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A luat sfîrșit Congresul
Comitetului european 

de atletism
O daU eu lnmlnarea dosarelor 

eonținlnd calendarul atletic in
ternațional al anului 1970 s-a în
cheiat, în mod practic, cel de 
Al XXIV-lea Congres de calendar 
al Comitetului european din 
Î.A.A.F. Am răsfoit aceastâ 
mapă cuprinzînd nu mai puțin 
de 50 de file, cele mai multe din 
cite au fost elaborate vreodată 
tn urma unei asemenea reuniuni. 
Ce altă dovadă mai bună pentru 
a exprima creșterea deosebită a 
volumului competițiilor internațio
nale europene, rezultat firesc al 
„majoratului atletismului euro
pean4*, ca să folosim o expre
sie a dl. Adriaan Paulen — pre
ședintele Comitetului european. 
Spunea domnia sa : „Faptul că a- 
mericanii au ieșit din bîrlogul lor 
și au venit aici la București să 
contracteze meciuri și concursuri 
cu parteneri de pe continentul 
nostru este o dovadă a maturi
tății atletismului european". în 
altă ordine de idei, președintele 
Comitetului european a spus : 
fcVreau să mă folosesc de ’icest 
prilej ca să mulțumesc încă o 
dată prietenilor noștri din Fede
rația română de atletism pentru 
tot ceea ce au făcut ca lucrările 
Congresului nostru să se poată 
desfășura în cele mai bune con- 
dițiuni. Eforturile lor, cu totul 
remarcabile, au fost încununate 
de un deplin succes și grație lor 
Congresul a putut să ducă la 
bun sfîrșit tot ce a avut pe a- 
genda sa de lucru. Vreau să mul
țumesc în mod special d-lor Firea, 
Bran, Laslău și Zîmbreșteanu 
pentru ajutorul dat.

Astăzi, în autobuzul cu care am 
făcut turul Bucureștiului m-am 
întrebat care să fie, între altele, 
secretul reușitelor noastre. V-o 
spun deschis, faptul că slujim un 
sport pur, cum este atletismul, 
că nc cunoaștem bine între noi 
și că sîntem prieteni ne ajută 
să depășim eventualele greul ăți 
și să promovăm un spirit sănă
tos atletismului european".
• Ieri la amiază președin

tele Federației române de 
atletism, Mihail Florescu, a 
oferit o masă în onoarea 
participanților la reuniunea 
forului atletic european.

• Dintre marile competiții 
ale sezonului atletic 1970 re
ținem cîteva: 21—22 februarie 
— Campionatele europene 
universitare de sală, la Sofia; 
14—15 martie — prima ediție 
a campionatelor europene de

sală, la Viena ; Cupa Euro
pei pe națiuni (preliminarii 
la 20—21 iunie ; semifinalele 
la 1—2 august; finalele
— Stockholm — bărbați la 
29—30 august ți Budapesta
— femei la 22 august); 1G—25 
iulie — Jocurile Common- 
wealthului, la Edinburg; 
13—16 august — Jocurile 
Balcanice, la București; 3—6 
septembrie — Universiada, la 
Torino ; 11—13 septembrie
— prima ediție a campionate
lor europene de juniori, la 
Paris ; 12—13 septembrie — 
campionatele internaționale 
ale României. Intre meciurile 
internaționale de amploare 
reținem: Franța — S.U.A. 
(Paris, 8—9 iulie) ; R. F. a 
Germaniei — S.U.A. (15—16 
iulie) ; U.R.S.S. — S.U.A. 
(Leningrad, 23—24 iulie); 
R.D.G. — Polonia — U.R.S.S. 
(Erfurt, în septembrie); Ro
mânia — Elveția — Unga
ria — Italia la bărbați și Ro
mânia — Anglia — Ungaria 
la femei (probabil la Bucu
rești, 18—19 septembrie) etc.

• între recordurile europene o- 
mologate de Comitetul european 
figurează : BĂRBAȚI : lungime : 
8.35 m I g o r Ter-Ovanesian 
(U.R.S.S.) Mexic 19.10.67 ; greuta
te : 20,28 m E. Gușcin (U.R.S.S.) 
Mexic 4.10.68, 20,64 m H. P. Giess 
(R.D.G.) Budapesta 28.6.69 ; disc : 
68,06 m R. Bruch (Suedia) Malmo
21.9.69 ; ciocan : 74,52 m R. Klim
(U.R.S.S.) Budapesta 15.6.69, 75,68 
m A. Bondarciuk (U.R.S.S.) Ate
na 20.9.69 ; 4x200 m : 1:23,6 Fran
ța (Sarteur, Bourbeillon, Brugier, 
Bertould) Paris 6.9.69 : femei : 
400 m : 52,0 N. Duclos (Franța) 
Stuttgart 31.7.69, 51,7 N. Duclos
și C. Besson (Fra«ța) Atena
18.9.69 ; 1 500 m : J. Jehlic-
kova (Cehoslovacia) Atena 20.9.69; 
greutate : 20.10 m N. Cijova
(U)R.S.S.) și 20,43 m Cijova, am
bele Ia Atena la 16.9.69 ; 4x400 m : 
3:30,8 Marea Britanie (Stirling. 
Lowe, Simpson, Board) și 3:30.8 
Franța (Martin, Duclos. Jacq, 
Besson) ambele la Atena 20.9.69.

Următorul Congres, de data a- 
ceasta al Asociației europene de 
atletism, va avea loc Ia Paris 
în noiembrie 1970.

DINAMO BUCUREȘTI
• Campioana, de nerecunoscut la București • Rapid — la a doua 
infringere • F. C. Argeș intrecută pe potou • Dinamo Bacău 
naufragiază la Constanța • Satisfacții in periferia clasamentului: 
A. S. Armata, Politehnica lași, Crișul și C. F. R. Cluj au obținut 
victorii 0 Un singur punct in deplasare: beneficiară — 
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CLASAMENT

Dinamo Buc. — U.T.A. 
Pobieimica— F.C. Argeș 
CTisul—Steagul roșu 
AS. Armata—Rapid 
Jiul—Cniv. Craiova 
Farul—Dinamo Bariu 
Steaua—„U- Cluj 
C.I.R.-Petrolul

ETAPA VIITOARE (S noiembrie) 1 

„U« Cluj - Farul
Petrolul — Dinamo Bariu
Steagul roșu — C.F.R.
Jiul — Politehnica
U.T.A. — A.S. Armata
Rapid — Crișul
Univ. Craiova — Steaua (amlnat 
pentru 3.XII.)
F.C. Argeș — Dinamo București 
(aminat pentru 26.XI.)

IN CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE VOLEI

REZULTATE SCONTATE
REZULTATE TEHNICE

FEMININ : Rapid — Universitatea Timișoara 3—0 (5, 11. 10). 
T.E.F.S. — Ceahlăul P. Neamț 3—0 (8, 15, 8), Farul — Progresul 
3—0 (3, 9, 9), C.S.M. Sibiu — Medicina 2—3 (3, —10, —14, 4, 
—8), Penicilina — C.P.B. 3—0 (5, 8, 2).

MASCULIN : Rapid — Politehnica Timișoara 3—0 (15. 6, 6), 
Steaua — Minerul Baia Mare 3—0 (5, 10, 12), Unirea Tricolor 
Brăila — Viitorul Bacău 0—3 (—11, —6, —15), Politehnica Ga
lați — Progresul 3—0 (11, 9, 5), Petrolul — Tractorul 
3-1 (13, 17, —6, 15).

Campionatul divizionar fe
minin a programat, ieri, parti
dele etapei a treia. Cu o sin
gură excepție — întâlnirea 
C.S.M. Sibiu — Medicina —

Brașov

pentru 
dintre

ode mai bune soluții 
a suplini lipsa unora 
titulare aflate pe banca de 
pedeapsă. Cel care a reușii 
mai bine a fost antrenorul ra- 
pidist, acesta găsind tn garni
tura de rezervă jucătoare (Dîn- 
gă, Manea) capabile să înlo
cuiască cu mult succes pe 
reprezentantele din sextetul 
de bază. Timișorencele, care, 
în general, alcătuiesc o forma
ție fragilă, au simțit și mai 
mult lipsa din linia de atac a 
Rodicăi Popa. Ele au jucat 
crispat — mai cu seamă in 
primul set — fiind depășite 
în permanență de miza jocu
lui. Giuleștencele au mers 
bine, însă decontractarea, da
torată replicii slabe a adversa
relor, a dus la comiterea a nu
meroase greșeli. Arbitrajul cu-

(Continuare in pag. a 2-a)

Fază din meciul Unirea 
Tricolor Brăila — Viitorul 

Bacău
cele două puncte puse în joc 
au revenit formațiilor gazdă. - 
Excepția constituie, totodată, și 
surpriza etapei. Medicinistele, 
fără una din jucătoarele de 
bază — Venera Zaharescu — 
au reușit să cîștige în fața li
nei formații care se află în e- 
videntă derută. La masculin 
s-a desfășurat etapa a patra, 
înregistrîndu-se rezultate 
scontate. Caracteristică pentru 
majoritatea meciurilor a fost 
d'.rza dispută pentru fiecare 

dovadă și faptul că
Tn--1‘.e dintre seturi au nece
sitat prelungiri. Și acum, cî- 
t n rînduri despre fiecare 
r.i~ci:

Rapidistele au primit repli- 
c studentelor din Timișoara. 
Antrenorii ambelor formații 
au fost nevoiți să găsească

SMOCKING
_ Prosocgt
mae— L'm ecrc 1 
mereu-. Owesi cs>

ce: 
Lu-

Dmdiitu — IT- — adaugi 
Pi-vd:ab, cu o uadd de me- 
lancolie bl privire, parei pen- 
trs a reface o cr.pd de mult 
w.sată.

Radu Xtattreimr face soco- 
teli. Descoperi bucuros cd 
echipa tui a bucris 23 de go
luri. De^ar.u Ji Sdiceanu sar 
!-. ruj cirul efid cd .Poli" a 
du ca: la lași. Stoenescu se 
t-r.braed tacticos, fără gesturi 
bi ptus. ca un fundaș scan- 
duiav după Infringere. Coman 
are un reflex tntirziat : (ți 
educe aminte cd și el impli- 
nețte. tot miercuri, 23 de ani. 
Ștefan bni zimbețte filozofic. 
Pare sd-mi spună : -Cine ar 
fi crezut că peste mine va 
curge aproape 10 ani dușul 
lui Dinamo î*

Ușa se deschide (ned o dată. 
Re.nhardt, antrenorul U.T.A.-

ei. se apropie da Xtcuțor. Ii 
rtringe mina. Apoi iese cu o 
demnitate care il emoționea
ză pe antrenorul dinamoeiet. 
«Iată de ce — spune fixușor 
_  i-am admirat întotdeauna 
pe cei de la U.T.A. Asta-1 
U.T.A-*.

Kind pe rind, jucătorii pă
răsesc vestiarul. Dumtrache 
Iți ridică gulerul de piele, deși 
nu l-a văzut, poate, nicioda
tă pe Clark Gabie... Ieșim. 
1000 de copii U tnconfoari 
imediat. Zeci de fotografii cu 
„ciuful de aur- — de unde 
le-or fi luat, oare 1 — invoca 
autograful mult visat. Un mie 
fotoreporter amator sparge 
încercuirea. Vrea un instan
taneu al său, și numai al său. 
Băieții U sorb din priviri pe 
idolul lor. și-l închipuie ur-
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DINAMO, IN ZI MARE, A „EXECUTATJ J)

0 CAMPIOANĂ CU BĂRBIA MOALE
Mai presus de scor, modest 

după părerea noastră, el ne- 
reflectînd fidel diferența de 
trei clase care a existat ieri 
în disputa campioni-vicecam- 
pioni în favoarea ultimilor, 
partida Dinamo-U.T.A. a re
prezentat un test complex 
(valoric și psihologic) a două 
teamuri cu blazon din socce- 
rul românesc

U.T.A., „grațioasa doamnă 
de pe Mureș", s-a prezentat 
ieri desuetă, incapabilă 
vreo reacție voluntară și 
ficaee, jalnică pe alocuri 
neputința ei.

Dinamo, în schimb, a fost 
un detașament exploziv, care 
și-a măturat adversara, trans- 
formind-o la un moment dat 
în punching-ball, 
bitrul ar fi oprit 
lă partida pentru inferioritate 
evidentă a unuia

de 
e- 
în

In box, ar- 
fără îndoia-

dintre com-
batanți. Cerîndu-vă

Dumitrache,

(n_ zbor, este
ia un pas

pol

Foto :

pentru folosirea terminologiei 
din nobila artă, vom mărturi
si că nicicînd la alt meci de 
fotbal n-am văzut o echipă 
care să se prezinte, de la 
primele... jaburi, cu o... bărbie 
atît de moale ca această 
(tristă) echipă U.T.A.

...Numărătoarea începe în 
min. 2. Ghergheli perseverea
ză după o contră care îl de
zechilibrase, centrează înalt, 
„cap“ Dumitrache — gol i 
1—0. Min. 8 — secvență (e- 
xclusiv) Dumitrache. Interna
ționalul dinamovist culege o 
minge la 25 m, face doi pași 
și șutează sec, puternic, pla
sat, splendid i 2—0. Min. 24 
— voleu elegant Fl. Dumitres
cu, dar Goman salvează în

Marius POPESCU

scuze (Continuare tn pag. a S-a}

de

A. NEAGU

r

L
I

cînd Intr-o mcjxnd scânteietoa
re. peste dteve. minute. c,ccsA, 
Dumaracfie In va pune, de- 
sigur, smochingul. Apoi te va 
așeza, din nou^ la volan. Vor 
umia blitzurile fotoreporteri
lor. Și d*neu!. $i șampania 
victoneL Și ochii rimdați ai 
fetelor...

Dar, ce-a fost asta ? Mașina 
cea scinteietoare s-a transfor
mat, ca prin farmec, intr-un 
autobuz. Dumitrache urcă fără 
să pricească înapoi. Peste trei 
ore, el se va afla tn pat. Va 
adormi curînd. Lucescu, ve
cinul lui de cameră, va stin
ge beculețul de pe noptiera 
„mopsului", tn numele refa
cerii fizice. Va mai citi 10 
minute. Și va adormi ți el...

loan CHIRILA

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HOCHEl]
IÎnsemnări

RIGORILE HOCHEIULUI
Prima săptămînă a hocheiu

lui s-a încheiat, demonstrînd 
încă o dată cit de drastice și 
de nemiloase sînt ierarhiile 
în această disciplină. Crosa și 
pucul nu admit surprizele, le 
privesc de sus cu un aer iro
nic de seniori 
stau lucrurile 
mondial, la fel se întîmplă 
la noi, aidoma pretutindeni.

