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0 înfrîngere (totuși) onorabilă a rugbyștilor noștri
ROMANIA B : Marinescu ; 

Braga, Călărașu. Sabău, Peter ; 
Giugiuc, Mateescu ; Prosi, Pop, 
Fugigi ; Dărăban, Postolache ; 
Drăgulescu, Mircea, Ciornei ; 
FRANȚA B : Magois ; Querilhac, 
Dourthe, Lux, Sillieres ; Bart- 
hez, Dumartin ; Rossignol, Car- 
râre, Darbos ; Dauga, Esteve ; 
Bergamasco, "

Arbitri : la 
Fenn . (Marea 
la tușă de 
(Franța) și Theodor Witting (Ro
mânia).

Au Înscris, In ordine, Giugiuc 
(d.g. min 28), Drăgulescu (inc. 
min 38), Querilhac (inc. min 41), 
Fugigi (I. p. min 45). Carrere 
(înc. min 50), Barthez (tr.), 
Carrere (inc. min 57), Barthez 
(tr.), Fugigi (înc. min. «•), Bart
hez (Inc., tr. min 63).

ROMANIA B FRANȚA B 12-18

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CROS

Sillieres ; 
Rossignol,

Dauga, ESioc ; 
Dargeles, Lasserre. 

centru Geoffrey 
Britanie), ajutat 
Charles Durand

românesc pentru a an- 
imultan două confrun- 

sau nu jucători 
caz 
de 

A ? in fine 
jucători cu 
le permită, 
adecvat, a- 

care să

Iată că acum, după epuiza
rea dilicilului test pe care l-a 
reprezentat partida găzduită 
de stadionul Dinamo, se poate 
răspunde la întrebări care au 
frămintat, mult timp, rugbyul 
românesc : avem sau nu ca
pacitatea de a alcătui încă o 
•elecționată de nivel apropiat 
reprezentativei ? avem sau nu 
•uficientă profunzime în „o-

valul' 
gaja 
țări ? avem 
apți de a lua locul, in 
de nevoie, „senatorilor 
drept' din echipa 
— avem sau nu 
calități care să 
prin antrenament 
tingerea unei valori 
ne justifice eventualul acces 
in „înalta societate' a rugbyu- 
lui internațional ? Iată o se
rie de întrebări cărora li se 
poate da același răspuns, și 
anume afirmativ, 
în pofida înfrîngerii, 
faptului că ,.XV”-le 
României părea a 
îndemînă o victorie 
nescontată, pe atit
oasă în fața unei formații cu- 
prinzind, fără exagerare, stele 
de primă mărime de pe fir
mamentul rugbyului mondiaL 

Este drept, poate că mul
tora dintre cei ce au urmărit

tar aceasta 
în pofida 
secund al 
avea la 

pe cit de 
de preți-

ICTGDrăgulescu. in plină șarja, de o manieră tipică mat de graba 
liniilor dinapoi, se îndreaptă spre butunie franceze fără a 

putea fi oprit!
Foto : V. BAGEAG

I Campionatul național de hochei

STEAUA, LIDER AUTORITAR

BRAȘOV, 9 (prin telefon). 
Fe patinoarul artificial din 
Foiana Brașov a luat sfirșit 
ieri prima manșă a campio
natului național de hochei, 
urmînd ca întrecerea să se 
reia, în primăvară, la Bucu
rești, după disputarea cam
pionatului mondial. Iată scurte 
relatări de la partidele ulti
mei zile.
TIKNAVA — I.P.G.G. 2—0 

(0—0, 1—0, 1—0)
A marcat: Tarcsi (min. 39 

ți 57 — șut de penalizare) ; 
au arbitrat M. Hușanu și C. 
Bănică.

