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Nori-irlandezul
John Adair va arbitra 

la centru meciul 
România - Grecia!

ÎN AJLXLL LXLI TEST DIFICIL Șl FĂRĂ PRECEDENT

Meciul de rugby de la București
va fi televizat în Franța!
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Federația Română de 
Fotbal ne informează că 
a primit lista celor trei ar
bitri nord-irlandezi care 
vor conduce, duminică 16 
noiembrie, partida dintre 
reprezentativele României 
și Greciei din cadrul pre
liminariilor campionatului 
mondial. Numele acestora 
sint John Adair — la 
centru, Malcolm Wright și 
William Brooks — la linie.

Ora de începere 
a meciului 

România-Grecia

la
B 

de rugby ale României sint 
chemate să facă față unui test 
practic fără precedent, anume 
acela al forței în profunzime 
a sportului cu balonul oval din

Duminică, la Hanovra și 
București, echipele A și

den țărilor 
campionat 
Țuțuianu, Ciobănel Rășcanu, 
Dragomirescu. Nicolaescu. Iri- 
mescu... Doi dintre jucători, 
Demian și Wussek, aflați ac
tualmente pe linie profesiona-

din partidele de 
sau din triaturi:

mâno-franceze. Aflați In pra
gul unui sezon care trebuie să 
marcheze o redresare puterni
că, francezii au trimis la 
București o echipă aricind 
demnă de a-i reprezenta chiar 
în Turneul celor «nci națiuni

Pentru a asigura con
diții normale de vizibili
tate pe întreaga durată a 
partidei, ținîndu-se cont 
că pe măsură ce ne apro
piem de iarnă se întune
că mai devreme, F. R. Fot
bal a hotărît ca meciul 
România — Grecia să în
ceapă la ora 14, pe sta
dionul „23 August".

cialitate. în afara jucătorilor 
consacrat! o parte dînuc ei 
chiar vechi cunoștințe ale pu
blicului bucureștean. au im
presionat prin gabarit și spor
tivii în curs de afirmare

Un amănunt aflat la sosirea 
oaspeților ilustrează perfect 
importanța acordată partidei: 
medul va E televizat in În
tregime și in Franța! Ta 
imagine, primul contact re
prezentativei secunde a Frca- 
ței cu fotoreporterii sportivi.

Foto: THEO MACARSCHI
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CALIFICAREA

ROMÂNIEI

ESTE SIGURĂ!"

Miine, pe traseul de la Pa ntelimon

Ultimele dueluri
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in campionatul de motocros I

p I
e măsura «■ crește (și crește; 
din păcate, ingrijorălor de 
mult în ultimo vreme) numă
rul infracțiunilor la regula 
nescrisă a moralei sportive I 
(adesea rezumată Ic expresia |

□rea filigranată a fair-play-ului), se 
înmulțesc, peste tot în lume, și efor- I 
turiie pentru găsirea remediilor, pentru | 
că incorectitudinea în arenă sau în 
afara ei a devenit 
five.

Dopingul, rentativa de fraudă, dezor
dinea, agresivitatea, toate aceste for- I 
me de manifestare, dezgustătoare și I 
dezonorante nu numai pe terenul spor
tiv, și pentru care nici o motivație, de I 
nici un fel (atingerea unui scop cu I 
orice preț, prestigiu, cîștig material 
etc.) nu este admisibilă, — țoale aces
tea cer o operă complexă și radicală 
de asanare, operă fa care s-au înhă-

cancerul lumii spor- |

aceste for- I 
statoare si I

I

„CUPA OLIMPIA" 
LA CICLOCROS

Duminică, cu începere 
de la ora 8,30, se va des
fășura pe traseul din șos. 
Titan (capătul liniei de 
autobuz 35), competiția de 
ciclocros „Cupa Olimpia" 
organizată de clubul spor
tiv Olimpia, în colaborare 
cu C.M.E.F.S. București, 
comisia de ciclism.

țara noastră. Ele vor avea ca 
adversare prima reprezentati
vă a R.F. a Germaniei și, res
pectiv, selecționata B a Fran
ței-.

în mod normal, s-ar putea 
face abstracție de acel 9—9 
cu greu obținut de echipa A, 
acum patru ani, tot la Hano
vra și tot în compania 
atleticilor, deși încă nu prea 
tehnicilor, adversari de dumi
nică. Dar, de data aceasta, 
efectivul care a făcut depla
sarea, și din cadrul lui .nume* 
aproape imposibil de înlocuit, 
este fragiL Nu mai puțin de 
șase jucători stau încă, la ora 
apariției acestor rinduri. sub 
semnul avizului medical de ul
timă oră, ca urmare a acc-

lâ în Franța și activînd în 
echipe, ce e drept de primă 
mărime, din campionatul fran
cez, se vor prezenta direct la 
meci, constituind, însă, semne 
de întrebare în privința for
mei Gazdele, în schimb, vor 
miza, după toate probabilități
le, pe jocul de contact, poate 
chiar pe clasicul anti-joc care 
estompează diferențele de teh
nică dintre echipe, ingreunind, 
astfel, și mai mult sarcina 
formației române, lată deci că 
partida de la Hanovra e foarte 
departe de a reprezenta o 
simplă formalitate...

.. .După cum cea de la Bucu
rești este una dintre cele mai 
grele și pline de semnifica
ții confruntări mgbystice ro-

Ne onorează, fără îndoială, 
faptul că tocmai meciul de la 
București a fost socotit drept 
principal test pentru verifica
rea valorică a candidaților la 
reprezentarea ovalului galic, 
dar — de ce n-am recunoaș
te? — echipa B a României 
este încă in faza de experi
ment și reflectă, prin compo
ziție și nivel fizico-tehnico- 
tactic. calitățile, dar și caren
țele rugbyului românesc.

Ieri după-amiază, cursa 
_Air France" Paris — Belgrad 
— București a 
portul Băneasa 
tivilor francezi 
trenori. ziariști 
prezentanții federației de spe-

Campionatul republi
can de motocros a ajuns 
in faza finală. Miine, 
pe traseul de Ia com
plexul sportiv Metalul 
(Pantelimon) din Capi
tală, vor C desemnați 
noii campioni ai țării, 
în probele rezervate se
niorilor. conturile pen
tru primele locuri au 
fost lichidate in etapa 
tind doi dintre marii 
favoriți

desârata lui valoare, in- 
cerdnd să 
ma etapă
tulul

Deosebit 
se anunță 
pentru celelalte 
fruntașe. Aurel lonescu, 
Mihai Banu, Otto Ște
fani, Adam Crisbai și 
chiar veteranul echipei 
naționale. Mihai Dănes- 
cu. emitind justificate 
pretenții pentru a

dștige ulti- 
a campiocf-
de atractivă 
insă disputa 

locuri

A
Campionatul național de hochei

l
I
I
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depus pe aere- 
delegația spor- 
— jucători, ar.- 
șl desigur. re-

In ziua de pauză, o scurtă discuție 
despre comportarea selecționabililor

loc bucureștetu. care-și rid 
subminate locurile so 
la începutul campiceau 

întrecerile campionatului au 
constituit și un mijloc de ve
rificare a staciuhn atins de 
jucătorii vizați perim a ne 
reprezenta la campionatele 
mondiale. Iată ce-a declara: 
Ion Tiron, aatresorul secund 
al reprezentativei Bcmânles: 
„Faptul că cele 6 
n-au mai intrat fa 
nat. ca altădată, de 
direct pe gheată, a

eeftipe 
ecnpio- 

pe usca: 
first ca

le

1. Steaua
2. Dinam o
3. Avîntul
4. Agronoma
5. I.P.G.G.
6. Tlrnava

l-c* pus. es excepția 
sirii cx Drsamo. ia cdăpc 
•'arpe. Brro. frații Szabo. Ease 
și Pană eu sctzr'ecut aștep
tările. îs sehistb. FL Sgin- 
ci n-a rfțl randamentul seoa- 

și Haters, 
ai pacalsi. 
foc tndiri- 
și T. Pap

Hor eseu

Tr. L

număra printre laureațL 
La tineret lupta pentru 
titlu va continua, cele 
mai “.uite șanse avin- 
du-le steliștii T. Bălănoiu 
și St. Mîhaly, dar n-ar fi 
imposibil ca medalia de 
campion s-o ciștige re- 
șițeanul C. Boboiescu.

Prin urmare, in pers
pectivă — întreceri pa
sionante. Primul start se 
va da la ora 13,30.

I
I
I
I

luliu Szabo, unul din jucătorii de
Miercurea Ciuc, în

bază ai echipei Azin'.ul 
acțiune

Foto : V. BAGEAC

ue uiunuie, opera iu cuie vuu nuia* ■ 
mat mulți oameni de bine de pretu- I 
tindeni. •

I
ț ■

Nu de mult, cronicarul revistei „Fla
căra' a evocat, cu argumente perti
nente, necesitatea unui cod sportiv, 
încă în 1963, italianul Bruno Zauli, atlet 
și jurist de marcă, pleda pcnlru crea
rea dreptului sportiv. Un simpozion 
iuridic special a fost dedicat acestei 
chestiuni, înaintea Jocurilor Olimpice 
de anul trecut, la Ciudad de Mexico. 
Cu o demonstrație simplistă dar con 
vingătoare, se spune că dacă aplici 
o palmă unui om pe stradă ești pa
sibil de o pedeapsă în justiție, pe cînd 
pe terenul de sport chiar dacă-(i coto
nogești adversarul, producindu-i even
tual o invaliditate de joc temperară, 
puniția cea mai severă (și cît de ridi
colă în comparație cu cealaltă I) poate 
fi eliminarea de pe teren sau suspen
darea limitată de la activitatea luaicâ.

După cum știm, în sport virtutea 
etică și respectul regulilor sînț con
diții aproape intrinsece și cu siguranță 
sine qua non. Supunerea la disciplină, 
conduita exemplară fac parte inte
grantă din sport. Eludarea acestor pre
cepte nu face cinste nimănui.

Plecînd de la asemenea premise, 
Raoul Mollet, președintele Comiletuiui 
olimpic belgian, și compatriotul său, 
juristul Luc Silance, au propus recent 
a soluție împrumutată din oeor.tologîe 
(știința care tratează despre normele 
de conduită, despre obligațiile față de 
alții) și anume crearea unui „ordin al 
sportivilor'. Luînd ca model baroul 
ovocarilor sau ordinul medicilor ini
țiatorii belgieni văd în „ordinul spor
tivilor' autoritatea chemată sq insqflș 
și să impună practicantelor lealitatea, 
probitatea, demnitatea, politețea etc. 
După ei, ordinul ar trebui să fie res
ponsabil pentru respectarea de către 
sportivi a principiilor etice și a regu
lilor generale elaborate de călre foru
rile sportive, dînd soluții rezonabile în 
cazul infracțiunilor, rezolvînd chestiu
nile spinoase (doping etc.) printr-o ju
risdicție care deocamdald nu revine 
nici unei alte autorități. Fiind de sor
ginte olimpică, propunerea prevede 
prezența, în compoziția acestui ordin 
(care ar putea fi un juriu, o curte, un 
colegiu de onoare), a președintelui 
Comitetului olimpic national, a delegă
rilor unor federații, a doi sportivi de 

---- 1 ‘ * magis- 
în do-

probitote incontestabilă și a doi 
frați sau juriști cu cunoștințe 
meniul sportului.

Firește că acest colegiu de 
nu este panaceu universal, dar 
ar putea fi studiată, măcar

onoare 
soluția 

,____ . pentru
giruf de prestigiu pe care l-cr putea 
da în judecarea unor infracțiuni, din 
păcate, destul de dese.
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I. Victor BANCIULESCU J
La telefon, hotel Bradul

în campionatul național de 
hochei, vineri a fost zi de re
paus. Dacă pentru steliști, 
virtuali cîștigători ai primei 
manșe, a fost o binevenită zi 
de relaxare, lipsită de griji 
și calcule, în schimb celelalte 
echipe au fost preocupate la 
maximum de jocurile care

mai rămas de disputat, 
ascensiune de

au
Neașteptata 
formă, marcată de la o eta
pă la alta de către studenții 
clujeni, Avîntul M. Ciuc și 
hocheiștii din Odorheiul Se
cuiesc. a dat peste cap toate 
pronosticurile, creînd proble
me dmamoviștilor și geologi-

joairile prime: manșe să fie 
de un nivel tehnic ți spec
tacular superior edițiilor an
terioare. De asemenea, auțcă- 
rile de jucători de la «■ club 
la altul au avut darul să mic
șoreze diferența de valoare 
dintre competitoare și astfel 
am putut asista la meciuri e- 
chilibrate, care ne-au oferit 
posibilitatea să ne formăm o 
părere și asupra potentei fi
zice și tehnice a selecționa- 
bililor. Dumitraș rămine por
tarul de bază al naționalei, 
insă el a evoluat la adevăra
ta lui valoare doar in meciul 
cu Avîntul. Asupra portarului 
Crișan n-am putut să-mi fac 
o părere completa, tntrudt 
coechipierii lui de la Steaua

..Cartierul general al tricolorilor
dominat dc liniște și bună dispoziții

i

Gazonul de tartan 0*
50
5

e întrebarea! Le
aceasta

i

POIANA BRAȘOV, 7 (prin 
telefon, de Ia trimisul nostru). 
Așa cam i-am promis lui An- 
gelo Xiculescu, am renii pe 
cit de repede r.e-a fost eu pu
tință (cu acceleratul 401, care 
pleacă din București la ora 
19,53) la „cartierul general* 
al tricolorilor noștri. Primele 
impresii, deci. Vom începe cu 
cele de cadru, de decor.

