iz
butite cintece sportive: în 
afara dtorvâ mențiuni, pre
miile nu iu putut fi acordate,

VerSuri, melodie, freamăt, 
toate acestea țin de inspira
ție, de meșteșug, de entuzias
mul artistului creator. Am im
presia că nu avem deocam
dată un marș al sportului ro
mânesc, un imn al sportivilor 
noștri, nu fiindcă ne-ar lipsi 
poeții și compozitorii Înzes
trați, ci fiindcă aspectul acesta 
de cîntec cu tematică specială 
n-a fost privit cu seriozita
tea ce i se cuvine. Or, nu
mai din această seriozitate 
poate să apară prodigioasa 
erupție melodică și ritmică, pe 
care sportivii o așteaptă.

Sînt poeți și sint destul mu
zicieni, care participă la com
petițiile de arenă, care se în-

suflețesc pentru victoriile e- 
Chipelor sau recordmanilor 
noștri. De ce li se oprește, 
oare, Însuflețirea in pragul 
mesei lor de lucru, țm-tlntea 
clapelor pianului ? Deoarece 
cîntecul sportiv li se pare, 
probabil, un lucru prea ușor, 
poate chiar neimportant ar
tistic, lipsit de conținutul și 
noblețea faptului creator. Ei 
uită, se pare, că orice cîntec 
pe care mulțimile și-l însușesc 
este întotdeauna o sinteză de- 

• săvîrșită a simțirii și artei, 
un triumf al inventivității 
creatoare. Prin el, creatorul a 
reușit să dea in propriul său 
suflet peste sufletul mulțimii, 
peste sufletul unei Întregi țări 
sau chiar lumi.

De astfel de cintece, de tin 
astfel de cîntec sau marș al 
sportului românesc avem ne
voie. Poeții și compozitorii sint 
invitați să colaboreze împre
ună spre a-1 crea cît mai cu
rînd și cît mai izbutit, parti- 
cipînd prin vers șl 
la freamătul sportiv, 
și sănătos, din țara 
Nu numai CNEFS îl
ci și noi, cei mulți — sportivi 
și nesportivi deopotrivă — spre 
a ne adăpa la izvorul lui ds 
entuziasm liric 1

Însuflețirea !n pragul

melodie 
puternic 
noastră, 

așteaptă,

George SBARCEA
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Nu veți uita niciodată aceste agreabile popasuri!

În curînd RADU BELIGAN 
«• TEATRUL BULANDRA

intr-o nouă comedie românească
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AZI, LA BACĂU, UN MECI DECISIV:

DINAMO iNTfLNEȘTE PE SKEID OSLO
BACAU, n torta telefon, de 

la trimisul nostru). — La nu- 
• mai o s&pt&mînfi; după prima 

lor confruntare, care a avut 
loc în capitala Norvegiei ți 
care s-a Încheiat, după cum se 
știe, ra un rezultat de egali
tate (0—0), Dinamo Bacău și 
Skeid Oslo se intilneac din 
nou, de data aceasta intr-o 
partidă cu caracter decisiv 
pentru calificarea in turul ur
mător al „Cupei europene a 
tlrgurflor". Binelnțele*, medul 
de miercuri, foarte important

Arbitri români 
peste hotare
După cum s-a mai anun

țat, meciul St Etienne—Le
gi a Varșovia, din cadrul Cu
pei campionilor europeni, 
care se va disputa In ziua 
de 28 noiembrie, va fi con
dus de o brigadă de arbitri 
români. In cursul zilei de 
ieri, Federația română de 
fotbal a comunicat la U.E.F.A. 
numele arbitrilor > Cornel 
Nițescu,' Constantin Bărbu- 
lescu și Nicolae Mlhăilescu.

prin miza sa, a stîmit un in
teres deosebit printre iubitorii 
fotbalului din oca* șt din 16- 
calitățiie inveeinate.

Tn vederea medului cu 
Skeid, dinamovlftil băcăuani 
și-au încheiat azi pregătirile 
printr-un antrenament efectuat 
pe stadionul central a! orașu
lui. Intr-o discuție purtată cu 
antrenorul principal a! echipei, 
Valeriu Neagu, acesta ne-a 
spus că medul de campionat 
eu A. S. Armata Tg. Mureș, 
susținut duminică, a fost foarte 
util in pregătirea partidei cu 
echipa norvegiană.

„Fotbaliștii din Tg. Mureș, 
a subliniat antrenorul băcăua
nilor, au pus accent pe un joe 
de apărare, ceea ce se presu
pune că vor face șl oaspeții 
noștri din Oslo. In fața acestei 
siricte defensive, echipa noas
tră s-a descurcat mai anevoie, 
greșind printr-un joc lateral 
exagerat la mijlocul terenu
lui și prin concentrarea acțiu
nilor de atac pe centru, unde 
veneau și extremele. La an
trenament, am căutat să reme
diem aceste lacune, așa cum o 
vom face și In meciul de 
miercuri. Va trebui să jucăm 
ofensiv, fiindcă numai printr-o 
victorie putem obține califica
rea in etapa următoare a com
petiției”.

Asigtstedu-ne eă toți eem- 
ponesțil totului băcăuan «ta! 
spț! de Șoc șl că n ua *boc*1 
foarte bur_ antrenorul Neagu 
ne-a precizat că ta partida de 
miercuri va foiosi ereeași for
mație care a erotaat la Oslo, 
adică : Ghiță — Cemăoescu. 
Nedeicu, Velton, David, Văta
fii. Duțan. Daniel Ere. Desn- 
brovschi, Rugiubei. Bă lu ti.

In ceea ee-i pr iește pe oea- 
peți, el au sosit la Bacău 
ce-abia marți seară, la ora Î0. 
După cum ne-iu spus, insă, 
președintele etabulu! șl antre
norul echipei, jucătorii nu re
simt oboseala călătoriei de 
peste 5 ore cu avionul și speră 
că vor fate un meci bun și vor 
ciștiga. Ei vor efectua, pro
babil, ta dimineața medului 
un ușor antrenament de aco
modare cu terenul de joc. In

prfrirța formației, ea va H. ta 
si ta cazai gazdelor. eceMgl 
ca-e a evolua: șt La Oslo. Deci: 
Kr-jttonsea — Gyversen, Mat
hises. Otefsett. Wangen. Bor
no. Gulbrandsen. Noesa. S jo
berg. Soethrand, Johansen.

Mectal va tacepe la ora 
14.34 și va C condus de o bri
gadă de arbitri din Ungaria, 
avtad la centru pe Janos 
Alams', iar la linte pe dr. Fe
renc Vincze și Zcltan Magjar.

Izbitorii fotbalului dia în
treaga tari vor putea urmări 
ta întregime prin intermediul 
micului ecran partida Dinamo 
Bacău — Skeid Osie, Televi
ziunea teaugurind astfel seria 
transmisiilor sportrre din acest 
oraș tnoktos eneac.