Sîmbătă seara, în timpul 
partidei Dinamo București 
Agronomia Cluj, am avut 
un moment dat impresia 
tradițiile se vor dărîma, 
vom asista — în sfîrșit — 
o explozie care ar putea

blazați. Așa 
în hocheiul

la 
că 
că 
la

____ ___ ... , să 
provoace o reacție în lăhț. 
Studenții, eliberați de povara 
emoțiilor, vindecați de com
plexe și de oboselile jubileu
lui, au zburdat 40 de minute 
în fața vicecampionilor, și-au 
îngăduit să fie nonșalanți, spi
rituali pe gheață, dacă nu 
chiar ironici, i-au momit și 
i-au înșelat pe adversari cu 
satisfacția elevului care reu
șește să copieze la o teză sub 
ochii unui profesor zbir. Spec
tacolul a fost îneîntător, prin 
hazul lui, dar totul părea ar
tificial și era prea frumos ca 
să fie adevărat. Ierarhiile ho-

cheiului sînt, așa cum spu
neam, drastice și nemiloase, 

în repriza a treia, profeso
rul a bătut cu pumnul în ca
tedră, i-a pus la colț pe elevii 
neastîmpărați, a început să-i 
examineze pe ștrengari, se
ver, serios, vrînd să afle — in 
primul rînd — nu ceea ce 
știu ci — mai degrabă — 
ceea ce 
elevii s-au emoționat, 
roșit, s-au fistîcit, cum se în- 
tîmplă atît de des, au încurcat 
răspunsurile și profesorul, cu 
o satisfacție răutăcioasă, a 
deschis catalogul, înscriin- 
du-le o notă cu care nu pu
teau promova...

Livizi în pauza a doua, as- 
cultînd cu capul în pămînt 
sau cu ochii închiși reproșu
rile antrenorului Mișu Fla- 
maropol, dinamoviștii și-au 
recăpătat culoarea în primele 
minute ale ultimei reprize, 
cînd au susținut o lecție și 
un veritabil recital de hochei. 
Nu-i mai puțin adevărat că 
adversarii lor își goliseră re
zervorul rezistenței și mai 
ales pe cel al speranței. In 
aceste condiții, Huțanu. Trău- 
șan, Pană, Boldescu au com

nu știu. Și-atunci, 
s-au

i

1
I

Fază din întâlnirea Avintul Miercurea Ciuc — I.P.G.G.
Foto : V. BAGEAC

înscris prin fazebinat și au
de balet, punînd capăt, oare
cum prozaic, unui moment 
romantic al hocheiului.

Și, astfel, a fost salvat der- 
byul de a doua zi, Steaua — 
Dinamo, iar crosa și pucul 
și-au apărat încă o dată cu 
succes rigorile.

Valeriu CtlIOSE
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CRONICILE MECIURILOR
DE HOCHEI

__  otmosferâ de San Siro 
I Marocana; o atmosferă ...

cinsă de patima unei tribune 
I neîncăpâtoare, animată de Ia
J un capăt la altul de dorinja 

victoriei; un vacarm; —
------- >, pe care l ____  . _ 
cu echipa de bronz a ultimului „Jules 
Rimet' l-a stins ca pe 
lată ce m-a făcut să-mi 
înverșunata campanie din 
me, îndreptată împotriva 
nesportive din tribune și 
că publicul, acest „toro foriozo',_
vine atît de ușor un miel blind.

Să nu f ___
ționez de loc să iau apărarea acelora 
care, din tribune, umplu cu noroi fața ■ 
sănătoasă și strălucitoare a sportului, I 
întunecînd atmosfera sărbătorească a ■ 
competițiilor sportive. Nici nu vreau 
sa mâ adresez acelor spectatori cu 
educație întirziată, pentru a căror în
flăcărare și pasiune nu pot avea de- 
cit cuvinte frumoase, dar pentru ale 
căror forme de manifestare nu găsesc 
cuvinte să le calific. Nici nu încerc 
să le caut, pentru că, după o realistă 
indicație a lui Demostene Botez, se 
spune că, pentru a fi înțeles de cei 
cărora te adresezi, trebuie să le vor
bești în aceeași limbă, iar eu renunț, 
dintr-o justificată jenă.

Altera vreau să mă adresez pe 
această temă. Sportivilor înșiși. Lor, 
pentru că, după cum se vede, ei sînt 
în final aceia care dezlănțuie în tri
bune ropotele de aplauze, sau mani
festările reprobabile. Lor, pentru că 
prin atitudinea exemplară din teren, 
prin pregătirea conștiincioasă ce-i 
duce, firesc, la o valoare superioară, 
cu care să îneînte ochii spectatorilor, 
printr-o viață sportivă corectă și o 
conduită morală corespunzătoare, spor
tivii sînt aceia care țin în mîna ior 
cheia manifestărilor tribunei. De ce 
să ne mirăm de atitudini nesportive 
sau huliganice în tribune, cîna sînt 
atîlea eliminări de pe prietenosul verde 
al gazonului, atîtea suspendări dictate 
de federație, procese în justiție, antre
nori care-și permit să protestele în 
văzul tribunelor, și atîția arbitri nea- 
tenți, incompetenți, sau chiar rău inten
ționați. Și să nu mai vorbim de evo
luțiile detestabile. Dar e suficient de 
concludent faptul că, după aslfel de 
evoluții, cu numai 10 zile înainie, în 
competițiile europene, publicul, acesl 
copil credincios, a uitat atît de repede 
și a revenit atît de total. Pentru asia 
nu avem voie să uităm niciodată că 
sportul e sănătos și frumos, dar că 
sportivitatea e admirabilă.

Sâ ne ridicăm cu fermitate, deci, îm
potriva manifestărilor nesănătoase din 
tribune, pentru că nu ne fac nici cinJ 
ste, nici plăcere, dar nu trebuie sâ ui
tăm niciodată că în gesturile noastre 
sjă dinamita care le declanșează. Pen
tru a le evita, trebuie să fim perma
nent călăuziți de gîndul că și victoria 
plină de glorie și înfrîngerea onorabi
lă valorează la fel de mult în fața 
spectatorilor. Și chiar dacă publicul se 
bucură la victorie și e mihnil la în- 
frîngere, sâ nu căutăm victoria cu 
orice preț, pentru că în schimbul vic
toriei obținute .putem pierde conside
rația. Și asta înseamnă cu mult mai 
mult.

sau 
in

I
; _ un vacarm; un . 
satisfacția acelui 1—0 I 
onz a ultimului „Jules • 

un chibrit. ■ 
amintesc de I 
ultima vre- ■ 
atitudinilor ■ 

să gîndesc I 
—,o"4 de- • 

ae ușor un miei biind. ■
fiu înțeles greșit I Nu inten- I 
loc să iau aDărarea acelorn ■

I 
I 
I
I 
I

DISPUTATE LA POIANA BRAȘOV Cornel GEORGESCU



fi 2-a sportul

LUM, START LA BRAILA DUPĂ TURNEUL JUNIORILOR ÎN R. D. GERMANĂ

In echipa națională 1

O importantă caravană pugi- 
listicâ, cuprlnzind Ut sportivi 

ți 
La 

turneu
lui pe categorii de greutate, ce 
va începe azi în această lo
calitate. După campionatele 
naționale individuale, turneul 
este — fără discuție — cel mai 
important eveniment intern al 
boxului nostru. Un adevărat 
campionat, dacă ținem seama 
de numărul pugiliștilor înscriși 
la fiecare categorie de greu
tate : 15 la semimuscă, 
muscă, 26 la pană, 19 
șoară, 30 la mijlocie 
7 la semigrea. Este - 
odată — un excelent prilej de 
a-i menține în activitatea com- 
petițională pe boxerii fruntași 
care, cu acest prilej, vor face 
un util rodaj în vederea apro
piatului meci cu selecționata 
Franței, ca și pe cei mai pu
țin cunoscuți, dornici de afir
mare.

Lista înscrierilor se află la 
federația de specialitate. Par- 
curgînd-o, nu este greu să ne 
imaginăm cit de aprige vor ti 
disputele de la Brăila. La ca
tegoria pană, printre alții fi
gurează Moldovan, Drugă, Sta
nei, Amăzăroaie, Covaliov, 
precum și un nume nou : re- 
șițeanul Pavel Nedelcea, pină 
nu de mult, „cocoș" veritabil.

(în afară de antrenori
arbitri), s-a deplasat 
Brăila, în vederea

18 la 
la u- 
mică, 

- tot-

Cele mai disputate dueluri se 
pare că vor fi la categoria u- 
țoară, care are in fruntea lis
tei de Înscrieri pe campionul 
european Calibrat Cuțo». Aii- 
turi de acesta li găsim pe Ao- 
toniu, Ene și Goanță. despre a 
căror valoare nu mai e cazul 
să vorbim. Nici la „mijlocie 
mică” meciurile au vor ti u- 
șoare, dacă ne gindim ră vor 
lupta pentru cetirea locu
lui intii, printre alții. Ion 
Covaci, Ion Pi tu și Gbeorghe 
Călin. în sfirșit, o prezență 
așteptată cu mare interes va 
fi aceea a medaliatului eu «r- 
gint la ultimele ..europene*, 
dinamovistul Ton Mor.e>

Iată deci că turneul de la 
Brăila — care va dura toată 
săptămina viitoare — se a- 
nunțâ ca foarte interesant. An
trenorul federal Ion Popa, 
care, ca și la Sibiu va urmă
ri maratonul pugilistic din o- 
rașul dunărean, ne declara ieri 
că testul boxerilor noștri 
fruntași il va ajuta intr-o mare 
măsură să se orienteze in ve
derea alcătuirii formației pe 
care o va opune naționalei 
Franței. Să sperăm că și ofi
cialii Marin Stănescu, Gheocgbe 
Stănescu, Ștefan Ion, FI. Teo
dora, P. Dumitrescu și C. Roo- 
cioiu vor 
deplină a

CEI MAI BUNI BOXERI ■^•PobbaL

contribui la reuțita 
turceulul

Aureolată de o victorie re
marcabilă obținută acum două 
•ăptămini 
Poloniei, 
tativa de 
mane i-a 
din Neubrandenburg hotărită 
să obțină un oou succes, cu 
atit mai mult eu cit as’ă-vară, 
la București, selecționata de 
juniori a Berlinului (de fapt, 
echipa națională) fusese în
vinsă de reprezentativa Bucu- 
reștiului cu scorul de 6—3. 
Gazdele au reușit să-și ia re
vanșa și să cîștige și cea de 
a doua intilnire, de la Demin. 
Antrenorul Gh Fiat, care a 
însoțit echipa in turneul din 
RD Germană in calitate de 
conducător, declare la sosire 
că „tinerii pugiliști din R.D. 
Germană au constituit o sur
priză plăcută, stilul lor de 
luptă fiind orientat cu precă
dere spre tehnică. Ei vor fi — 
cu siguranță — adversari de 
temut La campionatele europe
ne de juniori de la Budapes
ta*.

— In relatarea telefonică 
ne-ați comunicat că unii din
tre juniorii noștri au fost ne-

(6—4 cu 
la Lodz), 
juniori a 
prezentat

naționala 
reprezen- 
R.D. Ger- 
pe ringul

DE VIZITA“

Din motive lesne de înțeles, 
organizatorii galelor interna
ționale vor sâ înscrie pe afiș 
numele unor boxeri cunoscuți, 
cu „carte de vizită", care sâ 
asigure atit desfășurarea unor 
spectacole atractive, cit și 
succesul de casă. Trimițînd 
peste hotare pugiliști care se 
bucură de prestigiu în arena 
internațională, federația de 
specialitate trebuie să se 
preocupe ca aceștia să se pre
zinte în maximum de formă.

Nu întotdeauna, însă, lu
crurile se petrec astfel. La 
recentul turneu internațional 
disputat în capitala R.D. Ger
mane, și la care au participat 
14 echipe, unii dintre repre
zentanții noștri „cu firmă" au 
evoluat mult sub posibilită
țile lor. Este vorba de Ciucă 
și Monea. Nu ne propunem 
să reluăm filmul partidelor 
susținute de ei pe ringul de 
la „Werner Seelenbinder 
Halle", ci ne referim la un 
alt aspect. Acela al seriozi
tății cu care trebuie privit 
un turneu internațional, care 
pune , în joc în primul rînd 
onoarea boxului din țara res
pectivă, Iar în al doilea rînd

prestigiul celui care urcă scă
rile ringului.

Consultind la fața locului 
lista boxerilor înscriși la tur
neul dio Beri ia am fost sur
prinși să constatăm, printre 
altele, că două țări cu mare 
reputație In boxul continent*.’ 
(U.R.S.S. și Polonia' erau re
prezentate de pugilișt: foarte 
tineri, nici unul dintre ei ne- 
numărîndu se printre partici- 
panții la „europenele* de la 
București. Federația noastră a 
trimis. Insă la rugămintea 
forului de specialitate din 
Berlin un campion european 
(Ciucă) și doi medaliați cu 
argint (Silberman s» Monea). 
N-am fi avut nimic de obiec
tat împotriva acestei amabili
tăți, dacă sportivii desemnați 
(cu excepția lui Silberman) 
și-ar fi onorat medaliile cu
cerite la București. E drept, 
Ciucă a cîștigat locul I, dar 
el s-a descurcat foarte greu, 
a boxat crispat, datorită inac
tivității de după „europene*, 
și numai experiența sa fre
gată i-a permis să triumfe, 
însă, să nu uităm. In fața 
unor adversari fără pretenții.

Monea a pierdut încă din 
primul meci, la tinărul Knui 
Anders, neselecționat în echi
pa R.D.G„ ci îd formația de

club TSC. | Ciucă ți Monea 
au avut de susținut examene, 
neavind — din această cauză 
— posibilitatea să se pregă
tească în condiții corespunză
toare Și totuși, au fost tri
mis’ la turneu ! Procedindu-se 
astfel, nu s-a dat oare prilejul 
la tot felul de discuții privind 
succesul lor ia confruntările 
continentale din vara acestui 
an ? Antrenorul Ion Popa, ca 
și medicul echipei Petre Ra
dovici. ne-au confirmat pre
gătirea insuficientă a acestor 
sportivi, iar secretarul federa
ției. Cristea Petroșeneanu, 
intr-un fel s-a scuzat. *pu- 
rundu-ne că „a trebuit să ac
cepte rugămintea Iedera,iei 
ber’ineze de a-i inscrie in 
concurs pe Ciucă și Monea'. 
De acord, dar. repetăm, cu 
condiția ca acești sportivi să 
se fi pregătit temeinic pentru 
a și consolida prestigiul. Ro
mânia a trimis „două nume* 
la Berlin, și nu doi boxeri 
capabili să-și apere șansele la 
nivelul reputației lor.

dreptățiți de decizii. Despre 
cine e vorba ?