LA POIANA ESTE IARNA 
AUTENTICA»

_.iatd primul sentiment pe 
care ți-l comunică nu numai 
temperatura (sub zero grade

dimineața). ci « căciulile de 
nea ale maniilor, precum și 
covoral alb — gros de citeva 
degete — care acoperă toată 
așezarea. O iarnă, c radar, in 
avanpremieră, primită și pri
vită eu plăcere ți simpatie 
de către cei 1! tricolori aflați 
aici in pregătire.
Al ZICE, UN LOT DE ȘCOLARI

Priviți de la distanță, ea 
ți din imediata apropiere, in
ternaționala noștri ne-au dat 
senzația — nouă și ep'ozpe 
bizară — că avem in față un 
lot de școlari— Liniștiți, or-

donați, tăcuți — și nu din 
ostentație —, cuminți (terme
nul unui funcționar de la ad
ministrația hotelului) ca niște 
elevi, iată alura șocantă — 
in sens fericit — a celor mat 
buni fotbaliști ai României. 

.Mărturisim că dacă nu 
ne-ar fi izbit, ca un prim-plan 
evident, atitudinea lor. model 
al genului, n-am fi scris a- 
ceste cuvinte, care, poate, 
pentru unii, nu spun prea 
mult, dar pe care noi le-am 
pus pe hîrtie pentru că a- 
ceastă natură, îndeobște ne
cunoscută a băieților noștri

(gîndiți-vă la Răducanu, Do- 
brin, Dumitrache. Dinu, exu
beranții...), este semnificativă.
SUT — TATA ! GOL — TATA ! 

BRAVO — TATA !
Și pentru că aminteam de 

Dobrin, vom spune că l-am 
găsit. în camera 311 a hote
lului Bradul. într-o ipostază 
la care nu ne-am fi putut 
gindi. Cu best-sellerul lui

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Dacă și englezii — vajnicii 
apărători ai tradiției în nu
mele căreia au decretat sa- 
crosantă peluza cu iarbă și 
au denumit stadionul Wem
bley „templul fotbalului" — 
au început să vadă în tar
tan gazonul viitorului, în
seamnă că asaltul materiale
lor plastice e pe cale să se 
extindă și asupra unui nou 
teritoriu al sportului : fotba
lul.

Dacă penetrația tartanului 
este o realitate indiscutabilă, 
procesul său de producție 
continuă să fie ținut secret. 
De aceea formula lui nu a 
depășit teritoriul întreprin
derii care produce acest ma
terial. Șă presupunem, însă, 
că el este o mixtură, con-

ținînd bitum, cauciuc lichid 
și cauciuc finit.

Și iată că tartanul, după 
ce a devenit cea mai rapidă 
— dar și cea mai dură ! — 
pistă de atletism din lume 
(cea amenajată la Salt Lake 
Tahoe a fost urmată de cele 
din Mexic) pătrunde acum 
în domeniul sportului rege.

Pînă a ajunge la consacra
re în atletism (în prezent 
există peste 200 asemenea pis
te în lume), tartanul a debu
tat pe turf. Intrucît pistele 
de nisip, gazon sau zgură 
erau prea mult influențate 
de condițiile meteorologice, 
iar randamentul cailor era 
prea oscilant (și cota pariu- 
rilor !) s-a apelat la ajutorul 
chimiștilor. Specialistul ame-

rican William McKnight, îm
preună cu un colectiv, a 
realizat acest nou material ce 
avea să pătrundă în lumea 
sportului, care datorită cali
tăților lui, printre care o re
zistență constantă, indiferent 
de condițiile atmosferice.

Cine dintre iubitorii balo
nului rotund și în special 
dintre practicanții fotbalului 
nu cunoaște calvarul unui 
meci disputat pe un teren no- 
roios, alunecos, mustind de 
apă, în care controlul balo
nului și al propriului echili
bru devin o ecuație cu „n“

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Asalt la manechine! La Școala sportivă nr. 1 a/ roiimatio IM de elevi din clasele V—Vlll învață, sub îndrumarea profe-. 
sorilor Elena Bejan și Cornel Pelmuș. a.b.c.-ul scrimei, pregălindu-se să ducă mai departe prestigiul cucerit pe planșele 
lumii de ileana șt Ionel Drîmbă, de Olga Szabo șt de celelalte „lame" de frunte ale țării noastre Foto : A. NEAGU
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Hețoiule nîergem
SIMBATA

BASCHET. Sala Dinamo, 
de la ora 16: Universita
tea — Progresul (m B), 
Politehnica — Progresul 
(f A), I.G.H.F. — I.E.F.S. 
(m A).

FOTBAL : Stadionul Di
namo, ora 14,30 : Dinamo 
București — Jiul Petro
șani, stadionul Giulești, 
ora 13 : Rapid — Steaua 
(tineret-rezerve), ora 14,45: 
Rapid — Steaua.

POPICE: Arena Con
structorul, de la ora 16 : 
Laromet — U.T.A. (f. A), 
arena Voința, ora 16 :

. Vbvnța — Metrom Brașov 
(f. -A), arena Giulești, ora 
16 . .Rapid — Voința Con
stanta (f. A).

VCALEI : Sala Progresul, 
de la \ ora 17 : Medicina — 
I.E.F.S!. (m. B), sala Giu
lești, de Ia ora 16,30: 
A.S.E. ■— Viitoruli (f. B), 
C.P.B. — LE.F.S.i (f. A), 
Universitatea — s Flacăra 
roșie (f. B).

DUMINICA
BASCHET. Sala Ploreas- 

ca, de la ora 8 : Academia 
Militară — I.E.F.S. II 
(m B), LE.F.S. — Construc
torul (f A), Dinamo — Po
litehnica (m A). Steaua — 
Voința (m A).

1 FOTBAL: Stadion Me
talul, ora 11 : Metalul 
Buc. — Progresul Buc. 
(div. B); stadion Politeh
nica, ora 11: Sportul stu
dențesc București — Me
talul Tîrgoviște (dîv. B) ; 
teren Gloria, ora 13 5 Ma
șini ‘ unelte București — 
Tehnemetal Buc. (div. C) ; 
teren) Laromet, ora 11 : 
Laronnet București — Vo
ința București (div. C) ; 
teren T.U.G., ora 11 : 
T.U.G. București — Auto
buzul Bucureștii div. C) ; 
teren Gloria, ora 13 : Ma
șini unielte — Tehnometal 
(j) ; teren Ghencea, ora 
13: Steaua — Electrica 
Constanta (j) ; teren Elec
tronica, ora 9 : Electroni
ca — l\T. Constanța (j) ; 
teren Dinamo II, ora 13: 
Dinamo >— Petrolistul Bol
dești (j)t teren Sirena, 
ora 13 : Sirena — Flacăra 
Moreni (j) ; teren Meta
lul, ora 13: Metalul — 
Unirea Focșani (j); teren 
Giulești, 04a 9 : Rapid — 
Autobuzul j(j) ; teren Vo
ința, ora ț9 : Voința — 
Flacăra roșie București 
(j) ; teren C.A.M., ora 13 : 
Sportul studențesc — Chi
mia Tr. Măgurele (j).

LUPTE : etsțpă restantă 
din cadrul campionatului 
div. A la g;jeco-romane, 
sala Dinamo, »ra 9: Di
namo — Metațlul — Ra
pid — Progresul! (toate din 
București).

MOTO : Comp lexul spor
tiv Metalul (Psintelimon), 
pra 13,30 : etapfa finală a 
Campionatului republican 
de motocros.

POPICE : Arena Voința, 
ora 8 : Voința — Gaz me
tan Mediaș (m. A) ; arena 
Giulești, ora 8 :■ Rapid — 
Petrolul Ploiești (m. A).

VOLEI: Sala Progresul, 
ora 8 : Progresul — Șc. 
sp. nr. 2, Lie. Matei Basa- 
rab — Viitorul (m. j), Pro
gresul — C.S.M. Sibiu 
(f. A), Șc. sp. nr. 1 — Di
namo, Steaua — Rapid 
(m. j) ; sala Giulești, ora 
8,30 : C.S.S. — Șc. sp. nr. 
3, Tînărul Dinamovist — 
Liceul Găești (m. j), Ra
pid — Farul (f. A); sala 
Constructorul, ora 8 : Con
structorul — Liceul M. Ba- 
sarab (f. j), Spartac — 
Medicina Tg. Mureș (f. B), 
Medicina — Voința M. 
Ciuc (f. A) ; sala Palatul 
Pionierilor, ora 8,30: Șc. 
sp. nr. 2 — Lie. 2 Pitești, 
Viitorul — Rapid, Cuteză
torii — Șc. sp. nr. 2 (f. j).

PARADIS AL MINIBASCHETULUI

Noua sală de sport
a Școlii generale nr. 69

Recent, elevii și
Școlii generale nr. 69 din Ca
pitală,! precum și numeroși in
vitați au sărbătorit' darea in 
folosință a noii săli de sport 

Nu vom insista asupra fes
tivității în sine deși ea a fost 
reușită din toate punctele de 
vedere (imaginea de mai sus 
— surprinsă de fotoreporterul 
nostru, Theo Macarschi — 
este doar o mostră din pro
gram), ci vom căuta — în cî- 
teva rînduri — să prezentăm 
ceea ce se poate realiza atunci 
cînd există PASIUNE și CO
LABORARE.

Fără putință de tăgadă, sala 
de sport a școlii este rodul 
pasiunii — deoarece numai 
dragostea pentru profesiune, 
dorința ca toți elevii școlii să 
aibă asigurate cele mai bune 
condiții de practicare a exer
cițiului fizic l-au îndemnat 
pe profesorul Gheorghe Lăză- 
rescu (inventator brevetat al 
unui aparat destânât antrena
mentului în jocul de baschet, 
dar încă neutilizat de nici o

TURNEUL PE CATEGORH DE GREUTATE

I 0 MARE SURPRIZĂ PE RINGUL DIN BRĂILA:

Costel Gutui l-a învins pe Antoniu Vasile
BRAlLA, 7 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). O sală 
arhiplină a urmărit joi seara 
„cu sufletul la gură" semifi
nalele turneului pe categorii 
ce se dispută în localitate. 
Cele 12 meciuri, în care ac
țiunile clare s-au împletit cu 
combativitatea, au dat loc u- 
nor spectacole pugilistice c« 
cu greu pot fi uitate. Am a- 
sistat și la un deznodămînt 
care nu putea fi anticipat 
Este vorba despre victoria 
surprinzătoare. dar perfect 
meritată, a tânărului Costel 
Gutui din Tg. Mureș asupra 
lui Antoniu Vasile, victorie 
acordată în unanimitate de 
judecătorii P. Dumitrescu. 
Gh. Stănescu și FI. Teodoru. 
Gutui a atacat dezlănțuit de-a 
lungul întregii partide, punc
tând variat și extrem de ra

pid, obligindu-1 pe bucureștean 
să bată în retragere. Antoniu 
VssOc a recepționat toate 
loviturile, din care cauză 
s-a enervat, nemaiputând să 
răstoarne situația. Victoria e- 
levului lui Tiță tace ca finala 
dintre Gutui și Cutov să fie 
așteptată cu mare interes.

Este regretabil că reuni t- 
nea a fost umbrită de unele 
decizii injuste ale arbitrilor.

Un verdict ftagrwt eronat 
s-a dat în meciul A. UrsUles- 
cu (Bocșa) —P. Ganea (Bră
ila). Primul, o adevărată re
velație în acest turneu, a con
dus cu autoritate întreaga 
partidă, practicînd un box de 
mare spectacol. O singură 
dată a greșit pugilistul din 
Bocșa dud, în ultima re
priză, a lovit sub centură ți 
a fost avertizat de arbi
trii Dumitrescu. Dar chiar șl 
cu această penalizare, era 
normal ca judecătorii Teo- 
doru (60—57 pentru Ganea!) 
și Roncioiu să ia în conside
rație multiplele calități ale 
lui Ursulescu, cu atât mai 
mult cu cit Ganea n-a schițat 
nimic de-a lungul celor 9 
minute de luptă.