C RLANESCU

ARBITRII ETAPEI A X-A 
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

AZI 0 NOUĂ ETAPĂ ÎN 
„CUPA ROMĂNIEP

Atenția amatorilor da fot
bal este Îndreptată azi spre 
noua etapă a popularei 

competiții dotată cu „Cupa 
României*. In program figu-

S.U.T. Galați — Metalul 
București,

I.M.U. Medgidia — Portul 
Constanța,

Minerul Ghelar — Caz me-

• DINAMO BUCUREȘTI — 
U.T.A.: AL Alexa (Rm. VR- 
cea), ajutat la linie de Gr. 
Bîrsan (Galați) și S. Nicolau 
(Constanța).

o POLITEHNICA IAȘI — 
F.C. ARGEȘ : G. Limona, a- 
jutat la linie de C. Dinulescu 
ji V. Toma (toți din Bucu
rești) ;

• CRIȘUL — STEAGUL 
ROȘU: V. Topan, ajutat la 
linie de L Cîmpeanu și G. 
Veres (toți din Cluj);

• AS. ARMATA TG. M. — 
RAPID : E. Vlaiculescu, ajutat 
1$ linie de M. Moraru și M. 
Marinciu (toți din Ploiești);

• JIUL — UNTV. CRAIO
VA : V. Dumitrescu, ajutat Ia 
linie de Gh. Vasilescu I și M. 
Bică (toți din București) ;

• FARUL - DINAMO BA
CAU: N. MiMilescu, ajutat 
la linie de R. Buzdun și M. 
Sadoveanu (toți din Bucu
rești) ;

• STEAUA — „U* CLUJt
L Ritter (Timișoara), ajutat la 
linie de L Drâgu’.ici și M. 
Biolan (ambii din Tr. Seve
rin) • ___

• C.P.R. — PETROLUL! 
fi. Petrieeanu, ajutat la linie 
de C. Manusar.de ți L. Ște
fan (toți din București).

Stadionul din Constanța. Ne aflăm în mi
nutul 90 al derbiului etapei. Farul — Di
namo București. Deși conduși cu 2—0, con- 
ttânțenii nu s-au resemnat și atacă vehe
ment buturile apărate de Coman. Și iată, 
cind secundele pină la finalul partidei sini 
numărate, gazdele reușesc si înscrie. Tănase 
șu-.ează de la 20 m iar Badea, aflat pe 
fază, intervine. Mingea „liftată* de el intră

fn poarta în care s-au îngrămădit, tn spe
ranța evitării golului, Ștefan, Soman, Gher- 
gheli (căzut la pămînt), Deleanu. Dar în 
zadar. Balonul mai are puțin ji va trece 
de linia porții. Amărăciunea primirii golului 
va fi însă atenuată de faptul că peste cîteva 
secunde, meciul se va încheia cu victoria 
liderului.

Fotoi S. BACKS!

rează 18 meciuri, care vor 
desemna echipele ce vor par
ticipa in „16“-Îmi alături de 
divizionarele A.

Dar, lată partidele ea se vor 
disputa astăzi ț

Victoria Moreni — Metalul 
Tîrgovlște,

Minerul Moldova Nouă — 
C.S.M. Reșița,

C.I.L. Blaj — Chimia Rm. 
Vîlcea,

C.F.R. Pașcani — Chimia 
Suceava,

Victoria Roman — Gloria 
Bîrlad,

Rulmentul Bîrlad — Oțelul 
Galați,

tan Mediaș,
Minaur Zlatna — Metrom 

Brașov,
Someșul Satu Mare — Rl- 

pensia Timișoara,
C.I.L. Gherla — Olimpia 

Satu Mare,
Arieșul Turda — C.S.M. Si

biu,
Tractorul Brașov — Flacăra 

Moreni,
Metalul Tr. Severin — Mi

nerul Anina,
Sportul studențesc Bucu

rești — Dunărea Giurgiu (sta
dionul Politehnica, ora 14,30).

Toate meciurile vor Începe 
la ora 14,30.

• ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI e ECOURI • ECOURI

OAIDĂ, ACELAȘI PRIETEN CU FAIR PLAY UL..-.-
Aseară tîrziu, a sunat tele

fonul la redacție, șl mare ne-a 
fost surpriza cind la celălalt 
capăt al firului am distins 
vocea fostului internațional, 
Nicolae Oaidă, actualmente 
antrenor al divizionarei C, 
Flacăra roșie București.

— Am o mare rugăminte 
la dumneavoastră — ne-a spus 
Oaidă. Duminică, echipa mea 
a jucat la Turnu Măgurele, 
cu Chimia, și arbitrajul bri
găzii craiovene condusă de V. 
Grigorescu a fost, fără exa
gerare, excepțional, tn destuii 
ani pe care i-am petrecut pe 
terenul de sport, am avut pu
ține ocazii să asist la un ase
menea arbitraj, ireproșabil. 
Rugămintea ar fi, ca prin in
termediul ziarului, să trans
miteți mulțumirile mele celor 
trei cavaleri ai fluierului din 
Craiova.

I-am promis lui Nicolae 
Oaidă că, în măsura posibili
tăților, rugămintea lui va ve
dea lumina tiparului. Am dis-

cutat apoi despre una, despre 
alta șl în final, l-am întrebat, 
In glumă :

— Bine, 1-al mulțumit ar
bitrului, dar ai uitat să ne 
spui cu ce scor a cîștigat du
minică Flacăra roșie I

— N-a cîștigat de toci A 
pierdut eu 3—0 !

Așadar, și pe banca antre
norilor, fostul jucător al Pro
gresului rămîne același prie
ten cu fair-play-ul—

FOTBAL FEMININ

PROGRESUL BUCUREȘTI- 
RULMENTUL BRAȘOV

3-2 (2-1)
Brașovencele, după ce au 

susținut două întîlniri cu su
ratele lor din Ploiești, au ți
nut să-și etaleze cunoștințele 
fotbalistice și în Capitală. In- 
tîlnind pe stadionul din str. 
dr. Staicovici echipa Progre
sul București, jucătoarele de 
la poalele Tîmpei au fost ne
voite de data această să soarbă 
din cupa amară a înfrîngerii. 
Scor final : 3—2 pentru Pro
gresul. Autoarele golurilor : 
Neagoie (2), Velicu pentru în
vingătoare și, respectiv, 
Naco (2).

Campionatul național 
al juniorilor 
și școlarilor

Rezultatele înregistrate tn 
etapa disputată duminică :

Electroputere Craiova —
Victoria Tg. Jiu 5—1 (2— 1), 

Textila Buhuși — Chimia 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 1—1 
(0-1),

Șc. sp. Unirea — Liceul nr.
2 Iași 2—0 (1—0),

Minerul Gura Humorului —
Penicilina Iași 2—1 (2—0), 

Victoria Călan — Minaur
Brad 2—1 (1—0),

Medicina Tg. Mureș — Lem
narul Odorheiul Secuiesc 1—0 
(0-0),

Gaz metan Mediaș — Chi
mica Tîrnăveni 1—2 (0—1).

C.F.R. Pașcani — Politeh
nica Iași 1—2 (1—1),

Rulmentul Bîrlad — Victo
ria Roman 1—0 (0—0),

Comerțul Brăila — Ancora
Galați 2—0 (1—0),

Industria sîrmei — Metalul 
Aiud 2—2 (1—0),

Minerul Teliuc — Metalul
Hunedoara 0—1 (0—0), 

Someșul Satu Mane — O- 
limpia Oradea 1—0 (1—0),

Farul Constanța — Mașini 
unelte București 7—0 (4—0), 

C.F.R. Arad — Metalurgis
tul Cugir 4—0 (2—0).

• Am avui 6 etepd bo
gată Tn goluri — 34 — și 
în note mori. Intr-un cla
sament al tuturor .echipe
lor etapelor', realizat pe 
baza mediilor notelor, e- 
chipa acestei etape (în 
care, din cauza convorbi
rilor telefonice, s-au stre
curat douS erori) ar fi pe 
primul loc Este o forma
ție alcfituitfi din jucători 
cu note numai de 9 și 10. 
Dar iat-o : Constantinescu 
9 — Pi au! ea 9, Lucescu 10, 
Popa 9, Bitian 9, Strim- 
beanu 9, Duțan 9, Petree- 
nu 9, Dumrtroche 9-ț-, L 
Constantin 9, Gybrfi 9+. 
Deci, media generală pes
te 9. Pe cina o echipâ a 
etapei numai din note de 
10?

