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Timișoara au
de la Universitatea f 
debutat cu o victorie I
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„Cuplul" Ciutac-Trăznea a lăsat 
Rapidului, 
balonul la

apărarea 
va bloca 
A.S.A.—

în urmă toată 
Răducanu, insă, nu mai... glumește și 
picioarele lui Trăznea (Fază din meciul 

Rapid)
Foto : A. HARCO — Tg. Mureș

în pag. a 3-a comentariul nostru pe marginea(Citiți
Jocurilor disputate în etapa a X-a)

In campionatele diviziei A
de lupte greco-romane și libere

O etapă cu surprize
Ga București, Brașov, Lugoj, 

Vulcea, Tîrgoviște și Galați 
au avut loc, sîmbătă și du
minică, întrecerile penultimei 
etape a campionatelor diviziei 
'A de lupte greco-romane și 
libere pe echipe. In multe

culoase. Fotoreporterii au 
imortalizat pe peliculă zeci 
de imagini, unele mai „tari" 
ca altele. Astfel de întreceri 
am dori la fiecare etapă a 
campionatului, la fiecare re
uniune de lupte.

Gh. Berceanu (Steaua) in postură de... „porteur'. AI. 
(C.S.M. Reșița) privește spre saltea, incercind să evite

Foto : AUREL NEAGU
tușul

5 jocuri in Danemarca și Norvegia
Imediat după terminarea 

returului primei manșe a cam
pionatului național de hochei 
pe gheață, echipa reprezenta
tivă a țării noastre va pleca 
Intr-un turneu de zece zile 
peste hotare (16—25 noiem-

brie), pentru a susține 5 
jocuri amicale in Danemarca 
și Norvegia. Hocheiștii români 
au programate în cadrul aces
tui turneu inaugural de toam
nă două partide la Copenhaga 
și alte trei la Oslo.

Campionatul național de hochei

„FINE 
DEL PRIMO 

TEMPO"
-a terminat turul primei 

manșe a campionatului; 
plat, liniștit, fără răsturnări 
spectaculare de clasament, 

convulsii, fără emoții. Toți 
i trăit sau l-am privit neutri, 

la „fine del primo

I
I
I

grupe s-au înregistrat rezul
tate surprinzătoare. Iată re
latările de la această etapă.

UN ADEVĂRAT RECITAL 
IN SALA DIN CALEA 

PLEVNEI

Triunghiularul de greco-ro
mane Metalul București— 
C.S.M. Reșița—Steaua nu a a- 
tras mulți spectatori în sala 
clubului Steaua. De altfel, 
nici n-ar fi ? . ut loc. Dar cei 
prezenți au fost răsplătiți cu 
un veritabil recital de lupte. 
Gh. Berceanu, 1. Baciu, S. Po
pescu (Steaua), C. Popa, Gh. 
Nistor (Metalul) și V. Steo- 
pan (C.S.M.) au contribuit la 
realizarea unor partide exce
lente, folosind procedee teh
nice dintre cele mai specta-

Echipa clubului Steaua și-a 
impus superioritatea, cum 
era și de așteptat, în ambele 
partide susținute. Mai întii, 
a dispus de C.S.M. Reșița cu 
36—4 și apoi de Metalul cu 
18—6.

Întîlnirea steliștilor cu re- 
șițenii, deși încheiată Ia scor, 
a plăcut tuturor celor pre
zenți. Tinerii de la C.S.M. 
și-au' apărat șansele cu un 
curaj demn de laudă. Este și 
un merit al noului lor antre
nor, Nicolae Popescu, care a 
prezentat o formație complet 
remaniată, media de vîrstă 
fiind 19 ani.

Costin CHIRIAC
X

(Continuare in pag. a 2-a)

Sistemul de calificare [î 
pentru C.E. de baschet \ n 

trebuie revăzut U
Recentul campionat euro

pean, desfășurat la Neapole 
și Caserta, continuă să preo
cupe pe specialiștii baschetu
lui de pe continent. Comen
tariile vizează, însă, mai pu
țin noua ierarhie a celor mai 
bune team-uri masculine eu
ropene și se preocupă, îndeo
sebi, de eventuala schimbare 
a formulei de calificare.

Pe bună dreptate, o serie 
de reputați comentatori ca 
Pierre Tessier (L’Eqpipei. 
Marco Cassani (La Gazzetta 
dello Sport) sau Witold Sze- 
remeta (Przeglad Sportowy) 
au sesizat faptul că la această 
a XVI-a ediție au lipsit e 
chipe valoroase cum sînt cele 
ale Franței, Belgiei, R.D. Ger-

s-auîn locul loc 
formații mult mai 

ca acelea ale Sue- 
sau Ungariei

mane și 
prezentat 
modeste, 
diei, Greciei 
(clasată chiar pe locul VIII), 
iar acest lucru a dus la o 
«cădere a nivelului întregului 
campionat.

Tntr-un interviu acordat co
tidianului francez „L’Equipe", 
William Jones, secretarul ge
neral al F.I.B.Ă., a recunoscut 
slăbiciunile incontestabile ale 
actualului sistem de calificare 
pentru turne ’ final. El re
levă faptul că țările organi- 

' zatoare ale întrecerilor pre
liminare sînt net avantajate, 
și ca o dovadă oferă exem
plul calificărilor din acest an, 
in care doar Olanda (din cele

s
fără 
l-am

Acum, la „fine del primo 
tempo“, apreciind într-o privire 
retrospectivă forțele angajate în 
dispută și, mal ales, modul în 
care s-au înfruntat, ne vine să 
credem că atît jucătorii cît și 
antrenorii știau dinainte locul 
pe care-1 vor ocupa în final. 
Lipsită de „neprevăzut" și de 
„speranță", pentru cel ce privesc 
clasamentul de jos în sus, bătă
lia s-a angajat modestă, parcă 
simulată ca pentru o turnare ci
nematografică. Doar Agronomia 
și Dinamo au încercat, fără să 
reușească, să spargă un clasa
ment dinainte stabilit.

De altfel, totul a decurs prea 
repede. Aproape n-am observat 
că punctele se acumulează zil
nic definind o ierarhie presta
bilită. De la o totală Inactivita
te competițională; jucătorii au 
intrat direct în acest turneu, 
in care Joacă -zilnic, și Jn care 
noi, spectatorii, vedem cite trei 
meciuri pe zi. Este o ..avalan
șă- hocheisticâ in care nu știu 
dacă antrenorii mal pdt face a- 
naliza jocurilor, dacă mai pot 
remedia deficiențe tehnico-tac- 
tice. dacă jucătorii mai pot re
ține și aplica îndrumările pri
mite.

Trăim impresia că hocheiul — 
ca și fotbalul — ar fi mai 
..comestibil" in -doze*  dnminicale. 
cu intervale pentru reflecție 
corectură, cu pauze. în care 
alină durerile și speranțele 
timp să răsară

Desigur, marile competiții

se 
au

______ __ _ . europene și mondiale se desfășoară 
tot sub fdrma unor turnee gre
le. concentrate, dar ele sint pre
gătite prin luni de antrenament 
și zeci de meciun-test. Ele pre
supun o îndelungată continuitate 
competițională, in care se adu-.â 
energiile ce se cer cheltuite 
brusc, la momentul oportun.

E
ra un timp — unii dinire noi 
l-au trăit la vremea pasiunii 
adolescentine, alții l-cu apu
cat din auzite, de ici de colo, 
din ziare sau de aiurea — 
cind fotbalul se iuca pe tere

nuri ca drumurile de țară, brăzdate 
de răni odînci ale pămîntului, cu mingi 
primitive, umflate cu pompa împru
mutată de sub cadrul bicicletei, cînd 
jucătorii purtau tricouri de culoarea 
cenușei, uneori trecute cu dărnicie de 
la o vîrstă la alta, nu spre tradiție 
sau venerație, ci spre sfînta trebuință 
a nevoiașilor.

Echipele circulau, în modestia lor 
pecuniară, care cu ce apuca, iar spec
tatorii, venifi la flacăra unor pasiuni 
purificatoare, își usturau palmele aplau- 

’! pe gazon. -
Dar vremea a trecut, și nici nu se 

putea să fie altfel... Toate au evoluat 
și, bineînțeles, fotbalul n-a făcut ex
cepție.,.

WM-ul a trecut în cartotecile spe
cialiștilor și in memoria marilor supor
teri, chiloții lungi, pînă la rotulă, ai 
anilor ’30, au devenit candid subiect 
de maliție, s-a făcut, brusc, abstracție 
de „ulița cehă', cea fără de rival, iar 
centrările-ogivă și șuturile-uragan și-au 
ciștigat locul, meritat, in almanahul 
cu amintiri.

Repetăm, nici nu putea să fie altfel...
Cînd Armstrong a 

cind Barnard a băgat 
om inima pulsîndă a 
rege' a devenit — 
această devenire — un 
O religie cu cei mai venerați și huliți 
dintre zei. Fotbalul a părăsit epoca 
de aur și poezie — epocă naivă, 
chapliniană, în care cupa de șampanie 
își cobora capul, cu aceeași trufie, și 
la victorie și la înfrîngere — trecîrid 
într-alta. Mai realistă, zic unii, și cine 
să-i combată ?...

Pe măsura — firească în evoluție — 
a rafinării tehnicii, spectacolul sportiv 
a devenit, aproape, un pana al stadio
nului. Lumea care vine să vadă fot
bal — și cît de mare ® sufletul tri
bunelor de pretutindeni — vede adesea 
parodie, sau vede corrida, sau vede 
un spectacol trist, de umbre.

Cînd sute de polițiști pătrund, ta 
Viena, pe gazon pentru a calma spi
ritele prea încinse, cînd undeva in 
sudul Turciei tribunele sînt cuprinse de 
limbile roșii ele flăcărilor, cina o finală 
intercontinentală ca aceea de la buenos 
Aires — corolarul anual a tot ce ar 
trebui să aibă jocul acesta cu balonul 
rotund mai inteligent și moi nobil — 
trimite jucătorii acasă în cutiile albe 
ale ambulantelor, cînd arbitrii fug din 
infernul tribunelor, după ore de aștep
tare, cu elicopterul, cînd, fapt de ru
brică de senzație, anonimul Bozin de 
la Oltul Sf. Gheorghe pălmuieșle un 
arbitru — și cind toate acestea se 
iniîmplă sub ochii noștri cel mai ade
sea impasibili, ne dă tîrcoale îndoiala 
cea mare. îndoiala vizavi de rațiunea 
de a fi o aceluia din jocurile cu 
mingea rotundă care abdică, uneori, 
de la legile cele mai pămînleșii ale 
fair-play-ului.

Și toate asrea puteau — afirmația 
e, indubitabil, de necontrazis — să fie 
altfel...

Intre aceste coordonate, credem că 
a venit timpul să se pună capăt si
tuațiilor amintite, pînă cînd totul nu 
va fi prea tîrziu, pînă cînd din tot ceeo 
ce a fost sublimul spectacol al jocu
lui cu mingea nu va mai rămine decit 
trădarea spiritului sportiv însuși, 
pînă cînd, în fine, nu se va reduce 
totul la ceea ce atît de mult ii plăcu 
poetului să numească „legi murind în 
fire de păianjen...'.

I
 purificatoare, își usturau 

a'înd strădania celor de

i

» -V

oină- I
I
I
I

„CUPA METALUL"

ION CUCII-DIN
Competiția de dirt-track 

dotată cu .Cupa Metalul" a 
continuat duminică la baza 
sportivă din Pantelimon cu 
disputarea etapei a patra. 
Au luat startul alergători din 
cluburile Metalul București, 
Steaua și Voința Sibiu. 
Spectatorii prezenți au avut 
prilejul să urmărească între
ceri dinamice, palpitante. A 
învins din nou specialistul 
nostru nr. 1, maestrul spor
tului Ion Cucu (Metalul) care 
a trebuit însă să se între
buințeze serios pentru a-1 în
vinge în întîlnirea directă pe 
Romulus Jurcă (Steaua).

Clasamentul etapei: 1. Ion 
Cucu (Metalul) 11 p, 2. Ro
mulus Jurcă (Steaua) 11 p,
3. Al. ----------
4. C.
P, 5. 
Sibiu)

Manșa rezervată tineretului 
a fost cîștigată de talentatul 
Ion Anghel (Steaua), urmat

Datcu (Metalul) 10 p, 
Voiculescu (Steaua) 10 
I. Bobîlneanu (Voința 
8 p.

*

5 gazde ale respectivelor tur
nee) nu a reușit să-și asigure 
drumul spre Neapole.

„Părerea mea — afirmă dl 
W. Jones, este că grupele 
trebuie menținute, dar între
cerile din cadrul lor nu mai 
trebuie să se desfășoare in
tr-un singur turneu și pro
pun, in acest sens, stabilirea 
unui clasament prin jocuri 
tur-retur între toate partici
pantele din grupă. Desigur, 
se vor naște dificultăți de or
din financiar, dar cred că ele 
vor putea fi rezolvate priu-

A. V.

(Continuare in pag, a i-a)

LA DIRT-TRACK
buchetul națio-

Fundașul 
mocist Făgăraș 
(stingă) ta plonja 
in fața pucului, 
pentru a proteja 
poarta lui Dumi- 
traș. Fază din 
meciul derby 
Steaua —Uinamo 
(6—5), disputat 
duminică seara la 

Poiana Brașov I

I
I
I
I
i
i
i
i

călcat luna și 
în pieptul unui 
altuia, „sportul 
s-a recunoscut 
fel de religie...

i
i
i
i
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ISUB IMBATABIL Mihai BIRA BAGEAC

CLASAMENTUL

I
I

Ovidiu lOANiȚOAIA

1.
2.
X

I

• La finele unui sondaj dar cum rămine

de Martin Santa (Voința Si
biu) și Ion Spătărelu (Voința 
Sibiu).

AUREL PĂPĂDIE și 
FLORIN SANDU

— coresp. —

Steaua 
Dinamo 
Avintul 
Agronomia 
LJP.G.G.
Timava

47—14
25—13
18—16
17—19
8-24
2—31

cu practica
in școlile Brăilei și Galațiului • In teorie sintem 
0 „mină de aur" (nefolosită) in curtea unui liceu gălățean

I (73 la Brăila și lit

bază de mase in țara noasiră- 
Este un fapt cert, pe care ni
meni nu-1 contestă, și ceea ce 
este și mai surprinzător. toată 
lumea se mulțumește doar să-l 
constate. Sint acceptate motive, 
se caută justificări. dar practic 
nu se realizează -nai nimic. A- 
ceasta deș- in Întreaga țară e- 
xistă posib.m.ân naturale De care 
străina le invidiază, avem bazine 
speciale — poate nu suficiente — 
și instructori. antrenori special 
salarizați pentru această activi
tate.

începutul unei anchete mai 
largi, urmărind scopul de a de
termina cauzeie care generează 
această situație l-am făcut la 
Brăila și Galați. Două orașe ri
verane. cu mari posibilități in 
materie și chiar oarecare tra
diție. Să ne amintim doar de a- 
nualul maraton ce leagă cele 
două porturi dunărene, a cărui 
primă ediție trebuie căutată în 
urmă cu peste 49 de ani. de tra
diționalele serbări marinărești si 
curse populare, ce mobilizau pe 
timpuri sute și mii de inotâton 
de toate viratele.

fim de copii 
la Galați).

Prezența noastră in aproape 95 
de unități școlare, care însumea
ză aproximativ 19 9W de elevi. a 
stirnit un neașteptat interes. Pes
te tot. directorii — și unde aceș
tia nu puteau fi găsiți, profesorii 
șt chiar Învățătorii — au lost 
de acord cu scopul anchete'., fiin- 
du-ne de un real folos. Neavind 
o posibilitate practică de rea
lizare a unui test, ne-am bazat 
doar pe declarațiile voluntare ale 
fiecărui școlar, și in acest fel 
am putut calcula procentajele. La 
Brăila, sondind 1375» de «copii 
am primit 3 983 de răspunsuri a- 
firmative. iar la Galați, dm 29 741 
de elevi, doar 3 5M au declara» 
că știu să înoate ; exprimate in 
procente — 16 și. respectiv, 
la sută.