O decizie discutabilă, cu 
2—1. a fost dată și in due
lul dintre C. Momoiu (Brăila) 
și Șt. Receanu (B. Mare), ul
timul străduindu--se să prac
tice o luptă cursivă, bazată pe 
o tehnică superioară. Dacă 
n-a reușit, aceasta se datoreș- 
te boxului obstructionist al 
lui Momoiu care, după pă
rerea noastră, putea primi și 
un avertisment pentru boat 
neregulamentar. Șt. Constan
tin (B’tc.) a obținut o victo-

PESTE BLOCAJ
profesorii asociație) să Încerce neobosit 

realizarea vechii dorinți a ele
vilor : o sală de sport — și a 
colaborărit — deoarece clu
bul Olimpia a înțeles că școa
la poate asigura generația de 
mîine a sportului de perfor
manță și această înțelegere 
s-a concretizat în substanția
lul sprijin material acordat 
pentru transformarea sălii de 
festivități, peste care se aș
ternuse colbul indiferenței și 
degradării, în actuala sală de 
sport

Reamenajată complet sala 
oferă posibilitatea desfășurării 
în condiții optime a orelor de 
educație fizică și a practicării 
diferitelor sporturi. în special 
volei și baschet Demonstra
țiile de minibaschet, din seara 
festivă, ne-au oferit posibili
tatea să observăm în rindul 
elevilor existența unui poten
țial valoric, care, credem, că 
în, noile condiții vg fi șt maț. 
bine valorificat

Emonuel FANTANEANU

Antrenorul
„Victona — spunea cineva 

— are o sută de tați : înfrtn- 
gerea este orfană". Mai pre
cis, una dintre cele mai peni
bile consecințe ale unui in
succes este dificultatea care 
intervine în stabilirea pater
nității : uneori, se apelează la 
salvatoarele „condiții obiec
tive" ; alteori, oamenii își apă
ră pielea fără rețineri și fără 
să menajeze pe alții, pentru 
că, totdeauna de vină sînt 
alții...

Ca să ilustrăm afirmațiile 
de mai sus este suficient să 
amintim cazul neplăcut, al 
antrenorului care a devenit — 
desigur după o serie de înfrîn- 
geri — acuzatorul indignat de 
abaterile de la morală ale u- 
nor membri ai lotului de care 
se ocupa. Nu poți să nu te în
trebi : au trecut doi ani pen
tru a se constata aceste aba
teri ? Am fi aflat despre ele 
dacă echipa s-ar fi comportat 
—pe teren — : -

Aflăm că a fost schimbat un 
antrenor. Asta poate să în
semne c^va : ar li. huw să

fel ACTUALITĂȚI
U.T. ARAD ÎNVINGĂTOARE 

ÎN BUCUREȘTI

în partida feminină U.T.A. 
— Gloria București — res
tanță din etapa a III-a a 
campionatului diviziei A — 
arădencele au produs o sur
priză de proporții întrecînd 
în deplasare, formația bucu- 
reșteană cu scorul de 2205— 
2188 p.d. Gloria, din com
ponența căreia fac parte două 
sportive din lotul național, 
Ana Marcu — campioană 
națională la junioare pe 
1969, și Florica Neguțoiu, n-a 
putut menține avantajul acu
mulat pînă în penultimul 
schimb, pierzînd la o dife
rență de 17 „bețe". U.T.A. 
a cîștigat această partidă da-

torită jucătoarei de pe pos
tul nr. 6, Voichița Babuțiu. 
care a depășit pe Florica 
Neguțoiu cu 427—374 popice 
doborîte. Ana Marcu a reali
zat 415 p.d.

Cu această victorie. Flacăra 
Cimpina a 
(15 793 p.d.) și a trecut îr» 
fruntea clasamentului.

E. STROE, coresp.

totalizat 9 p

FLACĂRA CIMPINA
4 REVENIT PE PRIMUL 

LOC

DUPĂ TREI ETAPE 
ÎN „ONOARE"

știm de ce anume a fost schim
bai. iar răspunsul ar deveni 
mai clar atunci cînd vom afla 
și cine este înlocuitorul. De 
fapt înlocuirea unui antrenor 
reprezintă, in general, recu
noașterea unei greșeli : aceea 
de a-1 fi numit este o măsu
ră prin care se elimină o a- 
numită slăbiciune De aici re
zultă evident importanța ce
lui care preia postul vacant: 
insuficiențele vechi pot fi în
locuite cu altele noi. Să mai 
precizăm că numirea unui an
trenor de Iot nu este decît o 
componentă a politicii fede
rației, că ea nu poate să țină 
locul acestei politici.

Nu am făcut aceste preci
zări pentru a diminua impor
tanța rolului jucat de antre- 
noV. Dimpotrivă, am dori să 
subliniem, cu toată vigoarea, 
ponderea acestui factor.

Antrenorul nu poate fi 
străin, nici de succesul, și nici 
de înfrîngerea echipei sale. 
Ceea -ce se explică-'în presă, 
după eite un meci —. că e- 
chipa nu a fost în formă, că 
au existat indisponibilități, că 
adversarii au aplicat scheme 
la care nu au găsit răspunsul 
cel mai eficace — exprimă 
circumstanțele înfrîngerii, dar 
circumstanțele nu sînt nicio
dată suficiente ca justificări. 
Antrenorul este acela care are 
datoria de a aduce echipa în 
formă și a o menține, care 
trebuie să formeze un lot și 
nu numărul minim de jucă
tori, care trebuie să familiari
zeze echipa cu noutățile teh
nice sau tactice, astfel îneît ea 
să dea replica potrivită fiecă
rui adversar. Iar după satis-

în meciul restanță din com
petiția masculină, Flacăra 
Cimpina a întrecut, pe arenă 
proprie, pe noua promovată 
în divizia A. Voința Bucu
rești. Scor final: 5110—4915 
p.d. De la învingători, cel 
mai în formă jucător a fost 
Petre Purje, care a realizat 
919 p.d-, iar de la învinși, C. 
Voicu — notat cu 8S7 p.d.

facerea fiecărui capitol al pre
gătirii generale, conducerea 
din margine ridică noi exi
gențe. ea trebuind să do
vedească o activitate de crea
ție, adică bazată pe o inspi
rație promptă, dar și susținu
tă. Nu sintem exagerați spu- 
nînd toate acestea ; meseria 
de antrenor este exigentă, este 
o meserie grea.

Am avut antrenori care sa
tisfăceau aceste deziderate și 
ajunși aici ne vine în minte, 
imediat, figura remarcabilă a 
lui Gică Petrescu, căruia vo
leiul românesc îi datorează a- 
tîtea în amintirile sale plăcute 
(chiar după retragerea sa, im
pulsul dat de el s-a dovedit 
suficient pentru ca voleiul 
nostru să mai planeze, cîtăva 
vreme, la înălțimi greu de 
imaginat în prezent). Gică Pe
trescu îmbina într-o formulă 
fericită cunoștințele tehnice și 
căldura umană, autoritatea, 
prestanța și apropierea de oa
meni. Să adăugăm, că era un 
om articulat de o inteligență 
cultivată, atât de necesară în 
pregătirea tineretului de azi, 
la rîndu-i cu pretenții justi
ficate.

N-am vrea să dăm prea 
multe detalii la acest portret- 
robot al antrenorului ideal 
(există și riscul ea nimeni să 
nu poată încălța pantoful Ce- 
nușăresei). Dorim pur și sim
plu să avem la conducerea 
loturilor naționale oameni cu 
calități dintre cele enumerate 
— sau, eventual, cu altele — 
și să obțină rezultate.

Mai ales asta dorim.

Primul campionat al Ca
pitalei, caiegoria _ onoare", Ia 
care participă 10 formați: 
masculine și tot atâtea femi
nine, a ajuns Ia cea de-a 
treia etapă. Competiția mas
culină, în special, este de un 
bun nivel tehnic, majoritatea 
echipelor inregistrind rezul
tate remarcabile, uneie in 
jur de 5000 p.d. Pe pnmele 
locuri în clasament se află 
formațiile Gloria, Voința n 
și G.C.M., toate cu maximum 
de puncte posibil, adică 9. 
La femei, există un decalaj 
mai simțitor între primeie 
clasate — Constructorul. In
stalatorul, I.B.A. și Frigul — 
și cele din partea a doua a 
clasamentului. Echipele Gra
nitul și Cauciuc Jilava au cite 
o neprezentare la joc.

lorța psihologică
Nu cred că greșesc cînd 

afirm că știința cea mai ră
masă în urmă, cel puțin la 
noi în țară, este psihologia. 
Motivul cred că e simplu. 
Psihicul acesta de care vor
bim, nu prea știm, de fapt, 
?e este, deoarece, pînă în pre
zent. nu-1 putem pipăi, nici 
măsura, constatîndu-i doar e- 
fectele. Dacă despre un spor
tiv spunem că are atâția cen
timetri în înălțime, că are 
atîtea kilograme și că aleargă 
suta de metri în atîtea secun
de, psihicul lui cum putem 
să-l precizăm în cifre ? în 
volum, în densitate sau volți ? 
Afirmăm vag că are voințf 
sau nu, că e un tip coleric 
sau flegmatic... și atât 1

Spun toate acestea pentru 
că în sport, mai ales în cel 
de performanță, ne lovim a- 
desea de această „barieră psi
hică" ce ne încurcă toate 
calculele, din lipsa noastră 
de cunoștințe în acest do
meniu.

Asemenea reflecții le-am 
făcut citind rezultatele și cro
nicile ultimei etape din tu
rul de sală al campionatului 
masculin. în toate cele cinci 
partide, judecind după com
portările și rezultatele recen
te ale echipelor, au învins ce
le care normal, logic sau cum 
vreți să spuneți, aveau șanse 
mai mici. Ce s-a întâmplat ? 
Tocmai această stratificare, a- 
ceastă logică a situației, a su
părata a jigast «ir a declanșat

resurse nebănuite în cei mai 
slabi. Atunci a apărut această 
forță psihică incomensura
bilă care a determinat schim
barea rezultatelor. Să ne o- 
prim numai la partida Stea
ua—Dinamo. Steaua care con
duce detașat în clasament, 
care „nu mai are. probleme" 
în campionat nu a mai jucat 
concentrat, cîștigînd în ulti
mele partide datorită mai 
mult valorii jucătorilor ei. 
Dinamo, „marele Dinamo", 
înfrîntă și umilită în orgoliul 
ei sportiv, nu-i mai rămînea 
decît o șansă să se reabilite
ze față de lider, față de pu
blic. Adică, prin rezultatul 
direct în fața echipei Steaua. 
Și le-a dat „steliștilor" o lec
ție pe care trebuie să o țină 
minte 1

Bine. Ne explicăm, oare
cum, f ptele. Dar ce putem 
face ca valoarea noastră spor
tivă, atletică, tehnică sau tac
tică să fie completată și de 
una psihică ?

A început să se vorbească, 
în fel și chip, mai mult și 
mai curajos despre pregătirea 
psihologică. Tendința este 
spre acceptarea unor rezol
vări savante, cu cercetări, 
studii și documentări din 
străinătate. Personal cred că 
am putea rezolva problema, 
mai ales pentru prima treaptă, 
prin mijloace simple pornite 
din bun simț. în activitatea 
mea m-am lovit adesea de 
neputința sportivilor de a tre

ce peste ei, de a se stăpîni și 
de a se depăși în anumite 
momente. Și am procedat lo
gic, așa cum am rezolvat lip
sa de coordonare a fetelor în 
handbal, jucînd fotbal. Ast
fel, am inclus în antrenamen
te. în momentele cînd îi simt 
obosiți, „clipe de suferință" 
și nu de relaxare, așa cum 
se procedează de obicei. Po
ziții statice de efort, momen
te de concentrare precise, re
pet exercițiul cu cei „care nu 
mai pot", nu îi las să bea 
apă pe cei care o cer etc. 
Le-am numit pretențios exer
ciții „Yoga". Nu este chiar 
„Yoga". Ar fi mult prea mult 
pentru prezent, dar am cău
tat să combat clipele de lași
tate, în care senzația de obo
seală. durere, enervare, sete 
sau foame părea de netrecut.

în prezent simt efectul a- 
cestei pregătiri la toate echi
pele pe care le antrenez. în 
filozofia populară se spune că 
„să nu-ți dea dumnezeu, cit 
poți să duci"... Noi trebuie să 
le insuflăm sportivilor ideea 
că „să nu lea dea antrenorul 
cît pot rezista" și atunci, în 
jocuri, adversarul nu le va 
putea „da" mai multe neca
zuri.