• Deși a fort păzit ta 
permanență de 2—3 ad
versari, Dumitrache a e- 
voluat excelent. In fața

ie ce na le înțelegem ra
țiunea de a-l fi lăsat pa 
Ss»u tn teren, fifndcd era 
evidentă tneapeeitatea sa 
de a mai continua fntre- 
cerea. Și acum o întrebare 
pentru cel fn eauzd : „Cum 
a făcut fncâlrfrea? Un ju- 
cclor cu etîia experiență 
na-i acordă acestui capi
tol atenția cârmită

• .Feriti-vd, că rina 
Stoica*, striga cineva tn 
tribuna stadiOBului din 
Constanța. Metod aluzie la 
Jocul dur al fundașului 
central de la Farul Glu
mă, glumă, dar cetățeanul 
avea dreptate. Stoica a 
venit de vreo două-trei ori 
în careul bueureștenilor 
și nu a plecat de acc’.o 
ptaâ nu l-a lovit pe Co
man. Ș! ea să nu se mai 
fctfmple asemenea lucruri 
(fiindcă nu e pr.-na dată) 
pol am spune antrenorilor 
de ta Farul următoarele: 
.Frrifi-l pe Sftrieu de sus
pendare r.

• Numai Radu (F. C. 
Argeș) a realizat, dumini- 
eâ, ceea ce englezii denu
mesc un „hat-triek*. Prin 
areasta se înțelese trei go
luri CONSECUTIVE în- 
sense de același jucător. 
Ori. între primul gol al 
lui Lupescu și golurile trei

propierea porții lui Ște- 
fănescu. Dar In toate ca
zurile, fn loc să paseze lui 
Dumitrache sau Sălceanu, 
aflați fn poziții ideale de 
pol, Lucescu a ținut mor
țiș sd înscrie el, irosind o- 
cazii dintre cele mat bune. 
Surprinzătoare, pentru noi, 
atitudinea acestui jucător 
pe eare-l cunoaștem ea un 
bun coleg de echipă.

• Faultat de Libardi, 
Dumitru nu s-a mulțumit 
cu sancțiunea arbitrului. 
Citers clipe mai tireru, a-

LOTO - PRONOSPORT
BILETE COLECTIVE LA 
PRONOEXPRES, LOTO ȘI 

PRONOSPORT

în scopul îmbunătățirii for- 
rrielor de participare la siste
mele de joc săptămînale, Ad
ministrația de Stat Loto-Pro- 
nosport pune la îndemîna par- 
ticipăhțllor o nouă formă de 
participare colectivă : BILE
TELE COLECTIVE.

Prin introducerea acestor 
bilete colective se măresc con
siderabil șansele de cîștig ale 
participanților care au astfel 
posibilitatea de a juca sche
me mari cuprinzînd cit mai 
multe variante simple sau 
Variante combinate cu un nu
măr mare de pronosticuri sau 
numerele alese (pînă la 15 nu
mere Ia Pronoexpres și pînă la 
30 numere la Loto), ac: ițind 
100/o din contravaloarea bile
tului respectiv.

Precizăm că, pe aceste bi
lete, se poate participa la sis
temele Pronoexpres, Loto și 
Pronosport, la toate felurile 
de concursuri și trageri (obiș

nuite, speciale și excepțio
nale).

Biletele colective se intro
duc începînd cu concursul 
Pronoexpres nr. 46 din 12 no
iembrie 1969, tragerea Loto 
din 14 noiembrie 1969 și con
cursul Pronosport nr 46 din 
16 noiembrie 1969.

Amănunte în „Programul 
Loto Pronosport” de marți 28 
octombrie ac. și la agenții

• Participați la tragerea 
Loto de vineri 31 octombrie 
1969, la care puteți obține 
premii substanțiale în banL 
Astăzi și mîine sînt ULTIME
LE ZILE pentru procurarea 
biletelor.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 43 
DIN 26 OCTOMBRIE

CATEGORIA I i (12 rezul
tate) 17,5 variante a 5 136 lei; 
CATEGORIA A II-A i (11 re
zultate) 361.5 variante ă 298 
lei; CATEGORIA A III-A i 
(10 rezultate) 3 480,5 variante 
a 46 lei.

Jocului său, publicul a fast 
nevoit să-și ndice pălăria 
și să aplaude Ia scenă des
chisă. Dumitrache l-a răs
puns cu un zfrr.bet tar în 
final. în mijlocul a 20—38 
de copii, acolo pe gaztm 
el dădea autografe de par
că se afla de eînd lumea 
in Constanta. Ce Înseam
nă jocul bua_

• Toată hmea a vixrt 
cum Son s-a «ertdeatet 
In min. 2, tnatntașid Fa
rului s-a angațat taîr-un 
rpnnt puternic și prehra- 
pit. Dar, la un moment 
dat. și-a tafrenrpt esrss 
și a început si tchtoepdte. 
Clar — întindem. $! ca- 
trenorfi aa obsereut. Iată

și patru, realizate de fun
dașul rapidist a Interve
nit golul doi, al lui Neagu.

• Tn trei situa (fi exce
lente (min. 62, 70 și S0), 
lansat pe contraatac. Lu- 
ctsxts a ajuns pînă In a-

lergfnd după Libardi l-a 
șarjat violent. Am roșit 
noi pentru cele fntfmpla- 
te. Dumitru, nu. Dar nici 
cei de la Rapid ?

• Avem un nou înain
taș central de valoare ? 
Poate că e prematură o 
astfel de Întrebare, legată 
de noua achiziție a Jiului, 
Ion Constantin, dar, fără 
discuție, el este omul care 
s-a „văzut" cel mai mult, 
duminică, din echipa care 
a fost gata să îngenunche
ze Rapidul, la București. 
Obtintnd nota 9, el a fost... 
selecționat tn „echipa săp- 
tămînii".

Ion Constantin e tînăr 
(nu vă luați după pleșu- 
via lui I). El este născut la 
20 ianuarie 1946. A jucat, 
în divizia A, la Progresul, 
a fost legitimat la Dina
mo București, fără să gă
sească cheia fermecată a 
suecesuluL A găsit-o la 
Jiul ? S-ar putea...

• Am avut — și avem 
toată stima pentru apor
tul pe care, ca jucător și 
apoi ca antrenor, l-a adus 
— și îl aduce — Șt. Oni- 
sie in propășirea fotbalu
lui nostru în cadrul clu
bului Steaua. După o glo
rioasă carieră de sportiv, 
carieri în care și-a cîști- 
gat deopotrivă galoanele 
gloriei cit și ale seriozi
tății, Onisie s-a dedicat 
meseriei de antrenor, pe 
care — sîntem convinși de 
aceasta — o practică cu 
succes.

Mare ne-a fost mirarea 
cind, duminică, in timpul 
meciului Steagul roșu — 
Steaua, antrenorul secund 
al militarilor l-a apostro
fat fn repetate rînduri, în 
auzul tribunei, pe arbitrul 
Em. Vlaiculescu, pentru un 
ofsaid pe care, intr-ade
văr, acesta W— trecuse eu 
vederea^ Dar de aici și 
pînă la „măi, doctore (n.n. 
arbitrul Vlaiculescu este 
de profesie medic), ești 
chior, pune-țl ochelari, 
măi chlorule 1“ e un drum 
lung.

Dacă antrenorii pot fi 
nervoși și-și pot vărsa nă
duful in auzul spectatori
lor, atunci ei nu trebuie 
să uite că șt arbitrii au 
nervii lor! Că de greșit, 
ne demonstrează antreno
rul Șt. Onisie, greșesc la 
fel de grav și unii și 
alții...