— în prima gală, Adam, Pa- 
raschiv ți Coroianu au fost 
frustrați flagrant de arbitraje. 
Aceeași situație s-a petrecut 
și la Demin, eu Hoduț (aver
tizat complet gratuit, de două 
ori, tn timp ce adversarul său 
era groggy) ți Florea Ștefan. 
Nu pun sub semnul întrebării 
victoria gazdelor, dar scorul 
putea fi mult mal strins. Re
prezentativa României a avut 
doi sportivi de certă valoare : 
Mihalcea ți Ciochină. Ceilalți 
nu s-au comportat la nivelul 
dorit și mă surprinde, tn spe
cial, Vasile Lehăduș, care nu 
s-a pregătit cu seriozitate pen
tru turneu.

— Ne interesează 
dv. tn legătură 
a fost alcătuită 
tării.

— De la bun 
să spun că selecția nu s-a fă
cut cu obiectivitate. Echipa 
națională trebuie să fie, in
tr-adevăr, o echipă națională, 
in care să fie incluși cei mai 
valoroși sportivi. în ultimul 
timp, la noi a-a încetățenit, 
din păcate, obiceiul ea antre
norul care pregătește repre
zentativa să aducă cu el bo
xerii din echipa sa de club. 
Așa a procedat Ștefan Iorda- 
che, care cu de la sine putere 
a selecționat in Iot pe boxerii 
săi, Neagu, Hoduț, Ștefan și 
Paraschiv, iar antrenorul se
cund, Dumitru Ion, i-a promo
vat pe Adam și Flore*, din 
echipa sa de club. Nu e nor
mal să se procedez* astfel, ști
ind că în țară avem boxeri 
mai buni, care puteau îmbră
ca tricoul reprezentativ. Cole
giul central de antrenori este 
cel mai în măsură să dispună 
cine poate intra tn echipa na
țională, și cine nu. Bineînțe
les să fie consultați și aceia 
cărora li se încredințează pre
gătirea echipei naționale Pe 
de altă parte, trebuie îndepăr
tat pericolul „senatoriatului de 
drept', mai cu seamă in se
lecționatele de juniori. Să nu 
alegem titularii tn funcție de 
simpatii, ci de valoare* reală 
a acestora. O preseleeție ar fi 
de strictă necesitate, astfel ca 
celor mai redutabili pugiiiști a» 
să li se încredințeze cinstea de 
a apăra prestigiul boxului ro
mânesc.

părerea
cu modul cum 
reprezentativa

început, vreau

Romeo CALAILAȘANU

i
I

ÎN DIVIZIA B, LIDERII
ȘI-AU MENȘINUT POZIȚIILE

SERIA I: PROGRESUL BUCUREȘTI
Învingător

POIANA CÎMPINA — 
CEAHLALL P. NEAMȚ 1—• 
(1—0). Partidă viu disputată. 
Unicul gol a fost marcat de 
Frincu (min. 44). Oaspeții au 
Înscris 
tn min. 15), 
noastră in condiții regulamen
tare. insă a fost anulat de

un gol (Mangalagiu, 
după părerea

LA SCOR
pe motiv de ofsaid. 

I. Gheorghiță —
arbitru 
Arbitrul _ ,
București, a dat multe decizii 
tn compensație. (C. Virjoghie, 
coresp.)

GLORIA BÎRLAD — DU
NĂREA GIURGIU 0—0. Joc 
de slab nivel tehnic. Compo- 
nenții ambelor echipe au ju-

REZULTATE SCONTATE
(Urmare din pag. 1) 

plului N. Mateescu — D. Ră- 
dulescu : foarte bun.

Datorită suspendării terenu
lui de'la Brăila, am avut pri
lejul să urmărim, în Capita
lă, partida dintre două „pro
vinciale": Unirea Tricolor și 
Viitorul Bacău. A fost un meci 
de luptă, care a necesitat o 
mare epuizare fizică și nervoa
să, deși ostilitățile s-au în
cheiat în trei seturi. Băcă
uanii s-au arătat mai omogeni, 
mai incisivi în acțiunile de a- 
tac. Forța de penetrație a lui 
Rednic, calmul lui Costea, mo
bilitatea din linia a doua au 
fost principalii factori ce au 
condus la victorie. Brăilenii 
n-au reușit,
o „echipă", după 
din toamnă. Eforturile singu
lare ale lui Ozun (foarte bun 
atit în atac, cit și în apărare) 
n-au fost suficiente pentru a 
obține cîștig de cauză. Setul 
ultim merită a fi menționat 
pentru echilibrul și dramatis
mul său, cîștigat, pină la ur
mă, de formația mai calmă. 
Au arbitrat cu scăpări. A. Io
nescu și N. Ionescu.

încă, să devină 
achizițiile

Emanuel FÂNTÂNEANU

• Politehnica Galați a dis
pus în trei seturi de Progresul 
București într-o partidă de un 
nivel tehnic mediocru. Remar
căm, totuși, pe Udișteanu, 
Mânu și Popa, de la formația 
gazdă, respectiv pe Enescu și 
Bînda. Au condus foarte bine 
M. Ștefănescu și I. Georgescu, 
ambii din Ploiești.

• In cetatea petrolului. 
Tractorul din Brașov a capotat 
n urma unui meci foarte spec
taculos, care a electrizat tribu
nele. Două din cele patru se
turi s-au încheiat în urma pre- 
ungirilor. Brașoveanul Fera- 
:iu s-a dovedit încă o dată, 
nepuizabil și de departe cel 
nai bun de pe teren. Au ar- 
ritrat bine Gh. Ionescu și N. 
Inghel.
• Campionii țării, voleiba- 

iștii de la Steaua, au dispus 
ișor de Minerul din Baia Ma- 
e. Jucătorii băimăreni ne-au

amintit de situația precară a 
echipelor din divizia B, dove
dind serioase lacune în pregă
tirea lor tehnico-tactică. Sie- 
liștii au jucat în setul 2 și 3 cu 
garnitura de rezervă.

• După cum au început jo
cul, se părea că voleibalistele 
de la C.S.M. Sibiu vor obține o 
victorie ușoară. Dovadă, cițti- 
garea primului set la 3. Insă 
studentele bucureștence mar
chează, incepînd cu setul al 
doilea, o puternică revenire. 
Ele arată o rezistență fizică 
și morală superioară echipei 
gazdă, prestează un joc mai 
bun in linia a doua și la blo
caj, obținind pe merit victoria 
finală. Foarte bun arbitrajul 
prestat de V. Tîlcâ (Craiova) și 
M. Herța (Cluj).

• Doar 40 de minute au fost 
necesare voleibalistelor Peni
cilinei pentru a depăși pe cele 
de la C.P.B. leșencele au ata
cat variat, au fost mai mobile 
in linia a doua, tn setul al doi
lea, ele au avut o perioadă 
de relaxare, ceea ce a permis 
adversarelor să acumuleze 
puncte prețioase, dar insufici
ente, totuși, pentru a obține 
și victoria în set. Cea mai com
pletă jucătoare din teren a fost 
Bincheci. Ar mai fi de remar
cat jocul bun prestat de Țui 
și Căunei de la gazde și Vlă- 
doianu, de la oaspete. Cuplul 
D. Sighinaș (Brăila) — Gh. 
Croitorescu (Constanța) a ar
bitrat satisfăcător.

• Echipa din Piatra Neamț, 
Ceahlăul, a opus o dirză re
zistență doar în setul doi, cind 
a avut conducerea cu 10—5. 
Studentele de la l.E.FS., dină 
dovadă de mai multă concen
trare în joc, reușesc să egaleze 
și să cîștige in prelungiri. S-au 
remarcat, Șchiopu, Ioneci și 
Pripiș, de la I.E.F.S., respec
tiv Fenechiu. Foarte bun arbi
trajul prestat de cuplul 
reștean N. Gălășeanu 
Nobilescu.

Cronici realizate de 
pondenții noștri : 
GĂLĂȚEANU, A. VLASCEA- 
NU, P. PEANA, I. IONESCU, 
D. DIACONESCU, L. BRUK- 
NER.

bucu
ri Si.

cores- 
CORINA

ASTĂZI, IN SALA OALLES, LA ORA 18.00 CONfERINJAi 
„CAPACITATEA ORGANISMULUI Șl IMPlICAJIilE 

SATE SOCIALI Șl METODICE"
Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, tn 

colaborare cu Universitatea populară București și Institutul 
.. .. . . spart, organizează • conferință pede educație £i2ică 

tema i

,,CAPACITATEA 
SALE

ORGANISMULUI ȘI IMPLICAȚIILE 
SOCIALE ȘX METODICE"
făcută de conf. univ. dr. Miron Geor-Expunerea va fi 

gescu, In sala Dalles (B-dul Bălcescu 18) la orele 18,00.
Va urma filmul documentar „Medicina sportivă 

Franța* și filmul artistic „Colina8 (producție engleză).
în

„U“ Cluj (m) și Mureșul Tg. Mureș (f)
învingătoare în Capitală

MASCULIN'

Steaua — Politehnica Bucu
rești 62—60 (34—26). Se cu
vin cîteva precizări la acest 
meci disputat sîmbătă seară. 
Studenții, cu un lot pe dt de 
tînăr pe atît de valoros și 
plin de perspective, au fost 
la un pas de a realiza o 
mare surpriză Este drept, la 
Steaua nu au evoluat Nosie- 
vici. Savu, Czmor (toți în 
convalescență) și Irlmie (ac
cidentat în primele minate).

Voința București 
versitatea Timisoara 61 
(28—43). ’
bucureștear.ă. pentru prima 
dată promovată în A, nu a 
putut face față unei echipe 
evident mai bună

Politehnica Galați — 
IC.H.F. BaeureșU 87—68 
(41—39L A fost un med de 
mare luptă, echilibrat pină 
în final, cind bucureștenii au 
căzut, permițînd gazdelor să 
se detașeze. Cele mai multe 
puncte: Moraru 23, Răileanu 
13 pentru învingători, respec
tiv Cîmpeanu 28. Mălușel și 
Gali dte 16 (GH ARSENIE— 
coresp).

Politehnica Brașov — Di
namo București 79—78 (38— 
37). încurajați puternic de o 
înflăcărată galerie, studenții 
s-au comportat bine în fața 
campionilor, pe care i-au 
condus în mai multe rfnduri. 
Dinamo s-a impus de-abia 
din min. 39 (scor 70—70) Cele 
mai multe puncte : Deaki 26. 
Dikay 14, Bădescu 12 pentru

Uai-

Modesta formație

localnid. respectiv Al du 25, 
Diaconescu 19, Dragomirescu 
15. (C. GKULA — curesp ).

Rapid — Camerțul Tg. Mu
reș 88—71 (48—34). Evoluind 
evident mai bine dedt săp
tămina trecuta (cind au pier
dut in fața LCALF.-ului), ra- 
pidiștii au condus din prima 
secundă datorită unui joc 
mai organizat și mai eficace 
Cele mai multe puncte: Stă
nescu 2L Prec.dea 16, Po
pescu 14 pentru Rapid, res
pectiv Țedula 21. Bencze 16 
(cel mai bun jucător al mu
reșenilor a fost Insă Baran). 
(GH. BUICLir — coresp 
voluntar).

LETS. — Universitate» 
Cluj 52—56 (28—26). După o 
evoluție a scorului deosebit 
de interesantă finalul a găsit 
echipele Intr-o situație de e- 
galitate (în min. 38 : scor 
52—52 Luminarea lui Anto
nescu și Pîrșu (pentru comi
terea a 5 greșeli personale) 
s-a dovedit fatală pentru 
bocureșteni care, deși au a- 
vut în teren 5 jucători de 
peste 1.90. nu au putut îm
piedica pe Ruhnng sâ înscris 
două coșuri hotăritoare. O 
notă specială pentru Demian, 
excelent In apărare.

FEMININ

IE-F.S. — Progresai Bucu
rești 57—55 (30—23). Studen
tele au cîștigat greu parti
da (în care porneau net fa
vorite). deoarece baschetba
listele de la Progresul au ju-

ȘTEFAN CHIȚU Șl PETRE PAXINO 
DE TITLURILE DE CAMPIONI

CÎMPINA, 2 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — 
Viraje în pantă, trambuline, 
cocoașe, contrapante — iată 
numai cîteva dintre obstaco
lele care înscriu traseul de 
pe Dealul Muscelului, unde 
s-a desfășurat 
pa a treia a 
republican, ca 
cele mai dure 
tocros din 
Chiar și cel 
alergători au fost nevoiți să 
se incline în fața unei pante 
abrupte, cu o diferență de 
nivel de peste 30 in, adică de 
înălțimea unui bloc cu 10 
etaje. După o coborîre pe
riculoasă, îngustă, motoci- 
cliștii porneau — din cauza 
unei contrapante — aproape 
de la zero să 
cest zid, unde 
Petre Paxino, 
(liderul probei 
Cr. Dovids (cîștigătorul eta
pei anterioare la 250 cmc), 
Mihai Banu. A. Krisbai și 
alțî favoriți s-au prăbușit, 
de mai multe ori. Pentru

Seiler si 
din manșa a 
grave. Primul 
coastă și nu a

iar al doilea s-a 
la umăr și a 
în consecință, ei 

nici un

duminică eta- 
campionatului 

pe unul dintre 
trasee de mo
țară noastră, 

mai rutinați

escaladeze a- 
Ervin Seiler, 
T. Bălănolu 
de tineret).

multe ori.
Dovids căzăturile 

doua au fost 
și-a fisurat o 
mai putut re-

lua cursa, 
accidentat 
abandonat.
nu au acumulat 
punct in această etapă-trial, 
reducîndu-ll-se aproape total 
șansele la 
campioni. în schimb, prin
cipalii lor
Chițn și P. Paxino, s-au a- 
propiat la un punct de in
vidiatele titluri, grație faptu
lui că au știut să-și aleagă 
drumul, dînd dovadă de o 
sumă de calitățL Acești doi 
învingători merituoși în pro
bele rezervate seniorilor 
(250 și 500 cmc) au avut în 
veteranii echipei naționale, 
Otto Stephani și Mihai Dă
nescu. precum și în persoana 
tinerilor A. Ionescu, Traian 
Moașa. Adam Krisbai și al
ții, adversari care au știut 
să-și susțină cu siguranță 
ro’ul de animatori principali 
ai curselor, cucerind și ei 
aplauzele unui public gene
ros, sensibil, pentru care me
rită să te lupți.

Rezultatele etapei a treia : 
250 cmc — 1. Șt. Chițu 
(Steaua), 2. A. Ionescu 
(Steaua), 3. Tr. Moașa (St. 
roșu Brașov), 4. FI. Davides-

medaliile de

adversari. Șt.