Pentru băieții care acum se 
pregătesc pentru C. M„ ulti
ma etapă din campionat le 
poate servi în acest sens ca 
învățătură.

prof, D. POPtSCU-COLIBAȘI
. antrenor iș

Azi și mîine se dispută 
etapa a IV-a a diviziei A, 
care programează citeva me- 
ciuri-cheie. Printre acestea 
se numără întâlnirile Laro
met Bueurești — U.T.A., 
C.S.M. Reșița — Petrolul 
Ploiești — la femei, Voința 
Tg, Mureș — Flacăra Cimpi
na și Rapid București — Pe
trolul Ploiești — la bărbați.

CITĂ

Aflăm din statisticile 
întocmite In ultima vre
me că 638.173 de bucu- 
reșteni consumă zilnic 
12.763,46 kilograme de ca
fea. Dintre aceștia, 451.116 
preferă cafeaua turcească, 
98.594 cafeaua filtru, iar 
88.463 își prepară cafeaua 
în alte moduri. Lor li se 
pot adăuga și cei 71.116 
spectatori care au preferat 
CAFEAUA CU LAPTE 
DE ADIO, ce se reprezin
tă în fiecare seară la ora 
19,30 la Teatrul „Constan
tin Tănase" (sala Savoy), 
cu Radu Zaharescu. Uoria 
Căciulescu, Didi ionescu, 
X'icu Constantin. Lucia 
Pipeanu și Adina Po, eseu.

(2897)

rie categorică asupra lui Gh. 
Paraschiv (Buc.). Cu toate a- 
cestea, arbitrul Ion Mitică l-a 
văzut învingător pe Paras
chiv: 66—57 (?!). O adevă
rată demonstrație a făcut re- 
șițeetiul P. Nedelcea, care a 
înregistrat o victorie prin a- 
bandon in repriza a doua a- 
supra lui P. Covaliov (Brăila).
M, Dehejeanu a fost o umbră 
a boxerului pe care l-am a- 
plaudat în primele reuniuni. 
Datorită oboselii acumulate, el 
nu a mai rezistat în fața lui 
E. Constantineseu (Craiova) de 
care a fost întrecut clar la 
puncte. Celelalte rezultate! 
P. Iuga (Galați) b.p. A-.Cojan 
(Bacău), N. Enciu (Buc’) înv. 
ab. III N. Tudor (Buc.), Gh. 
Stan (Buc.) b.p. 
(Cluj), N. Manița 
înv. ab. ÎII T. Burada (C. 
Turzii), I. Monea (Buc.) înv. 
ab. III P. Cimpeanu (Buc.).

Romeo CALARAȘANU
Joi seara s-a disputat la 

Măcîn o gală între boxerii 
din localitate și unii pugiliști 
care participaseră la turneul pe 
categorii de greutate de la 
Brăila. Iată citeva rezultate: 
I. Cuculea (Măcin) egal cu 
Z. Stanciu (Tg. Mureș), C. A- 
dochiței (Măcin) b.p. N. Du
mitru (Craiova), A. Rusneaa 
(B. Mare) egal cu Șts, Hîrșu 
(Buc.), V. Bratie (Bub.) b.p<
N. Stoian (Măcin), Gh, Marcel 
(Măcin) b.p. T. Mîroâ (Bue.)<

V. Kiss 
(Galați)

1324 de judoka 
în luptă pentru titlul 
de campion absolut

La jumătatea lunii viitoare, 
Timișoara va fi gazda primu
lui campionat național (ofi
cial) individual de judo, com
petiție care va desemna pe 
cîștigătorii celor 7 categorii 
de greutate și pe primul cam
pion absolut al României.

Preliminariile acestei com
petiții de anvergură în
cep astăzi, cu disputarea fa
zelor județene și a campio
natului municipiului Bucu
rești. La întreceri vor lua 
startul 1 324 de judoka — cite 
3 la fiecare categorie — din 
cele 64 de secții afiliate fede
rației de specialitate. Primii 
doi clasați la etapa județeană 
— la cele 7 categorii — vor 
ataca apoi, la 22 și 23 noiem
brie, etapa de zone (zonele 
București, Cluj și Iași), a 
doua mare selecție înaintea 
finalelor.

Municipiul București — ca
re prezintă cele mai multe 
echipe — organizează, astăzi 
și mîine, un campionat pro
priu (echivalent cu faza jude
țeană de pe teritoriu), la ca- 
care s-au înscris formațiile 
Rapid, I.E.F.S., Universitatea, 
Politehnica, Agronomia, I.O.R., 
Olimpia, Inst. Construcții, 
Inst. Pedagogic, Straja, 
I.P.G.G. și Grupul șco
lar construcții. Cîștigătorii lo
curilor 1 și 2, în campionatul 
municipiului București, se vor 
califica direct în finalele de 
la Timișoara, urmînd ca locu
rile 3 și 4 să intre în etapa 
de zone.

întrecerile bucureștene, de 
astăzi și mîine, ca și fazele 
județene, avînd caracter eli
minatoriu, se aunță deosebit 
de disputate.

CAFEA

CONSEJMA

BlICUREȘTENII ?

DERBYURILE ETAPEI 
a IV-a

Morcel RUSESCU

I
NOILE MODELE
CIZMELE DIN

PENTRU SEZONUL RECE SINT FOARTE 
PIELE SAU ÎNLOCUITORI DE PIELE

APRECIATE DE CUMPĂRĂTOARE
SATISFAC TOATE GUSTURILE

MODERNE, COMODE, FLEXIBILE! SE ÎNCHID CU FERMOAR, CATARAME SAU ȘIRET
<£653j
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fn Elvefia echipa Greciei a luat 
cu ea pinâ și hrana și

• „Expediția greacă" numără 29 de persoa»e • S-au epuizat 4000 de bilete

• SideriSf Papaîoanou et comp, sosesc la București în preziua meciului

Jot dimlneață, 29 de per
soane au părăsit Grecia 
cu o mare speranță în ini
mi : să se întoarcă acasă 
ca învingători. Acești 29 
de oameni sînt: 20 de ju
cători, reprezentantul Fe
derației de fotbal din Gre
cia, doi antrenori, doi ma
sori, doi jurnaliști și doi 
fotoreporteri, alcătuind 

împreună grupul național 
grec, care duminică 16 
noiembrie, se va afla la 
București, dar care acum 
se află în Elveția. în „ța
ra cantoanelor* echipa 
Greciei se va antrena pînă 
sîmbăta viitoare cînd va 
pleca spre București, un
de va ajunge în aceeași zi.

Nu este încă sigur dacă 
reprezentativa Greciei va 
evolua în Elveția împotri
va unor echipe din prima 
categorie. Dar este sigur 

Mline, pe stadionul Republicii Azi, în Ciulești

că ea va tntilnl acolo for
mații din divizia secundă 
în meciuri amicale care 
să poată constitui un eta
lon al condiției fizice a 
jucătorilor.

în acest timp aproape 
4 000 de turiști își prepară 
marea călătorie in Româ
nia. Biletele care le-au 
fost trimise în Grecia s-au 
epuizat și sute de supor
teri mai solicită încă bilete 
pentru a sosi la București.

Iată și cîteva amănunte 
interesante :

# Conform hotărîrii an
trenorului echipei naționa
le, lotul care s-a deplasat 
în Elveția a luat cu el 
hrană, apă etc. pentru ca 
jucătorii să nu întîmpine 
nici un impediment din 
punct de vbdere alimen
tar.

• Dintre jucătorii care 
vor evolua împotriva Ro
mâniei, Sideris deține re
cordul participării in e- 
chipa națională (28). fiind 
urmat de Domazos (25), 
Papaîoanou (24), Kamaras 
(23), Haitas (15). Ikonomo- 

„Cartierul general" al tricolorilor

poulos (14), Botinoa (12), 
Gaitadzis (11) etc.

S După dt sin: infor
mat reprezentantul unei 
companii grecești, aflat la 
București, a solicitat Fe
derației române de fotbal 
încă 1000 de bilete în a-

apa
fora oe cele puse Gena la 
eispozme de forul rorră-

• Orșanizapa greacă de 

neexl să —ar-v-r. memui 
în direct, la radio si teîe- 
TTziune. ia Atena. Salonic. 
Creta. Corfu etc
• Di. tabăra română 

cei mai cunoscuu in Gre
cia sirr. Duniitrache șt 
Bobrin

De la F.R. Fotbal
Pentru a se da posibilita

te tuturor jucătorilor de fot
bal să urmărească la tele
vizor jocul România — Gre
cia in ziua de 16 noiembrie, 
toate partidele din campio
natele E și C vor începe în 
mod special ta «rra 10. iar 
cele de juniori de la ora 12. 
Echipele care doresc să sus
țină jocurile sîmbăta 15 
noiembrie vor trimite la fe- 
deratie arondai scris (și cei 
al formației adverse) ca cei 
pa lin patru rilc înaintea da
tei de disputare a atccralui. 
De asemenea. echipele care 
doresc să ecranizeze jocurile 
la alte ere deeit cele stabi
lite de federație pentru a- 
eeastă dată, vor solicita acest 
lucra ie scris ca ccl puțin 
patra zile iu-iiaiea im-ctuhii. 
Fac excepție echipele cupei»- 
se ia prosrawrai Pronosport, 
tare vor iacepe jocurile ia 
ora 12.

trail Dumitrul nu va
juca piuă la I martie I

Primim din partea Centrului de 
Medicină Sportivă următoarea 
notă :

„Ca urmare a avizului Institutu
lui clinic de fiziologie, primit 
prin intermediul clubului Rapid, 
cit și a examenului în circuit e- 
fectuat de sportivul EMIL DU- 
MITRIU la C.M.S., vă comunicăm 
hotărirea comisiei de expertiză 
din 4.XI.1969 : avindu-se în vede
re starea sănătății, sa
tisfăcătoare — în momentul de 
față — cit și faptul că urmează 
un tratament medical, SE INTER
ZICE EFORTUL COMPE'ITȚIO- 
NAL FINA LA l.m.1970, cînd E. 
Dumitriu se va prezenta la un 
nou control. în acest timp va 
putea efectua o pregătire fizică 
generală și specială sub supra
veghere medicală și va rămîne 
în evidența și supravegherea me
dicală a unității de specialitate.

Asupra participării competițio- 
nale se va decide în urma in
vestigației Și stării ce o va pre
zenta la l.rn.l970“.

Dr. I. DRAGAN 
Director aî Centrului de 

Medicină Sportivă 
București, S.XI.69.

Lotul de tineret- 

Lotul preolimpic
Tinerii fotbaliști români, 

care se pregătesc in vederea 
meciului cu reprezentativa de 
tineret a R.D. Germane (16 
noiembrie, la Berlin) susțin 
mîine un joc de omogenizare. 
Adversara lor va fi o formație 
alcătuită din lotul preolimpic 
(lotul U.E.F.A. din ediția tre
cută). în vederea meciului de 
mîine, jucătorii celor două 
loturi au fost, convocați pentru 
azi. Ia ora 12. Din lotul de 
tineret fac parte următorii fot
baliști : Coman, Rămureanu, 
Cristache (Steaua), Bădin, I. 
Popa, Mușat, Popovici, Din- 
cuță, Angelescn, Dumitru, 
Săîceanu, Neagu, Both (Olim
pia Satu Mare) și Turca (Me
talul Tîrgoviște). Din formația 
preolimpicilor nu vor lipsi ju
cătorii : Ariciu, Decu, Bro- 
șovschi, Naom, Caniaro, Ște- 
fănescu și Petreanu.

Partida, care promite un 
joc interesant, este programată 
pe stadionul Republicii, de la 
ora 14,30.

și pe Dinamo
Astăzi, în Capitală, sînt pro

gramate două jocuri amicale de 
fotbal. Pe stadionul Giulești, de 
la ora 14.45, Rapidul primește re
plica Stelei,' echipă din care lip
sesc doar doi titulari, Sătmăreanu 
și Hălmăgeanu. în deschidere, de 
la ora 13: Rapid (tineret) — 
Steaua (tineret).

Pe stadionul din șos. Ștefan cel 
Mare, de la ora 14,30, se întil- 
nesc* de asemenea, două divizio
nare A 5 Dinamo București și 
Jiul Petroșani,

Universitatea Craiova 
pleacă în UD. Germană

La invitația echipei Che- 
mie Leipzig, Universitatea 
Craiova va, întreprinde săp- 
tămîna viitoare un turneu de 
trei jocuri în R.D. Germană. 
Studenții craioveni vor în- 
tîlni în zilele de 12. 14 și 16 
noiembrie formațiile Wismuth 
Aue, Chemie Halle și. respec
tiv, Chemie Leipzig.