înarmați cu aceste cifre, 
fac inutil orice comentariu, 
purtat numeroase discuții, 
rlnd părerea conducătorilor 
unități școlare, ale cadrelor 
dactice direct angrenate în 
cesul de 
rații. Cu 
avind in 
concrete 
te de pe 
rea că întregul sistem prin car*  
s-ar phtea 
că spin di rea 
tineretului 
o serioasă 
școală.

care 
am 
ce
de 
di

pt®- 
educare a tinerei gene- 
atit mai mult, cu cil 
permanență exemplele 

ale multor țări aiviliza- 
glob. păstrăm convinge-

realiza inițierea și 
înotului în rînduril» 
trebuie să-și găsească 
bază de plecare ÎIA

UN VECHI SLOGAN ȘI...
PLICA SA

RE

CIFRELE SINT MAI MULT DE 
CÎT GRĂITOARE

Ideea unui sondaj pe 
.Ciți copii știu să inoale*  
toate școlile și liceele celor două 
municipii ne-a suris din primul 
moment. Mai ales cind am aflai, 
cu prețiosul ajutor al secțiilor 
judiciare din cadrul inspectorate
lor miliției, că mai in tiecare se
zon, dmtr-un număr îngrijorător 
de mare aj cazurilor de inec sini 
descoperite in medie cite 49—59. 
și că centrele de inițiere organi
zate cu multă grijă in fiecare 
localitate au fost frecventate. în 
1969 de pildă, de un număr u>-

Interesant, frapant chiar, 
rr.eroșî dascăli au opinat in

nu-
fa-

Activitate serioasă in bazinul acoperit
Desen de NEAGU RADULESCU

voarea tezei pe care o susținem. 
Mai mult, și la Inspectoratele mu
nicipale de învățămînt părerile 
aflate au fost similare. Vorba 
frumoase, idei înaintate și din 
păcate cam atît... Imensa majo
ritate a copiilor din două orașe 
portuare continuă să crească 
lipsiți de binefacerile și marii» 
satisfacții pe care le oferă soa
rele șl apa, cu infirmitatea pro
vocată de teama față de apă, o- 
ferind continuu jertfe marelui 
fluviu.

Ne sînt invocate motive peste 
motive, cauze mai mult sau 
mai puțin obiective, dar toate 
vizind transferarea unor atribuții 
elementare în sarcina unor alți 
factori; mai precis, nu de puține 
ori am primit răspunsul : „nu 
sint piscine șl ștranduri adecva
te ; conducerile organizațiilor 
sportive ar trebui să manifeste 
mai mult interes !“ Replica însă 
poate veni de la sine. în Brăila, 
de pildă, pe malul stîng al Du
nării se află un prețios bazin 
plutitor, foarte bine amenajat, 
cu instructori plătiți pentru ac
tivitatea de inițiere, care ar pu
tea atrage mii de copii într-un 
singur sezon. Cîți școlari au luat 
parte la cursurile din aceasta 
vară ? DOAR 75 ! Șl la Galați, 
după cum prea bine se știe, exis
tă de mai mulți ani un bazin a- 
eoperit unde s-ar putea desfășura 
chiar ore de educație fizică. Ei 
bine, știți cîți elevi se adună 
zilnic în jurul acestei piscine ? 
Cel mult 250. deși ea poate cu
prinde (cel puțin) un număr de 
4 ori mai mare.

Am ales două exemple, credem, 
suficient de concludente. Firește, 
am fi însă total nedrepți dacă 
nu am recunoaște că actuala

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a Za)
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în etapa a lll-a aGABARIT DEPĂȘIT!
Deseori, cînd gonești cu 

mașina de-a lungul șoselelor 
țării, țl se întîmplă să vezi 
uriași cu mai multe roți și 
pe care — avertisment demn 
de luat în seamă — scrie: 
„Atenție ! gabarit depășit.!“ 
Și, într-adevăr, instantaneu 
micșorezi viteza și treci cu 
grijă pe lîngă uriașii care, 
impasibili, netemători aș 
zice, înghit kilometri după 
kilometri.

De cîte ori văd uriași ai 
drumurilor pe care scrie: 
„Atenție il gabarit depășit 1*  
— îmi vin în minte forma
țiile noastre de volei și bas
chet, mai ales cele femini
ne. „Bjhe — veți zice dum
neavoastră —, dar ce legă
tură are una cu alta ?“

Iată, pe scurt, despre ce 
este vorba. Dacă te uiți la 
echipele noastre de volei și 
baschet — mai ales la cele 
feminine —, constați că, în 
general, jucătoarele nu au 
gabaritul, înțeles ca înălțime, 
pretins de aceste sporturi. 
„De ce ?“ — îmi pun între
barea ca orice nespecialist, 
iar singurul răspuns pe care 
sînt capabil să-l dau e cu
prins în următoarea formu
lare : antrenorii echipelor în 
cauză, cel puțin unii dintre 
ei, lucrează cu prea multă 
comoditate și fără orizont 
larg. Practica a dovedit că 
este infinit mai ușor să obții 
o pregătire relativ bună a 
jucătoarelor care nu au o 
înălțime prea mare. După un

I
an, un an și jumătate, ase
menea jucătoare pot fi uti
lizate cu bun randament în 
echipe dar, privind în an
samblu forța lor de joc șl 
varietatea aportului pe care 
pot să-l aducă formației, con- 
stați că acestea sînt limitate.

De ce nu se preocupă an
trenorii cu mai multă Insis-

tență de posibilele jucătoare 
de volei și baschet care dis
pun de „gabarit depășit ?“ 
Pentru că pregătirea acesto
ra necesită muncă mai în
delungată, mai tenace, mai 
plină de răbdare. în general, 
la începutul activității lor, 
comparate cu jucătoarele de 
volei și baschet dotate cu 
„gabarit obișnuit*,  celelalte, 
cele cu „gabarit depășit*,  par 
molîi, par neîndeminatice, 
par a nu avea mișcările geo
metrice sincronizate Consti-

tuția lor fizică dictează, la 
început, această situație. Și, 
•-a constatat șlințific fap
tul că, pentru pregătirea op
timă a unor asemenea ju
cătoare, sînt necesari doi-trei 
ani. Numai că este nevoie de 
răbdare, de seriozitate, plină 
de simțul răspunderii, de o 
optică îndreptată spre viito
rul ceva mai îndepărtat. De 
toate acestea este nevoie, în 
primul rînd, din partea an
trenorului.

Dacă echipele noastre fe
minine de volei și baschet 
ar avea mai multe jucătoare 
din ultima categorie, atunci 
și naționalele noastre, bene
ficiind de aportul celor mai 
bune dintre baschetbaliste și 
voleibaliste, ar scoate rezul
tate superioare celor de 
astăzi. Atunci, la confruntă
rile internaționale ale echi
pelor de baschet și volei fe
minine, adversarele naționa
lelor noastre ar avea și ele 
în fața ochilor formula pe 
care o citești pe unii uriași 
cu mai multe roți ce gonesc 
impasibili, suverani, pe șo
selele țării, formula simplă 
și eficace : „Atenție ! gaba
rit depășit!“

Dar, la soluționarea aces
tor probleme, cum spuneam, 
primii chemați să răspundă 
sînt antrenorii. Și ar fi tim
pul să răspundă mai cu 
temei.

Al. CAPRARIU

COPIII DL'NĂRII NU ȘTIU SĂ ÎNOATE ?
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(Urmare din pag. 1)
bază materială este nesatisfăcă
toare. In același timp, trebuie să 
fim de acord că nici cea exis
tentă nu este exploatată măcar 
la jumătate din nivelul posibili
tăților. Și spre întărirea celor 
spuse avem datoria de « pune 
în discuție situația bazinului 
acoperit din incinta liceului va
sile Alecsandri din Galați, care 
se aseamănă mult eu cel din 
Sibiu unde, în urmă cu 20 de 
ani, se antrenau loturile națio
nale de înot șl polo. Piscina, 
construită de mai bine de 30 de 
ani, este o adevărată mină de 
aur — caz unic în școlile din 
tara noastră — dar de aproape 
8 ani ea continuă să fie neex
ploatată pentru simplul motiv că 
în tot orașul nu se pot găsi 
două boilere necesare încălzirii 
apei I ? I Trist, dar adevărat...

L-am rugat pe noul director al 
liceului; Tănase Nejneru, 
dea cuvenitele explicații: 
cind am ocupat acest post 
un an) mă zbat continuu pentru 
a da in folosință bazinul. Am o- 
ferit mai multe soluții rezonabile, 
la care au contribuit chiar pă
rinții elevUor, dar m-am izbit 
de o rezistență acerbă din par
tea tuturor organelor consultate. 
Așa am ajuns la un proiect care 
ar costa, rețineți bine, S00 000 de 
lei. In fine, am acceptat, primind 
promisiunile că iucrarea va fi 
dusă Ia bun sfirșit. Ca a urmat? 
Grupul 1 Construcții din oraș, 
care răspunde de executarea ei, 
trebuia să înceapă lucrările din 
luna iunie, dar nu s-a făcut ni
mic pînă la începutul lui sep
tembrie. Apoi, s-a săpat un șanț, 
pe care-1 puteți... admira și dv. 
și cu asta basta ! Nimeni nu mai 
mișcă un deget...*  Iar elevii, al 
căror liceu va sărbători în au
rind centenarul, continuă să 
înoate în... promisiuni. De ce ?

PÎNA CÎND SCLAVI AI UNOR 
MENTALITĂȚI ÎNVECHITE?

mult învechite. Cu dteva 
și tot atîtea articole In presa lo
cală nu se poate realiza prea 
mult, și de aceea considerăm că 
o largă campanie trebuie pornită 
In primul rind din școală 
rectorii adjuncți, cu calitate» 
de conducători al unităților

«pn]lnuiu> ce ordin tehnic. Ac
centuăm asupra acestora întrunit 
la C.J.E.F.S. din Galați, de pildă, 
sportul de performanță 
acapareze întreaga 
Desigur, este lăudabilă 
de a pregăti și arunca In 
întrecerii sportive cit mai

tinde sâ 
preocupare, 

dorința 
focul 
multi

sâ ne 
„De 
(n.r.

Pe parcursul îndelungilor in
vestigații am ascultat și alte Jus
tificări, de cu totul altă natură. 
Nu puțini au fost profesorii, mai 
ales cei de educație fizică, care 
ne-au vorbit despre concepțiile 
unor părinți care se opun cate
goric ca odraslele lor să învețe 
să înoate. Teama cu totul nejus
tificată, pe de-o parte, greșita în
țelegere a modulul cum poate ti 
organizat timpul liber al copii
lor (cităm din spusele multor 
directori : „astăzi, la modă sînt 
orele de pian și franceză, nu 
înotul ! ? !“), pe de altă parte, 
ne sînt - în permanență amintite. 
Cît de simplu pot fi găsite uneori 
motive t

Adevărul este că propaganda 
pentru practicarea înotului este 
neînchipuit de slabă, metodele 
și mijloacele folosite fiind de

campionatului divizionar

Patru formații feminine
FEMININ
Petrolul Ploiești — Voința 

București 2206—2322 p.d. Cu 
toate că au evoluat pe arena 
proprie, ploieștencele au tras 
slab, toate sub 400 p d. Bucu- 
reștencele și-au depășit ad
versarele destul de comod, ti
vind în Cornelia Moldoveanu 
și Crista Szocs cele mai pre 
cise jucătoarei 449 p d, res
pectiv 429 p d. (C. AVERCH1- 
coresp.).

Metrom Brașov — Rapid 
București 2338—2353 p. d. Ra
pid s-a acomodat mai bine cu 
noua arenă a asociației spor
tive Metrom, decit gazdele, 
obținind o prețioasă victorie. 
Excelent s-au comportat de la 
Rapid Florica Lipușan (434 
p d — cu 6 bile în gol) și

Elena Cernat (429 p d — 3 
bile în gol). De la Metrom, 
Livia Rîstăman a doborit celo 
mai multe popice — 414/2.

Hidromecanica Brașov — 
Voința Tg. Mureș 2340—2424 
p. d. Brașovencele, datorită 
rezultatelor slabe obținute de 
unele jucătoare de bază, cum 
sînt Antuș (362) și Groza 
(378), au pierdut partida. Cele 
mai eficace jucăton. ale reu
niunii au fost Szemanyi (419), 
Fokovi (415) și Damo (419). 
toate de la Voința Tg. Mureș 
(C. GRUIA- coresp. principal).

Voința Constanța — Voința 
Cluj 2312—2234 p.d. Prima 
victorie a constănțencelor în 
divizie. In revenire de formă 
au fost jucătoarele Antono 
vici (408 p. d.) și Liță (407

învingătoare în deplasare
p. d.). De la clujence, doar 
Kelemen s-a impus, dar și ea 
cu un rezultat modest — 394 
p. d. (C. POPA-coresp. princi
pal).

C.S.M. Reșița — Laromet 
București 2487 — 2513 p. d. 
Ambele formaiții au evoluat 
bine, obținînd rezultate su
perioare. Reșițencele au con
dus pînă la perechea a treia, 
dar Maria Stanca a cedat E- 
lenei Trandafir la scor (419— 
465) și astfel inițiativa a tre
cut de partea bucureștencelor. 
(I. PLÂVIȚU-coresp.)

MASCULIN
Constructorul București — 

Olimpia Reșița 4986—5136 p.d. 
Jucînd pentru prima oară pe 
arena cu cele patru piste

0 duminică „grea

— Să nu se spună că noi, 
tineri înotători în bazin !
pionieri, pot aduce o contribuție 
esențială. Apoi, pilonii în jurul 
cărora trebuie să se Învlrteascâ 
Întreaga acțiune trebuie să fie 
profesorii de educație fizică și 
învățătorii. Iar In cazul grădini
țelor (o Inițiativă în embrion e- 
xistă deja la Galați) — educato
rii. Cu o îndrumare concretă și 
un permanent control din partea 
Ministerului Invătămintului șt 
Ministerului Sănătății, un prim 
pas se poate face în mod nrtn- 
tîrziat.

In sfirșit. din cercul factorilor 
de răspundere nu trebuie exclu
se conducerile organelor sporti
ve, cărora Ie revine sarcina de 
a lupta continuu pentru îmbu
nătățirea bazei materiale $1 a

Constructorul n-a putut

ăștia de la Dunăre, n-avem

Hotărlriie de ultimă oră 
ale F.I.R.A. privind calenda
rul internațional au determi
nat amputarea, în final, a 
turului campionatului națio
nal. creind un suspens fortuit 
în lupta pentru primul loc. 
Să ne conformăm deci eveni
mentelor. părăsind campiona
tul și îndreptindu-ne atenția 
spre 9 noiembrie, ziua debu
tului în noua sesiune de e- 
xamene pentru rugbvul nos
tru.

Așadar, duminică, prima 
reprezentativă a țării își va 
susține „colocviul de prac
tică*  în compania reprezenta
tivei R.F a Germaniei. întil- 
nire ce tradițional se dispută 
o dată la 2 ani. Evident, pri
ma șansă aparține XV-lui 
nostru, afirmație care se ba
zează pe argumentul unei 
superiorități valorice indivi
duale și a compartimentelor, 
pe c omogenitate menținută 
prin puținele modificări de 
formație și. în ultimă instan
ță. printr-o mai mare expe
riență competițională. De par
tea cealaltă, se așteaptă răs- 
Dunsul unor buni atleți me- 

-o bună condiție fi- 
iștienți ă terenul 

anreprezintă totuși 
:are. chiar dacă nu 

căs**ste  rele ma: bune cxpli- 
ii. există. Va trebui să ne 
entâm la dificultățile spo- 

>feră „construcția", 
altfel în fața unei 

f. pentru a nu 
a. va prefera o perma- 
îtă distrugere a atacului 

< așteptind eventuale 
i oropice

probleme ce se amplifică a- 
tunci cind pe lingă „A*  tre
buie să alegem tin ..B-* ce va 
fi opus celui francez.