Joc de mare uzură, înche
iat cu victoria mai puțin 
scontată dar pe deplin meri
tată a echipei din Odorheiul 
Secuiesc. Gheața necorespun
zătoare (moale) a influențat 
desfășurarea partidei, care 
promitea un spectacol de ca
litate. S-a jucat destul de 
nervos (22 minute de penali
zări) atît datorită mizei jocu
lui (care hotăra lanterna roșie 
a clasamentului), cît și condi
țiilor precare care n-au per
mis conducerea pucului și 
mînuirea crosei în mod nor
mal.
AVINTUL — AGRONOMIA 

8—3 (3—0, 3—1, 2—2)
Au marcat: Bașa (min. 18, 

21), I. Szabo (min. 20), Csiser 
(min. 31), Jere (min. 35), Mi- 
hoc (min. 36, 54) și Kraus 
(min. 48) pentru Avîntul, Gali 
(min. 22), Kozan (min. 43), 
Texe (min. 46) pentru Agro
nomia ; au arbitrat St. Peter 
si C. Bănică.

După un debut promițător 
în care studenții — agresivi 
— i-au blocat pe harghiteni 
în treimea lor de joc, ei au 
cedat încet, încet terenul și 
pasul, evoluînd lent, lipsiți de 
insistență și angajament. Me
ciul lor de aseară, fără co- 
ordonate tactice, a scos în 
evidența nu numai oboseala 
tuturor jucătorilor dar și ca
rențele lor de patinaj.

Nici Avîntul n-a strălucit. 
Meritul său este că printr-un 
plus de experiență a știut să 
profite de momentele de de
rută ale studenților și să 
marcheze. Este drept, ho- 
cheiștii din Miercurea Ciuc 
au fost mai vioi, mai elastici 
în apărare și atac, dar mobi
litatea jucătorilor nu a putut 
ascunde, totuși, lipsa de legă
tură, acea țesătură invizibilă

de

In 
au 
in 
Ș>

DUPĂ PRIMA MANȘA
care transformă un grup 
oameni Intr-o echipă.
STEAUA — DINAMO 5—4 

(1—2, 1—2, 3—0)
Joc deosebit de frumos, 

care băieții lui Flamaropol 
pus toată mintea și inima 
atacuri pline de fantezie
neprevăzut. Dinamo și-a jucat 
șansa cu toată convingerea in 
primele două reprize, țesind 
un covor de pase peste care 
Steaua, surprinsă, a călcat in
comod, stîngaci și moale. Con
dusă de un adversar in vervă, 
care a păstrat inițiativa, și a 
avut de partea sa și șansa. 
Steaua s-a regăsit abia in ul
tima treime a medului, pnn- 
tr-un joc tactic, de atragere a 
adversarului in cursă. Dinamo, 
epuizată, lipsită de dinamis
mul finalului, a cedat partida, 
spre dezamăgirea tribunelor. 
Au marcat: Varga (min. 6), 
Fodorea (min. 24 și 53). Szabo 
(min. 52) și Biro (min. 57), 
respectiv Făgăraș (min. 2), 
Huțanu (min. 18 și 40). Bol- 
descu (min. 32). Arbitri : C. 
Sgîncă și M. Prezneanu.

Mihai BIRA 
Carol GRUIA

din tribune. fie la 
fi

partida fie 
televizor, regretul de a nu 
obținut un scor mai apropiat, 
ba poate chiar o victorie, 
poate să li se pară că acest 
răspicat răspuns afirmativ pe 
toată linia cuprinde o doză 
de exagerare. Trebuie insă să 
se țină cont de valoarea ie
șită din comun a majorității 
rugbyștilor oaspeți care au e- 
voluat in echipa secundă a 
Franței, de unanima lor do
rință de confirmare sau de 
afirmare, de imensul decalaj 
de experiență 
dintre francezi .
sfirșit, (sau, de fapt, în pri
mul rind...) de 
bază numerică a sportului cu 
balonul oval din țara noastră.

în orice caz, pentru moment 
este ora cronicii propriu-zise, 
urmînd ca învățămintele-con- 
cluzii ale partidei să fie abor
date cu alt prilej. Cum s-a 
ajuns la acest scor final ?