(Urmare din pag. 1)

Mark Lane „Judecata pripită* 
(critica anchetei comisiei War
ren...) la creștet și cu foto
grafia lui Dănuț Dobrin în 
mînă. Cine nu-l cunoaște pe

DEMBROVSCH1
Dămit poate să ne creadă pe 
cuvînt că tînărul nostru in
ternațional (22 de ani) are 
tin puști de doi ani superb. 
Amănunte de la... „tăticu*.

„Lui Dan nu-i scapă mei 
un meci ia televizor. Crnd

jpc eu, puștiul „bate* toată 
echipa telespectatorilor ie la 
noi de acasă. Și nu o dată, 
îmi spunea soția mea, îndem
nurile și aprecierile lui ăla 
micul: Șut — tată! Gol — 
tată ! Bravo — tată ’ topesc 
pur și simplu inima alor 
mei. Cum să nu bag gol ând 
am un asemenea (scump) su
porter în familie? !“.

CU OREFTUL PENAL 
PE NOPTIERA...

Ati ghicit, fără îndoială, că 
acum ne referim la Dinu, cel 
căruia toți băieții îi zic ami
cal ^procurorul*. Student tn 
anul II la Drept, dinamoris- 
tul are pe noptieră vo'nmul 
de drept penal al marelui ju
rist Dongoraz. Studiai, în
ceput pe vremea eind era 
bolnav, și-l continuă, seara, 
aici, la Poiana.

„Am destul timp si pentru 
el — ne spunea Dinu, șa pen
tru antrenamentele cu lotul 
și pentru an trena mer tele mele 
particulare. Știți, am rămas 
în urmă eu eie. șs am cerut 
voie lui nea Angeto să for-

țez puțin singur. Simt ne
voia onuf ar.rreaa.Tient tare." 

Ce mai poți adăuga la o 
confesiune atit de responsa
bilă. de maturi ?
CULAE LUFESCU : „CAcDCTI 
CA MECIUL CU DiNAMâ 

E NHIDUT DINAINTE?"

Prins, ca și toți ceilalți, de 
,Jebra greacă* (o febră.„ bine-

D uminică, în vreme ce 
dinamoviștii pedep
seau pe arădeni ju- 
cîndu-se sub cerul a- 
cela ca de acadea 
linsă de îngeri, cînd

cei patru băieți ai naționalei 
(și cu Domide cinci) ne încre
dințau încă o dată că o logo
dire, sub semnul fotbalului. 
Intre albastrul de Voroneț și 
ocrul mayas este prea cu pu
tință ; duminică, în vreme ce 
Gomea era sacrificat pe alta
rul Șarpelui cu aripi (l-am 
numit pe Dumitrache), iar Lu- 
cescu părea un conchistador 
adolescent, brun și crud, ga- 
lopînd printre băștinașii fără 
irme căzuți într-o mistică rea; 
duminică, în vreme ce terito
riul extremei drepte devenise 
t> fișie festivă, sfințită pentru 
un fel de întoarcere a lui 
Montezuma ; duminică, în vre
me ce Montezuma a fulgerat 
neiertător de vreo două ori 
printre pămîntenii ieșiți în în- 
timpinare, spulberindu-i ca să 
știe pămîntenii că într-adevăr 
el este Acela carele... că 
s-a-ntors, că se poate-ntoarce 
cînd vrea și de cîte ori vrea; 
în sfirșit, duminică, în vreme 
ce clipele jocului-luptă s-au 
ridicat de vreo cîteva ori la 
caratele oficierii și ne-au bă
tut cu sunete din argintul nu
mit bucurie, duminică eu a- 
veam în carnea sufletului un 
vîrf de săgeată ți săgeata- a-

ceea se numea Pircălab ți ra
na aceea de sufletist firi vin
dec mi durea pînă la răzvră
tire.

„.Pentru că, dincolo de tot 
ce făcea Pircălab acolo, pe fi- 
șia devenită de fosfor, a în
toarcerii sale, dincolo de vraja 
care făcea ca in preajma lui 
obiectul să devină ființă, din
colo de bucuria turnată prin 
această vrajă ca un rachiu 
zeiesc in marea cursă a triba

mu am, critia nței prăși ai 
bucuriei in c-. astea întoarceri
lor fiului risipitor, incit festi
nul de duminica trecută l-am 

„împlinit cu durere. de pare* 
lama sacrificiului s-ar fi fm- 
plintat ți iu noi. •

„Iar această durere nu se 
numea doar Pircălab. Ea ar fi 
putut să poarte ți numele lui 
Coman. zburătorul tinir (ia
că!) din poarta dinamovisti. 
ți pe acela al lui Boc, a cărui

,La 20 noiembrie avem 
..masă mare* cu Dinamo. E- 
chipa lui Nicușor are. e ade
vărat prima șansă. Nci, însă, 
am făcut întotdeauna, meci 
mare cu favoriții...".

DUMITMACHE : „AM MARCAT 
GOLUL DOI PENTRU CA NU 

AVEAM CUI SA-I PASEZ"

Pe favoritul Bucureștiului 
l-am găsit cufundat în citi
rea almanahului „Femeia* 
Zimbitor și degajat — deși 
prins asupra— faptului — 
Dumitrache își amintește ca 
plăcere de meciul cu U.T.A. 
..Toți băieții au jucat ca la 
carte. De ce n-am marcat eu 
mai multe goluri ? Am des
tule jocuri în față. Poate nici 
golul doi (na. — șutul acria 
splendid de la 25 tn.') nu 
l-aș fi înscris, dar n-am vă
zut nici un coechipier liber

și am fost nevoit să marchez 
eu_*.

MIINE (N.R. — SÎMBATÂ) — 
TOȚI LA „VIRIDIANA"!

Fteferindu-ne la program, ți 
azi și mîine (n.r. — sîmbătă) 
— antrenamente dimineața, 
terapeutică eu raze pentru 
Ghiță, Tufan și Hălmăgeanu, 
protejații nr. 1 ai doctorului 
Tomescu („Toți băieții sînt 
în condiție perfectă, cu ex
cepția acestor trei cărora tre
buie să le eliminăm sechelele 
unor mai vechi traumatis
me"). odihnă, plimbări, iar 
mîine vizionarea filmului lui 
Luis Bunuel, premiat cu Pal
me d’Or, „Viridiana".

Așadar, . program complex, 
atractiv, plăcut.

La „cartierul general" al 
tricolorilor domnește liniștea, 
atmosfera de lucru și voie 
bună.

INTERES MAJOR PENTRU MECIUL DE VERIFICARE
A LOTULUI NAȚIONAL

Mă durea Pircălab...
nelor, eu (și desigur nu numai 
eu; pentru că — o știți prea 
bine — majoritatea covârși
toare a populației fotbalului se 
compune din sufletiști, restul 
fiind... acri contabili ai gale
riei) simțeam o mare tristețe, 
un fel de sentiment al zadaru
lui, intrebîndu-mă (întrebîn- 
du-ne) dacă nu cumva, la ur
ma urmei, această întoarcere 
a celui mai bun nu este decit 
— așa cum, vai, s-a mai în- 
tîmplat de-atîtea ori — o tre
cătoare pauză intre două ple
cări. ...Am sacrificat, în ulti-

0 nouă premieră cinematografică

SCCnanui HOR IA PĂTRA6CU 
SERBAM CREANGĂ

imaginea TIBERIU OLAS

VLADIMIR GAITAN, EMILIA 
OOBRIN, NICOLAE VOLCZ, 
SEBASTIAN PAPAIANI, 
ST. MIHÂILEbCU-BRÂILA 
ELENA SOLTUZ, 
N-SECÂREANU, 
ERNEST MAFTEI 
MIHAI BAOIU

. utORGE MIHÂITĂ

CREANGA

siluetă de june centaur ne au
tosugestionam c-o vedem aie
vea, nu de abur, acolo, pe li
nia de fund, la buza careului 
numit „al adevărului*... Și, 
ea, această durere ar maț fi 
putut să poarte, din păcate, 
multe alte nume de fii risipi
tori ai încrederii noastre și. 
mai cu seamă, ai propriilor 
haruri: Varga, Pavlovici, lan- 
cu ți atîția alții intrați in le
genda tristă al cărei blestem
— acela că, in fotbal, cel mai 
bun este și cel mai vulnerabil
— îl recităm de ani și ani fără 
să-i găsim antidotul.

★
Nu am trufia să propun, 

aici, vreo formulă care să des- 
lege blestemul. Are, nădăjdu
iesc, cine s-o facă. In spiritul 
dictat de „programul* acestei 
rubrici, am vrut doar să vă 
comunic sentimentul pe care 
mi l-a provocat reintrarea lui 
Pircălab ți, in măsura in care 
acest sentiment n-a fost nu
mai al meu, să vă propun o 
meditație pe această temă... Un 
fir al gindului s-ar putea să 
vă îndrepte către băieții națio
nalei de azi, mănunchi uman 
constituit sufletește, așa cum 
bine s-a spus, ca un adevărat 
club al vedetelor, în sensul 
fericit al cuvîntului, instituție

căreia, o dată ce-« trec pref«L. 
ce, mai buni devia și cri mat 
tnvulxcrobtii. Să fie. oare, eoa- 
dițiile organizatorice de la na
țională cele cere au coutribazt 
la deșteptarea coaștriRțri șt 
"tspeefulut de sme printre 
vedete ? Dacă e așa. de ce Mt 
s-er epBea și ia ednpeie de 
club priaapule orpeai.-arorte» 
de la eitsbul naționalei •_ Cu
noaștem vreo doad-trei cluburi 
care nu s-au dovedit a fi. de-a 
lungul amlor. prea fonti pes- 
tionari de vedete. Chemate fa 
iTiștanta opiniei pabhce, ■- 
ceste cluburi rășpund. mra- 
riabil. că au făcut totul cub 
raportul pregărirti tehnice șt 
al educației cetățenești, da» 
că le-a lipsit întotdeauna ca
drul organizatoric tnzre para
metrii căruia să ce valorifice 
munca profesionali ți pedago
gică. conturind net profilul n- 
nei vedete fotbalistice așa 
cum ne-o dorim. Dacă este 
ața. daci de ani de zile cădem 
de acord că este ața, de ce nu 
se creează mai repede respecti
vele condiții organizatorice ’ 
Custozii de vedete ale fotba
lului — in condițiile de azi ale 
acestui sport, adevărate „bu
nuri naționale* — na trebuie 
să fie și ei chemați din crnd 
in cînd — măcar la un dece
niu o dată — la un „inventar 
al gestiunii*, dar la unul tn 
care ei si nu poată invoca 
scuze plauzibile dacă sînt des- 
coperiți fn defect ?

Ca orice întrebare simplă, 
cea de mai sus presupune un 
răspuns complicat ți lucid. 
Prea complicat peotiht spațiul 
și prea lucid pentru specificul 
aceste rubrici pe care un co
respondent a avut căldura s-o 
numească „de linpă inimă".

—Pentru care apreciere fi 
mulțumesc... din aceiași loc.

DUMfTRACHE
Desene de AL CEEKClf

'ăcăioare. raportată ca hms«c 
gă- încredere), repidxsrx.' La-

„peste*.

La Brașov, exuiă ua wteres 
droretLt tn Jurul pregătirii lotu
lui national pentru Jocul cu Gre
co. Brașover.u sfiit dornici ca 
cregătirila lotului să se fac* i> 
orașul ’.or. tn condiții tot așa de 
fTvictooaee cum au fost înaintea 

eortrCor cu R-reția și Portuga
lia. Si penau aceasta au luat 
-aiuri In consecință. Pe de 6 
parae partetierul de pregătire. 
Sreagul roȘfi este la măsură să 
asigure totului o verificare la un

nivel acceptabil, iar pe de altă 
parte stadionul Municipal, untie 
vă avea loc partida, s-a gătit 
sărbătorește. Au fost amenajate 
două vestiare, mobilate. ..goștplet. 
prevăzute cu mese de masaj, ca
binetul medical și un vestiar 
pentru arbitri.

Partida va avea loc la ora-14,30. 
In deschidere, de la ora 13 t'jocul 
Șc. sp. Brașov — Carpați Brașov 
campionatul național de juniori).

C. GRLTA-coresp. principal

.Asper; -e a pa '..di desfă-urată la Bușteni, intre Caraimanul și Unirea Drăgășani (seria 
a lV-a) Se joacă foarte atletic la poalele Carpaților ! Foto i V. ZBARCEA - cdresp.

Mîine, etapa a Xll-a în diviziile B și C
P»tr. DRAGU

P. S. Toți cei care mi-au 
scris și n-au primit răspun
suri prin poștă, le vor primi 
intr-o viitoare „Cronică a su
fletistului*, dedicată exclusiv 
corespondenței.