• Duminică, la Bacău, Ca- 
niaro s-a dovedit foarte peri
culos tn toate acțiunile sale. 
Văzînd, de la bun început, că 
nu-1 poate stopa pe atacantul 
mureșean, fundașul David a 
apelat, în disputa cu adver
sarul său direct, la toate me
todele permise in luptele li
bere”. Am întocmit, de altfel, 
șl o statistică. Din 40 de 
atacuri. 34 au fost... faulturi II!

Lăudabil ml se pare însă 
faptul că publicul băcăuan a 
reacționat prompt la Interven
țiile Incorecte ale lui David, 
sancțlonîndu-1 prin dezapro
bări șl fluierături...

• La sftrșltul partidei de la 
Bacău, jucătorul Vitafu a ve
nit la cabină ca să prezinte 
încă o dată scuze arbitrului 
Gh. Popovici. El 1 se adresase 
pe teren cu cuvintele 5nea

Getule", fiind sancționat cu o 
lovitură liberă indirectă...

Scena ni s-a părut amuzan
tă, amlntlndu-ne că alțl jucă
tori nu stnt pedepsiți cind fo
losesc diminutive mult mai... 
ptifln delicata la adresa arbi
trilor.

• în formația de stineret- 
rezerve", a mureșenilor, au •- 
păfut : Bay, Dodu, Balaș, Si
co, Lungu și Sllaghl. Adăugîn- 
du-1 pe Racksi, Tîmpănaru, 
Sîrbu (transferați) avem a- 
proape Intactă Imaginea for
mației de acum un an I

• In tribuna stadionului de 
la Bacău se amenajează o ca
bină de transmisie pentru te
leviziune șt radio. Ar fi indi
cat ca tn același loc să se pre
vadă și masa presei, deoarece^ 
din punctul unde este insta
lată, ea acum, nu permite o 
buni vizibilitate a terenului de 
joc.

Sperăm că glasul nostru va 
fi auzit de forurile respecti
ve...

• Sîntem datori, cu un 
act justițiar, față de bra
șoveanul Gyorfi, autorul 
primului gol al echipei 
sale în poarta lui Suciu 5 
după nota primită de la 
cronicarul ziarului nostru,

Gydrfl ar fi meritat să OJ 
cupe un loc în echipa săp- 
tămînii.„

Și pentru că tot este 
vorba de Gydrfl, să men
ționăm, succint, părerea 
observatorului federal, 
Dincă Schileru a „Extrema 
stingă a Steagului roșu a 
jucat foarte bine, și eum 
repetă el comportările bu
ne, cred eă a venit timpul 
să fie chemat la unul din
tre loturile reprezentative*.

Aceasta este șl opintei 
noastră..?

Desene de AL CLENCIU

• ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI • ECOURI e ECOURI • ECOURI

(Urmare din pag f)

cu puțin timp fna nte. a fost 
asigurat nu numai rm cadru 
OFtim tehnic (cronometraj e- 
fectuat vj celula fotoe’ertrl- 
că. oficiali etc), ci si emețis- 
nal, ceea ce a Impus sporti
vilor o exce’.e-*.â ținuta, iar 
rezultatele au fost concluden
te. Se impune pentru cen
tralul viitor (mai ales eă va 
fi centralizat pentru Ioturile 
reprezentative) asigurarea ce
lor mai bune condiții de ve
rificare.

Numărul destul de restrins 
al sportivilor prezenți la con
trol (46 — Brașcv ți 29 —
Prahova, dintre care numai 
două senioare ți «ase junioa
re), ca ți absența multor sec
ții de schi, ne face «â privim 
cu îngrijorare efert vul real 
de schiori pe care ne vom 
baza în sezonul următor. A- 
cest aspect pune sub semnul 
întrebării preocuparea secții
lor de performanță centru 
recrutarea de noi elemente, 
consolidarea efectivelor, mun
ca de perspectivă șl. poate, 
chiar conținutul muncii de 
pregătire (în treacăt tie spus, 
unii sportivi nicf nu aveau 
ce controla, căci un control 
presupune o pregătire ante
rioară, iar în lipsa ei...).

Analizind rezultatele pro
belor de control, a 
faptul că schiorii fruntași au, 
fn ansamblu, uri nivel satis
făcător al stadiului de pre
gătire pentru etapa prezentă, 
dar, disproporția dintre ni

velul calităților fizice de ba
ză. motricitatea specifică, fe
lul fn care este suportat e- 
fbrtul. ne faee să semnalăm 
unele aspecte de care va tre
bui să se țir.ă seama în rre- 
gă’irea din etapele următoa
re.

Se pare că preocuparea 
pentru dezvoltarea forței ge
nerale a primat față de ce
lei alte calități (dovadă fiind 
indicii obținuți), seăplndu-se 
din vedere faptul că toate ea- 
i'tățile fizice trebuie dezvol
tate fn mod unitar ți mai 
ales, că schiorii alpin are 
nevoie fa primul rind de

pe eeîe mal diferite trasee, 
greu poate fi deosebită de a 
băieților. Iată pentru ce, re
prezentative’e Franței, Aus
triei. Elveției, S.U.A. etc. a- 
cordă o importanță deosebită 
pregătirii fizice multilatera
le ți specifice, nu numai pe 
uscat, ei chiar ți în perioada 
de ba2ă. făcîr.d uneori apel 
la țpecialiști din alte disci
pline (SU.A. la un acrobat. 
Franța, Elveția Ia profesori 
de educație fizică etc.). Karl 
Schrantz, Henri Duvillard, 
Jean «i Pierre Augert și-au 
explicat performanțele, la 
sfîrșitul sezonului trecut, prin

SCHIORII ÂLPIM IM FEBRA
tademfaare. viteză de reacție 
ți execuție a mișcărilor, de 
forța mai puțin brută ca a- 
eea care se manifestă în con
diții statice ți dinamice de e- 
chilibru, legată evident de 
viteză ca și de rezistență ; fa 
timp ce rezistența trebuie ob
ținută pe calea lucrului an- 
aereb ți mad puțin aerob. In 
această direcție, rezultatele 
au fost mai slabe.

Concepția eă schiorul alpin 
trebuie să fie in același timp 
atlet ți acrobat are la bază 
realitatea concretă a schiului 
âctuâl pe plan mondial $1 
explică în mare măsură ui
mitorul salt valoric înregis
trat de fete, a cărop evoluție,

preocuparea deosebită pentru 
pregătirea fizică fn perioada 
de lucru pe uscat.

Faptul că unii sportivi de 
bază manifestă o oarecare o- 
boseală este o urmare a sta
giilor efectuate în Valea Albă 
ți la mare care au solicitat, 
fiecare în parte, destul de 
mult pe sportivi. In conti
nuare, este necesară o mai a- 
tentă dozare a volumului, 
intensității și complexității 
solicitărilor, fiindcă scopul 
este aducerea sportivilor în 
perioada de lucru pe zăpadă 
proaspeți, viguroși șl nu plic
tisiți și storși de vlagă. De 
asemenea, între antrenamen
tele efectuate în cadrul sec

țiilor, cele fn care se lucrea
ză sub conducerea antrenoru
lui de lot și pregătirea supli
mentară, în particular, a spor
tivilor, pe parcursul cicluri
lor săptămînale, trebuie să 
existe o bună coordonare.

în privința mijloacelor fo
losite, trebuie să se dea a- 
tenție, atît celor specifice, cit 
și celor nespecifice, făcîndu- 
se apel la sporturile compli
mentare, ca patinajul pe ro
tile, ciclismul, sărituri la 
trambulină, gimnastică acro
batică, ca și lucrul în pădu
re.