Mater nu mai poate interveni și apărătorul Flacărei va degaja 
(Fază din meciul Progresul Buc. — Flacăra Moreni) 

Foto: N. DRAGOȘ 
cat fără vlagă. Foarte bun 
arbitrajul lui Gh. Retezan — 
București. (E Solomon, c&- 
resp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— FLACARA MORENI 4—0 
(1—0). Bucureștenii au atacat 
din primele minute. Mijlocașii 
Progresului — Beldeanu și 
Georgescu — au destrămat cu 
ușurință acțiunile ofensive ale 
oaspeților și totodată au pasat 
ideal colegilor lor. în min. 33, 
la o centrare a lui Matei, 
Pavlovici a * deschis scorul. 
După pauză, dominarea bucu- 
reștenilor a fost tot mai insis
tentă și scorul a luat pro
porții. Jucătorii de la Moreni, 
cu toate că au pierdut la a- 
ceastă diferență, au luptat 
mult în finala partidei, Pro
gresul și-a păstrat inițiativa. 

SERIA a Il-a:
DOAR 2

Celelalte goluri au fost înscri
se de Raksl (mia. 61), V. Po
pescu (min. 73) și Pavlovici 
(min. 80). Competent arbitra
jul lui St. Mataizer — Craio
va. (C, Moraru)

METROM BRAȘOV — PO
LITEHNICA GALAȚI 3—1 
(1—0). Echipa lui Campo a 
jucat bine, creînd numeroase 
faze frumoase. Oaspeții au 
evoluat neconvingător. Golu
rile au fost realizate de Fe- 
renț (min. 20 șl 52), Nicolae 
(min. 56), respectiv Bucur 
(min. 50). A condus bine G. 
Ghemigean — București. (V, 
Secăreanu, coresp.)

OȚELUL GALAȚI —SPOR. 
TUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI 2—1 (1—0). Joc de sla
bă factură tehnică. Gălățenil 
au deschis scorul In min. 21, 
prin Olteanu. în partea a 
doua, jucătorii de la Oțelul 
și-au mărit avantajul, prin 
Manta, care a transformat un 
penalty, în min. 64. In min. 
78, bucureșteanul Bujor a re
dus din handicap. Satisfăcător 
arbitrajul lui M. Rotaru —- 
Iași. (S. Constantinescu, co
resp. principal)-

CHIMIA SUCEAVA —PRO
GRESUL BRAILA 0—0. Spec
tatorii au plecat nemulțumiți, 
fiindcă Chimia a jucat slab, 
în repriza secundă, sucevenii 
au dominat, însă nu au putut 
străpunge apărarea supranu- 
merică a Progresului. A arbi
trat bine V. Bulmistruc -- 
Iași. (C. Alexa, coresp. princi
pal)

METALUL TIRGOVIȘTE — 
PORTUL CONSTANȚA 1—0 
(0—0). în prima repriză, oas
peții s-au apărat supranume- 
ric. După pauză, Metalul a 
ratat multe ocazii, iar con- 
stănțenii au fost mai pericu
loși. A marcat Tiron (min. 
88). Excelent arbitrajul lui A. 
Bentu — București. (M. Ava- 
nu, coresp. principal).

ȘTIINȚA BACAU — ME
TALUL BUCUREȘTI 1—0 
(0—0). Meciul s-a disputat la 
Ccmănești, deoarece terenul 
Științei a fost suspendat. Joc 
de luptă, victoria revenind 
echipei care a știut să fructi
fice una din ocaziile avute. 
Autor i Ilarion (min. 74). Ex
celent a condus P. Brătănescu 
— Suceava. (G. Dalban, co
resp.)

CLASAMENT

cat cu o voință extraordina
ră, opunind o rezistență ne
așteptat de dîrză. De remar
cat că, în ultimul minut. Po
pescu (Progresul) a ratat 
două aruncări. Cele mai mul
te puncte : Seifert 19, Popes
cu 13 pentru Progresul, res
pectiv Petric 17, Tita 13.

Voința Brașov — Universi
tatea Claj 59—41 (25—18). Ca 
urmare a unui joc mai bine 
organizat, brașovencele au 
cîștigat clar. Cele mai multe 
puncte: Simon 15. Ciurtea 
12, Constantin 11 pentru 
Voința, respectiv Păcurariu 
14. (T. MANTU — coresp.).

.<S_A. Claj — Crișul Ora
dea tî—6» (25—30). Clujen- 
cele au condus pinâ in min. 
28 cu 5—7 puncte, pentru ca 
apoi oaspetele să obțină un 
avans de 9 puncte (min. 34 : 
61—52). Gazdele au reușit, 
totuși, să egaleze și să cîști
ge după o luptă pasionantă. 
Cele mai multe puncte : Bu- 
gar 16. Varga 12 pentru 
A^A. respectiv Vigh 22 Și 
Balogh 19. (P. RADVANI — 
coresp.).

Constructorul București — 
Mureșul Tg. Mureș 35—41 
(26—17). Oaspetele au făcut 
un joc bun, cucerind victo
ria și.„ simpatia publicului. 
Ele au manifestat mai multă 
precizie în aruncările la coș 
și o apărare mai dirză. Cele 
mai multe puncte : Szabo 15, 
Lorincz 11 pentru Mureșul, 
respectiv Prunqj 15. 
PEANA — coresp.).

(P.

S-AU APROPIAT
LA M0T0CR0S
cu (Poiana Cîmpina), 5. P. 
Filipescu (Steaua). Clasament 
general după trei etape s
1. Șt. Chițu 22 p, 2. Cr. Do- 
vids (Metalul București) 14 
p, 3—4. Tr. Moașa, M. Banu 
(Poiana Cîmpina) 8 p, 5. A. 
Ionescu 7 p. 500 cmc — l. P. 
Paxino (Steaua), 2. O. Ste- 
phani (St. roșu Brașov), 3. M. 
Dănescu (Steaua), 4. P. Lucacl 
(St, roșu Brașov), 5. D. Mo- 
țișan (Victoria Moreni). Cla
sament general după trei 
etape: 1. P. Paxino 22 p,
2. O. Stephani 15 p, 3—4. M. 
Dănescu, A. Krisbai (St. roșu 
Brașov) 9 p, 5. E. Seiler (Me
talul Buc.) 8 p. Tineret: 1. 
Șt. Mihali (Steaua), 2. C. Bo- 
boiescu (C.S.M. Reșița), 3. T. 
Bălănoiu (Steaua), 4. I. Bar
tha (St. roșu Brașov), 5. N. 
Murgoci (Poiana Cîmpina). 
Clasament general după trei 
etape: 1. T. Bălănoiu 20 p, 
2. St. Mihali 18 p, 3. C. Bo- 
boiescu 10 p, 4. I. Bartha 9 p, 
5. Al. Paliev (Poiana Cîm
pina) 4 p.

Duminica viitoare vor avea 
loc la București ultimele con
fruntări, după care se vor 
cunoaște noii campioni ai 
țării la motocros.

Troian IOANIȚESCU

CS.M. SIBIU — OLIMPIA 
ORADEA 1—0 (0—0). Cu toate 
că au dominat, mai accen
tuat în repriza secundă, gaz
dele nu s-au putut descurca 
în fața unei apărări supra
aglomerate. Totuși, sibienii au 
înscris în min. 86, printr-o 
lovitură de la 11 m, transfor
mată de Unguroiu. Oaspeții 
s-au apărat tot timpul și au 
contraatacat destul de pericu
los. P. Badea (Brașov) a arbi
trat bine. (1. Boțocan, coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — CHI
MIA R5L VILCEA 2—0 (2—0). 
Partidă presărată cu nenumă
rate greșeli tehnico-tactice. Cu 
o apărare supraaglomerată și 
cu cîteva acțiuni pe contra
atac, oaspeții nu puteau ob
ține mai mult Golurile timi
șorenilor au fost realizate de 
Covaci (min. 18) și Beriota 
(min. 25). Corect arbitrajul lui 
D. Munteanu — Reșița. (P. 
Arcan, coresp. principal)

VAGONUL ARAD—MINE
RUL ANINA 1—0 (1—0). Me
ciul a fost echilibrat Vago
nul a cîștigat datorită lui Ma- 
cavei I, care a executat foarte 
bine o lovitură liberă de la 
18 m, înscriind imparabil 
(min. 11). în rest, cîteva ocazii 
ratate cu ușurință de ata- 
canții arădeni. A condus slab
l. Erdos — Oradea. (G. Ni- 
colăiță, coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIO
VA — C.S.5L REȘIȚA 2—2 
(1—2). Oaspeții au condus cu 
2—0, prin golurile marcate de 
Copăceanu (min. 9) și Varga 
(min. 18). Apoi, craiovenii au 
redus din handicap (Popescu, 
min. 36) și au egalat (Resciuc, 
min. 74). în min. 65, Florescu 
(Electroputere) a ratat un 11
m. (T. Cost in, coresp.)

METALUL HUNEDOARA 
— RIPENSIA TIMIȘOARA 
2—2 (2—0) Metalurgiștii au 
dominat mai mult, însă au 
trebuit să se mulțumească 
doar cu un rezultat de egali
tate. Au marcat I Steiner (min. 
33) și Cergo (min. 45) pentru 
Metalul, Petrovici (min. 51) și 
Dobîndă (min. 90) pentru Ri- 
pensia. Corect arbitrajul lui 
O. Comșa — Craiova. (M. Ioa- 
nid, coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — 
MINERUL BAIA MARE 1—0 
(0—0). Joc viu disputat, însă 
presărat cu durități. Oaspeții 
au luptat mult pentru a 
obține un rezultat de egalitate. 
Unicul gol a fost înscris de 
Both (min. 67 din 11 m). In 
min. 81, Popa (Olimpia) a fost 
eliminat pentru lovirea ad
versarului. A condus corect 
A. Pop — Oradea. (A. Verba, 
coresp.).
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1. Progresul Buc.
2. Metalul Buc.
3. PoUt. Calați
4. Dunărea
5. Portul
6. Metalul Tlrg.
7. Flacăra
8. Chimia
9. Metrom

10. Poiana
11. Oțelul
12. Prog. Brăila
13. Gloria
14. Știința
15. Ceahlăul
16. sp. studențesc

ETAPA VIITOARE ,.......... ..
brie) ; Portul — Politehnica, Cea
hlăul — Chimia, Metalul Bucu
rești — Progresul București, Po
iana — Dunărea, Sportul studen
țesc - Metalul Tirgovlște, Oțelul 
- Metrom, Gloria — știința, Fla
căra — Progresul Brăila.

GAZDELE AU PIERDUT 
PUNCTE!
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14-12
13-13
17-13 
19-17
17- 17
9-10 11

13- 14 11 
12-14 11
14- 18 10 
16-16 9
18- 25 9
9-14 8
9-16 8

14-19 1

nolem-

METALURGISTUL CUGIR
— METALUL TR. SEVERIN 
5—0 (1—0). Gazdele au domi
nat în majoritatea timpului. 
Autorii golurilor i Colnic (min. 
40, 69), Smadea (min. 50, 76) 
și Savancea II (min. 70). Foar
te bun arbitrajul lui P. Sotir
— Mediaș. (M. Vîlceanu, co
resp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
C.F.R. ARAD 2—1 (1—0).
Gazdele au atacat în perma
nență, iar oaspeții s-au apărat 
supranumeric. Localnicii au 
deschis scorul prin Dumbrean, 
in min. 21. După pauză, în 
min. 54, arădanii au restabilit 
egalitatea pe tabela da mar
caj. Autori Vlad. în conti
nuare, Gaz metan a avut ini
țiativa și a reușit să înscria 
punctul victoriei în min. 80, 
prin Barna. A condus foarte 
bine A. Pop — Cluj, 
noveanu, coresp.)

CLASAMENT

1. C.S.M. Sibiu
2. Vagonul
3. Rlpensia
4. C.S.M. Reșița
5. Minerul B. M.
6. Olimpia S. M.
7. Electroputere
8. Ol. Oradea
9. Min. Anina

10. C.F.R. Tim.
11. Metalurgistul
12. C.E.R. Arad
13. Metalul Hd.
14. Gaz metan
15. Met. Tr. Sev.
16. Chimia

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

6 3
6 2
6 1
4 4
5 2
6 O
5 2
5 2

(Z. Rîș-

12
12
12
12
11
11
11
10
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I

I

OETAPA VIITOARE 
brie) : C.F.R. Arad 
Satu Mare, Olimpia 
Minerul Anina, Metalurgistul Cu- 
gir — Vagonul, Electroputere — 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. Reșița - 
Chimia, Ripensla — Gaz metan, 
Metalul Tr. Severin — C.F.R. Ti
mișoara, Metalul Hunedoara — 
Minerul Baia Mare.

nolem- 
Ollmpla 

Oradea —

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
44, ETAPA DIN 2 NOIEMBRIE 

1969

1. Elveția — Portugalia
2. Dinamo Buc. — U. T. Arad
3. PoUt Iași — F. C. Argeș
4. Crișul - SteaguT roșu
5. A.S.A. Tg. Mureș — Rapid
6. Jiul — ;u* Craiova
7. Farul — Dinamo Bacău
8. C.F.K. Cluj — Petrolul
9. Știința Bacău — Met Buc.

10. Metrom — Politehnica Gl.
11. Metalul Tîrg. - Portul
12. Olimpia S. M. — Min. B. M.
13. Gaz metan — C.F.R. Arad 

Fond de premii : 320 588 lei.
Plata premiilor pentru acest

concurs se va face astfel :
In Capitală : cu începere de la 

7 noiembrie pină la 17 decembrie 
1969 Inclusiv.

In provincie : de la 11 noiem
brie pină la 17 decembrie 1969 
inclusiv.

1
1
1
1
x
1
1
1
1
1
1
1



asmata - RAPID 
î-o (9—0)

MUREȘ. Z (prin tele- 
la trimisul nostru). 

„23 August- ; timp 
spectatori — apro-

MEDIOCRITATE ÎN TEREN,
NESPORTIVITATE ÎN TRIBUNĂ
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V. MOREA — 
coresp. principal

LIII OBLEMENCO
obțină răga- 
psihic. Jiul 

înaintașii

Una dintre puținele acțiuni

STEAUA - .,U“ CLUJ >—1 
(2-0)

Stadion Republicii ; soare- 
vînt ; teren bun ; spectatori
— aproximativ 7 000. Au în
scris : Voinea (min. 31 — din 
11 m și min. 40), respectiv 
Adam (min. 53 din 11 m).

STEAUA : Suciu 10 - Cris
tache 7, Sătmăreanu 7, Du
mitru Nicolae 6, Vigu 5, Du- 
mitriu III 6, Negrea 5, Pantea 
5, Tătaru, Voinea 8, Creini- 
ceanu 6.

UNIVERSITATEA ; Ștefan 8
— Crețu 3, Pexa 7, Neșu 7, 
Cîmpeanu 7, Anca 6, Oprea 7 
(min. 85 Bungău), Uifăleanu 
7, Mustățea 7, Adam 6 (min. 
73 Lică), Barbu 7.