în al doilea rind. privind 
lista aleșilor pentru Bticu- 
rești și intilnind numele lui 
Magois. Campaes. Lux. Dour- 
the. Paries. Carrere. Biliere. 
Dauga. Lassere. DargelĂs. 
Bergamasco. jucători eu „sta
te*  vechi în prima echipă a 
Franței, deducem că „B“-ul 
trimis constituie de fapt o 
rampă de relansare a acestor 
jucători spre „A“. Deci o e- 
chipă formată in majoritate 
din jucători trecuți prin multe 
„lupte grele*,  cărora li se o- 
feră posibilitatea unei reve
niri in „prima linie*,  unde 
sint cu mult mai aproape de 
„onorurile*  ce se acordă eroi
lor...

Ne așteptăm deci ca XV-le 
francez să încerce să joace 
din primul pină in ultimul 
minut, de la primul și pînă 
la ultimul jucător. în acest 
scop, au alcătuit un „cap*  de 
grămadă ..jucăuș*.  avindu-1 ca 
inițiator pe ..obuzul*  Lassere. 
în urma acestuia, cei doi 
„brazi*  de peste 2 m, Dauga 
și Estcve, promit să asigure 
un trunchi al pachetului ca
pabil să ducă o luptă în 5, 
in așa fel incit „cavaleria*  lui 
Carerre. eliberată, să fie tot 
timpul acolo de unde să re- 
inițieze eventuale atacuri sto-

pate. Privind „înapoi*,  aten
ția ne este atrasă de „tuna
rul*  Paries și de incisivii 
Dourthe și Lux, ce au promi
siunea unui permanent ajutor 
al fundașului Magois.

Ce opunem? Un pachet de 
înaintași puternic, placheur, 
cu o bună circulație în teren, 
interesat în mod special în 
protejarea balonului, dar cu 
o redusă personalitate în a- 
tac. Acestui pachet de forță 
i se alătură o linie a III-a 
(Fugigi, Pop, Prăsi) specula
tivă și plină de rafinament 
Se face însă simțită lipsa u- 
nui jucător înalt, capabil să 
susțină o luptă aeriană cu 
giganții Dauga și Esteve. O- 
mogenității și lucidității com
partimentului deschiderii îi 
sint absolut necesare prompti 
tudinea în apărare a centrilor 
și dublajul permanent al ari
pilor. Ținînd seama de forma 
actuală a „B“-ului nostru 
(probabil întărit cu un prin- 
zător de elită), de capacitatea 
sa fizică foarte bună, precum 
și de modul inteligent în care 
vor fi conduși în teren, spe
răm intr-un calificativ bun 
obținut in acest examen care, 
deși dificil, este util și stimu
lator pentru cei a căror pers
pectivă era barată de un 
„XV*  ce capătă tendințe de 
permanentizare.

Paul CIOBĂNEL

/

noi, 
emite pretenții în fața redu
tabilei formații reșițene, pier- 
zînd la o diferență de 150 de 
„bețe*.  Reșițenii, mai precisi 
decît jucătorii echipei gazdă, 
au preluat conducerea înce- 
pînd de la primul schimb cu 
un avantaj de numai 7 puncte, 
pe care însă l-au majorat 
după meciul dintre perechea a 
doua — D. Kridor (R) 929 
p. d. — I. Zamfir (C) 785 
p d — la o diferență netă de 
151 p. După înttlnirea schim
burilor trei, diferența dintre 
cele două echipe s-a mai re
dus, întrucît bucureșteanul 
Manole a obținut 816 p. d. 
față de cele numai 777 p.d. 
cît au realizat IRădulescu ș! 
Kadar, ambii pe postul nr. 3 
de la Olimpia. ~ ‘

Rafinăria Teleajen 
pid București 5127—5091 
Reuniune cu rezultate 
dește. Singurul sportiv 
a trecut de 900 p. d. a 
ploieșteanul Gh. 
notat cu 903 p.d.

C.F.R. Timisoara — Voința 
Cluj 4931—4906 p.d. După 
trei perechi, gazdele condu
ceau cu 63 de puncte, dar 
rezultatul clujeanului I. Ste- 
fucz (867) a echilibrat scorul. 
Pînă la urmă, însă, au cîștigat 
ceferiștii cu un avantaj de 
25 de popice doborîte. (A. 
PETRE-coresp.)

Gaz metan Mediaș — C.S.M, 
Reșița 5128—4821 p.d. Uriașa 
diferență (307 p) cu care au 
cîștigat gazdele se datorește 
faptului că medieșenii, toți 
cei șase, au jucat foarte bine; 
în schimb, de la oaspeți, doar 
Tismănaru și Deleanu au ob
ținut rezultate mai bune, 
cite 815 p.d. Cel mai bun 
punctaj de la învingători l-a 
realizat I. Ionescu — 919 p.d. 
(Z. RÎȘNOVEANU-coresp.).

Petrolul Ploiești — Voința 
Tg. Mureș 5230—4953 p.d. Pe
troliștii au cîștigat ușor o par
tidă în care au fost tot timpul 
net superiori. Cei mai bunii 

Dumitru — 916 (cu 2 bile 
gol), C. Vînătoru — 912 
și V. Nicolescu — 890 (3), 
la învingători, respectiv 

Soos — 867 (1) și L. Fodor 
866 (5) (FL. ALBU-coresp.)

★ 
partide-restanță 
III-a — Gloria 

U.T. Arad (f) și 
Cîmpina — Voința

(T. R.)
Ra- 
p.d. 
mo- 
care 
fost 

Silvestru,

C. 
în 
(1) 
de
C.

Cele două 
ale etapei a
București — 
Flacăra
București (m) — aminate din 
cauză că Gloria și Flacăra au 
jucători trimiși la un turneu 
în R.D. Germană, se vor dis
puta în zilele de 6, respectiv 
5 noiembrie.

remarca' 
mi relua 
sigbr-a’.

Fw indirectă. vs 
prin jocul ce! 
tionaia noastră 
bric) in com pa 
te- armatei br 
nate în

Daâ 
începe 
prunei 
rele ex. 
aceeari 
selectxr 
va întE 
data aceasta, int 
examen dificil, 
pusă in eridență 
multe cauze.

I- primul rind. 
Franța roate alege pent: 
ceeați z: trei selecționate, 
mai bună de 
sind ioc si netnulțumân: 
siJor (destui la număr', 
byul nostru are destule 
bieme in alegerea unui

•telor

Velodromul la sfirșit de sezontuși 
na 

noiem- 
cționa- 

iiee stațio- 
R F a Germaniei, 
sezonul internațional 
cu un „colocviu*  al 
re orezentati ve, ..ma- 

amen*  va avea loc in 
zi la București, unde 

■lata noastră secundă 
ni „B*-ul  Franței De 

■adevăr, un 
dificultate 

de mai

'*3'

timp ce 
la
ma 

cealaltă. 14- 
otni- 
FJg-

..A"
RF 
însă 
Co- 

din 14 decembrie.

In campionatele diviziei a
(Urmare din pag. 1)

în cea de a doua partidă a 
steliștilor, disputele au fost 
și mai pasionante. Metalurgis- 
tii bucureșteni nu au pierdut 
nici un meci prin tuș, servind 
o replică dîrză pretendenților 
la titlul de campion (în ul
tima etapă, campioana va fi 
decisă de meciul Steaua—Di
namo). Au întrunit sufragii 
unanime meciurile Gh. 
ceanu—I. Marin (cat. 52 
Șt. Ștefan—J. Prisada 
57 kg), I. Baciu—J. Cloț 
62 kg) și T. Bugariu—C. Popa 
(cat. 90 kg), primii (toți de la 
Steaua) ieșind învingători la 
puncte, da capătul unor pro
cedee tehnice excelent fina
lizate.

în sfirșit, partida Metalul- 
C.S.M. s-a încheiat cu victoria 
bucureștenilor: 26,5—5,5. în 
cel mai frumos meci, debu
tantul C. Popa (Metalul), care 
l-a înlocuit pe Șt. Stanciu, a 
obținut un tuș aplaudat la 
scenă deschisă în fața reți- 
țeanului N. Ghera. Tot prin- 
tr-un reușit tuș a pus capăt 
luptei și „greul*  Gh. Nistor, 
în primul său meci susținut 
în divizia A. Tînărul Nistor 
și-a fixat adversarul (G. 
Muia) cu umerii pe saltea. In 
urma unui salt cum rar se 
vede la categoriile mari de 
greutate. După meci, toți co
echipierii l-au felicitat căl
duros.

în nota reuniunii, arbitra
jele prestate de L. Bandi, 
Popes"U, 
Bobei

Ber- 
kg), 

(eat. 
(cat

Gh. Mihăilă și 
(toți din București).

C.
I.

P.S.
bului 
căsătoria luptătorului Eugen 
Iliipcă.

Seara, toată echipa clu- 
Metalul a participat la

TULCEA. Evoluția ciștigă- 
toarei tuturor edițiilor de 
pînă acum, la greco-romane, 
Dinamo București, a fost aș
teptată în localitate cu un in
teres maj r. Și dinamoviștii

sau Merckx, 
care adu< e 
de specta- 
el este cel

au răsplătit cum se cuvine 
așteptările. Ei au dezvăluit 
localnicilor frumusețea lupte
lor, atunci cînd sportivii nu 
caută, CU ORICE PREȚ, re
zultatul favorabil. Dintre ei. 
C. Turturea s-a întrecut pe 
sine, executînd o chinogramă 
a celor mai spectaculoase 
procedee tehnice.

Privind rezultatele, trebuie 
să menționăm surprinzătoa
rea înfrîngere a formației 
C.F.R. Timișoara din partea 
echipei tulcene. Iată, de alt
fel, rezultatele: Dinamo cu 
Pescărușul Tulcea 21,5—10.5 
și cu C.F.R. Timișoara 34—2: 
Pescărușul—C.F.R. 19—17.

I. TURSIE-coresp.

LUGOJ. în sala sporturilor 
s-au desfășurat două reuniunii 
una de greco-romane și alta 
de libere. In ambele triun
ghiulare s-au înregistrat sur
prize. .Astfel, Ia greco-romane. 
localnicii de la A.S.M.T. au 
terminat la egalitate cu Elec- 
troputere Craiova (16—16) și 
au învins pe Progresul Bucu
rești (19,5—17,5), iar la libere 
Rapid București a pierdut,la 
scor (9—23) tot în fața gar
niturii lugojene. Celelalte re
zultate tehnice: Electroputere- 
Progresul București 21—15 
(greco-romane), A.S.M.T__O-
limpia Satu Mare 29—11 și 
Rapi<j—Olimpia 19,5—16,5 (li
bere).

C. OEARU-coresp.

T1RGOVIȘTE, Steaua — 
C.S.M. Cluj—Metalul Tîrgo- 
viște au oferit un spectacol de 
calitate, echipa bucureșteană 
(multiplă campioană la li
bere) fiind prima vioară. Toți 
luptătorii militari s-au pre
zentat într-o formă foarte 
bună. Numeroșii spectatori 
prezenți în sala Metalul au 
aplaudat evoluțiile steliștilor 
și totodată victoria formației 
gazdă asupra celei clujene. 
Rezultate: Steaua cu C.S.M. 
Cluj 36—0 și cu Metalul Tîr-

goviște 25—11. Metalul — 
C.S.M. 295—19.5.
M. AVANU și S. CODKEANl 

corespondenți
BRAȘOV. O gală mai pu

țin reușită, cu 9 descalificări 
și multe partide de slab ni
vel tehnic. Astfel putem a- 
precia întrecerile grupei de 
greco-romane. la care au par
ticipat Steagul roșu Brasov— 
Dunărea Galați—Rapid Bucu
rești. Numai indulgența arbi
trilor a făcut ca numărul 
calificărilor să nu fie 
mare. Rezultate : Steagul 
cu Dunărea 18—10 și cu 
pid 12—12. Rapid—Dunărea 
18.5—13,5.

în cealaltă grupă, unde s-au 
intîlnit echipele de lupte li
bere Dinamo București—Mu
reșul Tg. Mureș — Steagul 
roșu Brașov, disputele au fost 
atractive, dînd cîștig de cauză

.luptătorilor brașoveni: Stea
gul roșu cu Mureșul 25—7 și 
cu Dinamo 24—12. Formația 
lui Fr. Boite a teerdut cu 
16.5—235 și in fața lai Di
namo. S-au evidențiat E. 
Cristian și L. Ambruș (Stea
gul roșu). L Vlădescu ți V. 
Boltaș (Dinamoi ți Șt. Simon 
(Mureșul).

C. GKl IA coresp principal

Nici un sport nu va ajunge 
să fie iubit dacă nu va avea 
idolii săi, performerii de cla
să. Și aceasta pentru faptul 
că nici in sport oamenii nu 
acceptă mediocritatea. Este 
privită cu îngăduință o căde
re de moment, dar nu este 
admisă o existență permanent 
plată, lipsită de strălucirea 
luptei pentru supremație. Fie 
că se numește Pele sau Du- 
mitrache, Tiriac 
el, idolul este cel 
zecile de mii 
tori in tribune,
care înflăcărează imaginația 
milioanelor de copii. Ie des
chide calea spre stadion, spre 
această lume fantastică a 
luptei cu tine însuți, eu cro
nometru!. cu adversarul.

Fără să fie o exagerare, so
cotesc că tocmai Lipsa aces
tor eroi constituie marea ca
rență a ciclismului nostru de 
pistă. Fără a exclude cele
lalte elemente care contribuie 
la menținerea mediocrității 
sale, râmin la părerea că pe
nuria de vedete autentice a- 
re o pondere considerabilă in 
acest stinjenitor statu quo, 
in această înghețare a per
formanțelor velodromului. 
Tribunele, altădată pline, sint 
acum — chiar și la princi

palele întreceri ale sezonu
lui — dezolante în lipsa lor 
de spectatori. Spre pistă nu 
vin decît foarte puțini copii, 
pentru că n-au sportivi de 
mare suprafață cărora să le 
urmeze exemplul. Dacă a- 
ceastă ramură a ciclismului 
supraviețuiește încă, dacă de 
bine de rău la startul între
cerilor se prezintă 30—40 de 
concurenți, dacă la întrece
rile internaționale de rangul 
doi mai putem face față — 
toate acestea se datoresc ab
negației cu care o serie de 
activiști muncesc necontenit 
pentru a nu lăsa să se stingă 
flacăra ciclismului de pistă. 
Din rîndurile lor mi-aș per
mite să citez doar numele an
trenorilor Iulian Gociman și 
Mircea Mihăilescu, adică ale 
acelor oameni care de decenii 
luptă cu tot felul de dificul
tăți. dar nu cedează nici o 
clipă. Ar mai fi de adăugat 
si substanțialul sprijin pe ca- 
re-1 acordă clubul sportiv 
Steaua, atît prin intermediul 
secției de seniori, cît și prin 
activitatea de ridicare a ca
drelor tinere în această ra
mură a sportului cu pedale, 
în rest. însă, puține lucruri 
bune de spus...

Ce s-ar putea spune despre

des- 
mai 
roșu
Ka

GALAȚI. Luptătorii brăileni 
au fost performerii triunghiu
larului. realizind și o surpri
ză de proporții- Ei au între
cut pe cel de la Progresul 
București, o echipă care as
piră la until din locurile frun
tașe ale clasamentului diviziei 
de libere. Rezultate: Progre
sul Brăila cu Progresul Bucu
rești 24—16 și cu Dunărea 
Galați 20—20. Progresul
București—Dunărea 23—17.