Regretăm că preocuparea 

PHEGĂTM 
pentru acrobatică este aproa
pe inexistentă, iar patinajul 
pe rotile a fost abandonat, 
cu toate că se obținuseră în 
anii anteriori rezultate satis
făcătoare. In această direcție, 
lotul feminin francez, folo
sește din plin patinajul pe 
rotile, organizînd și con
cursuri. De altfel, alpinii 
francezi sînt adepții unei 
mari varietăți în antrenamen
tul de uscat. Iată o mostră 
de lucrui după ce au dispu
tat un slalom pe zăpadă pe 
vîrful Blame din preajma 
Clusaz-ului, au schimbat bas
toanele cu volanul mașinii 
pentru a se întrece într-o 
cursă de coastă, apoi au fă

cut șahi nautic între 'Annen 
cy și Le Castellet. Rivalități 
le sînt tranșate în continua 
re într-o cursă de ciclism a 
5 sprinturi pe parcursul 
15 kilometri, pentru a sfît 
și cu o întrecere într-o scurt 
regată de canotaj. Totul p 
fondul unul entuziasm de n< 
descris.

Nici alpinii noștri nu a 
fost mai prejos fn etapa r< 
cent încheiată, ei îmbinîr 
schiul pe apă cu cfclismt 
înotul cu canotajul, într-r 
spirit de permanentă într 
cere.

Este bine ea varietatea 1 
constituie o preocupare pe 
manentă și în eontinuare, 
antrenamente, urmărlndu- 
înlăturarea deficiențelor 1 
dividuale, folosirea cu prec 
dere a exercițiilor și sport 
rilor cu structuri de mișel 
apropiate schiului, îmbunăt 
țirea motricității genera 
prin formarea și perfection 
rea de deprinderi de mișca 
noi și cit mai variate, ce r 
cesită un bun echilibru și 
rientare spațială a corpul 
stimularea continuă a pro< 
selor gîndirii, atenției, n 
moriei specializate, voinței 
curajului, menținerea și s 
mularea spiritului de înt: 
cere, prin organizarea ui 
număr sporit de controale 
concursuri simple.

Perioada care a mșl rân 
pînă la căderea zăpezii d 
suficientă pentru a preg 
în cele mai bune Oondi'ii 
pinii noștri.

Manusar.de


NOI MECIURI ÎN COMPETIȚIA 
INTERNAȚIONALĂ DE TENIS ÎN SALĂ

ANDREIKO

CORESPONDENȚĂ DIN BELGRAD

LA ÎNCHEIEREA REUNIUNII
CURSA

DE 100 KM

FORURILOR OLIMPICE
în stațiunea balneară Du

brovnik (Iugoslavia) s-au în
cheiat duminică lucrările re
uniunii comune a Comitetului 
executiv al Comitetului In
ternațional Olimpic și a Co
mitetelor olimpice naționale. 
Participant» au examinat di
feritele probleme înscrise pe 
ordinea de zi în rîndurile că
rora au figurat i definirea a- 
matorismului, discriminarea 
rasială în sport, crearea u- 
nui Institut olimpic la Atena, 
reorganizarea Jocurilor Olim
pice și raporturile dintre 
C.I.O. și Comitetele olimpice 
naționale.

Discriminarea rasială în 
mișcarea sportivă a dominat, 
se poate spune, actuala sesi
une, în urma puternicelor 
proteste formulate, în special, 
de delegațiile țărilor afro- 
asiatice față de participarea 
Republicii Sud-Africane și 
Rhodesiei la lucrări, țări care, 
după cum se știe, legiferează 
deosebirea dintre rase și pe 
plan sportiv. După o serie 
de ședințe, desfășurate cu u- 
șile închise, s-a stabilit că 
delegațiile celor două țări vor 
lua parte la dezbateri în ca
litate de observatori, proble
ma participării Republicii Sud- 
Africane în mișcarea olimpi
că urmînd să fie examinată 
cu prilejul sesiunii C.I.O. de 
la Amsterdam din mai 1970. 
„Este clar în prezent — a 
declarat un delegat african — 
că C.I.O., la Amsterdam, nu 
va avea altă alternativă de- 
cît să rupă complet legăturile 
sale cu R.S.A."

Definirea statutului de ama
tor a suscitat numeroase con-

troverse între cei ce preconi
zează un amatorism „pur* și 
alții ce au adoptat o poziție 
mai puțin intransigentă. Și 
această problemă va fi re
examinată în 1970 la Am
sterdam, în baza unui referat 
elaborat de Comitetul execu
tiv al C.I.O. în colaborare cu 
federațiile sportive interna
ționale. La acest punct al or
dinii de zi, delegații țărilor 
africane au propus ca, Co
mitetele olimpice naționale 
care dispun de fonduri mai 
numeroase să susțină o parte 
a cheltuielilor de organizarea 
unor competiții sportive re
gionale și să acorde un aju
tor mai mare țărilor ce nu 
dispun de venituri prea mart

Cu majoritatea voturilor 
delegațiilor, sesiunea a apro
bat proiectul creării unui In
stitut olimpic la Atena. Pre
ședintele C.I.O., Avery Brun
dage, a ținut însă să preci
zeze că acest for nu dispune, 
deocamdată, de fondurilp ne
cesare traducerii în viață a 
acestui proiect, chestiunea ur
mînd să fie evocată într-una 
din viitoarele reuniuni ale 
C.I.O.

Dezbateri strînse au susci
tat propunerile în vederea 
reorganizării Jocurilor Olim
pice în cursul cărora s-au 
înfruntat părerile celor ce 
susțineau ca J. O. să devină 
o competiție individuală și pe 
echipe, cu acelea ale celor ce 
subliniau necesitatea menți
nerii caracterului național al 
participanților. Majoritatea 
s-a pronunțat în favoarea 
menținerii actualei formule 
de desfășurare, în care J. O. 
trebuie să fie o întîlnire a

sportivilor reprezentînd pro
priile lor țări.

în ce privește programele 
J. O. s-a hotărît ca o comi
sie mixtă, alcătuită din re
prezentanți ai Comisiei exe
cutive a C.I.O. și ai federa
țiilor sportive internaționale 
să elaboreze un proiect pri
vind eventuala reducere a nu
mărului participanților în 
faza finală, hotărîrea defini
tivă urmînd să fie luată la 
Amsterdam.

în ultima zi a sesiunii, or
ganizatorii J. O. din 1972 au 
prezentat rapoarte privind 
stadiul pregătirilor. Membrii 
comitetelor de organizare din 
Sapporo (Japonia) și Miinchen 
(R. F. a Germaniei) au dat 
asigurări că, în baza măsu
rilor luate. întrecerile se vor 
desfășura în condiții optime, 
la termenele prevăzute. în 
sfîrșit, s-a hotărît crearea u- 
nei comisii mixte care va pre
găti viitorul Congres al C.I.O. 
programat la Sofia, în sep
tembrie 1971.

Ivo GORAN

MARȘ
VICTOR SUH (ROMÂNIA)

La Toulouse s-a disputat în- 
tîlnirea dintre selecționatele 
de tenis ale Franței și Spaniei, 
contînd pentru „Cupa Regelui 
Suediei" (pe teren acoperit).

Victoria a revenit gazde
lor, cu 
Francezul Courcol 
cu 6—2, 7—9, 6—1 
Partida de dublu 
tigată de perechea franceză 
Beust-Godrella, învingătoare 
cu 3—6, 13—11, 6—4 în fața 
spaniolilor Arilla-Orantes.

In cadrul aceleiași compe
tiții, la Budapesta, echipa Un
gariei a dispus cu 5—0 de re
prezentativa Finlandei. Gulyas 
l-a întrecut cu 4—6, 7—5, 8—6

scorul de 4—1. 
l-a învins 
pe Munoz, 
a fost cîș-

Soumlnen, iar Barany ape
cîștigat cu 6—4, 6—1 la Pe
tersen.