Au arbitrat Iosif Ritter (Ti
mișoara) ajutat la
linie de C. Drăgulici și M. 
Biolan (Tr. Severin).

„Trofeul Petschowschi* (pen
tru public) : 3.

La tineret-rezerve : Steaua
— MU“ Cluj 2-1 (2-0).

A fost o după-amiază tristă 
pe stadionul Republicii. 
Fiindcă partida s-a situat un-

ECHIPA etapei
SUCIU

PAL POPA MINCl DELEANU
GHERGHELI R. NUNWEILLER

OLOGU DEMBROVSCHI dumitrache LUCESCU

Dinamo, in zi mare, a „executat" o campioană
(Urmare din pag. I)

corner. Se execută lovitura de 
colț — șut ia poartă — Do
mide, dar Coman e din nou 
la post Min, 26 — acțiune 
Deleanu-Dumitrache-Pîrcălab- 
Deleanu, șut al ultimului în 
bara transversală de la 20 m. 
Min. 36 — pătrundere spec
taculoasă Dumitrache, „un- 
doi“ cu Nunweiller VI, la 
reprimirea mingii Dumitrache 
tentează derutant la limita 
careului de 16 m — va șuta ? 
nu 1 — un pas cu exteriorul 
la Lucescu, care, din unghi, 
(1 „execută" pe Gornea : 3—0. 
în min. 37, Dumitrache iese 
(din ncu) „din cutie". un 
heading superb, dar mingea 
trece, de puțin, peste poartă.

După’ pânză, continuă „mi
tralierea'* U.T.A.-ei. In min. 
51. Pîrcâîab iese el în fața 
excelentului cor dinamovîst 
După ce se învîrtește, diabo
lic, între trei apărători ară
deni, care nu... îndrăznesc 
să-1 mai atace — publicul iz
bucnind în aplauze de operă, 
la sfîrșitul unei arii înche
iate printr-o acută sublimă— 
Ion pare că se oprește să-și 
savureze aplauzele. Două mi
nute mai tîrziu, face o nouă 
cursă de maestru, centrează 
ca la carte, Dumitrache îi 
uluiește (din nou) pe ai săi 
„gardes de corp" cu acea ne
maipomenită fentă de mim 
care-i este caracteristică, iasă 
mingea să treacă la Lucescu, 
care reia dintr-o bucată: 4—0. 
Toată lumea simte, vede, că 
Dinamo ar putea marca 
dacă ar vrea — 10, poate 
goluri. Toată lumea vede că 
U.T.A. valsează neputincios 
»i este — de fapt — specta
toare ia 
dezinvolt 
Astaire... 
U.T.A.-ei 
martelat 
namoviștilor, care nu exploa
tează, însă, superioritatea lor 
eclatantă. în min. 57, centra
rea lui Pîrcălab găsește — 
din nou — țîșnirea „ex ma- 
china" a superbului solist 
Dumitrache, al cărui voleu de 
stînga păcătuiește doar prin 
cițiva centimetri. In min. 70, 
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step-ul dinamovist, 
ca cel al lui Fred

Romantismul 
este pur și simplu 
de „atomismul" di-

ofensive ale jucătorilor de la

crizei. Nici vor- 
bucureșteană a 
neputință gene- 
ca un pachi-

deva în zona deplinei medio
crități, iar o parte din public 
s-a arătat din nou opacă la 
tot ce tine de sportivitate și 
de civilizație. Știam că 
Steaua și „U“ Cluj sînt echi
pe care nu merg, care s-au 
dereglat și se chinuiesc în 
ultima vreme. Știam, dar am 
vrut să vedem și să consem
năm sfîrșitul 
bă. Echipa 
manifestat o 
rală. Lentă 
derm, dezorientată ca într-un 
labirint, ușor de fisurat în 
apărare, frîntă la mijloc, ne
inspirată și neproductivă în 
atac. Doar un portar excelent 
i-a luat de pe umeri povara 
unei înfrîngeri. Alături de 
care Cristache prin vivacita
te, Sătmăreanu prin corecti
tudinea plasamentului și 
Voinea prin șiretenia sa lu
cidă au dat oarecari rezol
vări în unele circumstanțe.

o nouă centrare Pîrcălab, dar 
Lucescu vrea să marcheze cu 
oxford-ul... și ratează. Min. 
74 aduce al 5-loa col dinamo
vist j autor, Sălceanu, coautor 
(după părerea noastră) tușie- 
rul Stavru Nicolau, care se 
...îneîntă ți nu vede ofsaidul

în min, 87 se servește... de
sertul acestei mese 
centrează frumos 
Frățilă (intrat 
min.) stopează 
nu-1 Iartă nici 
6—4).

Ge-ar mai
Poate faptul că „fiesta* dina- 
movistă s-a bucurat de o zi 
de

bogate : 
Lucescu. 

in ultimele 10 
pe picior și 

el pe Gomea :

fi de spus 7

toamnă de baladă..

Ologu a 
atacul

marcat : Kallo
Sasu (mln. 59). O- 
82) și Badea (min.

Ștefinescu 8 —
7, Stoica 8, Mareș

FARUL - DINAMO BACAD 
4—0 (0—0) 

CONSTANTA, 2 (prin tele
fon, de Ia trimisul nostru). 
Stadion „1 Mai“; timp răco
ros ; teren bun : spectatori - 
12 000. Au ---------- —
(min. 52). 
logu (min.
85).

FARUL:
Antonescu _____ __ __  ,
6, Pleșa 7, Tânase 8, Koszka 9, 
Sorin Avram 5 (min. 46 Ologu 
94-), Badea 7, Sasu 8, Kallo 9.

DINAMO BAC AU : Ghiță 7 
— Comănescu 5, Nedeicu 7. 
Velicu 6, David 5, Panait 7» 
Duțan 8, Ene Daniel 8. Dem
brovschi 9, Rugiubei 5 (min* 
68 Neumayer 6). Băluță 6.

A arbitrat Emil Vlaiculescu 
(Ploiești) ajutat
corect Ia linie de M. Sado- 
veanu și R. Stincan (ambii 
din București).

„Trofeul Petschowschi* (pen 
tru public) : 9.

Le tineret-rezerve : Farul — 
Dinamo Bacău 2—3 (1—1).

La pauză, scorul era alb. Se 
scurseseră 45 de minute isto
vitoare, în care două echipe,

sportul

Răducanu-coautor la infringerea Rapidului ÎMI GOLURI IN PATRU MINUTE!
fon. de 
Stadion 
r rum os ; -----------
ximativ 7K A marea: Nafiu 
(min. 54 fi 75).

A. S. ARMATA : Solyom • 
- Șleam 7, Toth 7. Do nd os 7, 
Czako 7, Szalosi 5, Cîutae 5, 
Caniaro I. Naghi 8. Trâznea 6 
(min. 80 Hajnab. Macai 4 
(min. 52 Lucaci I).

RAPID : Bâducanu 4 - Pop
5. Lupescu 7, Dan 4. Greava 
7. Dinu 4. Dumitru 7. Petrea- 
nu €, AngeJesru 6 (min. W* 
Ștraț 5), Neațu 6. Codreanu 7.

A arbitrat N. Cursaru 
ajutat la linie de 

M. Marin ci u și M. Morani
(toți din Ploiești).

.Trofeul Petschowschi* : 7.
La tineret-rezerve : A.S. Ar

mata — Rapid 2—0 (•“-<).

Steaua. Votnea. rămas singur,

11 și 
Suciu 
plon- 
e za

Clujenii, roși ca și adversa
rii lor de carii necunoscute, 
au jucat acceptabil pînă la 
pauză, dominînd net un par
tener care avea să-i condu
că totuși cu 2—0 în min. 42. 
Ciudat. împotriva fizionomiei 
primei reprize, dar explica
bil în cele din urmă. Dacă 
Adam a răzbit ușor printr-o 
linie de fundași dezarticulată, 
scăpînd singur în min.
30. dar a îngăduit lui 
să-i sufle balonul prin 
joane temerare, atunci 
darnic sâ acuzi providența 
fotbaliștilor că nu ține cu 
tine. Dacă Uifăleanu, fugit 
și el jle su' escortă visă
toare și r is față-n-față 
cu Suciu. n-ă*știut să-1 exe
cute. atunci mai devreme 
sau mai tîrziu te poți aștepta 
la un epilog usturător. Pînă 
la pauză, studenții au adus 
pe stadion ceva fotbal, com- 
blnînd inteligent în cîmp. sub 
privirile încercănate ale unui 
adversar aflat parcă după o 
călătorie de o zi într-un va
gon de clasa a doua. Dar stră
ini de arta finalizării și în 
conflict cu un portar exce
lent, n-au realizat nimic. în 
schimb: tn min. 31, Creinî- 
ceanu s-a lansat tn careu, 
iar fundașul Crețu, fire pa
nicardă, s-a aruncat fără 
justificare peste minge, co
rni tind henț. Voinea a des
chis scorul. După o succe
siune de faze energice la

DINAMO BUCUREȘTI — 
U.T-A. 4-4 (3-4)

Stadion Dinamo : limp splen
did : teren bun; 12 MO de spec
tatori. Au marcat : Dumi- 
traebe (min. 2 și min. 8), La- 
eesca (min. X si min S3), S*l- 
ceanu (min. 74) si Fr4t.ll 
(min. ST).

DINAMO : Coman 8 - Ste
fan I (min. 76 Crteiunescn), 
Pireu 8. Stoenescu 8. Deleanu 
». Gbergheli 9. Nunweiller 
VI ». Pirrilab 8. Sâlceanu 8, 
Dumitrache 10 (min. M Frt- 
|il4) Lucescu 9.

U-T-A. : Gomea 3 — Birin, 
4, Baros s. Pojoni 3, Broșov- 
«chi 4. Peteseu 4. Lereter S> 
Axente 3, Șchiopa * (min. S3 
— Atodiresei), Domide t. Du
mitrescu 4.

A condus AL Alexe (Km. 
vocea) ajutat la
linie de Gr. Btrsan (Galați) șl 
St. Ni col au (Constanța).

..Trofeul Petschowschl- (pen
tru public) : J.

La tineret rezerve : Dinamo— 
U.T.A. 3—0 fi—0).

pus... pe
Farului

Dembrovschi, care era 
să deschidă scorul.

parcă legate la ochi, căutau 
zadarnic drumul spre gol. 
Farul avusese superioritatea 
teritorială, cum era și de aș
teptat dar Ghiță nu se lăsase 
păcălit

Din min 46, a început mar
șul spre victorie al constănțe- 
nilor. Ologu — introdus la 
pauză — a smuls din hiber
nare atacul echipei sale și 
l-a propulsat pur și simplu 
spre victorie. După un șut 
viclean (cu boltă și efect) al 
lui 
gata 
Ologu Începe să remorcheze 
atacul Farului 
primele dureri de cap lui Da 
vid. adversarul său direct. Pe 
această parte de teren, atit de 
liniștită în prima repriză, se 
stîrnește un veritabil uragan 
care, în cele din urmă, va 
semăna panică și deznădejde 
în apărarea dinamoviștilor. 
Ologu „explodează" pe dreapta

provocindii i

spun că A.S. Armata 
această duminică cea 
partidă din actualul 
Doamne, cum or fl 
acum 2 Echipa gazdâ. 
a muncit mult, a a- 
pentru fotbal aceste 
fost zadarnice. Mure-

Localnicii 
a făcut în 
mai bună 
campionat. 
Jucat p!nă 
e adevărat, 
lergat. dar 
eforturi au-----
șenil au dorit victona nu 
menajat deloc. Dar nu $î->u me 
najat nici adversari, pentru că 
In zona lui Toth. D--n<Sos. Cxakc 
și Cimac ieșeau uneori setatei— 
Ca sâ nu rtmirâ mai prejos, ac 
răspuns Dumitru. Dan. uneori. 
— ----- . - Itrui Cursani a

fluierat totul.
au avut mu.eaent 
ii joc ! Normal! E- 
zb*tea din greu si 

depășească o perioadă criticA. 
sâ pîardâ d:n complexele ce-4 di
minuau modestul potențial. Apot. 
In fața Rapidului, A.S.A. nu reu
șise sâ ciștige acasâ In xtunte 
două campionate. Si după pnma 
repr.zâ «e părea că nu va reuș* 
nici acum. In ciuda unei dom: 
nări teritoriale evidente și a uncr

Petreanu Art 
cut bine câ a

Cite emoț-i 
înaintea acest 
chipa lor se 
iepâșeascâ

modestul 
Rapidului

ua înscrie cel de-al doilea gol 
Foto : THEO MACARSCHi

marginea careului dominat 
de Suciu, Crețu za curăța de
finitiv echipa sa, cînd la un 
contraatac va fi forfecat de 
două pase ușor de intercep
tat. schimbate între Creini- 
ceanu și Voinea. Ultimul, 
calm și necruțător, va trimi
te un șut lancinant, ca un 
junghi. în poarta lui Ștefan 
(min. 40 : 2—0). Repriza se
cundă a fost și mai sălcie. 
„U“ a devenit și ea nulă și 
de aceea poate (ca paradoxul 
să continue) a înscris un gol. 
Cîmpeanu, 
Stelei, 
cojnite 
vinge 
2-1). 
numai 
ne amărască. Am 
multe ca să mai 
Dar. am rămas 
sensibili la expresiile de cra
să nesportivitate ale unei 
părți din public. In min. 24, 
arbitrul Ritter avea să-l eli
mine pe Tătara. Dar. asupra 
acestei hotărâri și asupra im
plicațiilor ei vom reveni.

Romulus BALABAN

ajuns în careul 
centrează. Cristache 
bqnț șt AdarQ„ iț. . 
pe. Suciu 
O partidă 
e*de mult

(min. 53 : 
execrabilă 

în stare să 
văzut prea 
reacționăm, 
extrem de

Crișul a răsturnat din nou rezultatul
90 de minute de joc ner

vos. precipitat, cu intervenții 
dure (eroi E. Naghi și Ivăn- 
cescu). cu accent pe rezul
tat Iată, în cîteva cuvinte, 
nota specifică a partidei din
tre Crișul și Steagul roșu.