T. SIRIOPOL-coresp.

Capitala și-a desemnat 
campionii la ciclocros

STRIGOII
de H. IBSEN

C U

BEATE FREDANOV
ȘTEFAN CIOBOTARAȘU

VIRGIL OG AȘ ANU
ELENA

DAN
CARAGIU

HERDAN
în curLid la

TEATRUL BULANDRA

După „Cupa Voința*  și 
„Cupa Steaua", ciclocrosiștii 
fruntași din Capitală au a- 
vut posibilitatea, din nou — 
de data aceasta în mod ofi
cial — să-si măsoare forțele, 
duminică dimineața, cu pri
lejul campionatului munici
pal. Desfășurate pe o vreme 
splendidă, in Jurul stadionu
lui Metalul din șos. Panteli- 
mon. întrecerile au oferit nu
meroșilor spectatori, presărați 
pe intreg parcursul, o luptă 
pasionantă. încheiată cu re 
zultate de o bună valoare teh
nică. Traseul, extrem de difi
cil, a constituit un handicap 
serios pentru toți concurenții. 
Secvența cea mai palpitantă 
din tot filmul întrecerilor 
ne-a fost oferită de disputa 
avansaților. La această cate
gorie au luat startul un nu
măr de 22 ciclocrosiști. Prota
goniști se anunțau: Marin Io
niță (cîștigătorul celor două 
cupe). Vasile Selejan (cam
pionul de anul trecut), pre
cum și G. Negoescu — ani
mator în competițiile desfă
șurate pînă la finală. Arun- 
cînd în luptă toate forțele și 
cunoștințele lor, concurenții 
au oferit o cursă entuzias- 
mantă, la capătul căreia în
vingător a ieșit G. Negoescu 
(Steaua). O evoluție intere
santă, plină de peripeții, a a- 
vut Marin Ioniță. După ce In 
turul II se situa pe locul 2, 
el cade pe o pantă abruptă 
în următorul tur. rămînînd al 
14-lea. A urmat o lup
tă acerbă cu secundele și 
concurenții, pentru ca în fi-

nai Marin Ioniță să treacă 
linia de sosire pe locul 4. 
REZULTATE TEHNICE : se
niori (8 ture — 18 km): 1. G. 
Negoescu (Steaua) 41:12. 2. B. 
Stanca (Dinamo) 41;27, 3 D. 
Ferfelea (Voința) 44:12, 4. Ma
rin Ioniță (Dinamo) 44:14; 
junior! I (6 ture — 14 km):
1. I. Ajoghin (Șc. sp. 2) 33:30,
2. S.
34:02, 
35:17;
km): 
sp. 2)

Brezeanu (Șc. sp. 2)
3. N. Gavrilă (Steaua) 
juniori II (4 ture — 9 
1. V. Murineanu (Șc. 

21:58. 2. M. Ferfelea 
(Steaua) 22:19. 3. S. Cristian 
(Șc. sp. 2) 23:16; semicurse 
(2 ture — 5 km): M. Pascu 
(Șc. sp. 2) 11:37; oraș (1 tur 
— 2,5 km) 1. Țigănilă (Uni
rea Giurgiu) 5:50.

Gheorghe DINU

A încetat din viață unul 
dintre pionierii sportului cu 
pedale din țăra noastră, prof. 
Constantin Aslan. Sportiv, 
încă de la începutul acestui 
secol, promotor al ciclismu
lui în România, întemeietor 
al unor cluburi provinciale, 
antrenor și activist sportiv, 
permanent îndrăgostit de 
„mica regină*,  prof. Constan
tin Aslan a contribuit efec
tiv, timp de aproape 7 dece
nii, la răspîndirea și dezvol
tarea ciclismului în rînduri-

clubul sportiv Dinamo, de 
pildă? în plină glorie, Tache 
Petre, M. Voinescu și alții au 
fost obligați să abandoneze 
deoarece secțiș își restrîngea 
activitatea; în loc să afecteze 
motocicletele disponibile pen
tru dezvoltarea probei de de- 
mifond cu antrenament me
canic (cea mai spectaculoasă 
din ciclismul de pistă) clubul 
le-a Vîndut unor persoane 
particulare; chiar și mecani
cul secției refuză să sprijine 
ciclismul de pistă 1 în sfirșit, 
ar mai trebui amintit că nici 
alte cluburi sportive din Ca
pitală (Voința, Olimpia), ca să 
nu mai vorbim de cele pro
vinciale, nu afectează pistei 
cuantumul de grijă necesar.

O mare parte din vină pen
tru situația precară în care 
se află velodromul românesc 
o are federația de speciali
tate. Activul F.R.C. n-a con
trolat și îndrumat așa cum 
se impunea cluburile, secții
le și antrenorii. Nu s-au luat 
măsuri drastice pentru curma
rea risipei de materiale. Ani 
întregi, o serie de antrenori 
și sportivi plafonați au trăit 
„o viață dulce*  fără să-i în
trebe nimeni dacă sumele de 
bani pe care le consumă sînt 
justificate de rezultate, de 
munca pe care o desfășoară.

Dacă nici acum, în ceasul 
al 12-lea, nu se pune capăt 
inadmisibilei nepăsări cu ca
re este privit ciclismul de 
pistă, dacă nu se unesc e- 
forturile pentru realizarea 
planului de măsuri (elaborat 
cu cîțiva ani în urmă) pri
vind redresarea velodromului, 
dacă fondul și pista nu-și 
da mîna pentru salvarea 
clismului — atunci totul 
fi pierdut.

Velodromul românesc 
tradiție. El este capabil
dea performeri, idoli sportivi 
care să reînvie tribunele ele 
la Dinamo și interesul pentru 
acest frumos sport. Totul este 
să ne punem în slujba lui ac
tivitatea noastră, să-l popu
larizăm. să-i acordăm în per
manență sprijinul, astfel ca 
dîndu-i noi impulsuri să se 
poată impune la campionate- • 
le mondiale.

vor
ci-
va

are 
să

Octavian AMZA 
arbitru internațional

le tineretului. La 79 de ani 
el continua să se ocupe ac
tiv de acest sport, să-i dedi
ce nenumărate ore, șă se 
gîndească la noi posibilități 
pentru ca sportul cu pedale 
să se reînscrie pe o linie 
ascendentă.

Dispariția dintre noi a pro
fesorului Constantin Aslan 
reprezintă o grea pierdere 
pentru ciclismul românesc.

Înmormîntarea are loc as
tăzi la cimitirul Dărmănești 
(Piatra Neamț), la ora 14.
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Arbitrii meciurilor etapei 
a Xl-a a diviziei A

• „U**  CLUJ — FARUL : 
A. Bentu (București), ajutat 
la linie de Tr. Cruceanu și 
J. Opriți (ambii din Arad).

O PETROLUL — DINA
MO BACĂU: S. Mureșan 
(Turda), ajutat la linie de 
V. Topan și I. Cîmpeanu 
(ambii din Cluj).

S-A PĂȘIT ÎN A DOUA TREIME A ÎNTRECERII. in apărarea fair-play-ului
• STEAGUL ROȘU — 

C.F.R. CLUJ: C. Bărbulescu, 
ajutat la linie de I. Hrisafi 
și F. Coloși (toți din Bucu
rești).

Zilele (citește etapele) se 
succed dar nu se aseamănă 
în această ediție de campio-' 
nat, care, de duminică eeara, 
a pășit în cea de-a doua trei
me a sa.

Devenise, într-adevăr, a- 
proape o regulă ca o serie 
de echipe situate în plutonul 
fruntaș (F. C. Argeș, Rapid, 
Dinamo Bacău) să nu cedeze 
cu una cu două pe terenuri 
străine și iată-le acum pe tus
trele cum se întorc la Pitești, 
în Giulești și Bacău fără un 
punctișor cu care să-și men
țină intact măcar moralul, 
factor și el de prim «din în 
dificila dispută pentru supre
mație.

Erau cumva, și nu se știa, 
cam șubrede treptele pe care 
Rapidul și F.C. Argeș le ocu
pau pînă în prezent pe scara, 
să-i zicem, a valorilor ?

Parcă așa s-ar deduce, pînă

la alte probe contrarii. In ar
ma victoriilor recoltate in 
dauna argeseEilor și ferovia
rilor de către ultimele două 
clasate. A. S. Armata Tg. Mu
reș și Politehnica Iași.

Ch privește pe Dinamo Ba
cău, acest 0—4 cu care a ca
potat la Constanța are forța 
să răstoarne iluzii, transfor- 
mînd acei 4—0. de la Oradea, 
într-un rezultat cu totul ac
cidental, greu repetabil și a- 
fectîndu-ne, dintr-un punct 
de vedere, mai neplăcut chiar

COMENTARIUL NOSTRU

erent de r. orse-e 
sau de locul pe

Dacă e așa,
e rău!

In cronica meciului Farul- 
Dinamo București; ca șl la „e- 
courile» de miercurea tre
cută scriam că Sasu a făcut 
întindere în mln. 2 de joc. 
Cel puțin gesturile sale erau 
evidente (s-a apucat cu mîna 
de picior, l-a frecat perma
nent șl șchiopăta). Cine putea 
să bănuiască altceva? Meciul 
abia începuse...

Iată, însă, că vineri dimi
neață. Intr-o convorbire tele
fonică avută cu antrenorul 
BAZIL MARIAN (criticat de 
noi că l-a menținut în te
ren pe Sasu accidentat), a- 
cesta a ținut să ne comunice 
următoarele: „Datorită fap
tului că meciul de tineret a 
Început cu un sfert de oră mai 
tirziu, din lipsa altui loc co
respunzător, echipa n-a avut 
timp suficient să facă Încălzi
rea, existînd deci pericolul u- 
nor... întinderi. Dar la Sasu 
n-a fost vorba de așa ceva. 
La pauză l-am întrebat dacă 
mal poate juca și el a de
clarat că a început să se mai 
încălzească. Adevărul era in
să altul. El a avut unele 
probleme familiale șl, sub pre-

' " accidentării, a căutat 
“ ‘ con-

po- 
jol

tre

joc.

textul 
să-și ascundă lipsa de 
centrare în joc, slabul 
tential psihic. Marți și 
a făcut antrenamente și nu a 
acuzat nici o durere la pi
cior. Să se fl vindecat așa de 
repede? Cu această ocazie 
trebuie să spunem că nu e 
prima dată ci ud Sasu Încear
că să păcălească clubul șl fot
balul”. Publîcind declarația 
antrenorul ui Marian. consi
derăm necesară elucidarea a- 
cestul caz, în aparentă minor, 
dar care ascunde de fapt ca
rențe serioase de ordin mo
ral. Dacă, într-adevăr. Sasu 
nu a fost accidentat și scenele 
sale au avut ca scop 
inducerea în eroare a 
întreg 
te de 
bului 
tuația

deett contraperformanțele în 
serie ale formației campioa
ne. Căci, în timp ce la U T A. 
„maladia" e cronică (scorul 
de la Varșovia, 0—8 cu Le- 
gia, prevestindu-1 cumva și 
pe acest 0—6),
Di’namo Bacău ne încumetam 
să Vedem prima formație ro
mânească în stare să treacă, 
în sfîrșit, și de al treilea tur 
într-o competiție europeană 
oficială.

Să fie peste puterile dina- 
moviștilor 
jocuri — 
bișnuit — susținute 
Oslo, la mijloc de 
mînă ?

Așa s-ar părea.
Și atunci perioada 

rupere a campionatului 
etapa de mîine) ar trebui fo
losită cu chibzuință de către 
antrenorii Valeriu Neagu și 
Constantin Rădulescu, apelîn- 
du-se Ia mijloacele cele mai 
indicate în scopul refacerii e- 
nergiilor cheltuite în jocuri.

Zăbovind încă puțin la Di
namo Bacău, să reținem și a- 
mănuntul îmbucurător că in
ternaționalul Dembrovschi a 
făcut la Constanța... opinie se
parată (de restul coechipieri
lor), comportîndu-se la înăl
țimea unui component al e- 
chipei naționale. Cronicarul 
meciului respectiv i-a acordat 
băcăuanului nota 9, permițîn- 
du-ne nouă, astfel, să-1 inclu
dem în echipa etapei' în linia 
de atac, 
tricolori, 
trache.

în echipa

băcăuani aceste 
peste programul o- 

Skeid 
săptă-

cu

de între- 
(după

care-1 c
I-anc 

bene, și la 4—O). pe fundași 
păzind cu strictețe pe jucă
torii arădeni din linia întii. 
pe Ghergheli repiiindu-se, con
form indicați’:or. în sprijinul 
apărării imediate.

Cit despre Dumirrache. Lu
cescu, Sălceanu și Prrcălab ? 
Bine orchestrați de Radu 
Nunweiller (din ce in ce mai 
lucid în importantul său rol 
de dispecer), înaintașii dina- 
moviști au dat duminică un 
adevărat recital. aflîndu-se 
mereu în mișcare și aiegînd, 
prin sincronizare perfectă, 
cea mai bună soluție. Excep- 
tind pe Sălceanu, un jucător 
sobru dar foarte util, ceilalți 
trei componenți ai liniei de a- 
tac au fost fiecare în parte un 
virtuoz: Pîrcălab — prin curse
le slalom efectuate pe aripa 
dreaptă (uneori strecurîndu-se 
printre trei adversari), Luces
cu — prin infiltrările deru
tante, prin fantezie, prin e- 
ficacitate, în sfîrșit Dumi- 
trache — prin plasament, de
tentă șl un inegalabil simț al 
porții.

Este îmbucurător pentru noi 
să constatăm o bună formă 
sportivă la toți acești „trico
lori", Radu Nunweiller, Du- 
mitrache, Lucescu, care la 16 
noiembrie vor apăra culorile 
țării în decisiva partidă cu 
Grecia, din preliminariile 
campionatului mondial ; după 
cum e neplăcut să aflăm cum 
un alt jucător al naționalei 
se comportă mai slab, fiind 
factorul principal care a dus 
la înfrîngerea propriei sale e- 
chipe. Este vorba, desigur, de 
Răducanu despre care sub
semnatul a mai scris în a- 
ceste coloane, după jocul 
Steaua — Rapid. Cite gre
șeli (mari, evidente) — ne 
întrebăm — ar mai trebui să 
comită portarul feroviar pen
tru ca antrenorii Rapidului 
(și, desigur, și ai naționalei) 
să ia măsurile de rigoare ?

G. NICOLAESCU

.DA

O parte dintre spectator--: 
prezent: la meciul Steaua — 
Universitatea Cluj au fcwt 
tșemulțtnniți rfr.rf arbitrul 
Iosif Ritter l-a eunrtat de 
pe teren pe Tătare II I*ta  
cum motivează cood * ’
jocului hotărirea sa :
sein două avertismente jucă
torului bucurestean. ur.ul pen
tru lovirea adversarului, al
tul pentru vociferări; ei a 
comis, in continuare, r. a 
treia infracțiune, faultiad 
iarăși : regulamentul nu nt-.-ar 
fi îngăduit o altă decizie ; ia 
fond. Tăteru s-a eliminat 
singuri*.  Și trebuie recunos
cut că tinărul jucător e cam 
atins de morbul indiscipli
nei. Ce a urmat pînă la sfîr- 
șitul partidei a fost depri
mant pentru acei care spor
tivitatea nu-i doar un cuvint 
de tinichea, bun de rostogo
lit pe buze cir.d vrei să treci 
drept om .subțire*.  Huiduieli 
și expresii scoase din drojdia 
limbajului la adresa arbi
trului. Atitudini de foc șl 
pară cînd un jucător clujean 
comitea un fault de joc. Dar 
cînd se schimbau subiectul 
și obiectul faultului.

doar 
unul 

stadion,- credem câ es- 
datoria conducerii clu- 
Farul să analizeze si- 
cu toată răspunderea...