ȘI-A PĂSTRAT 
TITLUL MONDIAL

LA ȘAȘKI

PE LOCUL 6

RECORD MONDIAL 
DE MARE FOND

LONDRA, 28. — Atletul en
glez John Tarrant din Man
chester a stabilit un nou re
cord 
El a 
mile 
Pînă 
era deținut de atletul sud-a- 
frican Dennis Box cu timpul 
de 13h 01:43.

mondial de mare fond, 
parcurs distanța de 100 
(160,934 km) în 12h 31:10. 
în prezent acest record

23 (Agerpres);
17-a din cadrul

MOSCOVA 
— Partida a 
meciului pentru titlul mon
dial la șașki (dame), care are 
loc la Moscova între marii 
maeștri sovietici Andreiko și 
Kuperman, s-a încheiat remi
ză la mutarea 38. Scorul este 
favorabil lui Andreiko cu 10— 
7. Pînă la încheierea meciu
lui mai sînt de jucat trei par
tide. Indiferent de rezultatele 
care vor fi înregistrate în a- 
ceste partide, Andreiko și-a 
păstrat titlul de campion mon
dial.

A FOST FIXAT LOTUL 
BOXERILOR FRANCEZI 

PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA
PARIS, 28. — Federația

franceză de box a alcătuit lo
tul din care urmează să se 
alcătuiască selecționata țării 
pentru meciul cu echipa Ro
mâniei, programat la 22 no
iembrie la Saint Brieuc. Pen
tru această partidă au fost 
desemnați 20 de boxeri care-și 
vor începe de la 10 noiembrie 
pregătirile în comun la Insti
tutul Național al Sporturilor

DIN NOU
ÎN ZBOR

PE SCHIURI

din Paris. Lotul cuprinde pe 
următorii boxeri, în ordinea 
categoriilor : muscă : Rabah 
Kaloufi, Bernard Messager; 
cocoș: Aldo Cosentino, Sau- 
veur Acquaviva ; pană : Alain 
Laine, Jacques Remond ; se- 
miușoară: Daniel Bellantonio, 
Jean Piedvache ; ușoară: J. 
P. Younsi, Pierre Petit; semi- 
mijlocie : Alain Ruocco, Ger
main Lemaitre; mijlocie 
mică: Claude Clerget, Joel Le 
Guern; mijlocie: Gratien 
Tonna, J. P. Malavasi ; semi
grea : Henri Moreau, Bernard 
Varenne ; grea : Alain Victor, 
Gilbert Meslin. în linii mari 
primii boxeri trecuți la fie
care categorie sînt titularii 
echipei.

J. Raska, primul la trambulina 
Banska Bystrica 
28 (Agerpres). ■ 
internațional

La San Juan
de la
PRAGA, 

Concursul 
sărituri cu schiurile de la 
trambulină, desfășurat pe pîr- 
tia artificială de la Banska 
Bystrica, a revenit campionu
lui cehoslovac Jiri Raska, care 
a totalizat 222,7 puncte. Cele 
mai bune sărituri ale sale au 
măsurat 66 și 60,5 m. Locul 
doi a fost ocupat de iugosla
vul Branko Dolgar — 218,7 
puncte (62,5 și 62 m). Concu
rentul francez Gilbert Poirot 
s-a clasat pe locul șase cu 
209,9 puncte (60 și 59 m).

de
BORIS SPASSKI 

SE DISTANȚEAZĂ
După disputarea a 14 runde 

și a partidelor întrerupte, în 
turneul internațional de șah 
de la San Juan (Porto Rico), 
continuă să conducă Boris 
Spasski (U.R.S.S.) cu 10*/2 P, 
urmat de B. Parma (Iugosla
via), R. Bisguier (S.U.A.), D. 
Browne (Australia) — 9*/2 p, 
B. Larsen (Danemarca) — 9 p, 
J. Donnțr (Olanda), L. Schmidt 
(R.F. a Germaniei) — 8’/2 p 
etc.

Cupa țarilor 
ori : 1951 șl

Cupa eamplo- 
de două ori :

Cupa cupelor

PIERINO PR ATI

După o lungă perioadă 
de pauză, cicliștii olandezi 
au reînnoit contactul cu 
podiumul victoriei prin 
Gerben Karstens, unul din 
rutierii cei mai talentați ai 
„țârii lalelelor". Karstens a 
cîștigat, recent, una din 
cursele clasice ale sezo
nului de toamnă, treclnd 
primul linia de sosire în 
Turul Lombardiei. Iatâ-1 pe 
învingător (în foto) ,savu- 
rlndu-și triumful.

Foto : MIROIR SPRINT

LUGANO, 28 (Agerpres) 
La Lugano (Elveția) s-a 
disputat o probă de marș 
de 100 km. Victoria a re
venit atletului Pctcr Sei- 
zer, care a parcurs aceas
tă distanță în 91129:32,0. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Kurt Sakowski (R. 
D. Germană) — 9h39:13,0 
și Bernhard Nemerich 
(R. F. a Germaniei) — 
9h51:54,0. Sportivul român 
Victor Suh a ocupat lo
cul 6 cu rezultatul de 
10h32:32,0.

A.C. Milan a plătit un greu tribut
(Urmare din pag. 1)

fost precedat de incidentele 
de acum patru ani, cînd Mi
lan a jucat la Rio de Janeiro 
cu F.C. Santos, de cele din 
cadrul finalei Internazionale- 
Independiente disputată la 
Buenos Aires ca și de triste
le episoade din meciul Celtic- 
— Independiente, de acum 
doi ani. Este un fel de ..tra
diție" care se perpetuează in
diferent care ar fi echipa 
sud-americană opusă finalis
tei europene.

Iată pentru ce președintele 
clubului Milan, la înapoierea 
în Italia, a spus: „Acum 
sîntem deținătorii Cupei și. 
bineînțeles, trebuie să o apă
răm. Dar vom face aceasta 
numai dacă ni se vor da ga-

ranții precise că întîlnirile 
se vor desfășura în limitele 
sportivității. Dacă nu, vom 
proceda în consecință". Prin 
aceste ultime cuvinte se poa
te înțelege că tinărul preșe
dinte al roș-negrilor, Carraro, 
întrevede posibilitatea de a 
renunța la Cupă pentru a 
nu risca să distrugă jucători 
care valorează sute de mili
oane de lire.

Duminică, Milan ar fi tre
buit — conform calendarului 
— să joace cu Bologna. Par
tida, din dispoziția federației 
italiene și cu acordul celor 
două cluburi, a fost amînatâ 
pentru miercuri 29 octombrie. 
Ce formație va alinia Milan ? 
Este greu de răspuns chiar 
dacă am admite că in aceste 
cîteva zile s-ar putea intîm-

pla miracole. Cu siguranță 
vor fi nevoiți să stea în tri
bune Combin, care are fața 
desfigurată de pe urma lovi
turilor primite de la Aguirre, 
și Malatrasi care a fost lite
ralmente maltratat de Coni- 
gliaro. Nesigure sînt și pre
zențele pe teren ale lui Prati 
și Lodetti, care au suferit de 
asemenea serioase contuzii în 
„bătălia" de la Buenos Aires.

„îmi place jocul bărbă
tesc. admit uneori chiar și 
jocul mai dur — a spus antre
norul Rocco în momentul în 
care a descins din avion. Dar 
este o limită care nu poate fi 
depășită. Estudiantes a pre
meditat această agresiune a- 
supra lui Milan, crezînd că, 
procedînd astfel, va putea 
reface handicapul".