LOTO • PRONOSPORT
•.AZI ULTIMA. ZI PENTRU CON

CURSUL EXCEPTION AI» PRO- 
NOEXPRES 1

• LA IZ NOIEMBRIE A.C. CON
CURS SUPLIMENTAR PRO
NOSPORT i

Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor la concursul 
excepțional Pronoexpres de mli
ne, duminică 9 noiembrie a.c. 
La acest concurs se atribuie: a- 
partamente cu 3 și 2 camere 
(confort gradul I) în număr NE
LIMITAT, precum și autoturisme 
DACIA 11W și SKODA 1000 M.B., 
tot In număr NELIMITAT.

Se mai acordă premii în nu
merar de valoare variabilă și 
premii fixe In bani.

Tragerea concursului excepțio
nal Pronoexpres din 9 noiembrie 
va avea loc mîine la București 
în sala Clubului Finanțe Bănci 
din strada Doamnei nr. 2. cu în
cepere de la ora 18.45. Tragerea 
va fl radiodifuzată, după care 
va urma un film artistic. Intra
rea liberă.
• La 12 noiembrie a.c. , Loto- 

Pronosport organizează un con
curs suplimentar Pronosport, pro
gramul fiind alcătuit din meciu- 
rile-tur ale optimilor de finală 
— în marile competiții „cupa 
campionilor europeni" și „Cupa 
cupelor". Dar iată acest program: 
I : Celtic Glasgow (Scoția) — 
Benfica (Portugalia) ; II : Dina
mo Kiev (U.R.S.S.) — Florentina 

1 (Italia) : UI : MUan atallal —

Feijenoord (Olanda) : IV : Leeds 
(Anglia) — Ferencvaros (Unga
ria) ; V t Legia (Polonia) — St. 
Etienne (Franța) ; VI : Standard 
Siege (Belgia) — Real Madrid 
(Spania) ( vn c spaidak Tma'. a 
(Cehoslovacia) — Galatasaray 
(Turcla)î VIU-: Vorwărts (R.D.G.) 
—Steaua roșie Belgrad (Iugoslavia); 
IX : Roma (Italia) — Eidhoven 
(Olanda) : X t Ol. Marseille (Fran
ța) — Dinamo 2agreb (Iugosla
via) ț XI: Norrktiping (Suedia) 
— SChalke 04 (R. F. a Germaniei); 
XII : Lierse (Belgia) — Manches
ter City (Anglia) ; Xm : G’omlk 
zabrze (Polonia) — Rangers Glas
gow (Scoția).

înregistrarea buletinelor la a- 
cest concurs a început joi 6 no
iembrie a.c„ îâr marți 11 noiem
brie a.c. este ULTIMA Zt pentru * ......depunerea buletinelor.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA loto 

DIN 7 - OIEMBRIE

68EXTRAGEREA I : 79 88 52 82
19 73 42 54 30 1 11

Fond de premii : «86 033 
EXTRAGEREA A II-A : 

21 13
Fond de premii : 234 703 ;
Plata premiilor pentru 

concurs se va face astlel ;
tn Capitală : înpepînd de la 15 

noiembrie pînă la 23 decembrie 
1969 inclusiv.

In țară : de la 19 noiembrie 
oină la 23 decembrie 1969 w&uăiy,

lei.
S3 37

lei, 
acest

In timp ce campionatul di
viziei A s-a întrerupt pen
tru a face loc pregătirilor 
„tricolorilor*. în campionate
le divinilor B și C continuă 
întrecerea. Mîine va avea loc 
etapa a XU-a în ambele di
vizii, și în programul ei fi
gurează cîteva partide care 
atrag atenția în mod deose
bii.

Desigur că meciul dintre 
formațiile bucureștene Pro
gresul și Metalul — dm se
ria I — constituie derbyul e- 
tapei. Pozițiile ce le dețin a- 
ceste echipe (Progresul — 
locul I, Metalul — II) în cla
samentul seriei, despărțite 
doar de 2 puncte, sînt rezul
tatul unor comportări con
stant bune de-a lungul a 11 
etape. De altfel, Progresul și 
Metalul sînt echipele care e- 
mit cele mai mari pretenții 
la șefia seriei și, implicit, la 
un loc în viitorul campionat 
al diviziei A. După cum sîn- 
tem informați, antrenorii ce
lor două formații au lucrat 
aproape zilnic eu elevii lor. 
Deci, întîlnirea de mîine (sta
dionul Metalul — Pantelimon, 
de la ora 11) se anunță echi
librată și de ?hisă oricărui 
rezultat. în cazul unei victo
rii a Progresului, fosta divi
zionară A se poate considera 
campioană de toamnă, de
oarece are un program mai 
avantajos pînă la sfîrșitttl tu
rului. Nu este exclusă, însă, 
o regrupare a plutonului frun
taș. Această situație s-ar ivi 
în șazul fn care metalurgiștii 
ar termina victorioși.

Si 9 Altă **

tenția în această serie: este 
vorba de meciul Portul Con
stanța — Politehnica Galați. 
Atît constănțenii, cit și gălâ- 
țenii mai nutresc speranțe de 
a ocupa locul întîi la sfîrși- 
tul campionatului. Dar, în 
prezent, ele se găsesc la di
ferențe de 4 (Portul) și res
pectiv 3 puncte (Politehnica) 
de Progresul București. Așa 
că. cele două puncte sînt ne
cesare ambelor echipe, și. în 
consecință, juca torn vor lup
ta cu ardoare pentru cuceri
rea lor.

In programul seriei I mai 
figurează următoarele întîl- 
niri : Ceahlăul — Chimia, 
Poiana — Dunărea, Sportul 
Studențesc — Metalul Tîr
goviște. Oțelul — Metrom, 
Gloria —- Știința și Flacăra 
— Progresul Brăila.

Tn seria a 11-a, liderul, 
C.S.M. Sibiu, revelația aces
tui campionat, va evolua în 
deplasare, la Craiova. în com
pania formației Elgetroputere. 
Sibienii vor încerca să obți
nă un rezultat favorabil, pen
tru a rămîne astfel pe pri
mul loc. Și a doua clasată, 
Vagonul Arad, va juca în de
plasare. Arădenii au o misiu
ne dificilă la Cugir, deoarece 
metalurgiștii sînt greu de în
vins pe propriul teren. De 
eventualele eșecuri ale for
mațiilor C.S.M. Sibiu și Va
gonul Arad poate profita Rf- 
pensia Timișoara, care joacă 
acasă, cu Gaz metan Mediaș. 
O altă aspirantă la șefie, 
C.S.M. Reșița, va susține un 
joc relativ ușor în compania 
ultimei clasate, Chimia Rm,

Vîlcea. în această serie vor 
mai avea loc partidele : C.F.R. 
Arad — Olimpia Satu Mare, 
Olimpia Oradea — Minerul 
Anina, Metalul Tr. Severin — 
C.F.R. Timișoara și Metalul 
Hunedoara — Minerul Baia 
Mare.

în divizia C au loc cîteva 
partide de mare interes, care 
însă nu pot aduce perturbați! 
spectaculoase în clasamente. 
La București, toate cele opt 
formații ce activează în serii
le III și IV joacă între ele. 
Pe primul plan al interesului 
se află meciul dintre ocupan
tele locurilor I și II în seria 
a IV-a : Autobuzul (locul I) 
va primi replica echipei 
T.V.G. Fruntașa seriei a 
IlI-a, Celuloza Călărași, are, 
teoretic, o misiune ușoară în 
compania formației giurgiu- 
vene, Olimpia (locul 11). O 
luptă pasionantă se dă în se
ri- a VII-ă, unde echipa afla
tă pe locul I, Someșul Satu 
Mare, dispută un meci ușor 
acasă cu Bihoreana Marghita, 
și are șanse să se distanțeze 
întrucît principalul său rival, 
Constructorul Baia Mare, se 
.deplasează la Dej unde, în 
general, se cîștigă foarte greu. 
In fiife, în seria a VIII-a, o 
partidă cheie dintre echipele 
de pe pozițiile 2 și 3, Oltul 
Sf. Gheorglie și Colorom Co- 
dlea, aflate la egalitate de 
puncte cu Tractorul Brașcv 
(locul I). Brașovenii, în 
schimb, nu sînt periclitați la 
.șefie deoarece au un meci u- 
șor, pe teren propriu, cu A- 
vîntul Reghin, echipă situată 
la RȘțitoa clasanqgjjj^faiJ
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Voleibalistele
din nou învingătoare

După o zi cu un program 
mai relaxat, vineri sala Ruda 
Hvezda a fost deschisă, din 
nou, de dimineață pînă seara. 
După ce voleibalistele de la 
Dinamo Moscova au obținut 
o victorie lejeră în fața echi
pei Dynamo Berlin cu 3—0 
(10, 9, 4), a urmat dubla în- 

■ tîlnire dintre formațiile femi
nine și masculine ale clubului 
Dinamo București și Combina
ta Spartak-Levski Sofia.

In prima întîlnire, voleiba
listele bucureștence au obți
nut o importantă victorie în 
fața jucătoarelor sofiote cu 
3—2 (—11, 1, 3, —15, 14), după 
un joc de mare tensiune, în 
care replica echipei bulgare 
a fost neașteptat de puternică. 
Dinamo a evoluat mult mai 
bine decit în zilele prece
dente, în special la blocaj și 
în atac, unde Marllena Ștefă- 
nescu a excelat, iar Iliescu, 
Popescu, Șorban și-au adus o 
contribuție decisivă la obține
rea victoriei. Seturile cedata 
se datorează unui trac inex
plicabil, care le urmărește în 
momentele decisive 
cursul 
mă în 
emoția 
greșeli elementare.
caz, trebuie să remarcăm evo
luția in crescendo a formației 
noastre campioane în această 
competiție și posibilitatea de 
a ocupa locul trei, cel mai bun 
la care ne putem aștepta. Căci, 
trebuie să recunoaștem, la 
actuala ediție a Dinamoviadei 
două echipe se detașează va
loric : Amnoka și Dinamo Mos
cova. Celelalte sînt de valori 
apropiate, lucru demonstrat 
și de rezultatele strînse și con
tradictorii care sînt consemna
te în întîinirile dintre ele. Di
namo București mai are ne
voie, pentru a se clasa pe lo
cul trei, de o victorie, indife
rent la ce scor, în fața echi
pei Dozsa, în ultima zi a com
petiției, deoarece mîine (n.r. 
azi) în fața voleibalistelor mos
covite este greu de sperat în
tr-un succes. Antrenorul Gh. 
Constantinescu a folosit urmă
torul lot : Bogdan, Ștefănescu, 
Iliescu, Popescu, Zeteș, Con
stantinescu, Stoian, Lazăr, Șor
ban, Gheorghescu.

Partida următoare a opus 
formațiile masculine ale acelo
rași cluburi. Dinamoviștii au 
avut o evoluție cu mult sub 
posibilitățile lor, înregistrînd 
a treia intrîngere, cea mai se
veră de pînă acum. Voleiba
liștii bulgari au cîștigat cu 
3—0 (13, 6, 9), ca urmare a 
unui joc mult mai bine orga
nizat, în care blocajul a fost 
arma principală a victoriei. 
De asemenea, acțiunile de atac 
au întîlnit în terenul dinamo
vist un blocaj slab, ușor de

din de- 
partidei, mai cu sea- 
finalurile de set, cind 

exagerată generează 
în orice

trecut Așa se face că aproape 
fiecare acțiune depășea apăra
rea la fileu a bucureștenilor, în 
timp ce jucătorii noștri nu gă
seau cheia destrămării bloca
jului advers. Numai la Începu
tul setului întii, Dinamo a reu
șit să se impună prin citeva 
combinații și să acumuleze 
patru puncte consecutiv, după 
care jucătorii bulgari și-au or
ganizat mai bine apărarea ți 
blocînd citeva din acțiunile e- 
chipei noastre au transmis în 
terenul dinamovist nervozitate 
și dezorientare. în finalul se
tului, în urma unor acțiuni mai 
hotărite, dinamoviștii s-au a- 
propiat la un punct (13—14), 
nereușind însă să obțină victo
ria. Aceasta a constituit pen
tru ei un șoc psihologic, care 
i-a dezechilibrat pentru tot 
restul partidei. Considerăm că 
și antrenorul George Eremia 
a greșit, neîntroducindu-1 In 
teren pe Codoi, decit în fina
lul setului trei, cind diferența 
era deja irecuperabilă. Poate, 
dacă schimbarea s-ar fi produs 
mai înainte acest jucător — 
singurul capabil să atace de
cisiv pe deasupra robustului 
blocaj advers — ar fi adus un 
plus de incisivitate și siguran
ță. Seturile doi și trei au fost 
la discreția bulgarilor, care 
s-au detașat încă din start cu 
6. 7 puncte. Deci, in ansam
blu, o evoluție cu mult mai 
ștearsă decit în celelalte me
ciuri, ceea ce creează incertitu
dini în privința unei eventua
le victorii duminică, in fața 
echipei Ruda Hvezda.