Constantin ALEXE
La o săptămînă după 

în timp! are, Sasu a 
în formația

p.s. 
această _____
apărut din nou 
Farului. Iar în partida cu Di
namo Bacău el a jucat bine. 
Oare s-a vindecat atît de re
pede? Se pare, mal degrabă, 
că antrenorul Bazll Marian 
a avut dreptate! în acest caz, 
însă. îi 
trenorului ____
bare: folosirea lui Sasu 
meciul cu Dinamo Bacău 
stltuie, oare, sancțiunea 
care acesta o merita cu 
sosipță?

punem șl noi an- 
Marian o între- 

în 
con- 

pe 
pri-

alături de alți doi 
Lucescu și Dumi-

★
Vorbind despre Lucescu și 

Dumiirache, am ajuns și la 
evoluția dinamoriștilor bucu- 
reșteni a căror echipă — prin 
comportare și rezultate — a 
început să se detașeze net in 
întrecerea celor mai bune for
mații ale țârii. Primul simp
tom elocvent l-am avut cu o 
săptămînă în urmă, cînd ele
vii Iuf Nicușor și Șt. Stăncu- 
lescu au cîștigat la Constanța 
(o victorie în deplasare, după 
500 de zile), următoarea măr
turie a potențelor lor actua
le am avut-o acum două zile, 
cînd noul lider al clasamen
tului a zdrobit, literalmente, 
pe U.T.A. N-o mai fi U.T.A.. 
este adevărat, echipa de ar.ul 
trecut, dar faptul nu poate a- 
nula niște merite. în pri
mul rînd, acela de a aborda 
cu SERIOZITATE, pe ÎN
TREAGA DURATĂ, orice

Mindru- portar la
Unirea Minăstirea

Mai mulți cititori ai zia
rului ne-au întrebau în ulti
mul timp, unde dispărut**  
portarul Mindru.

Obț inind dezlegare de la 
clubul Progresul, unde a ac
tivat peste 10 ani, Mindru 
s-a transferat la Unirea Mî- 
nâstirea, formație care acti
vează în divizia C, seria a 
IlI-a.

aceiași întemeiat*

F« 
ta

La ce s-o fi cindmd Tătarii după ce a fost eliminat de 
teren ? Noi sperăm că acest tinăr ți înzestrat ucător se 

atașa, treptat, de spiritul sportivități
Foto i T. MACARSCin

ca și cea meritaîă de bucu- 
reșten: in prima repriză. 
Recunoacind. in mod spor
tiv, jostețea deciziei, jucăto- 
-» de ia Steaua nici nu au 
pcocestat ncăcar la tnm din 
nea 51. Arbitrajul lui Ritter 
a fost apreciat ferm, la sfir- 
șit. și de către observatorul 
federal V. Mărdarescu. Me
ciul a tos*  moale, fără scriș- 
nete și parcxiȘme. spre lau
da loc. toți jucătorii compor- 
tîndu-se. in genere, sportiv. 
Numai cineva înfeudat unui 
tiranic sentiment de club ar 
putea incrimina arbitrajul, 
țări sâ-si dea seama că se 
divulgă și se acuză. Suporte
rii echipei Steaua ar avea 
dreptul să-si manifeste de
cent nemulțumirea față de 
jocul dezolant al echipei, 
pentru capacitatea ei scăzu
tă. Dar observăm că esen
țialul nu le suscită interesul. 
Insatisfacțiile lor și-au găsit 
supapă de eliberare in drep
tul arbitrajului. E reacția 
cea mai facilă, proprie su
biectivismului exacerbat. Ce
le petrecute țin de educația 
sportivă precară, proprie 
unei minorități a publicului 
nostru de pe stadioane, pe 
care presa a denunțat-o cu 
fermitate în ultima vreme. 
Această sinceritate se cuvi
ne continuată pînă cînd spi
ritul fair-play-ului nu va mai 
fi uzurpat de nimeni.

R. B.

• JIUL — POLITEHNI
CA : I. Boroș, ajutat la li
nie de I. Ritter și L. Fe- 
rentzl (toți din Timișoara).

• U.TJL. — A.S. ARMA
TA : O. Anderco (Satu Ma-
re), ajutat la linie de G.
Fărcașu (Satu Mare) Și c.
Silaghi (Baia Mare).

• RAPID -- CRIȘUL : G.
Birsan, ajutat la linie de V.
Liga și O. Turcitu (toți din
Oslâți).

Campionatul echipelor 
de tineret-rezerve

1. Crișul 10 8 1 1 21—10 35'7»
Z. Din. Bacău 10 6 0 4 23—13 29*/f
3. Din. Buc. 10 5 0 5 22—12 26
L Steaua 9 5 2 2 15—13 24’7i
5. U.T.A. 10 4 3 3 13—12 24
6. .U" Cluj 10 5 1 4 14—14 23
7. Farul 10 4 3 3 15—16 22’7i
8. Jiul 10 4 2 4 14—17 21
9. St. roșu 10 3 3 4 14—15 19

10. Politehnica 10 4 1 5 12—14 19
11. Petrolul 8 3 3 2 11— 9 17r/«
12. A.S. Armata 10 2 4 4 13—19 lG’/«
13. C.F.R. 10 2 4 4 10—17 15
14. Univ. cv. 10 2 3 5 10—14 14
15. F.C. Argeș 10 2 2 6 7—16 11V>
16. Rapid 9 2 2 5 6—15 11

Golgeterii campionatului 

diviziei A
8 GOLURI : Tătaru II și Voi- 

nea — 2 din 11 m (Steaua), 
Oblemenco (Univ. Craiova), 
Dumiirache (Dinamo Buc.).

7 GOLURI : Dobrln — 2 din 
11 m (F.C. Argeș), Neagu (Ra
pid) ;

6 GOLURI : Creiniceanu 
(Steaua), D. Ene (Dinamo Ba
cău) ;

5 GOLURI : Nuțu — 1 din 
11 m (F.C. Argeș), Sălceanu 
(Dinamo Buc.), Gyorfi (Steagul 
roșu) ;

4 GOLURI : Dembrovschi —
I din 11 m (Dinamo Bacău), 
Barbu și Adam — 1 din 11 m 
(,,U“ Cluj), Domide (U.T.A.), 
Radu (F.C. Argeș), Peronescu 
(Jiul), Sasu (Farul), Naghi 
— 2 din 11 m (A.S. Armata) ;

3 GOLURI : Tufan (Farul), 
Lucescu și Dinu (Dinamo Buc.), 
Libardi și 1. Constantin (Jiul), 
Leretcr și Axente (U.Ț-A.), 
Dincuță și Grozea — 2 din
II m (Petrolul), Prepurgel 
(F.C. Argeș). Florescu și Pes- 
caru (Steagul roșu), Moldo- 
veanu (Politehnica), Lupescu 
(Rapid) ;

2 GOLURI : Băluță (Dinamo 
Bacău), Naidin (Jiul), Kun II, 
Suciu. Daraban. Cociș și Kas- 
sai (Crișul). Ciutac (A.S. Ar
mata). M. Popescu, Soos și 
Soo (C.F.R.), Neagu, Bălan și 
Dașcu (Univ. Craiova), Ange-

lescu și Straț (Rapid), Roșu 
(F.C. Argeș), Dumitriu HI 
(Steaua), Kallo, Badea și Ologu 
(Farul), Lupulescu (Politeh
nica) ;

l GOL : Dumitru (Rapid), 
S. Avram și Koszka (Farul), 
Sima, Moț, Petescu și Fl. Du
mitrescu (U.T.A.), Jercan (F.C. 
Argeș), Cotormani și Marines
cu (Jiul), Cuperman și Simio- 
naș (Politehnica), Strimbeauu 
(Univ. Craiova), Necula, Balint 
și Jamaisehi (Steagul roșu), 
Bungău, Oprea, Munteanu și 
lordache („U“ Cluj), Trăznea 
(A.S. Armata), E. Naghi, Har- 
șani, Arnoțchi, Cefan și Săt- 
măreanu II (Crișul). Ghergheli, 
Doru Popescu și Frățilă (Di
namo Buc.), Stănescu, Moraru 
și Bădin (Petrolul), AI. Vasile 
și Stîncel (C.F.R.), Vătafii și 
Bugiubel (Dinamo Bacău), Ște- 
fânescu și Negrea (Steaua) :

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

*

LOTO • PRONOSPORT
CIȘTIGATORII AUTOTURISMELOR PRIN TRAGERE LA SORTI 

Șl EXCURSIILOR ATRIBUITE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 21 OCTOMBRIE 1969

Categoria a VIII-a : 5 auto
turisme prin tragere la sorți: 
1 FIAT 
Eugenia 
1 VOLGA 
din Oțelul 
VA 1300 - 
București ; 1 RENAULT 
Major — David Teodor 
București ; 1 ZASTAVA
— Grosu Cătălina din Bucu
rești.

Categoria a IV-a: 35 ex
cursii a 1 loc în .Turcia 
autocarul (circa 8 zile) și 
ferența în numerar pînă 
5.000 lei : 1. 3iro Maria 
Arad ; 2. Enache Popa, corn. 
Păiușeni, jud. Arad ; 3. Misir 
Ștefan — Tg. Ocna ; 1. Cor- 
duneanu C. Dumitru — corn. 
Stănceni, jud. Botoșani ; 5. 
Bocskor Petru —Poiana Bra
șov ; 6.
Gheorghe 
Brașov ; 7.
Gheorghe — 
jud. Brașov ; 8. Mihailovici 
Wily — Brăila; 9. Bianu
Manole — Brăila ; 10. Dancso 
Aladar — Cluj ; 11. Sobotici 
Petrică — Constanța ; 12.
Grigorescu Stana — Constan
ta ; 13. Mocaru Romeo — 
Constanța ; 14. Cumpănașu
Nicolae — Tg. Jiu ; 15. Țîr- 
dea Victor — eoni. Cortejul 
de Sus, jud. Hunedoara ; 16. 
Nagy Carol —■ Baia Mare ; 
17. Hâzi Aurelia — Sighi
șoara ; 18. Subțirelu Ana — 
Piatra Neamț ; 19. Ionescu
Dumitru — Ploiești ; 20. Tu
dor Mihalachi — Ploiești ; 
21. David D. Ion — Vălenii 
de Munte ; 22 Balogh Mihai
— Satu Mare ; 23. Buta
Gheorghe — Vatra Dornei ; 
24. Bleajă I. Marin — corn. 
Slobozia Mîndra, jud. Teleor
man ; 25. loniță Ion — com. 
Niculițel, jud. Tulcea ; 26.
I.uca Ispas — București ; 27. 
Sloișor Aurelia — București ; 
28. Năseanu Psevolod — 
București ; 29. Gratagliano N. 
Mircea — București ; 30. Bră- 
dățan Dimitrie — București ;■ 
31. Nicola Ion — București ;

1800 — Meleșteu 
din București ; 
— Biirger Mihai 
Roșu; 1 ZASTA- 

— Dullo Iosif din
10 

din 
600

CU 
di- 
la

Pădurice Adrian 
Ghimbav, jud. 
Dragomir C. 

Tohanii Vechi,

IN DIVIZIA C, FRUNTAȘELE SE MENȚIN PE POZIȚII
Seria I

Fulgerul

Petrolul

MinerulIași
1—1 (1—1)
Gura Humorului 
Cimpulung 4—0

K Mrtilur.
Șistul 11 3 5 3 7—12 11

ia. Rulmentul li 5 15 15—23 )1
ÎL Gloria CFR 11 <15 lt—13 18
12. Unirea 11 3 3 5 14—22 3
1J. S.U.T. 11 3 2 C 7—12 8
14. Loco

motiva 11 2 2 7 8—13 C
ÎS. Dunărea 11 13 7 11—25 5
IC. Petrolul 11 1 S—23 2

Petrolul

Gloria C.F.R. 
Buzău. Metalur- 
Unirea Focșani, 
Ancora Galați, 

_____ _______ Dunărea Brăila, 
Petrolistul Boldești — Electronica 
Obor. Rulmentul Birlad — A.S.M. 
Tecuci.

ETAPA VIITOARE : 
Berea — Locomotiva Adjud. Chi
mia Oraș Gh. Gheorghiu-Dej — 

Metalul Plopeni. "
Galați — Metalul 
gistul Brăila — 
S.C.T. Galați — 
Șoimii Buzău —

Caraimanul Bușteni — Si
rena București 0—0

T.U.G. București — Chimia 
Turnu Măgurele 2—1 (0—0)

Dacia Pitești — Petrolul 
Tîrgoviște 2—1 (1—1)

(Corespondenți : T. Năsta- 
se. M. Bizon, C. Filip, Gh. 
Apostolescu, D. Denghel, V. 
Zbarcea, P. Peană și 
țeanu).

CLASAMENT

Vulturii textila Lugoj — Electro
motor Timișoara. Unirea Orșova
— Steagul roșu Plenița, Minerul 
Bocșa — Minerul Motru, C.F.R. 
Caransebeș — Energetica Tr. Se
verin, Victoria Tg. Jiu — Dună
rea Calafat. Furnirul Deta — Vic
toria Caransebeș. U.M. Timișoara
— Metalul Topleț.

Radu, I. Toma, R. Pop, S. 
Vasile și Gh. Cotrău).

I. Fe-
Seria a Vl-a

32. Constantinescu 
București ; 
Gheorghe 
Zancu Viorica 
35. Radulescu 
București.

CONCURSUL 
NAL PRONOEXPRES 

DIN 9 NOIEMBRIE 1969
La 9 noiembrie 1969. Ad

ministrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează un 
nou concurs excepțional 
Pronoexpres, ia care se atri
buie în număr NELIMITAT : 

camere

Ion —
33. Buzea Ion 

■ București ; 34.
— București ; 
Constantin —

EXCEPȚIO-

apartamente cu 3
(confort gradul I) și dife
rența în numerar 
100.000 lei,
2 camere (confort gradul 1) 
și diferența in numerar pînă 
la 75.000 lei, autoturisme 
DACIA 1100 și SKODA 1000 
M.B., precum și premii fixe 
in bani și de valoare va
riabilă.

Pentru stabilirea numerelor 
cîștigatoare se vor efectua 5 
extrageri de cite 7 numere 
din 45, în două faze. în to
tal se extrag 35 de numere. 
Se atribuie premii pe 6 ca
tegorii. Se cîștigă și cu 3 nu
mere din 7.

pînă la
apartamente cu

pro- 
sîm-

DE

ULTIMA ZI pentru 
curarea biletelor este 
bâtă 8 noiembrie 1969.

UN NOU PREMIU
100.000 LEI LA PRONO

EXPRES
PREMIILE CONCURSULUI

PRONOEXPRES Nr. 44 
DIN 29 OCTOMBRIE

EXTRAGEREA I : Catego
ria I : 1 variantă a 100.000 
lei ; Categoria a Il-a : 119 a 
1.037 lei ; Categoria a IlI-a : 
3.319,5 a 34 lei.

EXTRAGEREA a II-a ; Ca
tegoria A : 4,5 variante a
20.974 lei ; Categoria B : 177 
a 533 lei ; Categoria C : 3.284 
a 29 lei.

Premiul de
fost
BULZAN din

100.000 lei a 
obținut de TEODOR 

Arad.

Penicilina Iași — 
Dorohoi 2—1 (1—3)

C.F.R. Pașcani — 
Moinești 2—1 (1—0)

Nicolina
Comănești

Minerul
— Rarăul 
(2-0)

Minobrad Vatra Dornei — 
Letea Bacău 1—0 (1—0)

Constructorul Piatra Neamț
— Textila Buhuși 2—1 (0—1) 

Victoria Roman — Textila
Botoșani — aninat

(Corespondenți : V. Diaco- 
nescu. V. Apostol, St. Cosla- 
che, D. Kolohan. P. Spac. C. 
Nemțeanu).

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE : NI colina 
Iași — Rarăul Cimpulung. Texti
la Buhuși — Minerul Gura Hu
morului. Textila Botoșani — 
C.F.R. Pașcani, Minobrad Vatra 
Dornei — Penicilina Iași. Mine
rul Comănești — Foresta 
ceni. Petrolul Moineștl — 
ria Roman. Letca Bacău - 
gerul Dorohoi.