„De la Estudiantes nimeni 
nu a jucat fotbal — a decla
rat la rîndul său, Rivera, că
pitanul echipei Milan. Argen
tinienii au făcut lupte libe
re, karate, Judo, orice altce
va numai fotbal nu. Am re 
ținut, totuși, că cei doi ti-

Cinci jucători in luptă pentru balon! Fază din primul joc (Milan — Estudiantes 3—0) cind 
de fapt italienii și-au asigurat un avantaj substantial pentru cucerirea trofeului

• Echipa Milan • fost tnfl- 
fllnțată in 1899 sub numele de 
Cricket Football Club.
• in prezent, A.C. Milan 

are o secție de fotbal alcătui
ta din 310 Jucători legitimați, 
dintre care 23 slnt profesio
niști, 71 semlprofeslonlști, 75 
juniori șl restul copil pînă la 
14 ani.
• La meciurile de campio

nat 15 073 suporteri au bilete- 
abonament. Clubul suporteri
lor echipei Milan in Întreaga 
Italie Înglobează aproape 
500 ooo de membri tn cele 450 
de centre din țară.
• Milan a cîștigat campiona

tul Italiei de nouă ori : 1901, 
1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 
1962, 1963.

• A cîștigat 
latine de două 
1956.

• A cîștigat 
nilor europeni 
1963 și 1969.
• A cîștigat 

In 1968.
• In cupele europene, Milan 

a susținut 40 de meciuri. A 
cîștigat 23, a pierdut 12 șl a 
terminat la egalitate 5. Gola
verajul general : 107—57.

neri care nu au Jucat la Mi
lano, Romeo și Taverna, nu 
au urmat exemplul coechipie
rilor. Sînt demni de toată la
uda. La Milan, Fogli a fost, 
pur și simplu, admirabil. Un 
jucător de un calm impertur
babil, de o ținută clasică și

CTȘTIGATORII „CUPEI

care a reușit să nu coboare 
la nivelul încăierării de la 
Buenos Aires".

INTERCONTINENTALE"

Campionatul national
de hochei

(Urmare din pag. li
hochei. Și au reușit să se a- 
chite bine de cinstea care li 
s-a făcut. Echipele au furni
zat un meci interesant, plă
cut, cu două reprize (prima 
și a treia) foarte animate. 
„Geologii" au început tare, 
au dominat, și in min. 9 Bă- 
lăneanu a înscris primul gol 
al campionatului. Ei au re
simțit, însă, eforturile depuse 
și în repriza a doua n-au 
reușit să facă față ritmului 
dezlănțuit al dinamoviștilor, 
care au utilizat pe gheață 
mai c»j seamă pe tinerii ju
cători promovați în prima e- 
chipă. în ultima treime jo
cul a fost din nou echili
brat, Dinamo cîștigînd în 
mod meritat această partidă.

Au înscris : Huțanu (min. 
11 și 55), Făgăraș (min. 28), 
Ciobotaru (min. 29), Pană 
(min. 34), Trăușan (min. 48) 
pentru învingători, respectiv 
Bălăneanu (min. 9) și Niță 
(min. 19 și 58). A arbitrat 
bine cuplul bucureștean C. 
Zgincă și C. Bănică.
AVINTUL — TÎRNAVA 7—1 

(0—0, 4—1, 3—C)
AVINTUL : Pușkaș (Bo- 

gyan) — Mihoc, Pop—Sar- 
kani, Balint—Andrei, Ta- 
maș—I. Szabo, Vakar, Bașa— 
Jere, Kraus, Oswath—Csiser, 
Ballo, K. Antal. Antrenor : 
Istvan Szabo.

TÎRNAVA : A. Orban (Ked- 
ves)—Dezsy, Vass III—Iosub, 
Mâlnasi (I. Orban)—T. Szabo,

Tarcsi, Vass I (Vass II)—Fr. 
Varga, Albert, Szocs.

Jocul a fost confuz în 
ma repriză, cu greșeli, 
la adversar și ratări de
bele părți. Apoi, echipele s-au 
încălzit și partida a căpătat 
un aspect mai atractiv, mai 
ales datorită incursiunilor

pri- 
pase 
am-

PROGRAMUL 
DE ASTAZI:

Dinamo — 
Agronomia 
Avintul —

Tîrnava
— I.P.G.G.
Steaua

ale echipierilor A- 
Ei au atacat insis-

frumoase 
vîntului. 
tent, beneficiind în persoana 
lui Pop de un excelent fun
daș ofensiv. Tîrnava nu a 
putut face față unul asemenea 
ritm de joc, trebuind să în
cline 
chipe 
toate

Au
23), Jere (min. 24),
(min. 26 și 45), Pop (min. 31 
și 57), Csiser (min. 44), res
pectiv Fr. Varga (min. 33).
STEAUA—AGRONOMIA 10-4 

(3—0, 3—1 r 4 3)
STEAUA : Crișan (Stoicu- 

lescu)—Varga, P. Sgîncă — 
Ioniță, Constantinescu—Cor- 
duban, Paraschiv (Doboș) — 
Calamar, Biro, G. Szabo — 
Gheorghiu, Iordan, Fodorea— 
Stefanov, Popescu, Bucur. An-

steagul în fața unei e- 
evident superioare din 
punctele de vedere, 
marcat: Bașa (min. 

Antal

trenori: Z. Csaka și N. Zo- 
grafi.

AGRONOMIA : R. Șerban 
(Roth)—Bartha. Kollo—Toth, 
Tămaș—Borbath. Imre. Ma
rian—Kozan, Gali, Texe— 
Santa, Bomber. ErOs. Antre
nori : A Naghy, A. Kozan 
și I. Edv6s.

Campionii au furnizat în 
compania studenților clujeni 
cel mai frumos și mai spec
taculos joc al etapei. încă din 
prima repriză ei au aplicat 
un presing insistent, masîn- 
du-și adversarii in treimea 
adversă. Cu un patinaj ex
celent, în mare vervă de joc, 
steliștii au efectuat combina
ții cu o caligrafie ireproșa
bilă care le-au oferit nenu
mărate ocazii de goL în ciu
da 
dat 
lă, 
cie, 
lească elanul unui adversar 
nu numai dezlănțuit dar a- 
flat și într-o seară de exce
lentă inspirație tactică.

Au marcat : Ștefanov (min. 
15 și 58), Fodorea (min. 17), 
Doboș (min. .9), Varga (min. 
24), Gheorghiu (min. 2»), Birc 
(min. 36 și 49), G. Szabo 
(min. 41), Constanți nescu 
(min. 47) pentru Steaua, res
pectiv Imre (min. 35), Kozan 
(min.
43).

Au 
tidei, 
neanu 
Tașnadi (M. Ciuc).

scorului, Agronomia a 
o replică onorabi- 

apărîndu-se cu strășni- 
dar nereușind să stăvi-

42 și 46) și Texe (min.

arbitrat, la nivelul par- 
adică bine, M. Pres- 
(București) și Gh.

Turneul masculin de handbal

CUDICINI Fabio (născut la
A activat la Ponziana-Triest, 
Brescia. A trecut la Milan în.... ........ _

ANQUILETTI Angelo (25.IV.1943, Sandonato) — mijlocaș. 
A jucat la Solbiatese în echipa Atalanta. A trecut la Milan 
în 1966. 1,75 m, 73 kg.

MALATRASI Saul (17.11.1939, Calto) — mijlocaș central. 
Crescut la Spăl, a jucat apoi la Fiorentina, Roma, Inlernazio- 
nale și Lecco. A trecut la Milan în 1967. 1,77 m, 78 kg.

SCHNELLINGER Karl Hcinz (31.III.1939, Dtiren — R.F.G.) 
— fundaș. A jucat la F. C. Koln, Roma, și Mantova. La Milan 
din 1965. 1,80 m, 79 kg.