încă din primele minute, 
„secunzii” români arată că nu 
sint copleșiți de faima adver
sarilor, reușind să mențină, 
atît în teren, cît și pe tabela 
de marcaj, un echilibru ex-

competițională 
și români, tn
evident slaba

primind aspectul de camcaj 
reciproc al jocului. Ce e crept, 
lucru care avea să îasâ ia e- 
videață abia după pauză, fran
cezii au fost aceia care s-au 
orientat ma; greu pe pCan 
tactic, nereușind să-ș. un pană 
certa superioritate tehnică (si 
chiar fizică). Totuși, oaspeții 
au fost aceia care au pas trai 
des in pericol buturile adver
se, dar apărarea echipe: ro
mâne s-a aflat permanent la 
post și contraatacurile care lu
minau din cind in cind jocul 
(cam încâlcit in această peri
oadă) au arătat că gazdele 
erau puse pe fapte mari. Și. 
intr-adevăr, un atac puternic 
al românilor s-a soldat cu o 
grămadă 
buturile 
noastră 
Giugiuc 
goal ca

ordonată la 5 m de 
franceze. înaintarea 

a ciștigat balonul și 
a executat un drop
ia carte : ROMANIA 

B—FRANȚA B 3-0!
Reacția francezilor 

lăsat 
în 
nilor

așteptată . și, 
șir, apărarea 
a fost din nou

nu s-a 
minute 
româ- 
intens

îi”
G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare in pag. a 4-a)

DINAMO BUCUREȘTI A CiSTIGAT 
NATIONAL 

PE ECHIPE
CAMPIONATUL 
DE HALTERE

ORADEA, 9 (prin telefon). 
Cea de a XVI-a ediție a cam
pionatului național de haltere 
pe echipe s-a încheiat cu o 
mare surpriză. Contrar aștep
tărilor echipa Steaua nu a mai 
cucerit titlul deoarece a fost 
penalizată cu 23 de puncte, 
pentru că unul din concurenți 
(V. Rusu) nu a luat startul ! 
Astfel, primul loc a revenit 
halterofililor de la DINAMO 
BUCUREȘTI care au totaUzat 36 
p, față de 40, cite au realizat 
sportivii de la Steaua. în con
tinuare clasamentul se prezin
tă astfel : 3. C.S.M. Cluj 44 p, 
4. S. N. Constanța 47 p, 5. Ra
pid 49 p, 6. Dacia Oradea 68 p, 
7. Progresul Buc. 73 p, 8. O- 
limpia Buc. 86 p, 9. Dunărea 
Galați 87 p, 10. Universitatea 
Iași 100 p, ÎL Steagul roșu 
Brașov 103 p, 12. Electromotor 
Timișoara 103 p. Iată primii 
clasați, pe categorii, in ziua a 
doua a campionatului : 75 kg 
(22 concurenți) 1. V. Tudcr 
(S. N. Constanța) 370 kg, 2. 
V. Davidoiu (Steaua) 367,5 kg, 
3. S. Letea (S. N. Constanța) 
350 kg ; 82,5 kg (17 concu
renți) L St Pintilie (Dinamo) 
410 kg. X Gh. Miinea (Petro
lul) 39X5 kg. X V. Cato (CSM 
Cluj) 375 kg: *• kg (16 con
curenți) 1. XL Cristea (Steaua) 

420 kg. X Gh. Teleman (Di
urna' 41X5 kg. X L. Oprean 
(Olimpia) 400 kg; 11« kg 06 
concurenți) L Spiridon Her
ghelegiu (C.S.M. Cluj) 43X5 
kg. X C. Popescu (Steaua)
430 kg. 1 O. Pop (CS.M. Cluj) 
39X5 kg ; +11» kg (10 concu-

renți) 1. Gh. Mincu (Dinamo) 
455 kg, 2. “ 
limpia) 
(Rapid) 
tegorie 
biu) a 
republican de juniori la a- 
runcat cu 132,5 kg. Concursul 
național de culturism a reve
nit lui A. Dumitrescu (Elec
tromotor) la categoria 1,68 m 
și lui Gh. Dumitru (Rapid) la 
cat. peste 1,68 m.
ILIE GHIȘA-coresp. principal