1. Nicolina !• 7 1 2 22—11 15
2. C.F.R. 10 6 1 3 19— 7 13
3. Foresta 10 < 1 3 19—18 13
4. Letea 11 5 2 4 28—11 12
5. Victoria 3 5 13 27—18 11
6. Textila Bl 9 5 1 3 B— 3 11
7. Minerul C. 13 4 3 3 14—IC 11
8. Petrolul 18 4 2 4 12—12 18
3. Rarăul 11 4 2 5 11—22 18

13. Minobrad 18 4 1 5 8—17 9
11. Constructorul 11 3 2 6 14—21 8
12. Penicilina 18 4 8 6 3—27 8
13. Minerul G.H. 18 3 1 6 13—17 7
14. Textila Bh. 3 3 8 8 14—18 €
15. Fulgerul u 3 » : 17—38 6

Făiti-
Victo-
- Ful-

Seria a Il-a
Dunărea Brăila — Gloria 

C.F.R Galați 0—0
Metalul Buzău — Metalur

gistul Brăila 1—0 (G—0)
Petrolistul Boldești — Pe

trolul Berea 3—0 (1—0)
Metalul Plopeni — S.U.T. 

Galați 3—0 (2—0)
A.S.M. Tecuci — Chimia 

Oraș Gh Gheorghiu-De] 6—0 
(4—0)

Electronica Obor — Unirea 
Focșani 4-f-0 (1—0)

Ancora Galați — Rulmen
tul Bîrlad 2—0 (1—0)

Locomotiva Adjud — Șoi
mii Buzău 2—0 (0—0)

(Corespondenți : Gr. 
M. Dumitru, N. Dincă, 
năsescu, V. Doruș, D. 
nescu, V. Ștefănescu 
Stan).

Rizu, 
I. Tă- 
Diaco-
Ș’ E.

2—
2—

CLASAMENT
1. Metalul P. 11 7 3 1 25— 5 17
3. Șoimii 11 5 5 1 17— 8 15
3. Petrolistul 11 6 3 2 15— 6 15
4. Electronica 11 G 2 3 26— 9 14
5. Ancora 11 6 2 3 19— 9 B
6. Chimia 11 6 2 3 16—12 14
7. Metalul Bz. 1i 6 1 4 18—12 13
8. A.S.M.T. 11 5 2 4 19-12 12

Seria a IlI-a
Celuloza Călărași — IM.U. 

Medgidia 2—0 (1—0)
Mașini unelte București — 

Petrolul Videle 0—1 (0—0)
Cimentul Medgidia — Voin

ța București 0—0
Laromet București — Ma

rina Mangalia 1—0 (0—0)
Olimpia Giurgiu — I.C.A.B. 

Arcuda 3—1 (2—0)
Electrica Constanța — Teh- 

nometal București 0—1 (0—1)
Delta Tulcea — Unirea Mî*  

năstirea 2—0 (2—0)
ȘN. Oltenița — I.T. Con

stanța — nedisputat
(Corespondenți : I. 

O. Guțu, R. Avram, 
du. P. Bnrcin, C. 
L Turșie).

ETAPA VIITOARE •- Caraimanul 
Bușteni — I.R.A. Cîmpina, Pro
gresul Balș — Dacia Pitești. Chi
mia Turnu Măgurele — Carpati 
Sinaia, Comerțul Alexandria — 
Unirea Cimpulung Muscel, T.U.G. 
București — Autobuzul Bucu
rești, Petrolul Tîrgoviște — Pra
hova Ploiești; Flacăra roșie Bucu
rești — Sirena București, Pro
gresul corabia — Unirea Drăgă
șani.

1. Autobuzul 11 8 2 1 22— 7 18
2. T.U.G. 11 7 2 2 22—11 16
3. Comerțul 11 8 0 3 18—13 16
4. Caraimanul 11 5 5 1 13— 9 15
5. Carpați 11 5 5 1 17— 9 15
6. I.R.A. 11 7 1 3 15—11 15
7. Chimia 11 5 2 4 16—10 12
8. Flacăra 11 4 3 4 12— 9 11
9. Sirena 11 3 5 3 11—11 11

10. Prahova 11 3 3 5 17—15 3
11. Unirea D. 11 4 0 7 15—18 8
12. Progresul C. 11 1 6 4 10—19 8
13. Unirea C. 11 2 3 6 14—22 7
14. Progresul B. 11 2 2 7 7—22 6
15. Petrolul 11 1 3 7 9—19 5
16. Dacia 2 0 9 8—27 4

Seria a V-a

A.S.A. Sibiu — Tehnofrig 
Cluj 1—0 (0—C)

Arieșul Cimpia Turzii — 
Victoria Călan 4—1 (2—1)

Aurul Brad — Minerul 
Teliuc 2—1 (1—1)

Soda Ocna Mureș — Inde
pendența Sibiu 3—1 (2—1?

Arieșul Turcia — Industria 
sîrmei Cimpia Turzii 0—0

Minerul Baia de Arieș - 
Știința Petroșani 1—1 (1—1)

Metalul AiUcl — Minaur 
Zlatna 0—1 (0—1)

Minerul Ghelar — Mure
șul Deva 1—0 (0—0)

(Corespondenți: Gh. To- 
pîrceanu, P. Tonea, M. Su
san, Gh. Tăutan, S. Popa, 
I. Abrudeanu, I. Sotnogyi și 
Fi. Oprița).

CLASAMENT
1. Someșul
2. Constr.
3. Gloria

11 7 2
11 7 1

2 17- 8 lfi
3 18- 9 15
3 26-10 1411 6 2

4— 5. Victoria 11 G 2 3 20-11 14
4— 5. Dermata 11 6 2 3 18- 9 14

6. CIL Sighet 11 6 2 3 19-11 14
7. CIL Gherla 11 5 2 4 14-11 12
8. Unirea 11 4 3 4 20-14 11
9. Chimistul 11 4 2 5 16-16 10

10—11. Bihoreana 11 3 3 5 10-14 9
10—11. Dinamo 11 3 3 5 9-13 9

12. Metalul 11 4 1 6 11-18 9
13. Foresta 11 2 4 5 11-22 8
14. Dacia 11 2 4 5 8-21 8
15. Bradul 11 4 0 7 8-25 8
16. Topitorul 11 2 1 8 10-23 5

ETAPA VIITOARE Dinamo
Zalău — Dacia Oradea, Victoria 
Cărei — Metalul Salonta, Some
șul Satu Mare — Bihoreana Mar
ghita, C.I.L. Sighetul Marmației — 
Dermata Cluj, Chimistul Baia 
Mare — Topitorul Baia Mare, 
C.I.L. Gherla — Gloria Bistrița, 
Bradul Vișeu — Foresta Năsăud, 
Unirea Dej — Constructorul Baia 
Mare.

Achim, 
F. San- 
Popa și

Medgidia — Delta Tulcea, Petro
lul Videle — I.M.U. Medgidia. 
Mașini unelte București — Teh- 
nometal București, Electrica Con
stanța — Unirea Mănăstirea, La
romet București — Voința Bucu
rești, I.C.A.B. Arcuda — I.T. 
Constanța. Celuloza Călărași — 
Olimpia Giurgiu, Marina Manga
lia — S.N. Oltenița.

CLASAMENT
L Celuloza 11 J 2 2 14— 7 16
?. Delta 11 5 3 3 18—12 13
X I.M.UJ4. 11 4 5 2 10— 6 13
4. Cimentul 11 5 3 3 10— 9 13
5. Tehnometal 11 5 2 4 17—10 12
6. Unirea 11 5 2 4 18—17 12
7, Electrica 11 6 0 5 10—10 12
8. Laromet 11 5 2 4 14—15 12
9. Mașini 11 4 2 5 17—13 10

1». S.N.O. 10 3 4 3 11— 8 10
11. Olimpia n 3 4 4 11—11 10
12. Voința ii 2 6 3 13—15 10
ÎL Petrolul ii 4 2 5 11—16 10
ÎL I.T.C. 10 3 3 4 9—12 9
ÎL Marina u 3 1 7 15—16 7
16. Arcuda ii 2 1 8 13—31 5

ETAPA VIITOARE Cimentul

Dunărea Calafat — Unirea 
Orșova 5—0 (1— 0)

Metalul Topleț — Progre
sul Strehaia 2—1 (2—1)

Electromotor Timișoara — 
Victoria Tg. Jiu 3—1 (2—0)

Energetica Tr. Severin — 
Minerul Lupeni 2—1 (0—0)

Victoria Caransebeș — Mi
nerul Motru 2—0 (1—0)

Furnirul Deta — U.M. Ti
mișoara 0—0

Minerul
Caransebeș 3—2 (2—0)

Steagul
Vulturii textila Lugoj 2—! 
(1-1)

(Corespondenți : Șt, Zvig- 
nea, C. Avram, Șt. Marton, 
Gh. Manafu, M. Mutașcu, N. 
Sor'nea, I. Sanfiroiu și 
lea).

CLASAMENT

1. Minaur 11 7 2 2 19- 6 16
2. Arieșul T. 11 6 4 1 12- 4 16
3. Minerul G. 11 5 3 3 13- 9 13
4. Metalul 11 4 4 3 15- 5 12
5. Mureșul 11 4 4 3 15-13 12
6. Ind. sîrmei 11 5 1 5 13-10 11
7. Arieșul C.T. 11 5 1 5 15-12 li
8. Soda 11 5 1 5 13-16 11
9. Aurul 11 5 1 5 13-18 11

10. Știința 11 4 2 5 10-10 10
11. Victoria 11 4 2 5 15-17 10
12. Minerul T. 11 4 2 5 11-15 10
13. Independenta 11 4 2 5 9-14 10
14. A.S.A. Sibiu 11 3 2 6 8-13 8
15. Minerul B.A. 11 3 2 6 10-19 8
16. Tehnofrig 11 3 1 7 5-15 7

ETAPA VIITOARE : Soda Ocna 
Mureș — Minerul Baia de Arieș, 
Minaur Zlatna — A.S.A. Sibiu, 
Mureșul Deva — Victoria Călan, 
știința Petroșani — Arieșul Cîm- 
pia Turzii, Tehnofrig Cluj — Au
rul Brad, Metalul Aiud — Arle- 
șul Turda, Industria sîrmei Cim
pia Turzii — Minerul Ghelar, In
dependența Sibiu — Minerul Te
liuc.

Bocșa

roșu Plenița
•2

I. Ju-

Seria a IV-a
Flacăra roșie București — 

Unirea Cimpulung Muscel 
2—0 (1—0)

Comerțul Alexandria — 
Carpați Sinaia 2—1 (1—0)

Progresul Corabia — Pro
gresul Balș 1—1 (0—1)

Prahova Ploiești — Auto
buzul București 0—0

Unibea Drăgășani — I.R.A. 
Cîmpina 5—1 (2—0)

CLASAMENT

1. U.M.T. 11 1 1 3 20- 9 15
2. Minerul B. 11 6 2 3 18-10 14
3. Victoria C. 11 6 2 3 17-12 14
4. Vict. Tg. Jiu 11 6 1 4 20-16 13
5. Vulturii 11 5 2 4 31-18 12
6. Minerul L. 11 5 2 4 20-10 12

7-8. Electromotor 11 5 2 4 15-16 12
7-8 . Steagul 11 5 2 4 14-15 13
9. C.F.R. 11 4 3 4 23-14 11

10. Energetica 11 4 3 4 15-20 11
11. Furnirul 11 5 1 5 14-26 11
12. Minerul M 11 5 0 6 11-12 10
13. Dunărea 11 4 1 6 23-21 9
14. Metalul 11 4 1 6 17-31 9
15. Unirea 11 2 2 7 11-23 6
16. Progresul 11 1 3 7 14-30 5

ETAPA VIITOARE : Minerul
Lupeni — Progresul Strehaia,

I

Seria a VU-a
Dermata Cluj — Chimistul

Baia Mare 5—1 (3—0)
Bradul Vișeu — Bihoreana 

Marghita 1—0 (0—0)
Foresta Năsăud — Victoria 

Cărei 2—2 (2—1)
Constructorul Baia Mare — 

C.I.L. Gherla I—0 (0—0)
Gloria Bistrița — Dinamo 

Zalău 4—0 (2—0)
Topitorul Baia Mare — So

meșul Satu Mare 1—2 (0—1)
Dacia Oradea — Unirea 

Dej 2—2 (0—1)
Metalul Salonta — C.I.L. 

Sighetul Marmației 1—2 (0—0)
(Corespondenți . M. Victor, 

A. Ghilezan, D. Nistor, P.

Seria a VIII-a
Chimia Făgăraș Vitro- 

metan Mediaș 5—0 (1—0)
Carpați Brașov — Torpedo 

Zărnești 2—1 (1—1)
Metalul Copșa Mică — Me

dicina Tg. Mureș 7—1 (1—1)
Oltul Sf. Gheorghe— Lem

narul Odorheiul Secuiesc 
2—1 (2—0)

Unirea Cristuru Secuiesc — 
Tractorul Brașov 9—3 (0—1)

Colorom Codlea' — Chimia 
Orașul Victoria 2—1 (1—1)

Chimica Tîrnăveni — Mi
nerul Bălan 1—2 (0—0). S-a 
jucat la Reghin.

Viitorul Gheorghieni — 
Avîntul Reghin 2—1 (2—0). 
S-a jucat la Sf. Gheorghe.

(Corespondenți : B. Stoi- 
ciu, T. Maniu, M. Faliciu, 
Gh. Briotă, V. Lorintzi, N. 
Sccelcanu, L. Maior i B. 
Gheorghe).

CLASAMENT
1. Tractorul 11 8 1 2 28- 3 17
2. Oltul 11 8 1 2 25- 5 17
3. Colorom 11 8 1 2 20-15 17
4. Chimia F. 11 7 1 3 23- 9 15
5. Lemnarul 11 7 0 4 28-15 14
6. Metalul 11 5 2 4 21-12 12
7. Chimia V. 11 5 1 5 16-17 11
8. Minerul 11 5 1 5 17-20 11
9. Carpați 11 3 4 4 10-11 10

10. Chimica 11 5 0 6 16-18 10
11. Torpedo 11 3 2 6 19-16 8
12. Vitrometan 11 3 2 6 15-23 8
13. Unirea 11 3 2 6 12-23 8
14. Avîntul 11 3 2 6 12-23 8
15. Viitorul 11 3 1 7 8-30 7
16. Medicina 11 0 3 8 7-33 3

ETAPA VIITOARE OIeial Sf.
G'heorghe — Colorom Codlea, Vi- 
trometan Mediaș — Minerul Bă
lan, Tractorul Brașov — Avîntul 
Reghin, Metalul Copșa Mică •— 
Chimica Tîrnăveni, Viitorul Gheor
ghieni — Torpedo Zărnești, Lem
narul Odorheiul Secuiesc — Car
pați Brașov, Chimia Orașul Vic
toria — Unirea Cristuru Secuiesc, 
Medicina Tg. Mureș — Chimia 
Făgăraș.



a in lume
Trimisul nostru specia! la Praga, Aurelian BREBEANU, transmită

Voleibalistele învinse după 5seturi
in primul meci la Dinamoviadă

Lumea hocheiului trăiește 
momentele de efervescență 
ale unui nou start în sezo
nul internațional. Printre su
biecte de comentarii se gă
sesc — cu argumente pro și 
contra — ecouri la hotărîrea 
Congresului L.I.H.G., care a 
avut loc în vară, în orășelul 
elvețian Gran-sur-Sierre. Du
pă cum se știe, reprezentan
tul Federației de hochei pe 
gheață din Canada, Dawson, 
a propus atunci ca la viitoa
rele campionate mondiale să 
fie admiși și hocheiști pro
fesioniști. El a cerut legife
rarea includerii în campio
nat a 12 profesioniști, însă

Turneul de baschet 
de la Leningrad
în cadrul turneului in

ternațional masculin de 
baschet de la Leningrad, 
Ț.S.K.A. Moscova a în
vins cu scorul de 100—37 
(43—27) formația M.A.F.K. 
Budapesta. în turneul fe
minin, Trud Leningrad a 
dispus cu 71—50 (34—20) 
de formația Slavia Sofia.

cu echipa României

imperfecțiuni 
explicația ne- 
a faptului că 
în care nu au

anul acesta în prima 
Dacă adăugăm fap- 

învinsele au demon- 
multe

Din Paris ne-a scris — ieri 
— arbitrul de box, B. Robert. 
Reputatul nostru oficial a vi
zionat de curînd, la „Palais 
des Sports", meciul profesio
nist dintre Cohen Nessim și 
Jean Claude Bouttier, dispu
tat în limitele categoriei semi- 
mijlocie, pe distanța de 10 
reprize. Partida — arbitrată 
de vechea noastră cunoștin
ță, dl. Gondră, a entuziasmat 
pe cei 5000 de spectatori și 
s-a încheiat la egalitate. La 
fotoliile de ring (prețul: 100 
de franci), printre alți spec
tatori se numărau Georges 
Carpentier (fost) campion mon
dial la semigrea), Maurice 
Chevalier, Bourvil, Azna
vour...