Crișul a întîlnit, însă, un 
adversar dificil, puțin dispus 
să cedeze cu una, cu două. 
Din această confruntare acer
bă a avut de suferit. în pri
mul rind. spectacolul, care a 
decepționat Crișul a dominat 
mai mult (raport de cornere 
10—3) și măcar pentru ar
doarea cu care a dorit să-și 
aproprie victoria a meritat re
zultatul. Suciu, vîrful de atac 
al Crișului, a fost un jucător 
dispus — printr-o mare ri
sipă de energie — să com
penseze evoluția lipsită de lu
ciditate a lui Harșani și Co- 
ciș. Un rol de figurant a avut 
și Kun II, înlocuit de altfel, 
cu Arnoțki, absent însă și el 
din joc. Aceasta explică, în- 
tr-un fel, de ce două dintre 
golurile gazdelor au fost 
opera unui half și a unui 
fundaș...

picioare
în min. 52, pasează lui Tănase 
și acesta centrează în careu. 
Sasu lasă balonul să treacă 
la Kallo care, de la 14 m, 
reia formidabil, cu stîngul, 
din void, direct în gol. Min. 
59 : o nouă acțiune pe aripa 
dreaptă. Ologu execută un 
corner, la minge sar Koszka 
și Sasu ; ultimul reia cu capul 
direct în plasă: 2—0. în
min. 65. șutul lui Dem
brovschi, lipsit de șansă, în- 
tilncște bara transversală. Dar 
Farul continuă seria atacu
rilor. Koszka reușește în min 
82 o pasă ideală în adîncinie. 
Kallo țîșnește dezinvolt pe 
stînga, îl păcălește cu o fentă 
pe Comănescu și centrează 
la Ologu, care nu-1 iartă pe 
Ghiță : 3—0. Peste alte trei 
minute, același ..sfredel Olo 
gu“ se împlîntă din nou în 
apărarea băcăuană și este 
stopat numai prin fault Exe 
cută Kallo. Badea pune capul 
la balon, semnînd ..sentința" : 
4—0.

George MIHALACHE 

situații de goi cit roata carului. 
De la 6 m (min. 5). Caniaro șu- 
teazâ peste bară. Feste un minut, 
•ot el tmpreur-A cu C.utac, enta 
la o buna orare in apropierea 
careului mic. In mln. Z7 șl 31. 
NaghL Cîutae șt Caniaro se bO- 
bhe rind pe rind. Ce sA mai vor
bim. .VS A. nu poate marea nici 
4ta 11 m. In m:n ZI. Dan comite 
Per.t ln car-u. NagM exec-uzâ de- 
fectaos lovttura de pedeapsa ș! 
RXdacanu respinge. In prima re- 
nrezâ. Rapidul s-ă vizat de puține 
ori In atac (in min. 3 șl 4! Seax-J 
a șutat periculos la poartă). In 
rest. gluleștenH- cu Dua*iw Duci 
-rr.dasa centrali, eu Anaeleseu *: 
Codrean la mljloari ttxenlBL 
pasează foarte trne. temportreaiâ 
focul, isi scot adversarii din rtun 
de multe ori.

IXrpi pauză, mureșenii st-au 
continuat ofensiva. Ș! rind nimeni 
nu se rindea. Eâduoanu Ie-a dat 
o mină de ajutor să erneretizere 
Tn min. 44. portarul raptdist. in loc 
sâ retină o minge sutatâ de ia 
30 m. o iasâ să cadă și apri o tri
mite cu palma peste bară. Publi
cul se amuză. Dar Tamanco nu-5* 
făcuse, inel. In întregime ,.nu- 
mărui*. In mln. M. ia un corner 
executat de Lueaei. RJdueanu 
vrea să spargă mineea cu pum
nul (deși o putea resptaee fără 
probleme) șl !-o pune lui Naghi 
plocon la un metru de poartă. 
Acesta nu-1 refuză și trimite in 
poarta goală. Deci. 1—4. După 
această gafă. Răduranu apără 
formidabil (dar e prea tirziu 1) 
șuturile Iu! Ctntae — min. M și 
Trăznea — min. 7». Dar. peste 
5 minute, el comite Iar o mare 
greșeală. Prinde balonul. E pune 
jos și-i degajează cu spitui. la 
intimplare. tn zeflemea. Naghi e 
atent și trimite mingea tn poarta 
goală (Răduoanu era pe undeva pe 
la 11 m) și... 2-0 1

In această situație. Rapidul nu 
e in stare să repare aceste gre
șeli nepermise. mai ales că Du
mitru rămîne in continuare lingă 
Dan - nesigur șl nervos. Iar tn 
atac doar Neagu și Strat -e află 
izolați printre masivii apărători 
mureșeni. Ba. mai mult. în min. 
39. Rapidul era să primească un 
nou gol ; Dan încearcă să-l dri- 
bleae pe Clutac, acesta H depo
sedează și intră tn careu. dar. 
cind să șuteze. Pop trimite, tn 
ultimă Instanță, tn corner.

Cor.slanlin ALEXE

PUNCTUL

35) și Oblemen-

9 — Georgescu
8. Stocker 6, 

" Marinescu

JIUL — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 1—1 (1—0)

PETROȘANI, 2 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Stadion „Jiul"; timp splen
did : teren moale ; spectatori 
— circa 10 000. Au marcat : Pe- 
ronescu (min. 
Co (min. 66).

JIUL : Stan
6, Georgevici 
Tonca 8, Sandu 7, Marinescu 
6 (min. 74 Achim), Peronescu
7, Cotormani 7, Ion Constantin 
4 (min. 66 Grlzea 7), Naidin 6.

UNIVERSITATEA : Oprea 4 
(min. 46 Gaboraș 8) — Nicu
lescu 7, Popa 9, Mincă 8, Ve
lea 8, Strimbeanu 8, Ivan 6, 
Martinovici 7. Neagu 7, Oble
menco 9+, Bălan 5 (min. 46 
Nițâ 8).

A arbitrat Vasile Dumitrescu 
-4-ajutat la linie de 

M. Bică și Gh. Vasilescu I (top 
din București).

„Trofeul Petschowschl- (pen
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : Jiul — 
Universitatea 3—2 (1-0).

Lupta a început din prime
le cTipe, 'ațrțată de două gale
rii fanatice. Domină Jiul, 
după ce face o breșă în mo
ralul adversarilor prin cîteva 
faulturi de intimidare (Stocker. 
Sandu). Prima repriză suferă, 
ca spectaculozitate, tocmai 
din cauza angajamentelor 
fizice prea tari, ța care de 
multe ori erai tentat să în
chizi ochii, ca să nu vezi ce 
se intimplă.

Craiovenii încearcă să facă 
față iureșului localnicilor, 
temporizînd jocul, pășind la-

Steagul roșu, care a început 
bine jocul, lăsînd impresia că 
va realiza surpriza etapei, 
mai ales după golul lui 
Gydrfy, a scăzut treptat rit
mul, cedînd gazdelor iniția
tiva. Trebuie să ținem seama 
de faptul că faultarea repe
tată a luî Gyorfy și Pescaru 
i-a determinat pe cei doi 
fotbaliști brașoveni să joace 
tot mai prudent, să evite con
tactul cu adversarii. Dacă ar
bitrul V. Topan ar fi inter
venit mai prompt, jocul nu 
ar fi avut o asemenea turnu
ră. El a lăsat uneori jocul 
prea liber, ceea ce putea de
termina accidentarea a doi 
jucători care au dus greul în 
echipa oaspe.

începutul a aparținut oas
peților, Gydrfy, îndeosebi, s-a 
agitat mult, a avut cîteva pă
trunderi foarte periculoase. în 
min. 12, servit excelent de

ÎN CĂUTARE A TIMPULUI PIERDUT
După ce timp de 80 de mi

nute jucătorii ieșeni s-au 
complăcut într-un joc lipsit 
de orizont, într-o luptă oarbă 
cu un adversar ce nu-și pă
răsea reduta betonată, irosin- 
du-și timpul și șansele, ei au 
pornit în final într-o căutare 
furibundă a timpului pierdut, 
ca în cele din urmă să ob
țină, în ultimele secunde, 
două puncte nescontate.

în fond, la ce se putea aș
tepta echipa Politehnicii, mi- 
zînd pe un atac fără aripi 
(Marica și Simionaș au ac
ționat retrași, iar Incze IV, 
introdus în repriza secundă, 
forța intrarea tet pe centru) 
în fața unei apărări supra- 
numerice, necruțătoare, cu 
Olteanu „libero", într-o for
mă excelentă, dublat de por
tarul Niculescu în zi de vîrf ? 
Doar la o hărțuială continuă, 
la o dominare platonică, „co
lorată" de gafele lui Lupu
iescu, Simionaș și Contardo, 
ce se produceau tocmai în 
zona de construcție a atacu
lui. tocmai la pasa decisivă, 
la șuturile spre poartă. Așa, 
incit, aidoma primei faze pe
riculoase la poarta lui Nicu-

C.T.R. CLUJ — PETROLUL
1-1 (0-4)

bueu- 
N. Pe- 
ajutat 

c. mi

Aspră și ingrată este lupta 
din subsolul clasamentului. 
Aspră pentru jucători, ingrată 
pentru antrenori. De ce ? Pen
tru faptul că nu puține sint 
cazurile cind țap ispășitor pen
tru insuccesele echipei este gă
sit antrenorul. Și ca să intrăm 
in concret. anumite zvonuri 
apropiate de tabăra ceferiști
lor clujeni spuneau că antre
norilor C. Rădulescu și O. 
Hulea li s-ar fi dat un ulti
matum înaintea meciului cu 
Petrolul. Nu știu cit adevăr o 
fi în toată povestea, dar un lu
cru este clar : echipa clujeană 
a făcut duminică cel mai bun 

teral, căutînd să 
zuri de ordin 
atacă mereu, dar 
pe forță, angrenîndu-se astfel 
din Petroșani pun și ei accent 
în febra generală, în care nu 
mai este loc pentru lucidita
te. pentru calm. în plus, ju
cătorul care întrunise toate 
speranțele în lupta pentru 
victorie, Ion Constantin, a 
destrămat multe acțiuni ale 
echipei sale, printr-o reacție 
întîrziată, prin nesesizarea, 
repetată, a intențiilor parte
nerilor. Totuși, jocul se des
fășoară în cea mai mare 
parte a primei reprize în te
renul studenților, în timp ce 
prima fază de atac a acestora 
este realizată abia în min. 
30 de către Oblemenco — 
fază pe care Martinovici, 
oprit, la limita regulamentu
lui, în careu, n-a putut s-o 
fructifice.

Gazdele deschid apoi scorul, 
ceea ce reflectă superioritatea 
lor din această parte a jocu
lui : . Naidin trimite un șut- 
centrare care, combinat cu 
intervenția defectuoasă a lui 
Oprea, aduce golul lui Pero- 
nescu Un minut mai tîrziu, 
craiovenii par din nou în
vinși. dar Velea salvează de 
pe linia porții.

începutul reprizei secunde 
anunța consolidarea scorului 
de către Jiul. într-un singur 
minut sînt executate la poar
ta lui Gaboraș trei cornere,

Florescu, el a înscris prin- 
tr-un șut-bombă, care a sur
prins apărarea echipei gazdă, 
fn replică, Crișul încearcă 
cîteva atacuri, dar acestea 
sînt anemice, sterile. Totuși, 
în min. 19 Suciu, după un ve
ritabil slalom printre apără
torii Steagului roșu, a adus 
egalarea. Din acest moment, 
Crișul, încurajat și susținut 
tot mai mult de public, a 
forțat ritmul, acțiunile gaz
delor avînd clarviziune.

După pauză, Crișul a atacat 
de-a dreptul furibund, dar în 
aceeași manieră puțin con
structivă. Fazele s-au irosit 
una după alta, iar nervozita
tea jucătorilor n-a încetat să 
dispară. De aici, multe, multe 
faulturi, de o parte și de alta, 
în min. 68, Dărăban, infiltrat 
printre apărătorii oaspeți, a 
adus conducerea echipei sale. 
Apoi, în penultimul minut,

lescu (min. 
mult peste 
petreacă în

6 — Contardo șut 
bară) aveau să se 
decursul meciului

POLITEHNICA IAȘI — F. C.
ARGEȘ 1—0 (0—0)

IAȘI, 2 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Stadion 
„23 August" ; timp excelent ; 
teren bun ; spectatori aproxi
mativ 12 000. A înscris Lupu
iescu (min. 90).

POLITEHNICA î Constanti- 
nescu 8 — Pal 8, lanul 6, Ale- 
cu 7, Romilă 7, Contardo 6, 
Lupuiescu 5, Marica 5 (min. 
55 Incze IV 5), Cuperman 7, 
Moldoveanu 8, Simionaș 4.

F. C. ARGEȘ : Niculescu 9 
— Pigulea 6. Olteanu 9, Vlad 
6, Ivan 5, Prepurgel 5, Nuțu 
6, CIrciumărescu 4, Radu 5 
(min. 78 Stan), Dobrin 7, Jer- 
can 5.

A arbitrat Gh. Llmona 
+++++, ajutat bine la 
linie de C. Dlnulescu șl V. 
Toma.

(.Trofeul Petschowschl" (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezerve : Politeh
nica Iași — F. C. Argeș 1—2 
(1-1).

nenumărate alte faze, dar cu 
alți eroi ' min. 10 — Cuper- 
man, min. 15 — Lupuiescu,

joc al eî tn campionat, reușind 
să obțină o victorie pe cit de 
prețioasă pe atît de meritată. 
Ținînd cont de aspectul general 
al partidei, victoria putea fi și 
mai consistentă. Argumente î 
Ocaziile incredibile de gol ra
tate de către Petrescu (min. 
13), Țegean și din nou Petres
cu (min. 18), Bretan (min. 17); 
culminînd cu lovitura de la 
11 metri plasată cam încet de 
Soos (min. 78), în dreapta lui 
M. Ionescu, astfel că portarul 
ploieștean a respins balonul 
in teren printr-un plonjon in 
extremis.

Un ultim argument : cluje
nii au stăpinit și controlat cu 
autoritate aproximativ 70 din
tre cele 90 de minute ale par
tidei.

Ploieștenii au venit la Cluj 
cu un calcul, dar „pasența" 
n-a reușit : egalul, pentru care 
echipa ploieșteană a luptat, 
„betonînd zidul" din fața porții 
lui M. Ionescu — lăsînd însă 
mijlocul terenului la discreția 
gazdelor. înaintarea a trăit 
prin Dincuță și Grozea, care 
au încercat tot ceea ce se pu
tea încerca, Insă fără rezultate 
concrete. Cele trei goluri : în 
min. 66. Soo s-a plasat pe par
tea stingă, a pasat lui M. Po
pescu, care de la 14 metri a 
șutat imparabil ; peste un mi
nut. Grozea a executat o lovi
tură liberă, mingea a trecut 
prin fața careului mic, a ajuns 
la Bădin, pe dreapta, și cen
trarea acestuia, cu boltă, l-a 
păcălit pe Nagel, trimițînd ba
lonul în plasă ; în min. 70, 
după o lovitură liberă, Soo, de 
la 25 metri, a șutat imparabil, 
nelăsindu-i lui M. Ionescu nici 
o șansă.

între care ultimul, „adus* pe 
capul lui Cotormani, făcuse 
k.o apărarea adversă. Gabo
raș. însă, prin miracol, a de
viat mingea peste buturi.

Speriați în primele minute 
de noua ofensivă a Jiului, 
oaspeții își regăsesc apoi spe
ranțele abandonate și aban
donează meciul cu tot mai 
mult curaj.