In lume

— declară celebrul antrenor spaniol MIGUEL MUNOZ** 
• Brazilia va cîștiga „Cupa Jules Rimet“ • Real

poate produce o mare surpriză în C

Fostul căpitan al 
Real Madridului 
din timpurile de 
glorie, Miguel 
Munoz încear
că, azi, ca antre
nor, să dea o 
nouă strălucire 
echipei spaniole

BASCHETBALISTELE
DE LA RAPID ÎNVINSE

LA TEL-AVIV!
La Tel-Aviv, într-vu meci con- 

ttnd pentru primul tur in Cupa 
campionilor europeni, campioana 
feminină a României, Rapid Bucu
rești, a fost, surprinzător, 
cută de 
Hapoel 
(33—28). 
telefonic 
Ferencz, 
spectaculos, tinăra eebipă a gaz
delor reușind să opună o dirză 
și neașteptată rezistență rutinate
lor bucureștence, care nu au pu
tut trece de apărarea in zonă a- 
glomerată a formației Hapoel. 
Mai trebuie Insă amintit și fap
tul că partida s-a jucat in aer 
liber, ceea ce a constituit un e- 
vident dezavantaj pentru oaspe
te. Punctele baschetbalistelor de 
la Rapid au fost înscrise de Ra- 
coviță 16, Ivanovicl ÎS, Suliman 
14, Vasilescu 8, Ferencz 4 și Tall 
2, Iar din echipa gazdelor s-au 
detașat ca realizatoare Taub și 
Meiamet cu cite 16 p Înscrise șl 
Halperin cu 12.

tntre- 
reprezentanta Israelului, 
Tel Avlv, cu 60—59 
După cum ne-a relatat 
antrenorul Sigismund 

jocul a fost deosebit de

*

PANORAMIC

E ra o seară plăcută, 
asemănătoare cu att- 
tea altele din acel 
sfîrșit de octombrie, 
cind mercurul ter-

mometrului oscila între 15 și 
20 de grade. Holul imens, 
scăldat de sute-de lumini, al 
fastuosului hotel Londres y 
de Inglaterra din San Se
bastian — cu ferestrele enor
me deschise spre celebra 
plajă „La concha" de pe țăr
mul Atlanticului — forfotea 
de lume. Făcea impresia ținui 
adevărat Turn Babei.

Aici se întilneau, schim- 
bînd păreri, după fiecare zi 
de întreceri, concurenții, ofi
cialii și ziariștii prezenți 
la campionatele de talere și

Trimisul nostru special, D. STĂNCULESCU, transmite:

ÎNVINGÎND PE PARTIZAN TIRANA CU 70-65,Dinamo București a făcut un prim passpre turul următor al C.C.E. la baschet
7 (prin telefon) 
ediția 1969—1970

acea sîm- 
octombrie 
hotelului 

r.umeroa-

este și faptul că pregătirii^ 
și criteriile de selecție ale 
reprezentativei spaniole nu 
au fost tratate cu seriozitatea 
cuvenită.

sheet ale lumii, tn 
bătă seara de 25 
familia oaspeților 
devenise însă mai 
să. Musafirilor cotidieni de
pînă atunci li se alăturaseră 
noi veniți. Erau fotbaliștii de 
la Real Madrid, care susți
neau a doua zi un meci in 
cadrul campionatului spa
niol, cu echipa locală Real 
Sociedad din San Sebastian 
(madrilenii au învins cu 
2—1). In această mulțime 
eterogenă am zărit o siluetă 
atletică oarecum cunoscută. 
Nu ne-a fost greu să identi
ficăm persoana i Migusl Mu
noz, actualul antrenor și fos
tul jucător al lui Real Ma
drid.

Cel care și-a legat desti
nul sportiv de faimosul 
unsprezece spaniol, Miguel 
Munoz, se bucură de O fru
moasă și meritată apreciere 
în lumea fotbalistică iberică. 
De aproape 23 de ani el ser
vește cu fidelitate echipa 
d-lui Santiago Bernabeu —

K Șl pentru că vorbim 
despre Mexic, ce echipei 
întrezăriți că vor concurai' 
in turneul final pentru tro- 
feul „Jules Rimei** $1 care 
este prima formație 
rităt

favo-j

cunosc exact 
fiecare grupă 
dar pe lingă 

calificate

— Nu 
ția din 
minară, 
zentativele 
acum, vorbesc de protagonis
te, Anglia, Brazilia, Uruguay, 
R. F. a Germaniei, contez și 
pe prezența în Mexic a echi
pelor Italiei, U.R.S.S., Ceho
slovaciei sau Ungariei și bi
neînțeles a României. Cele 
mai mari șanse de 
cred că le va avea

situa* 
preli* 

repre- 
pină

victorie 
Brazilia.

dați ca• Pe ce temei 
sigură participarea Româ-

1
1

multă dîrzenle, dar nid așa nu 
au reușit să-1 împiedice pe exce
lentul Fagu să Înscrie coș 
coș. La rîndul său, însă, 
a încercat cu eficacitate 
și, în plus, și-a pus deseori coe
chipierii în poziții favorabile de 
a marca, ducînd în spate tot 
«■eul disputei. Scorul s-a men
ținut strîns, dar în ultimele mi
nute sportivii români au știut 
să fructifice plusul de experiență, 
printr-un joc tactic inteligent. El 
au obținut victoria la o diferen
ță de cind puncte, iar compor
tarea lor generală (comparată cu 
valoarea adversarilor) ne dă cer
titudinea calificării în turul ur
mător al competițid, bineînțeles 
după jocul retur din București) 
programat la 13 noiembrie.

Cele 135 de puncte ale înttlnl- 
ril au fost înscrise de ALBU 29, 
Cernea 2, HANEȘ 11, Săuca B, 
GIURGIU 10, Diaconescu 2, VIZ
NER 4, iSragomlresou 7 (a mai 
jucat Mazilu) pentru Dinamo, 
respectiv FAGU 28, Pullumbl 4, 
Papavangsell '15, PAUL 10, Gri- 
naj 2, Șamaranku 2, PERMETI 4.

SHKODER, 
Debutînd în ___  _
competiției internaționale de bas
chet masculin, «Cupa campionilor 
europeni", reprezentanta Româ
niei, Dinamo București, a întîl- 
nlt In localitate formația Partizan 
Tirana, J
care a 
partide 
rul de 
început 
meciul a avut loc în acest 
(40 000 de locuitori) deoarece sală 
sporturilor din capitala țârii se 
află în reparație. Dar, faptul nu 
a influențat cu nimic desfășurarea 
întilnirii. Sala modernă, spațioa
să (Ia întrecere au participat pes
te 2 500 de spectatori), utilată cu 
toate instalațiile moderne nece
sare, publicul pa cît de entu
ziast, pe ațît de obiectiv, toate 
acestea gu determinat disputarea 
jocului în condiții optime. în 
plus, arbitrajul deosebit de com
petent șl autoritar asigurat de D. 
Jakd<d. (Iugoslavia) șl A. Arabad- 
jan (Bulgaria) a contribuit și el 
Ia succesul acestei reuniuni bas- 
cbetbalistice. ■

Gazdele, alcătuind o echipă tî-

campioană a Albaniei pe 
lnvins-o, la capătul unei 
foarte echilibrate, cu sco- 
70—65 (27—29). De la 
trebuie să precizăm că 

oraș

nără, cu elemente bine dotate 
fizic și avînd o solidă pregătire 
tehnică și tactică, au început 
meciul cu mult aplomb și, ca 
atare, în min. 4 conduceau cu 
5—2. Echilibrul s-a restabilit însă 
repede (min. 10 scor 11—11), după 
care dinamoviștii, foarte bine 
conduși din teren de maestrul 
emerit al sportului Mihal Albu, au 
preluat inițiativa, Iar ca urmare 
tabela de scor a Indicat avantaj 
de partea lor (min. 17 : 27—22). 
Profitînd de o serie de atacuri 
ratate de campionii români (Radu 
Dlaconescu a greșit în această 
perioadă, insistînd să arunce la 
coș fără succes), gazdele au e- 
galat la rîndul lor șl, în ultima 
secundă, au înscris un coș care 
le-a adus un avans de două 
puncte.

După pauză, antrenorul Dan 
Niculescu a procedat just la mo
dificarea formației, prin introdu
cerea lui Haneș și Vizner în lo
cul lui Diaconescu șl Dragomires- 
cu, (ultimul acuza dureri-.)» u^ 
genunchi). In aceste condiții, jo
cul a continuat să fie echilibrat. 
Față de primele 20 de minute, d> 
namoviștil s-au apărat cu

după 
Albu 
coșul

SPORTIV

la deschidere al echipei Lancashire, E. W. Williams

Preîigurînd importanta, agitata 
săptămînă următoare, fotbalul 
programează un ^aperitiv" de 
calitate, ce e drept, cu o singu
ră întîlnire în cadrul prelimina
riilor C.M.-, Polonia — Bulgaria, 
în schimb decisivă : un med nul 
le-ar asigura din nou fotbaliști
lor bulgari prezența în turneul 
final, Indiferent de rezultatul ul
timei partide pe care o vor sus
ține în grupă, cu reprezentativa 
Luxemburgului. în completare, 
mijlocul intervalului va fi pig
mentat de confruntarea inter- 
seandinavă Suedia — Norvegia 
(med amical), și, mai ales, de me- 
eiurile-tur din optimile de fina
lă ale marilor competiții conti
nentale întercluburi.

Secund în ordine, dar nu și ca 
importanță, verișorul oval al ba
lonului rotund va ține încordată 
atenția a numeroși Iubitori și cu
noscători de sport. Intr-adevăr, 
atit rugbyul românesc, cît și cel 
francez susțin un multiplu exa
men în week-endul apropiat. Des
pre contextul și despre importanța 
dublului test la care va ti supus 
rugbyul românesc îi lăsăm ru
bricii grija de a vă informa. In 
schimb, trebuie să ne oprim pu
țin asupra ineditului de triplă 
confruntare la francezi. In Fran
ța. echipa A primește replica 
prestigioasei selecționate a co
mitatului britanic Lancashire; în 
Italia, la Catania, Italienii vor
încerca să-șl impună superiorita
tea în fața selecționatei de spe
ranțe ale ovalului francez, în 
fapt o autentică reprezentativă C 
(ba chiar... B, dacă avem în ve
dere numele jucătorilor) 5 în sfir- 
șit, la București, reprezentativa 
B (și ea o adevărată reprezenta
tivă A 1 9 internaționali I) va 
supune echipa secundă a Româ
nie! la cel mai dificil test pe 
care l-a avut de efectuat vreoda
tă. O asemenea desfășurare de 
forțe a „XV”-lor purtînd pe piept 
ecusonul cu cocoșul galic n-a 
mai avut loc. Ea poate fi con
siderată drept prima manifestare 
de anvergură a noii orientări pe 
care a adoptat-o federația de 
specialitate franceză, hotărită să 
nu mal lase loc contraperforman- 
țelor de genul celei din sezonul 
trecut, cînd Franța a ocupat ul
timul Ioc în Turneul celor cinci 
națiuni I Cert este însă că, pe

„Un salut plin de afecțiune cititorilor ziarului 
„SPORTUL" din București"

MIGUEL MUNOZ

RN

13 ani ca jucător, iar de 10 
ani ca antrenor. Munoz a fă
cut parte din garnitura lui 
Real, la prima ei izbîndă in 
„Cupa campionilor europeni" 
(4—3 cu Stade de Reims, Pa
ris, 1956), iar sub bagheta lui, 
Realul a cîștigat ediția inau
gurală a „Cupei interconti
nentale", împotriva uruguaye- 
nilor de la Penarol Monte
video (1960).

Deși extrem de solicitat, 
apreciatul tehnician al ba
lonului rotund a găsit totuși 
răgazul necesar să ne acorde 
un interviu.

niei între cele 16 echipe 
Ia campionatul mondial 
anul viitor ?

de

a 
în

• După 
aur, echipa 
mai puțin 
se întimplă

vremurile de 
dv. a avut ani 
strălucitori. Ce 
în prezent ?

— Intr-adevăr, am traver
sat o perioadă de tranziție. 
A fost foarte greu. Din ve
chea garnitură nu am mai 
păstrat decit pe Gento 
Amancio. Am însă mare în
credere in noua generație. 
Cu acești tineri fotbaliști do
tați și talentați sper să ciș- 
tigăm campionatul și nu este 
exclus să producem și o ma
re surpriză in C.C.E.