în legătură cu apropiata 
întîlnire dintre selecționatele 
Franței șî României (ce se va

N. Gîju în echipa
României pentru
meciul de box

cu franța
Pugiliștii români se pregă

tesc intens în vederea me
ciului pe care-1 vor susține la 
22 noiembrie la Saint Brieu» 
cu echipa Franței. Antreno
rul Ion Popa va alinia urmă
toarea formație probabilă! M. 
Aurel, C. Ciucă, A. Dumi
trescu, N .Gîju, P. Dobrescu, 
C. Cuțov, V. Silberman, I. Co
vaci, Gh. Chivăr (Al. Năstac), 
I. Constantinescu și I. Alexe.

Me- 
recor- 

deți- 
Ritter,

Bracke reia
•

Ciclistul belgian Ferdinand 
Bracke va încerca din nou, 
joi, la Ciudad de 
xico, să doboare 
dul mondial al orei, 
nut de danezul Ole 
cu 48,653 km. Bracke a decla
rat ziariștilor că își va re
înnoi tentativa numai dacă 
condițiile atmosferice vor fi 
favorabile. Gaston Plaud, an
trenorul lui Bracke, a declarat 
corespondenților de presă că 
elevul său a procedat foarte 
bine, renunțînd în tentativa 
sa de sîmbătă, ca urmare a 
unei piste necorespunzătoare 
și că Bracke este un alergă
tor conștient, bine pregătit, 
care va putea corecta recor
dul lumii.

Este interesant de arătat că, 
în legătură cu tentativa lui 
Bracke, recordmanul mondial 
Ole Ritter a declarat — în 
cadrul unei emisiuni televi
zate — că el nu crede că

Radar mondial
(Urmare din pag. 1)

tr-o mai bună alcătuire a ca
lendarului internațional; mai 
precis, o echipă ar putea — 
în cadrul unei singure depla
sări — să susțină două sau 
trei partide la date apropiaie. 
urmînd ca fiecare adver
sară să procedeze într-un mort 
asemănător. Va trebui, însă, 
de comun acord cu toate fe
derațiile interesate să găsim 
cea mai bună perioadă pen 
tru aceste întilniri, în așa fel 
ca ea să nu depășească 2—3 
luni."

Desigur, propunerile secre
tarului general al F.I.B.A. au 
șanse mari de a fi sprijinite 
la viitoarele lucrări ale Co
misiei europene și a țărilor

l'iparuil.P. „Infernia|ia*,  tir Btezalauu BucuicșU

La Reykjavik, în cadrul 
„C.C.E" lâ handbal mascu
lin, s-a disputat returul întîl- 
nirii dintre Hafnafordur și 
Honved Budapesta. Handba- 
liștii maghiari au terminat 
învingători cu 21—17 (11—8) 
și s-au calificat pentru turul 
următor al competiției. în pri
mul joc, Honved cîștigase cu 
28—17.

arbitri au condus anumite asal
turi, în finala unor probe, la 
meciuri-cheie a determinat fo
rul internațional să-și inscrie 
pe ordinea de zi a viitorului 
congres și această spinoasă pro
blemă. în principiu, se va fixa 
un corp de arbitri internațio
nali, avînd drept principal cri
teriu de selecție modul cum 
s-au achitat ei de misiunea 
încredințată la C.M. sau în alte 
concursuri și competiții de an
vergură.

Amintind acesr fapt, trebuie 
scoasă in evidență calitatea ex
cepțională a unor arbitraje pre
state de Van Minnen (Belgia), 
Uraliov (U.R.S.S.), Pacseri (Un
garia), Mercier și d’Oriola 
(Franța), Malacarne (Italia), 
Trost (Austria) și alții, care 
s-au bucurat de unanime apre
cieri și din partea specialiști
lor, și din partea trăgătorilor.

★
Asupra țărilor care candi

dează pentru găzduirea viitoa
relor ediții ale „mondialelor", 
membrii federației internațio
nale au purtat unele discuții, 
chiar la Havana, profitînd de 
„ferestrele" dintre reuniuni. în 
principiu, s-a ajuns la ideea 
de a nu mai fi acceptate can
didaturile unor orașe in care 
condițiile de climă — îndeo
sebi — nu sint convenabile 
marii majorități a participan- 
ților. Un dezavantaj de 
glijabil, legat de climă 
plicit, de umiditatea 
a Havanei), a fost și 
funcționare a aparaturii elec-

Specialiștii sovietici ifi manifestă dezacordul 
fafă de recentele hotăriri ale L.I.H.G
această propunere nu a fost 
aprobată. Delegația canadia
nă și-a redus îd consecință 
doleanța la numai 9 jucă
tori. La numărarea voturilor 
s-a ajuns la o egalitate per
fectă : 25 voturi pentru, 25 
contra, cuvîntul hotăritor 
avîndu-1 dl. John Aheame, 
președintele L.I.H.G. Acesta 
a optat pentru cererea cana
diană. Interesant de remar
cat este faptul că țări cu o 
mare pondere în hocheiul 
mondial nu au fost de acord 
cu această inovație, printre 
ele numărîndu-se Uniunea 
Sovietică, Suedia și Finlanda.

Federația sovietică de spe
cialitate a reacționat energic 
la hotărîrea L.I.H.G., arătînd 
— printre altele — diferen
țele de manieră de joc, de 
regulament și chiar de men
talitate care există între ho
cheiul amator și cel profesio
nist. într-un articol consa
crat acestei teme, ziarul „SO- 
VIETSKI SPORT" arăta că 
de multe ori antrenorii so
vietici și-au exprimat acor
dul în legătură cu posibili-

disputa la Saint Brieuc), 
așteptată cu deosebit interes 
de publicul francez, arbitrul 
Robert a discutat cu președin- 
dele federației, dl. Maillard, 
de la care a aflat că unul 
dintre arbitrii francezi ce va 
oficia la meciul Franța—Ro
mânia, este Bernard Mascot. 
Acesta a asigurat neutralita
tea în partida România—Bul
garia, din primăvara acestui 
an.

Campionate de fotbal in Europa
BULGARIA. — în etapa a 11-a, 

liderul Levskl-Spartak a sufe
rit prima înfrîngere în actualul 
campionat, fiind întrecut de cam
pioana, Ț.S.K.A., cu scorul de 
4—2 (2—1). Victoria militarilor, 
repurtată In fața a 60 000 de spec
tatori, este pe deplin meritată. 
Trei lovituri de pedeapsă au fost 
transformate de Jekov (Ț.S.K.A.) 
și de Kotkov și Asparuhov (Lev- 
ski-Spartak). La Sofia, J.S.K. 
Slavia a fost condusă la pauză 
cu 2—0 de către Beroe, dar pînă 
la sfîrșit a reușit să egaleze. Dra
matic, meciul de la Plovdiv, Tra- 
kia — Etar, încheiat cu 1—1. In 
ultimul minut de joc, internațio
nalul Dermendjiev a ratat un 11 
metri pentru echipa gazdă. Ce
lelalte meciuri s Lokomotiv — 
Akademik 2—1, Botev — Dunav 
1—0, Spartak — Krakra 1—0, Cer- 
nomoreț — Cerno More 1—1, Ma
rek — Marița 2—0. Clasament: 
Levskl-Spartak 20 p, Ț.S.K.A. 
17 p, Trakia 15 p, Cerno More 
șl J.S.K. Slavia 13 p. Lokomotiv, 
Etar șl Dunav 12 p etc. (T. H.)

IUGOSLAVIA. — Rezultatele 
înregistrate în etapa a 11-a: 
Steaua Roșie Belgrad — Vojvodi- 
na Novi Sad 2—0 ; Bor — Parti
zan Belgrad 0—0 ; Celik — Rad- 
nickl Kraguevaț 1—1, Zagreb — 
Sarajevo 0—1, Vardar — Dinamo 
Zagreb 1—0 ; Velez — Radnlckl 
Niș 1—0 ; Maribor — Liubliana 
3—2, Zeleznicfar Sarajevo — Haj- 
duk Split 1—0 ; O.F.K. Beograd — 
Sloboda 1—0. Clasament : Steaua 
Roșie Belgrad și Zelezniciar 
16 p ; Dinamo Zagreb, Velez 
Radnicki Niș — 15 p etc.

CEHOSLOVACIA. — Etapa 
14-a: Banik Ostrava — Slovan

Și

LA MEXICO

tentativa joi
Bracke va putea realiza peste 
50 km și că performanța sa 
nu va putea fi corectată de 
alergătorul belgian. La rîn- 
dul lor, cunoscuții cicliști 
francezi Anquetil și Poulidor 
au arătat că dacă Bracke s-ar 
fi aclimatizat mai bine la 
Ciudad de Mexico ar fi bătut 
recordul orei.

In concursul de la Tata

Spadasinii polonezi pe primul loc
BUDAPESTA, 3 (Agerpres). — 

S-au încheiat întrecerile con
cursului internațional de scrimă 
de la Tata (Ungaria). In ultima 
probă disputată — spadă pe e- 
chipe — victoria a revenit for
mației Poloniei, care a totalizat 4 
victorii. Pe locurile următoare 
s-au clasat U.R.S.S. — 3 victorii. 
R. D. Germană — 2 victorii, Un
garia — 0 victorii și România —

din bazinul mediteranean, ce 
se vor desfășura în România 
(mai 1970). Totuși, ele mai 
prezintă și un inconvenient, 
pe care meciurile tur-retur 
din cadrul „Cupei campioni
lor europeni" sau „Cupa cu
pelor", de exemplu, îl relevă, 
de la an la an, tot mai su
părător. Mai precis, este vor
ba de modul cu totul subiec 
tiv în care sînt stabilite gaz
dele la primul sau la cel de 
al doilea joc (cînd, îndeobște, 
se decide calificarea).

Sesizat și asupra acestui 
fapt. dl. Jones a reacționat 
în mod prompt, precizînd că, 
în general, se va căuta favo
rizarea echipelor mai slabe 
(!), care vor juca, de regulă, 
a doua partidă pe teren pro

acestea au 
personale, 
nu, să fie

tatea unor întîlniri ale re
prezentanților celor două ho- 
cheiuri — amator și profe
sionist — pe arena de ghea
ță. „Dar — continuă comen
tatorul ziarului — 
fost propuneri 
care ar putea, sau 
impărtășite de alți specialiști, 
atît de la noi, cit și de peste 
hotare, iar, în al doilea rind, 
era vorba despre anumite 
meciuri experimentale, in 
care ambele părți ar puica 
să facă un schimb de expe
riență util în ce privește 
tehnica și tactica hocheiului. 
Unii pot spune că hotărirea 
LJ.H.G. nu caută să uneas
că cele două hocheiuri, cl

Instantaneu de la primul concurs de anvergură ai sezonului 
internațional de patinaj artistic: concurenta cehoslovacă Iva 

Matysova evoluînd la figurile obligatorii
Telefoto : A.P.—AGERPRES

Bratislava 0—0 ț Bohemians Praga 
— Sparta Praga 1—5 ; V.S.S. Ko
sice — SKLO Union Teplice 1—1; 
Z.V.L. Jilina — Spartak Trnava
1— 1 ; Dukla Praga — Slavia Pra
ga 1—1 ; Jednota Trencin — Loko
motiv Kosice 0—0 ; Tatran Pre- 
șov — T.J. Gotwaidow 0—0 ; In
ter Bratislava — S.O.N.P. Kladno
2— 1. Pe primul loc în clasament 
se află Slovan Bratislava cu 20 p, 
urmată de Spartak Trnava 19 p 
etc.

R. D. GERMANA. — Chemla 
Leipzig — Dynamo Berlin 1—0 ; 
F.C. Karl Marx-Stadt — Hansa 
Rostock 2—0 ; Dynamo Dresda — 
F.C. Carl Zeiss Jena 1—2 ; F.C. 
Rott-Weiss Erfurt — Wlsmut Aus 
2—2; Sachsenring Zwickau — F.C. 
Magdeburg 2—1; F.C. Vorwarts — 
Chemie Halle 2—1.

SPANIA. — După 8 etape, con
tinuă să conducă Real Madrid cu 
13 p, urmată de Atletico Madrid 
șl Atletico Bilbao cu cite 12 p etc. 
In etapa a 8-a, Real Madrid a 
învins pe teren propriu cu sco
rul de 1—0 pe Sabadell, iar At
letico Madrid a cîștigat în de
plasare cu 2—1 la Barcelona. Alte 
rezultate : Pontevedra —Atletico 
Bilbao 0—2 ; Granada —
1— 0 ; Elche — Sevilla 5—0 
ragossa — Valencia 1—1 ; 
Palmas — Mallorca 3—1.

BELGIA. — în etapa a 8-a, 
dard a terminat la egalitate 
în deplasare cu Beveren, 
Charleroi a învins cu 3—1 pe F.C. 
Bruges. Alte rezultate : Ander- 
lecht — Beerschot 0—1 ; Racing 
White — Waregem 2—0 ; F.C. Lie
ge — Lierse 3—1 ; Gantoise — St 
Trond 4—1 : Ostende — Crossing
2— 0 ; Beeringen — St. Gilloise 
0—0. In clasament : Standard ș) 
F. C. Bruges cu 13 p, urmate de 
Beerschot, Lierse — 12 p.

Celta 
; Sa- 

Las

Stan- 
(0-0)

Iar

IN PRELIMINARIILE C.M.

ris, care nu a 
primei clasate 
rior calificată), 
pei se prezintă
1. Suedia
2. Franța
3. Norvegia

S-au încheiat jocurile din grupa 
a V-a. După meciul Franța — 
Suedia 3—0 (3—0), disputat la Pa- 

influențat poziția 
(Suedia era ante- 
clasamentul gru- 
astfel :

4 3 0 1 
4 2 0 2

________ 4 10 3 
în cadru) pregătirilor 

jocurile preliminariilor C.M., re
prezentativa Poloniei a susținut 
un meci de verificare la Lublin 
cu selecționata de tineret a Un
gariei. Fotbaliștii polonezi au ob
ținut victoria cu 5—0 (3—0).

12— 5 6
5— 4 4
4—12 2 
pentru

9—7 : Polonia — Ungaria 
cîștigat scrimerii polo- 
tin tușaveraj mai bun: 
U.R.S.S. — Ungaria 8—7; 
— România 8—7 ; Polo- 

U.R.S.S. 8—3 ; R. D. Ger- 
- România 8—6.