I. Vlădăreanu (O- 
kg, 3. N. Băncilă 
kg. La această ca- 
Deac (C.S.M. Si-

415
370 
V.

stabilit un nou record

• CONCURENTI MULTI • SURPRIZE Șl CONFIRMĂRI

pe Șeseaua
Datorită marelui numir de concurenti (peste 230» startul tn cursa juniorilor mari a trebuit să fie dat 

Nordului, evident mai largă declt restul traseului.

Aproape 1000 de concu- 
renți, din toate colțurile ță
rii, au luat ieri startul in 

campiona- 
de cros, 

oficială a

rii, 
cele 7 
telor 
ultima 
anului

curse ale 
republicane 
competiție 
1969.

Junioare mici : 
loc — VIORICA

Pe primul 
JITARU
Pe

de o com-Cînd este vorba 
petiție de atletism rezervată 
junioarelor mici (15—16 ani), 
mai cu seamă una de cros, 
se găsesc destul de puțini 
specialiști care să se încu
mete să dea un pronostic a- 
supra ordinii sosirii. Nu cu
noaștem pronosticurile care 
s-au făcut pentru cursa ju
nioarelor mici de ieri, dar

sîntem pe deplin convinși că 
nimeni nu s-a gindit că Vio
rica Jitaru, puștoaica aceas
ta de 13 ani din comuna 
Treisteni, ar putea cîștiga 
titlul de campioană naționa
lă. Și totuși, Viorica Jitaru 
a reușit să-și dozeze bine e- 
forturile, a atacat cu curaj 
la momentul oportun și a 
trecut prima linia de sosire. 
Viorica Jitaru este elevă a 
antrenorului Mircea Enache 
și face parte din centrul ju
dețean de atletism din Trei
steni, comună în apropierea 
Cîmpinei.

Rezultate : 1. Viorica Jita
ru (Viforul Treisteni), 2. El. 
Sălăgean (Șc. sp. Oradea), 3. 
Dorina Rusu (Șc. sp. Bacău) ; 
echipe : 1. Lie. Govora 41 p,

ICE-AR FI, DACA... 
i 
IO

2. Șc. sp. M. Ciuc 43 p, 3. 
Viforul Treisteni 44 p.

Juniori mici: FRANCISC 
MOSTIȘ
Băimăreanul Mostiș, elev 

al antrenorului Ferdinand 
Moscovici, fost campion al 
curselor lungi, a obținut o 
spectaculoasă victorie la ca
pătul celor 2500 m. Francisc 
Mostiș a dominat cursa cu 
deplină autoritate, anunțîn- 
du-se un alergător cu fru
moase perspective.

Rezultate î 1, Fr. Mostiș 
(CSO B. Mare), 2. D-tru Mi- 
hăilescu (Farul C-ța), 3. Ion

Romeo VILARA

(Continuare In pag. c 2-a)

MOTOCROSIȘTII DE LA STEAUA
CAMPIONI LA TOATE PROBELE!

Campionatul național 
de motoc ros pe anul 
1969 s-a încheiat ieri cu 
succesul alergătorilor de 
la Steaua, toate cele 
trei titluri puse în Joc 
fiind cucerite de moto- 
âcliștii militari. Îndru
mați de antrenorul Gh. 
Ioniță, cindva și el un 
valoros mctodclist. ste- 
liștii s-au detașat de Ia 
o etapă la alta. Pentru 
Ștefan Chita și Petre 
Paxino — scăpați de 
orice griji — ultimele 
întreceri desfășurate du-

minică după-amiază pe 
traseul de la Panteli- 
mon au însemnat un 
galop de sănătate. Stă- 
pînî pe mașini, acești 
doi oameni de bază ai 
Iotului reprezentativ au 
dovedit o bună pregă
tire tehnică și fizică 
de-a lungul celor 4 eta
pe ale campionatului. 
Ștefan Chițu. lider din 
etapa inaugurală. și 
Petre Paxino, care a 
preluat șefia in dumini
ca următoare, au reușit, 
cu economie de mijloa-

ce, să domine cursele, 
cucerind simpatia pu
blicului din Brașov, Tg. 
Jiu. Cimpina și Bucu
rești.