Egalarea survine în urma 
unei faze de kinogramă, ela
borată de Neagu (pas cu căl- 
cîiul), continuată de... Velea. 
fundașul lateral stînga al 
Universității, și frutificată de 
Oblemenco, printr-o frumoasă 
lovitură de cap. Acest gol 
schimbă nu numai tabela de 
marcaj, dar și fața meciului. 
Partida este controlată, de 
aici înainte, de craioveni, 
care desfășoară un joc de 
excelentă calitate, cu evidente 
valențe tehnice și tactice. 
Oblemenco, în special, este 
marele organizator al acțiuni
lor de atac, tot el fiind și 
omul cu șutul, cel care-1 pune 
la grea încercare pe portarul 
Jiului. în finalul meciului, 
gazdele forțează victoria, tri
mițînd mingi înalte spre ca
reul advers și încercînd să 
ciștige duelul aerian. Dar a- 
părătorii craioveni sînt mult 
mai înalți, mult mai deciși să 
salveze punctul cîștigat cu 
atîta trudă și într-un mod 
atit de meritat.

Jack BERARIU

CRIȘUL — STEAGUL ROȘU 
3-1 (1-1)

ORADEA, 2 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadion 
Crișul ; timp splendid ; teren 
excelent ; spectatori — 6 000. 
Au Înscris, tn ordine, Gyorfy 
(min. 12), Suciu (min. 19), Dă
răban (min. 68) și Sătmăreanu 
II (min. 89).

CRIȘUL : Bologan 6 — Ba
logh 6, Sărac 7, E. Naghi 4, 
Popovici 7, Tomeș 5 (din min. 
72 Sătmăreanu II) Dărăban 
8. Cociș 5, Sucin 5, flarșani 5, 
Kun II 4 (min. 32 ArnoțKl).

STEAGUL ROȘU s Adama- 
che 6 — Ivăncescu 4, Jenei 6, 
Olteanu 5, Penzeș 4, Pescaru 
7, Kadar 4 (din min. 28 Ja- 
maischi 4), Neeula 6. Florescu 
6, Balint 6, Gvorfy 8.

A condus Vasile Topan 
ajutat bine la linie 

de I. Cîmpeanu șl Gh. Vereș 
(toți din Cluj).

„Trofeul Petschowschl" (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezerve : Crișul 
— Steagul roșu 2—1 (1—0).

Sătmăreanu II a mărit scorul 
aproape în același stil ca ți 
predecesorul său...

Tiberiu STAMA

min. 35 — Marica, min. 44 
— mare ratare a lui Lupu
iescu, singur cu portarul la 
11 m, min. 64 — Contardo, 
min. 67 — Cuperman și
min. 80 și 89 — Contardo, în 
această ultimă fază mijloca
șul ieșean trimițînd mingea 
cu capul peste bară de la nu
mai 3 m !

Și totuși, mingea a intrat 
de două ori în poarta lui 
Niculescu: prima dată, în 
minutul 12, cind balonul, ex
pediat printr-un șut senza
țional de la 18 m al lui Mol- 
doveanu, a pătruns (neregu
lamentar) prin plasa laterală, 
și în ultimul minut al parti
dei, cind Contardo, nejenat, 
a făcut o cursă prelungită, a 
pătruns în careu, unde i-a 
pasat Iui Lupuiescu, care, li
ber, între Vlad și Olteanu, a 
liftat balonul în colțul lung, 
portarul piteștean 
această dată bătut.

A fost singurul 
rat al jucătorului 
singura greșeală de marcaj a 
apărării argeșene, dar victo
ria nu cunoaște cîntarul far
maceutic.

fiind de

șut inspi- 
ieșean și

Paul SLAVESCU



CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HOCHEI

STEAUA CÎȘTIGÂ PRIMUL DERBY CU DINAMO

Autotu-

BRAȘOV, 2 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Poiana, 
liniștită și somnoroasă în a- 
ceste zile, care nu sînt nici 
ale toamnei, dar nici nu a- 
parțin încă iernii, adăpostind 
mai cu seamă pensionari și 
convalescenți, s-a animat din- 
tr-o dată duminică,
rismele au urcat în șir in
dian pe serpentinele șoselei, 
locurile de parcare s-au do
vedit neîncăpătoare.

Nu-i vorbă, duminica a- 
ceasta a fost însorită și blîn- 
dă, ademenitoare, dar și der- 
by-ul de hochei programat 
„sus“ a reprezentat un punct 
de atracție demn de luat în 
considerație. L-am socotit a 
fi chiar principal și nu nu
mai dintr-o deformație pro
fesională. Pentru că ultima 
etapă a turului primei man
șe a campionatului național 
programa numai meciuri 
cheie pentru locul I, locul 
III și locul VI, singurele, de 
altfel, încărcate de orgoliu în 
această mini-divizie.

dureroasă neputință de fina
lizare. Sub aspect tehnic și 
tactic, nivelul a fost modest. 
In fața unor „betoane ho- 
cheistice", combatanții au în
cercat să rezolve dificultă
țile prin incursiuni personale, 
lipsite din fașă de orice șan
se de reușită datorită deci
ziei în intervenții a apărăto
rilor și lipsei de arsenal teh
nic corespunzător al celor 
care le încercau.

Meciul rămîne memorabil 
numai datorită acestui scor 
rar întîlnit.

AVÎNTUL—AGRONOMIA
8—0 (3—0, 2—0, 3—0)

I.P.G.G.—TÎRNAVA 0—0

Scor ciudat la hochei, 
foarte rar, probabil unic, 
constituind oricum un ele
ment de statistică. în acest 
sport ne-am obișnuit cu ploi 
de goluri. Dar, în cazul în 
speță, ambele echipe (care 
reușiseră jocuri remarcabile) 
au fost practic paralizate de 
miza întrecerii, aflîndu-se 
angajate iremediabil în lup
ta pentru evitarea ultimului 
loc.

In ciuda scorului, a previ
ziunilor și a aparențelor, 
partida a fost animată, de 
luptă, cu faze la poartă, dar 
ambele formații au dovedit o

Derbyul pentru locul III i-a 
dezamăgit, probabil, pe sus
ținătorii brașoveni ai Agro
nomiei Cluj. învățînd din 
lecția de aseară a dinamo- 
viștilor, Avîntul a luat de la 
început lucrurile în serios, nu 
s-a jucat, ci a... jucat, demon- 
strînd că echipa din Miercu
rea Ciuc își merită pe deplin 
locul în plutonul fruntaș al 
hocheiului nostru.

A fost. în general, un meci 
fair, animat, iute, plăcut de 
urmărit, cu 
vor rămîne 
turi de ele 
din păcate,
sportive comise gratuit față 
de conducătorii jocului de 
către Iuliu Szabo și Ludovic 
Pușkaș (ambii de la Avîn
tul), care au condus, bineîn
țeles, la eliminarea acestor 
valoroși jucători.

Au marcat: Jera (min. 10), 
Antal (13,38,41), Balint (14), 
Oswath (min. 41), Vakar (47), 
Tamaș (58).

Au arbitrat 
Presneanu și 
reșan (ambii

multe faze care 
amintirilor. Ală- 
nu se vor uita, 
și gesturile ne-

STEAUA — DINAMO 
6—5 (2—1, 3—2, 1—2)

Poiana Brașov a găzduit, 
sub privilegiile unei seri su
perbe de toamnă tîrzie, cam 
destul de blinda, primul 
derby Steaua — Dinamo al 
campionatului național de 
hochei. Cele 2 echipe frun
tașe și-au onorat întrutotul 
cărțile de vizită și obligațiile 
față de iubitorii „fotbalului" 
pe gheață. A fost un meci 
strașnic din toate punctele de 
vedere. Meritul aparține, în 
egală măsură, ambelor echi
pe. Steaua și-a făcut obișnui
tul ei joc tehnic, cu combi
nații savante și rafinate, ata- 
cînd impetuos dar apărîn- 
du-se, în același timp, cu pru
dență. Dinamo, la rîndul său, 
deține virtutea de a fi renun
țat la tacticile defensive, pru
dente. practicate pînă acum 
și a acceptat o luptă deschisă, 
cavalerească, de „tournir". 
Din această încleștare au avut 
de cîștigat echipele, spectaco
lul și hocheiul, cel mai mult

Steaua și Dinamo au de
monstrat, odată în plus, că 
hocheiul este un joc frumos, 
admirabil iar crosele și pucul 
pot fi mînuite cu virtuozitate.

Partida a fost așa cum spu
neam, aprigă, evoluția scoru
lui pasionantă, dar campionii 
— Steaua — și-au fructificat 
plusul d£ experiență și măies
trie, ceea ce nu-i dezonorează 
cu nimic pe învinși.

Au marcat: Fodorea (min. 
10), Varga (16), G. Szabo (29, 
36),
(47)
25),
59)

Trimisul nostru special,

AURELIAN BREBEANU; transmite (fin Pragfl

LUNI AU LOC PRIMELE JOCURI 
DIN CADRUL 

DINAMOVIADEI DE VOLEI

cu scăpări N. 
Gheorghe Mu- 
din București).

Ștefanov (33), Calamar 
pentru Steaua, Moiș 
Huțanu (38), Pană 

pentru Dinamo.

(11,
(59,

Astăzi este zi de odihnă, 
urmînd ca marți returul pri
mei manșe să se reia cu 
jocurile Steaua—I.P.G.G., Tîr- 
nava—Avîntul și Dinamo — 
Agronomia.

După 13 km parcurși intr-un 
tempo remarcabil, ciclistul bel
gian Ferdinand Bracke a fost 
nevoit să renunțe la tentativa 
sa de ameliorare a recordului 
mondial al orei din cauză că 
pista (de parchet) a velodro
mului olimpic din Mexico era 
alunecoasă in urma unei ploi 
abundente din ajun. Pe primii 
5 km el realizase 6:07,0 față 
de 6:09,4 cit prevedea graficul 
său. Bracke va face o nouă 
tentativă joi.

Telefoto : A.P.—Agerpres

România va participa
la „Cupa țărilor latine"

CA Șl CELE ALE FRANȚEI

JOCURI AMICALE

SPERANȚELE ITALIEI 
DAU SATISFACȚIE..

04, tot pe teren propriu, 
cedat cu 
Stuttgart.

Echipa maghiară Dozsa 
Pecs. aflată în turneu în 
Italia, a învins cu scorul de 
1—0 (1—0) formația italiană 
F.C. Bari.

a
1—2 echipei VFB

la handbal (juniori)
MADRID 2, (Agerpres). — 

Cea de-a 3 ediție a Cupei ță
rilor latine la handbal juniori 
se va desfășura între 21—31 
martie 1970 la Lisabona. A- 
ceastă hotărîre a fost luată 
în cursul unei reuniuni cu 
prilejul căreia s-a acceptat ca 
România. Brazilia și Italia 
să participe la intrecere.

Turneul de tenis demasă
de la Budapesta

Doi dintre eroii ultimului CM. pot fi văzuți in această fază a meciului West Ham-Sout- 
hampton (1—1), din etapa de sîmbătă a ligii engleze. Martin Peters (în centru) trimite 
balonul spre poarta celor de ' ~ 'la Southampton, flancat de coechipierul său, Geoff Hurst

Telefoto i A.P.—AGERPRES
IN PRELIMINARIILE C.M., 
ELVEȚIA SI PORTUGALIA 

ȘI-AU ÎMPĂRȚIT PUNCTELE: 
1—1 ' (0—1)

România 
Grecia 
Elveția 
Portugalia

5
5
6
6

3
2
1
1

1
2
3
2

1 6—
1 12—
2 5—
3 8—10

5
8
8

7
6
5
4

asemenea, două partide echi
librate : Dunfermline — 
Gwardia Varșovia și Gui
maraes — Southampton.

La Mantova s-a disputat 
meciul internațional dintre 
selecționatele de tineret ale 
Italiei și Ungariei. Au învins 
fotbaliștii italieni cu scorul 
de 2—1 (2—1).

Reprezentativa Franței, al
cătuită din jucători sub 23 
ani. a întrecut, într-un joc 
amical, disputat Ia Besanțon. 
selecționata similară a Elve
ției cu 4—0 (0—0).

La Cairo s-a disputat par
tida amicală internațională 
opunind selecționatele RA.U. 
și Sudan. Victoria a revenit 
gazdelor cu 3—1 (1—0).
SVENSSON

Nr. 1
— FOTBALISTUL 
AL SUEDIEI

BUDAPESTA 2, (Agerpres). 
— In sferturile de finală ale 
concursului de tenis de masă 
de la Budapesta, Eleonora 
Mihalca (România) a învins-o 
cu 3—2 (21—17, 21—12. 19— 
21, 16—21, 21—14) pe Papp 
(Ungaria). In semifinale. Mi- 
lialca a pierdut cu 0—3 
Diane Scholer (R.F.G.).

Toate cele 12 echipe parti
cipante la cea de a Xl-a edi
ție a Dinamoviadel au luat 
contact cu sala Ruda Hvezda, 
efectuînd. pe rînd, antrena
mentele 
oficiale, 
Primele 
liștilor 
men tele 
reșteni 
dintre observatori 
părere că aceștia sînt favoriții 
competiției masculine. Văzînd 
însă echipa gazdă, Ruda 
Hvezda, credem că ea va fi 
un adversar periculos, mai 
ales datorită siguranței în 
jocul de apărare, formei bune 
a internaționalilor Groessl și 
Vapenka, precum și manierei 
proprii gazdelor, care deseori 
reușesc — prin tenta ce o dau 
jocului — să scoată din mînă 
cele mai bune echipe. La 
rîndul lor, dinamoviștii berli- 
nezi, cu Webner în formă 
excelentă de la „Cupa mon
dială", voleibaliștii de la 
Combinata Spartak—Levski
Sofia și cei de la Dozsa Bu
dapesta au arătat la antrena
mente că nu trebuie ignorați. 
Bucureștenii au avut prilejul 
să-și vadă viitorii adversari, 
asistînd 
lorlalte 
George 
vedere, 
competiționale efectuate aici, 
integrarea prefectă în me
canismul echipei a noilor 
achiziții, Vraniță și Codoi, 
precum și aducerea în for
mă a lui Schreiber, care 
nu a participat la primele 
partide din campionatul in
tern, fiind accidentat. Inter
naționalul nostru a arătat 
multă poftă de joc, ca de 
altfel și Tîrlici, Oros și cei
lalți. Iată formația cu care 
Dinamo va juca în primul 
meci: SCHREIBER, PAPU- 
GIU (STOIAN), TÎRLICI, 
CORBEANU, OROS, SMERE- 
CINSCHI.