O Fiind atit de optimist, 
cum explicați atunci insuc
cesul naționalei Spaniei in 
preliminariile campionatu
lui mondial din Mexic ?

Fază din cel mai disputat meci între selecționatele de frunte ale comitatelor din Marea 
Britanie, Lancashire — Cornwales i în prim plan, efectuînd o deschidere care atestă inaltul 
său nivel tehnic, mijlocașul 
lîngă dovada unei reînnoiri de 
concepție, rugbyul francez îșl a- 
rată forța de profunzime, acea 
forță care face ca deseori prin
cipala problemă de selecție să o 
constituie alegerea din (prea) nu
meroși candidați...

Serialul marilor maeștri al e- 
chitației continuă, episoadele cu
prinse în Intervalul de care ne 
ocupăm fiind C.H.I.O.-uriIe de 
la Geneva, New York și Toronto. 
Iată încă un argument în favoa
rea dictonului metodic ^concursul 
e cel mal bun antrenament" pînă 
șl... pentru cal. Tangențial, chiar 
dacă legătura de idei le va pă
rea unora forțată, ne dăm sea
ma că în multe sporturi s-a cam 
uitat la noi In țară de valabili
tatea, dar mal ales de eficacitatea

— Este adevărat că fotba
lul belgian a realizat un salt 
valoric evident și spectacu
los. Dar, la fel de adevărat

— Fotbalul românesc 
atins o bună valoare și, 
orice caz, jucătorii dv. sînt 
superiori tehnic și fizic ce
lor greci. Ca să nu mai subli
niez faptul că întilnirea de
cisivă de la 16 noiembrie are 
loc la București, iar avanta
jul terenului este deseori ho- 
tărîtor în asemenea partide. 
Oricite imponderabile pot 
apare într-un joc sportiv, 
România și-a creat o situa
ție prea favorabilă ca să nu 
am certitudinea că ea va evo
lua în Mexic.

Dar, o dată calificarea asi
gurată, nu înseamnă lotul. 
Pentru o bună comportare la 
campionatul mondial, româ
nii trebuie să fie extrem de 
prevăzători. Mexicul ridică 
probleme de adaptare la cli
mă și altitudine. Hrana tre
buie să fie cea obișnuită. 
Este nevoie de o planificare 
riguroasă a întregii activi
tăți, altfel eșecul poate in
terveni de la primul meci. 
Cred că va trebui să se mear
gă în Mexic cu mult înaintea 
începerii turneului final, tn 
privința pregătrilor propriu- 
zise, sînt convins că antre
norii dv. știu ce au de jăcut.

Nu-mi rămîne decit șă 
urez succes fotbaliștilor ro
mâni, în viitoarele lor întîl- 
niri.

aplicării dictonului. Oricum în 
călărie I

Și în campionatul european al 
raliurilcrr automobilistice toamna 
a sosit, determinînd numărătoa
rea... bobocilor. Raliul Marii Bri
tanii, a opta și ultima probă, 
va decide pe viitorul purtător al 
titlului de cel mal bun rallye-man 
al bătrînulul continent. Iar cea 
de a doua cursă pe care v-o rea
mintim în panoramicul nostru. 
Turul Corslcei. chiar dacă nu 
are o astfel de Învestitură, va 
acorda fără doar și poate, titlul 
de cel mal rezistent cuplu pilot- 
automobil î locurile de baștină 
ale Iul Napoleon poartă, aproape 
cu mîndrie, un renume de dru
muri înspâimîntătoare încă ne
detronat în lumea competițiilor 
pe patru roți.

Se mal activează insă și pe 
două roți, e drept nu în probe 
de șosea, totuși prezentind 
interes. In principal, tentativa re
petat amînată a belgianului Fer- 
ninand Bracke de a-1 răpi da
nezului Ole Ritter recordul mon
dial al orei „profesioniste". Ce e 
drept, pînă acum pista olimpică 
din Ciudad de Mexico l-a primit 
moralmente cu răceală și mate
rialmente cu... umezeală. Dar, 
cine știe, poate că valoarea bel
gianului va reuși să depășească 
obstacolul. Iar între timp, vom 
putea, eventual, urmări situația 
pe ore, puncte și cupluri în cursa 
de șase zile de la MOnster...

G. RUSSU-ȘIKIANU

RADAR MONDIAL
(Urmare din pag. 1)

necunoscute. Ei bine, spun 
specialiști reputați, toate a- 
ceste neajunsuri dispar pe un 
teren de tartan chiar și în e- 
pocile cele mai ploioase. Ast
fel. Ron Greenwood, antreno
rul echipei engleze West Ham 
United, a declarat, după ce 
a evoluat în compania echipei 
scoțiene Dundee United pe 
terenul cu tartan Civic Sta
dium din Portland. Oregon 
(S.U.A.) :

„în primul rind nc-am pu
tut antrena chiar și cind te
renul era foarte ud. Nu se a- 
luneca de fel nici atunci cind 
jucătorii se răsuceau brusc 
sau schimbau direcția. Și din 
punct de vedere tehnic, din 
cel al antrenorului, un ase
menea teren este ideal pentru 
că scoate în relief jucătorii 
cu tehnică bună. Pe un teren 
natural, dar noroios, balonul 
se împotmolește și acest lucru

convine jucătorului cu mijloa
ce tehnice precare pentru că 
mingea nu sare departe de 
el. In schimb, pc un gazon 
ca acesta, fabricat de om, 
jucătorul trebuie să posede 
o reală măiestrie. Apoi, in 
decursul antrenamentului, ga
zonul s-a svîntat și terenul a 
devenit mai rapid... Și acesta 
este un lucru ideal".

Bobby Moore, căpitanul e- 
chipei West Ham și a World 
Cup-menilor afirma :

„Cind intilnești o asemenea 
suprafață perfectă de joc, nu 
poți gîndi dccît că ea poate 
fi de un real folos jucători
lor in ce privește măiestria. 
Dacă urmărești perfecțiunea, 
„Tartan Turf" este ajutorul 
de care ai nevoie".

Iar Geoff Hurst, echipier ai 
naționalei engleze, arătînd că 
tartanul „a constituit cea mai 
consistentă suprafață de joc 
pe care am întilnit-o vreo
dată" sublinia : „Am putut să

mă mișc foarte, foarte repede 
și ușor".

Cum arată un asemenea 
gazon artificial ? Ca un covor 
avînd grosimea de 1,5—1,9 
cm, cu o suprafață acoperită 
de asperități, colorată în di
ferite nuanțe, după preferin
țe. Stratul de tartan, așezat 
de obicei peste un fundament 
de beton sau asfalt, se aș
terne după diferite procedee : 
rulare, lipit în fîșii sau tur
nat aidoma asfaltului.

Și chiar dacă acum costul 
unui yard de tartan sau as
tro (un material similar, fa
bricat în Minnesota și la Dus
seldorf) es'.e foarte ridicat 
(31,5 dolari), avantajele eco
nomice de perspectivă (pe 
stadionul din Seatle, S.U.A. 
acoperit 
nizat în 
sută de 
sporturi, 
prezinte 
și cele

amintite, sau medicale (numă
rul mediu al traumatismelor 
jucătorilor a scăzut de la 9,6 
pe terenurile obișnuite, la 1,6 
pe terenurile din astro și 
tartan) pot acredita noul pro
dus sintetic ca gazon al vii
torului.

Așa îneît folosirea lui ca o 
alternativă Ia terenurile mo
cirloase sau înghețate din ță
rile europene bîntuite de ierni 
aspre sau capricioase, pare a 
se impune. Chiar și în Anglia, 
tara celui mai tradițional ga
zon...

tiparul I.P. „Informația", str. Brezolanu a». 83-25, Butucești

CIND SE VA JUCA MECIUL
CEHOSLOVACIA

Echipele de fotbal ale Un
gariei și Cehoslovaciei ur
mează să susțină al treilea

Rezultate din

C.C.E. la baschet

In primul tur al „Cupei 
campionilor europeni" la bas
chet masculin s-au disputat 
mai multe partide (meciuri 
tur). La Lisabona, Real Ma
drid a întrecut cu 98—52 (51— 
20) echipa locală Sporting. Pe 
teren propriu, E.K.E. Viena a 
cîștigat cu 100—74 (52—46) în 
fața echipei Galatasaray Is
tanbul. Honved Budapesta a 
evoluat la Osnabriick (R.F.G.) 
în compania formației locale 
V.F.L., cîștigînd cu 88—74 
(42—35). La Haga, echipa o- 
landeză D.S.V.B. Punch a pier
dut cu scorul de 74—80 (31— 
46) în fața Legiei Varșovia.

La Ankara, în cadrul com
petiției similare feminine, 
M.T.K. Budapesta a dispus cu 
scorul de 81—51 (36—28) de 
echipa Colegiului din locali
tate.

UNGARIA ?
meci pe teren neutru, pentru 
stabilirea formației care se va 
califica în turneul final al 
C.M. Pentru stabilirea ora
șului care va găzdui acest 
meci reprezentanții federații
lor de fotbal din cele două 
țări se întilnesc la 12 noiem
brie la Bratislava.

★
Am redat ad-litteram pro

nosticul și aprecierile attt de 
măgulitoare la adresa fotba
liștilor români ale celebru
lui antrenor spaniol. Un pro
nostic identic provenit din 
aceleași considerente ne-a 
dat și faimosul arbitru in
ternațional din deceniile tre
cute. don Pedro Escartin.

Rămîne ca jucătorii noștri, 
înțelegînd adevăratul sens al 
acestei prețuiri, să abordeze 
cu toată seriozitatea pregăti
rile și meciul cu Grecia, a- 
cest ultim și dificil obstacol 
care, o dată trecut cu succes, 
le deschide calea mult dori
tă spre țara aztecilor.

Constantin COMARNISCHI

Echipele României și U.R.S.S. 
in finala internaționalelor

de tenis de masă

cu astro, 6-au orga- 
ultlmul an peste o 
jocuri, din diverse 
fără ca gazonul să 
vreo deteriorare) ca 
tehnico-tactice sus-

„Zonalul" de șah
După 11 runde, în turpeul 

zonal de șah de la Portimao 
(Portugalia) continuă să con
ducă Filip (Cehoslovacia) cu 
9'/2 puncte, urmat de Boboțov 
(Bulgaria) și Gligorici (Iugo
slavia) cu cîte 8'/j p. In runda

din Portugalia
a 11-a, Filip (cu piesele albe) 
l-a învins pe Durao, Minici 
pe Mariotti și Harston pe 
Feller. Gligorici a cîștigat la 
Littleton și Bilek Ia Scheu- 
macher. Boboțov a remizat 
cu Donnelly.

SARAJEVO 7 (Agerpres). — 
In semifinalele probei feminine 
pe echipe a campionatelor inter
naționale de tenis de masă ale 
Iugoslaviei, România a învins cu 
3—1 pe cea a Iugoslaviei, Iar 
U.R.S.S. a Întrecut cu același scor 
echipa Poloniei. In partida cu e- 
chipa iugoslavă, campioana Ro
mâniei, Maria Alexandru a dis
pus cu 2—0 de Srbek șl cu ace
lași scor de Resler. Maria Ale
xandru șl Eleonora Mihalca au 
Întrecut cu 2—1 perechea Resler, 
Srbek. Resler a dispus cu 2—C 
(21—12. 26—24) de Mihalca.

Finala masculina va opune e- 
chipei Iugoslaviei formația Sue
diei. In semifinale, jucătorii iu
goslavi au eliminat cu 3—1 echi
pa Cehoslovaciei, iar Suedia a 
cîștigat cu 3—0 meciul cu U.R.S.S. 
In sferturile de finală, echipa Iu
goslaviei a dispus cu 3—0 5e cea 
a României.

S-au desfășurat și primele două 
tururi ale probei de simplu. La 
feminin, Marla Alexandru a e- 
liminat cu 3—0 pe Sumar (Iu
goslavia) și cu același scor pe 
Stephan (R. D. Germană). Papp 
(Ungaria) a cîștigat In turul doi 
CU 3-2 (21-10, 12-21, 17-21,
21—17, 21—18) In fața Eleonorei

ale Iugoslaviei
Mihalca. în proba de simplu mas
culin, Dumitriu (România) l-a 
Învins cu 3—0 pe iugoslavul Ga- 
vrilovskl.

In proiect 

0 întîlnire 
de natațic 

Europa - s. IL A.
In prezent se studiază posi

bilitatea organizării unui meci 
de natatie între reprezentati
vele S.U.A. și Europei. Acest 
meci ar urma să aibă loc a- 
nul viitor la Geneva, după 
desfășurarea campionatelor 
europene programate în vară, 
la Barcelona. Se propune ca 
fiecare echipă să poată pre
zenta la o probă cite doi con- 
curenți.
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