Dintre ceilalți seniori, 
Aurel lonescu (Steaua), 
Otto Ștefani, Adam 
Crisbai (Steagul roșu 
Brașov), Florian Ștefan 
(Locomotiva Ploiești) și

I
I
I

Tr. IOANIȚESCU |

Continuare I
In pag. ■ 2-a) |
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STEAGUL ROȘU 1-1 (0-1) i
BRAȘOV, 9 (prin tele

fon. de la trimisul nostru). 
ProfiUnd de timpul înso
rit și dornici să-t vadă la 
lucru pe tricolori cuosăp- 
tămină 
partide 
mă de 
drumul 
dpal, închizind televizoa
rele la puține minute după 
primele secvențe varșo- 
viene

tn tribune, pierdut prin
tre spectatorii localnici se 
afla și Humis, fostul cen
tru înaintaș al Venuzu
lui, și. actualmente, antre
nor al echipei naționale 
de juniori a Greciei. Cină, 
ce să vadă „Cuștica" ? 
Angelo Niculescu a tri
mis pe gazon următorul 

Ghiță — Săimărea- 
nu, Hălmăgeanu, Dan, 
Mocanu, Ghergheli. Radu 
Nunweiller, Domide, Do
brin. Dumitrache, Grozea.

înaintea decisivei 
cu Grecia. citeva 
brașoveni au luat 
stadionului Muni

Unde erau ceilalți tri- 
colori-titulari ? Lingă noi, 
în tribună, se afla, de e- 
xemplu, fundașul Delea- 
nu (care acuză o ușoară 
întindere), iar Răducanu 
et comp, (care aveau să-și 
facă intrarea abia după 
pauză) stăteau cuminți pe 
banca rezervelor unde 
după aproximativ 15 mi
nute de joc avea să ia 
loc și Dobrin înlocuit cu 
Tufan. Piteșteanul era, se 
pare, încercat de o criză 
de lumbago. In speranța 
că doctorul Dumitru To
me seu ni-l va restitui In 
timp util, nouă, tuturor, 
pe valorosul internațional 
(așa cum de altfel, a reu
șit și cu Dumitrache, in
disponibil înaintea parti
dei cu Portugalia) să ve
dem ce s-a întimplat pe 
teren

Pe partea cealaltă, 
A se regăsește 
poate și pentru 
că, la mijlocul 

Ghergheli 
Nunweiller acțio- 
confuz, intirziind

mai 
mo
le-

Și

de ocazii, 
(min. 38), 
din apro-

I
I
I
I 
I

La început. Steagul roșu 
mai omogenă, mai degaja
tă In joc, deține o ușoa
ră superioritate teritoria
lă fără ca cei din atac 
să-l solicite pe Ghiță cu 
mingi mai dificil de a- 
tpărat 
lotul 
greu, 
tivul
renului, 
Radu 
nează 
pasa spre linia intii. Go
lul stegarilor (din min. 23) 
are la bază o greșeală a 
adversarului: Sătmăreanu 
trimite balonul lui— Ja- 
maischi, acesta îl prelun
gește imediat lui GySrfi 
(scăpat singur pe culoa
rul lui Sătmăreanu), care 
șutează tn Ghiță, ieșit 
pentru a micșora unghiul; 
mingea ricoșează la Gane

care o plasează in poartă, 
nestingherit. După gol, se- 
lecționabilii au inițiativa 
mai mult, leagă ceva mai 
ușor ca pînă atunci, cre- 
îndu-și o serie 
La una din ele 
Grozea trimite 
piere in bară.