0 victorii. Iată cîteva dintre re
zultatele înregistrate : Polonia — 
România 9—7 ; R. D. Germană — 
Ungaria 
8—8 (au 
nezi cu 
58—62) ;
Ungaria
nia -
mană

priu. Ideea ni se pare destul 
de bizară și mai ales, fără o 
posibilitate precisă de reali
zare. Ne punem întrebarea : 
cine și pe ce considerente va 
putea stabili ordinea valorică 
între două echipe (Franța și 
România, de exemplu) pen
tru a desemna pe prima și 
pe cea de a doua gazdă? Mo
tiv pentru care considerăm 
că, în special asupra acestei 
probleme, mai trebuie să se. 
reflecteze în mod serios. Poa
te că federația noastră de 
specialitate, ca gazdă a vii
toarei sesiuni, unde propune
rile vor lua o formă legală, 
ne va face o frumoasă sur
priză prezentînd un proiect 
cît mai echitabil din punct de 
vedere sportiv.,.

'■XJJMX ...... 

doar să permită citorva pro
fesioniști să participe Ia 
campionatul mondial in echi
pele de amatori. în realita
te, însă, este un prim pas 
tăcut pe un drum foarte pe
riculos. Pot și doresc oare 
profesioniștii să-și lase Ia 
vestiare metodele și formele 
dure de joc cu care sini obiș- 
nuiți ? Problematic".

în continuare, „SOVIETSKI 
SPORT" își exprimă părerea 
că, probabil, delegația cana
diană a dorit, prin această 
propunere, să-și întărească 
echipa pentru apropiatele 
campionate mondiale, cu sco
pul de a-și recuceri pozițiile 
pierdute în ultimii ani. Ori
cum, se pare că viitoarei 
ediții a C.M. de hochei îi 
este rezervată o ambianță cu 
totul aparte.

Al. S.

Una din surprizele campionatului iugoslav de fotbal a constituit-o recenta tnfringere suferită 
de Steaua roșie (actuala lideră) in fa(a formației Celik : 2—3. in'foto, o fază la poarta jucă
torilor iui Celik (in tricouri albe) Foto : TEMPO — Beograd

REFLECȚII DUPĂ MONDIALE

SA NE BUCURAM DE PREZENT,

țării noastre la mon-

Separat de clasamentul pe 
probe și cel general, pe națiuni 
(în acesta din urmă România 
ocupind un prestigios loc 4 — 
după U.R.S.S., Polonia și Un
garia — cel mai bun obținut 
vreodată în istoria competiției). 
Biroul de presă al campiona
telor mondiale a stabilit și un 
altul, avînd drept criterii va
loarea și latura spectaculară a 
asalturilor.

Pe primul loc se situează 
floreta feminină. în acest cla
sament, Ileana Drîmbă este 
cotată cu nota maximă — 10 — 
la turneul individual, la fel 
ca și noua campioană, Novi
kova. La echipe, notele flore- 
tistelor noastre au fost, în or
dine — Maria Vicol 10, Olga 
Szabo și Ileana Drîmbă 9,50, 
Suzana Ardeleanu 7. Deci, me
dia generală 9, cea mai mare 
medie la această probă 
(U.R.S.S. 8,85). Așadar, încă un 
argument în sprijinul deosebi
tei performanțe înregistrată de 
scrimerele 
diale.

în acest 
asemenea, 
de sabie, pe 3 cvintetul flore- 
tiștilor noștri. Băieții noștri : 
nota 8,50 Mihai Țiu, finalist 
la individuale ; echipa — me
dia 8,40 (Țiu 9,50. Haukler 9, 
Ardeleanu 8,50, Falb 8, Drîm
bă 7). Cea mai slab cotată a 
fost echipa de spadă, locul 4.

★
In multe cazuri, arbitrajele 

au provocat, dacă nu conflicte, 
cel puțin nemulțumiri. Fie din 
neatenție, fie din rea voință, 
o serie de arbitri au schimbat 
„soarta” unor asalturi și, în 
ultimă instanță, au răsturnat 
chiar ierarhii. în cazul nostru, 
cel mai dezavantajat, în mod 
direct, a fost Țiu, în finala in
dividuală, la asalturile 
Wessel și Stankovi-’ 
Ileana Drîmbă, indirc . 
prin erorile de arbitraj 
asaltul Brigitte Gapais — 
na Novikova.

Maniera stranie în care

clasament găsim, de 
pe locul 2, echipa

■ cu 
Apoi, 
însă, 

i din 
Ele-

unii

la 
la

Duminică seara, gazdele au 
Invitat pe participanții 
Dinamoviada de volei 
spectacolul „Lanterna magi
că". Astăzi (n.r. — ieri) de 
dimineață cele 12 echipe s-au 
întîlnit, din nou, în sala Ruda 
Hvezda din cartierul praghez 
Vrsovicich, la festivitatea de 
deschidere a competiției. După 
încheierea ceremoniei, între
cerile, care vor dura întrea
ga săptămînă, au fost deschi
se de partida feminină Di
namo Moscova—Ruda Hvez
da Praga. Voleibalistele so
vietice, deținătoare ale „Cu
pei campionilor europeni" și 
de cinci ori învingătoare la 
Dinamoviadă, au avut o e- 
voluție excelentă, neobligin- 
du-1 pe antrenorul Ahvle- 
diani să ceară timp de odih
nă. Ele s-au impus clar și 
fără mari eforturi in fața 
unor adversare mult infe
rioare, care le-au cedat in 
trei seturi. De altfel, echipa 
gazdă, deși are în compo
nență două titulare din na
ționala Cehoslovaciei partici
pante și la Olimpiada din 
Mexic — Jitka Senecka și 
Vera Struncova, nu benefi
ciază de jucătoare de talie 
înaltă; ca urmare, blocajul 
e foarte slab, ceea ce ușu
rează extrem de mult misiu
nea trăgătoarelor adverse. Pe 
de altă parte, cele mal multe 
dintre jucătoare sînt lipsite 
de experiență competitională, 
Ruda Hvezda fiind echipă pro
movată 
divizie, 
tul că 
strat 
tehnice, avem 
reușitei lor și 
în primul set, 
reușit decît de cîteva ori să 
obțină serviciul, nu au făcut 
nici un punct. în acest 
set moscovitele au jucat cu 
formația de bază : Kalușeva,

• UN CLASAMENT SUI GENERIS • CINE VA ARBITRA
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loc ne- 
(și, im- 
ridicată 
proasta

Coreeană).
amiază, seria jocu- 

fost deschisă de în- 
feminină dintre re-

Tiurina, Buldakova, Balutite, 
Smoleeva, Tolkaciova. In ce
lelalte două seturi au fost 
folosite mai mult rezervele.

Așadar, Dinamo Moscova 
— formație cu adevărat de 
mare calibru — începe com
petiția cu o victorie i 3—0 
(0, 8, 10), în fața formației 
Ruda Hvezda Praga. Au ar
bitrat bine Manfred Scherzer 
(R.D.G.) și Kim Sin Gyn 
(R.P.D. ~

După 
rilor a 
tîlnirea 
prezentanta R.P.D. Coreene, 
Amnoka. și Dozsa Budapesta. 
Jocul a debutat surprinză
tor pentru publicul venit să 
vadă noile stele ale Asiei, 
Maghiarele, cu o apărare 
foarte sigură și mobilă și cu 
un atac exploziv, în care au 
excelat Makszin și Juni, le-au 
pus în dificultate pe, într-a- 
devăr, excelentele coreence, 
cîștigîndu-le, spre uimirea tu
turor, primul set. Apoi, ju
cătoarele budapestane, deși 
au acționat corect și prompt 
în situațiile dificile, au 
comis nenumărate greșeli la 
mingile ușoare, pierzînd toate 
celelalte trei seturi, în care 
Amnoka a arătat adevărata 
ei valoare. Din formația an
trenată de Chan Chi Sck, 
sextetul Kim Dzin Bok, Kim 
Su Ok, Kim Men Suk, Tan 
Ok Rim, Kan Ok Sun, Chvan 
Che Kan este cel mai redu
tabil. Au arbitrat bine Kouba 
și Mibal, ambii din Ceho-

.--------

Internaționalele de tenis de masă ale Ungariei

Victorii ale lui Kjell Johansson
și Dianc Schollcr

BUDAPESTA, 3 (Agerpres). 
— Au luat sfîrșit campiona
tele internaționale de tenis de 
masă ale Ungariei disputate 
timp de 3 zile la Budapesta. 
In proba de simplu masculin, 
victoria a revenit suedezului 
K. Johansson, care în turneul 
final l-a învins cu 3—1 pe 
iugoslavul Surbek și cu 3—0 
pe maghiarul Klampar. A- 
cesta din urmă l-a întrecut cu 
3—0 pe Surbek. La feminin 
a cîștigat Diane Schbller (R.F. 
a Germaniei), învingătoare în 
finală cu 3—2 asupra cam
pioanei R.D. Germane, Geiss- 
ler. Pe locurile 3—4, la ega
litate, s-au clasat Bogosova

trice. Deși organizatorii au fo
losit o aparatură nouă, reali
zată de firma franceză specia
lizată Souzet, ea a capotat de
seori, determinînd întreruperi 
ale asalturilor și prelungirea 
duratei unor reuniuni. Ca să 
nu mai vorbim de faptul că 
asemenea întreruperi au scos 
din ritm pe foarte mulți dintre 
concurenți.

Așa se face că gazdele edi
țiilor 1970 și 1971 ale C.M. vor 
fi orașele Ankara și, respec

tiv, Viena la seniori, Minsk și 
Geneva La tineret.

★
Mișcarea sportivă din țara 

noastră a înregistrat, cu sa
tisfacție, faptul că scrimerii ro
mâni s-au înapoiat din Cuba cu 
trei medalii, dintre care una de 
aur. Este un succes datorat nu 
numai talentului, seriozității 
în pregătire a unor sportivi 
fruntași, spiritului de înaltă 
responsabilitate de care ei au 
dat dovadă, ca și orientării mai 
aproape de cerințe, dată de 
federația de specialitate, ci și 
muncii pline de dăruire a an
trenorilor. Maeștri de scrimă 
ca Vasile Chelaru, Andrei Vîl- 
eea (fiind bolnav, el rț-a putut 
insoți Iotul, pentru a se bu
cura de roadele muncii sale), 
Iosif Zilahi, Sorin Poenaru, 
Nicolae Nicolau, Dumitru Mus
tață, Nicolae Pufnei au merite 
deosebite în realizarea unui 
succes de proporții, care men
ține pe prim plan școala româ
nească de scrimă.

Să ne fie îngăduit, totodată, 

slovacia. In continuare, echi
pele masculine Ruda Hvezdi 
Praga și Dozsa Budapest* * aQ 
furnizat un rrțeci de bun nl« 
vel tehnic, dar lipsit de ele
mentul spectacular. Maghia
rii au avut în coordonatorul 
jocului, Sarosi, o piesă slabă,' 
care mai mult a dereglat 
mecanismul echipei. în felul 
acesta, gazdele au Ieșit vic
torioase cu 3—0 (6, 7, 0). 
Meciul a fost condus foarte 
bine de candidatul Arbitru In
ternațional Ion Covaci (Ro
mânia), ajutat de Panteleev 
(Bulgaria).

Pentru întreaga delegație a 
dinamoviștilor bucuresteni ziua 
de azi (n.r. — ieri) a consti" 
tuit, totodată, și începutul e- 
moțiilor, deoarece echipa fe
minină avea de înfruntat pu
ternica garnitură Dynamo Ber
lin. După ce berlinezele cîștigă 
clar primul set ia 6, datorită 
inexactităților la preluare ala 
voleibalistelor române, inexac
tități care au îngreunat și ac
țiunile de etac, bucureștencele 
își revin adjudeeîndu-și cel 
de-al doilea set (15—13). Dar 
următorul avea să fie cîștigat 
tot de sportivele de la Dynamo 
Berlin (15—10), care s-au a- 
rătat mai organizate atît in 
apărare cît și în atac. Setul al 
patrulea revine în urma unor 
dîrze dispute jucătoarelor noas
tre (15—9). Setul decisiv este 
cîștigat la 12 de jucătoarele de 
la Dynamo Berlin. Echipa ber- 
lineză s-a făcut remarcată 
printr-o mai bună organizare 
in teren, prin atacuri mai pe
netrante.

(U.R.S.S.) și Eleonora Mihalca 
(România). Iată învingătorii 
în probele de dublu i mascu
lin: Joner—Timar (Ungaria); 
feminin: Geissler—Hovestadt 
(R.D. Germană) i mixt: Schol- 
ler—Diane Scholler (R.F. a 
Germaniei).

TENIS IH SALĂ

La Gând, întîlnirea de te
nis dintre echipele Belgiei și 
Iugoslaviei, contînd pentru 
competiția internațională pe 
teren acoperit, „Cupa Rege
lui Suediei", s-a încheiat cu 
scorul de' 3—2 în favoarea 
oaspeților. în ultimele două 
partide de simplu, belgianul 
Hombergen l-a învins cu 6—4, 
8—10, 10—8 pe Spear, iar 
Franulovici a dispus cu 6—3, 
3—6, 6—4 de Gronckel. în 
partida de dublu, iugoslavii 
Franulovici—Spear au cîști
gat cu 6—4, 6—2 la Homber
gen—Mignot.

Uhlmann mărește 
distanța

în runda a 20-a a turneului 
zonal de șah din Austria, 
maestrul român Dolfi Drimer 
(cu piesele albe) a cîștigat la 
vest-germanul Diibell. Sigur- 
Jonsson l-a învins pe Hartoch, 
Espig pe Camillieri și Jansson 
pe Zweig. A fost consemnată 
remiza în partidele Ivkov— 
Matanovici. Andersson—Por- 
tisch, Radulov—Smejkaî și 
Uhlmann—Barczay. In clasa
ment continuă să conducă 
Uhlmann (R.D. Germană) cu 
15 puncte, urmat de Ander
sson (Suedia) 13 p, Smejkaî 
(Cehoslovacia), 'Portisch (Un
garia) 12 p. DVimer ocupă 
locul 11 cu 10‘/2 p.

să adăugăm cîteva cuvinte des
pre aportul doctorului Constan
tin Mila, care se bucură, în 
general, de o bună prețuire și 
care, la Havana, a avut inter
venții hotărîtoare, mai ales, în 
cazul Ilenei Drîmbă, aflată, la 
un moment dat, în situația de 
a abandona,

★
Savurînd victoriile prezentu

lui, se cuvine să nu uităm 
obligațiile de mîine. Să nu 
uităm, mai ales, că principalul 
obiectiv de perspectivă îl pre
zintă J.O., ediția jubiliară, și 
că pînă atunci, volens-nolens, 
o parte dintre scrimerii frun
tași de astăzi nu vor mai fi 
vioara întîi. La floretă băr
bați, de pildă, se face simțită 
necesitatea de a se depista 
doi-trei tineri care să comple
teze lotul ; tineri de valoarea 
unui Țiu sau Drîmbă. La flo- 
retă-femei, de asemenea, se 
impune ca alături de Ileana 
Drîmbă, Ecaterina Iencic, Ana 
Ene și Suzana Ardeleanu, să 
aducem mai aproape cîteva ele
mente de sprijin. Este adevă
rat că, aparent, situația nu 
este prea alarmantă (dacă con
tăm și pe Marina Stanca. Flo- 
rica Văduva, Eva Lenghel și 
pe fetele de la Farul Constan
ța), dar antrenorii trebuie să 
se decidă în timp util asupra 
unui „4“ constant, prezent in 
rodajul competițional.

Dacă la sabie, prezenta lin
gă Irimiciuc și Popescu' a lui 
Nilcă, Vlad și Georgescu ar fi 
în măsură să rezolve proble
ma. în schimb la spadă există 
dificultăți evidente, care merg 
pînă la reconsiderarea întregu
lui lot. prioritatea urmind să o 
aibă elementele cu gabarit co
respunzător acestei probe.

Tată cîteva jaloane pentru o 
analiză temeinică a specialiș
tilor noștri, pe umerii cărora 
apasă răspunderea împrospă
tării permanente a loturilor și 
a pregătirii lor cu maximă exi
gență.

Tiberiu STAMA