FOGLI Romano (21.1.1938, Santa Maria a Monte) 
caș. Crescut la Torino, apoi a jucat la Bologna, iar 
trecut la Milan. 1,72 m, 69 kg.

LODETTI Giovanni (10.VIII.1942, Caselie Lurani) 
® caș și atacant. Crescut de Milan. 1,74 m, 69 kg.

ROSATO Roberto (18.VIII.1943, Chieri) — fundaș

20.X1935 la Trieste) — portar, 
apoi la Udinese, la Roma și 

1967. Are 1,91 m, 81 kg.
1 — mijlocaș.

— mijlo- 
in 1968 a

— mijlo-

(Urmare din pag. 1)
subliniem că dinamoviștii 
brașoveni au ratat două arun
cări de la 7 m. în momente 
„cheie" (la scorul de 16—16 
și 17—17). Cele mai multa 
puncte au fost înscrise de 
Mureșan (8) și Manta (5) pen
tru Voința București, Bota 
(7) și Dan Vlad (6) pentru 
Dinamo Brașov.

Universitatea Cluj—Dinamo 
Bacău 17—15 (7—8). A fost 
unul dintre cele mai dîrze me
ciuri de handbal pe care le-am 
urmărit anul acesta. Ambe
le formații au făcut totul pen
tru a obține victoria, 
în cele 
echipei 
special 
ciat de 
finalizare. De remarcat for
ma excelentă 
Negovan („U") 
(Dinamo Bacău).

car*> 
din urmă a revenit 
clujene datorită în 
faptului că a benefi- 
o mai mare putere de

a portarilor 
și Bogolea

București— 
Mare 20—14 

echilibrată 
zece minute

Universitatea 
Minerul Baia 
(12—6). Partidă 
doar in primele 
timp în care băimărenii au
putut face față mai bine, în 
apărare, atacurilor rapide și 
variate ale studenților. Din 
min. 12 (scor 6—4) bucureș- 
tenii s-au detașat net prin- 
tr-un joc bun care confirmă 
forma ascendentă arătată în 
turneul de la București. Prin
cipalii realizatori Schumann 
(6>, Chircu (4), Chicit (4) pen
tru „U“ și Palko (7) pentru 
Minerul.

Steaua—Politehnica Timi
șoara 19—16 (10—7). Partidă

extrem de rapid disputată, cu 
momente de joc plăcut ca
litativ, dar cu lungi perioa
de de handbal obstructionist, 
fără accente tehnice. în 
schimb cu multe — și din pă
cate uneori dure — interven
ții neregulamentare. Bucu- 
reștenii. mai preocupați de 
joc decît adversarii lor, s-au 
distanțat din min. 16 (scor 
6—3) lăsîr.d impresia că vor 
obține o victorie mai facilă

Astăzi vor avea loc următoa
rele întîlniri, cu începere de 
la ora 15: Dinamo Bacău— 
Rafinăria Teleajen: Minerul 
Baia Mare—Universitatea 
Cluj; Voința București—Uni
versitatea București; Dinamo 
București—Politehnica Timi
șoara; Dinamo Brașov— 
Steaua.

decît se așteptau. După pau
ză, timișorenii și-au adus a- 
minte că și ei pot juca bine 
și în consecință au egalat i- 
mediat (min. 13: 10—10) după 
care au și condus de două ori 
(min. 35: 12—11; min. 37: 
13—-12). A fost, poate, cea 
ma frumoasă parte a acestui 
derby al etapei. In final gaz
dele au început să plătească 
tribut oboselii și nervilor, u- 
șurînd evident drumul spre 
victorie al echipei Steaua. 
Cele mai multe puncte au 
înscris Popescu (6) pentru 
Steaua, respectiv Cîrlan (8).

4
Dinamo București—Rafină- 

Qa Teleajen 22—14 (11—6),

KOSAIO Roberto (18.VIII.1943, Chieri) — fundaș măturător 
și mijlocaș. Crescut la Torino, iar din 1966 la Milan. 1,76 m, 
73 kg.

RIVERA Gianni (10.VIII.1943. Alessandria) — înaintaș. Cres
cut la Alessandria, activează la Milan din 1960. 1,75 ni, 68 kg.

SORMANI Angclo (3.VII.1939, Jau-Brazilia) — atacant cen
tral. Crescut la F. C. Santos, a jucat apoi la Mantova, Roma 
și Sampdoria. Din 1965 activează la Milan. 1.82 m, 78 kg.

COMBIN Nestor (29.XII.1940, Las Rosas-Argentina) — îna
intaș. A jucat la Lyon, apoi la Juventus, Varese și Torino. 
In actualul campionat activează la Milan. 1,76 m, 76 kg. 
. FRAȚI Pierino (13.XII.1946, Ciniselo Balsamo) — înaintaș. 
A jucat la Milan, apoi la Salermitana, iar din 1967 din nou 
la Milan. 1,81 m, 87 kg.

ROGNONI Giorgio (26.X.1946, Modena) — înaintaș. Crescut 
de Modena, din 1967 joacă la Milan. Are 1.73 m, 70 kg.

CAMPIONATE DE FOTBAL

IN EUROPA
OLANDA. Rezultate înregis

trate în etapa a 10-a : N.E.C. 
Nijmegen — Feijenoord Rot
terdam 0—2 ; Ajax Amster
dam — D.O.S. Utrecht 4—0 ; 
Haarlem — Eindhoven 0—1 ; 
ADO Haga — SW Schiedam 
5—0 ; MW Masstricht — 
Telastar 0—0 ; Go Ahead De
venter — DWS Amsterdam 
1—0 ; Gvav Groningen — Hol
land Sport 0—2. In clasament 
conduce Ajax cu 20 p, urma
tă de Feijenoord — 19 p etc. 
în clasamentul golgeterilor 
conduce Cruyff (Ajax) cu 9 
goluri marcate, urmat de Berg 
(ADO), Van der Kuylen (PSV) 
și Geels (Feijenoord) cu cite 
8 etc.

U.R.S.S. Dinamo Kiev a în
vins cu 3—0 pe Dinamo Minsk, 
iar Dinamo Tbilisi a cîștigat 
în deplasare, cu 1—0 în fața 
formației SKA Rostov pe Don. 
Alte rezultate a Zaria Lu
gansk — Torpedo Moscova 
1—0 J Neftcî Baku — Torpedo

Kutaisi 3—2 ; Spartak Mosco
va — Cernomoreț Odessa 2—1; 
Șahtior Donețk — Ț.S.K A. 
Moscova 2—0 ; Zenit Lenin
grad — Dinamo Moscova 1—2.

IUGOSLAVIA. Etapa a 10 a: 
Dinamo Zagreb — Zelezniciar 
Sarajevo 2—2, Vojvodina Novi 
Sad — Celik 2—1, Partizan 
Belgrad — Velez 1—2 ; Haj- 
duk Split — Zagreb 5—0 ; 
Sarajevo — Maribor 4—0; 
Olimpia Liubliana — Steaua 
Roșie Belgrad 1—2 ; Radnicki 
Kraguevaț — O.F.K. Beograd 
1—3 ; Sloboda — B.O.R. 2—0 ; 
Radnicki Nis — Vardar 3—1. 
în clasament : Dinamo și Rad
nicki Niș 15 p, Steaua Roșie 
Belgrad și Zelezniciar — 14 
p etc.

CEHOSLOVACIA. Intr-un 
meci restanță din etapa a 13-a, 
Bohemians Praga a învins cu 
4—0 pe Inter Bratislava. Pe 
primul loc în clasament se 
află Slovan Bratislava cu 19 p.