Ca niciodată, întrecerea fe
telor captează atenția iubito
rilor voleiului de aici. Și — 
trebuie să recunoaștem — 
disputa lor, .mai lungă și mai 
dură decît a băieților, adună 
în sala pragheză peste 20 de

în vederea jocurilor 
care vor începe luni, 
impresii ale specia- 
prezenți la antrena- 
voleibaliștilor bucu- 

au fost bune, mulți 
fiind de

la antrenamentele ce- 
echipe. Antrenorul 

Eremia a avut în 
la pregătirile pre-

jucătoare, tare fac parte dm' 
echipele naționale respective. 
Disputa feminină ridică cele 
mai multe semnă de întreba
re i va fi 0 întrecere Ia dis-« 
creția coreencelor, sau favori
tele vor Capota în fața cam» 
pioanei europene a cluburi
lor 7 Ce rol vor juca Dinamd 
București — cîștigătoarea edi
ției precedente — și Dynamo 
Berlin — echipa apărării er
metice, care anul trecut a 
învins la București pe jucă
toarele moscovite 7 în urma 
pregătirilor efectuate, antre
norul emerit Gh. Constanți- 
nescu s-a oprit la Următorul 
sextet pentru meciul de mîins 
(n.r. azi) cu Dynamo Berlin ( 
POPESCU (STOIAN), BOG-> 
DAN (LAZAR), ZETEȘ (CON« 
STANTINESCU), ILIESCU, 
ȘORBAN (ȘTEFANESCU), 
GHEORGHESCU.

★
Duminică, la hotelul Soli

daritatea, cartierul general al 
participanților la Dinamovia- 
da ’69, am consemnat primul 
moment de tensiune i trage
rea la sorți, pe care echipele 
și conducătorii o așteptau cu 
emoție evidentă, avînd în ve
dere faptul că Fortuna putea 
să sporească sau să diminue
ze șansele echipelor. Cu bucu- 
reștencele, se pare că des 
invocata zeiță s-a purtat fără 
clemență, hărăzindu-le un 
program dificil, în timp ce cu 
băieții a fost mult mai îngă
duitoare.

Iată, de altfel, programul 
complet al meciurilor, pe care 
le vor susține echipele noas
tre ! FEMININ! luni cu DY
NAMO BERLIN, marți — 
pauză, miercuri cu AMNOKA, 
joi cu RUDA HVEZDA FRA
GA, vineri cu COMBINATA 
SPARTAK-LEVSKI SOFIA, 
simbătă cu DINAMO MOS
COVA și duminică cu DOZSA 
BUDAPESTA. MASCULIN l 
marți cu DOZSA BUDAPES
TA, miercuri cu DYNAMO 
BERLIN, joi — pauză, vineri 
cu COMBINATA SPARTAK- 
LEVSKI SOFIA, sîmbătă — 
pauză, duminică cu RUDA 
HVEZDA PRAGA (meci ce 
va fi transmis de televiziunea 
cehoslovacă).

4

In cadrul grupei I din 
preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, s-a dis
putat la Berna, în fața a 
circa 30 000 spectatori, întîl- 
nirea dintre reprezentativele 
Elveției și Portugaliei.

Intîlnirea s-a desfășurat 
sub semnul dorinței de reabi
litare manifestată de ambe
le echipe, care în jocurile 
anterioare fuseseră învinse 
(Elveția la Salonic și Portu
galia la București). La capă
tul celor 90 de minute, ta
bela de marcaj indica scor 
egal, 1—1, după ce, la pau
ză, „11“-le portughez a con
dus cu 1—0 prin golul în
scris de Eusebio (min. 40). 
Pentru echipa gazdă a mar
cat Kiinzli în min. 88.

In urma acestui rezultat 
clasamentul în grupa I se 
prezintă astfel:

ANUNȚASE ______ „
O SAPTAMINA BOGATA

Programul fotbalistic al 
săptămînii ce urmează cu
prinde 5 meciuri pentru 
preliminariile campionatului 
mondial: Italia — Țara Ga
lilor (marți 4 noiembrie la 
Roma) ; Ungaria — Irlanda 
și Austria — Scoția (miercuri 
5 noiembrie); Nigeria — Ma
roc (sîmbătă 8 noiembrie) și 
Polonia — Bulgaria (dumini
că 9 noiembrie la Varșovia). 
Două interesante partide a* 
micale se vor disputa la 
Ciudad de Mexico, unde 
echipa țării gazdă a campio
natului mondial primește re
plica selecționatei Belgiei, și 
alta la Amsterdam între re
prezentativele Olandei și 
Angliei. în Cupa europeană 
a tîrgurilor sînt înscrise, de

DERBY COUNTY
SI ARSENAL ÎNVINGĂTOARE 

LA SCOR

In campionatul Angliei 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Derby County a 
surclasat cu 4-^0 pe Liver
pool, în timp ce Arsenal 
Londra a învins cu 5—1 pe 
Crystal Palace. Alte rezul
tate : Wolverhampton — WB 
Albion 1—0 ; Everton — Not
tingham 1—0 ; Sunderland — 
Leeds 0—0 ; Chelsea — Co
ventry 1—0 ; Manchester — 
United Stoke City I—1; Tot
tenham — Sheffield 1—0; 
Burnley — Newcastle 0—1. 
După 18 etape, în clasament 
conduce Everton cu 32 punc
te, urmată de Leeds cu 24 
puncte (un joc mai puțin).

Cronicarii 
cialitate l-au ales pe Tommie 
Svensson fotbalistul anului, 
in urma comportării sale ex
celente în campionat și ca 
mijlocaș al naționalei suede
ze care, după cum se știe, 
s-a calificat pentru turneul 
final al campionatului mon
dial de fotbal din Mexic.

suedezi de spc

BRAZILIENII SE ANTRENEAZĂ 
LA ALTITUDINE

★

Joao Saidanha, antrenorul 
echipei de fotbal a Braziliei, 
se preocupă nu numai de vi
itorii adversari din CJd. pe 
care-i studiază în diverse 
partide, dar și de problema 
altitudinii mexicane. 
Saidanha a inclus în 
de antrenamente mai 
stagii „la înălțime",

FLORETISTELE ROMÂNIEI

In campionatul scoțian. 
Glasgow Rangers a dispus 
cu 3—1 de Dundee, iar Cel
tic a învins în deplasare cu 
4—2 pe Ayr United.

ALEMANNIA AACHEN 
CONTINUA SERIA NEAGRA

ÎNVINGĂTOARE LA TATA

Astfel, 
planul 
multe 
dintre

care ultimul (1—15 mai 1970) 
la Bogota, oraș cu o altitu
dine apropiată de cea a ca
pitalei mexicane. La Bogota, 
fotbaliștii brazilieni vor sus
ține un meci de verificare cu 
echipa Columbiei și probabil 
un altul cu cea a Ecuadoru
lui.

BUDAPESTA, 2 (Agerpres). 
— Proba de floretă feminină 
pe echipe din cadrul turneu
lui internațional de la Tata

FOREMAN IN SERIE!
olimpia de_box 
americanul de

(Ungaria) a fost câștigată de 
echipa României cu 3 vic
torii, urmată de U.R.S.S. cu 
2 victorii. Polonia 1 victorie 
și Ungaria 0 victorii. Selec
ționata română a învins 
15—1 echipa Poloniei, 
8—7 pe cea a U.R.SS. și 
14—2 echipa Upgariei.

cu 
cu 
cu

Formația Alemannia Aachen 
continuă să acumuleze eșecuri 
în campionatul vest-german 
de fotbal. In -ultima etapă, 
Alemannia a pierdut cu 1—5 
în fața echipei Borussia 
Moenchengladbach. O mare 
surpriză a furnizat echipa 
Herta BSC, care a învins In 
deplasare cu 2—1 pe Bayern 
Miinchen, în timp ce Schalke

GIMNAȘTII JAPONEZI
Palatul sporturilor din Mos

cova a găzduit întîinirea din
tre cei mai buni gimnaști so
vietici și japonezi. La mas
culin, pe locul întîi s-a cla
sat Zidzu Kenmotsu (Japo
nia) — 114,35 p. urmat de 
Aleksandr Maleev (U.R.S.S.) 
— 113,4 p, Sigeru Katsamatsu 
(Japonia) 113,05 p. In con-

Campionul 
la cat. grea, 
culoare George Foreman, a 
mai obținut o victorie ca 
profesionist, învingîndu-1 la 
puncte pe Roberto Davila 
(Peru), clasat între primii 10 
grei din lume după revista 
„ring Magazine". Foreman, 
neînvins în carieră, își în
scrie pentru prima oară în 
palmares o victorie la puncte 
ca profesionist i cele 7 întîl- 
niri susținute pînă acum Ie-a 
cîștigat înainte de limită.

800 DE MILIOANE DE AUDITORI Șl

MUNCHEN, 2 (Agerpres). 
— Poșta și televiziunea vest- 
germană au început de pe 
acum pregătirile în vederea 
Jocurilor Olimpice ce vor 
avea loc în anul 1972 la 
Mtinchen (R.F.G.). Se preve
de ca peste 800 de milioane 
de auditori și telespectatori 
din lumea întreagă să poată

Tiparul I.P. „Informația", »tr Hrezolanu ot 23—25, Bucuiești

TELESPECTATORI
URSARI J.0, DE
urmări întrecerile celei de-a 
20-a ediții a Olimpiadei de 
vară. Pentru a face față exi
gențelor unei deserviri rapi
de, vor fi instalate 41 ’e ca
nale de televiziune, 2 600 
cabluri radio, sute de linii 
de telex etc.

La dispoziția reporterilor 
sportivi se vor afla, la cen-

VARĂ 1972
trul de 
lefonice 
tua 1 milion de convoi oiri pe 
zi) și 210 aparate telex. Un 
birou poștal special va fi 
amenajat în satul oiimpic, 
unde vor locui 9 000 de spor
tivi și 3 000 de însoțitori ai 
acestora.

presă, 435 cabine te- 
(se vor putea efec-

JOCULUI DE ȘAȘKIMARII MAEȘTRI Al

Meciul pentru titlul mondial de 
șașk: (dame) a lua* srirș.t ia 
Moscova cu scorul de ll'i—l'i In

MAGME Șl ANQUETIL lN CONDUCEREA 
FEDERAȚIEI FRANCEZE DE CICLISM

PARIS, 2 (Agerpres). — 
Antonin Magne, de două ori 
cistigător al Turului ciclist 
al Franței (1931 și 1934) și 
timp de 25 de ani antrenor al 
echipei patronate de firma 
Mercier, a fost înlocuit cu 
I-ouis Caput, fost component 
al echipei naționale franceze. 
A. Magne împreună cu J. 
Anquetil au fost aleși în Co
mitetul de conducere al fede
rației franceze de ciclism.

favoarea marelui maestru
Riga. Andris Andreiko. Adver
sarul său, marele maestru Kuper- 
man. îți menține dreptul de a 
participa In anul 1970 la turneul 
candidaților.

In fotografie, cei doi adversari 
In cursul uneia dintre partidele 
decisive. In dreapta, campionul 
mondial A. Andreiko.

Foto : TASS

VAN SPRINGEL Șl AGOSTINHO 
CÎȘTIGÂ

„TROFEUL BARACCHI"

AU EVOLUAT LA MOSCOVA
cursul îeminin victoria i-a 
revenit gimnastei sovietice 
Olga Korbut — 74,85 p, se
condată de coechipiera sa 
Tamara Lazakovici — 74,65 p.

Tradiționala competiție ci
clistă „Trofeul Baracchi" 
disputată pe șoseaua Ber
gamo — Milano (120 km) a 
fost cîștigată de cuplul Van 
Springel (Belgia) — J. Agos- 
tinho (Portugalia) în 2 h 35:46 
(medie orară 46,220 km). Pe 
locurile următoare s-au cla
sat ; 2.
2 h 36:15,7 și 3. Merckx 
Bcifava în 2 h 36 1 53,2.

Motta — Ritter în

INTIMPJNAȚI
DE MANIFESTAȚII 
ANTI-APARTHEID

LONDRA, 2 (Agerpres). 
Primele antrenamente ale 
selecționatei sud-afrlcane 
de rugby (cunoscută sub 
numele de Springboks), 
care va întreprinde un 
turneu de trei luni in An
glia, au fost marcate de 
incidente. Un grup de 
manifestanți anti-apart- 
heid, purtînd pancarte în 
care era condamnată dis
criminarea rasială, a pă
truns pe terenul unde se 
antrenau rugbyștii sud- 
africani.

TELEX-TELEX-TELEX- TELEX- TELEX-TELEX
Campionatul mondial de yach
ting (clasa snipe), desfășurat la 
Luanda, a fost cîștigat de echi
pajul S.U.A. (Eearl Elms — Mike 
Shear) cu 12 p, urmat de Bra
zilia. Portugalia șl Suedia.

Turneul de tenis de la Attera- 
von (Țara Galilor) a fost cîștigat 
de Leiv Hoad, care l-a învins în 
finală cu 9—7, 6—1 pe Robert 
Hewitt. La simplu femei, Virginia 
Wade a întrecut-o 
pe Julde Heldman.

giel ți Iugoslaviei, contînd pen
tru „Cupa Regelui Suediei" pe 
teren acoperit. După prima zi 
scorul este egal : 1—1. Homber- 
gen l-a învins cu 7-5, 5—7, 7—5 
pe Franulovlci, iar Spear l-a în
trecut cu 4—6, 6—2, 10-8 pe
Gronckel.

CU 6—4, 6—4

6 zile de la 
conduce cu-

In cursa ciclistă de 
Frankfurt pe Main, 
piui Altig — Renz cu 67 p, urmat 
la un tur de Bugdahl — Kemper 
șl Post — Sercu.

Disputat la Paris, meciul inter
national masculin de handbal din
tre selecționatele Bulgariei și 
Franței s-a încheiat cu scorul 
de 17—12 (9—6) în favoarea spor
tivilor francezi.

Turneul internațional de tenis 
de Ia Casablanca i-a revenit aus
tralianului Tony Roche care l-a 
învins în finală cu 9—7, 6—3 pe 
olandezul Tom Okker. Pentru lo
cul trei americanul Riessen l-a 
învins cu 6—4, 6—4 pe francezul 
Barthfis.

■J
Echipa feminină italiană A. S. 
Vicenza a debutat victorioasă hi 
noua ediție a C.C.E. la baschet. 
In Berlinul ■ occidental, jucătoare
le italiene au întrecut cu 84—€0 
(39-32) echipa V.F.L. Lichtenrade.

La Gând se desfășoară meciul 
dintre echipele de tenis ale Bei-

Turneul internațional masculin 
de baschet de la Harkov a fost 
cîștigat de formația poloneză Wis- 
la Cracovia care, în ultimul meci, 
a învins cu scorul de 98—?4 e- 
chipa S.K. Harkov.

Trofeul Richmond la patinaj ar
tistic a revenit în acest an gaz
delor, a căror reprezentantă Pa
tricia Dodd (Anglia) s-a clasat 
pe primul loc, înaintea patina
toarei austriece Elisabeth Nestler.
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