La reluare, Angelo Ni- 
culescu operează o serie 
de modificări tn formație, 
trimițind în teren pe Ră
ducanu fin locul lui Ghi
ță), Dinu fin locul 
Rgdu Nunweiller), j 
brovschi fin locul 
mide), și Lucescu 
cui lui Tufan).

Acum aspectul 
se schimbă, cei de la lot

lui
Dem- 

lui Da
fin lo-

jocului

G. NICOLAESCU

(Sontinuare in pag. a 3-a)
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rice înfrîngere afectează pro
fund. Provoacă scurle momen" 
fe de furie la colerici, la cei 
pe care-i știm pătimași, sau 
clipe de deznădejde, de în
doială, paralizante, poate, la

sentimentali. Oricum, acumuiarea de 
insatisfacție provocată de un rezultat, 
chiar dacă el nu are prin felul în care 
o fost obținut sau prin amploarea ci
frelor o amprentă categorică, defini
torie valoric, ridică totuși o barieră 
morală greu de suportat si a'e escala
dat.

Paradoxal, dar tocmai in sport, a- 
aică în acel domeniu în care momen
tul revanșei, în fond ol posibilității de 
reabilitare, apare în mod precis ca- 
lendcrișțic și nu printr-un joc al în
tâmplării,. înfrîngerile au de cele mai 
multe ori, în afara efectelor afective, 
și urmări administrative sau organiza
torice. Nu o dată se aud, în aseme- I 
nea situații, sentințe de genul: „Desfi- I 
ințăm echipa!", „Concediem antrenn- . 
rul I", „N-avem valoare ! Degeaba I 
cheltuim banii..." sau „Mîine toată Iu- I 
mea la ședință ! Vorbim noi, atunci..." ■ 
Cuvinte grele, care lovesc ca piatra, I 
amplificînd consecințele și așa dure- ■ 
roase ale unei înfrîngeri, cuvinte care 
probează implacabil cît de repede se 
uilă că sportul, prin însăși definiția lui, 
exclude posibilitatea victoriilor infi
nite, că activitatea competițională re
prezintă o înlănțuire de confruntări, 
niciodată identice și întotdeauna ofe
rind o singură cunună de lauri. Doar 
UNA singură I

Și iată o poveste cu tîlc în acest 
sens. Echipa de hochei pe gheață Di
namo București n-a apărut de prea 
mulți ani pe lista de onoare a aces
tui sport. Cu alte cuvinte, este încă o 
formație necoaptă, deși nu de pu|ine 
ori a dar (și a cîștigat !) bătălii spor
tive dificile. „Nașii" au vrut însă ca 
de la primii pași acest prunc să alerge 
ca... Jim Hines I Uitînd morala tabulei 
ai cărei eroi sînt o broască și un 
bou, ei au adăugat artificial la pri
mul nucleu al echipei un lot de „con
dotieri" din Miercurea Ciuc și apoi au 
aruncat în luptă o serie de elemente 
tinere, de proveniențe diferite, nu în
totdeauna atașate sufletește acestui 
vechi și mare club bucureștean. Rezul
tatul nu putea fi altul decît o forma
ție valoric bună, dar moral fragilă, ex
trem de fragilă. Biciuită psihic de me
reu . aceleași sloganuri („Sîntcți cei mai 
buni ! Trebuie să cîștigați 1"), acest hi 
brid a explodat virulent după două în
frîngeri, provocînd cunoscutele ș< gra
vele abateri de pe patinoarul „23 Au
gust". A urmat, puțin cam tîrziu, adi
că abia după cel de al doilea con
flict, o suită de măsuri lucide, logice : 
s-a renunțat la „condotieri" și au fost 
promovați alți jucători 
gafi de clubul și orașul 
prezintă.

Pornită pe alt făgaș,
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tineri, mai 
pe care Ic

s-a 
fi 
se 
ar
concluzie : ce-ar ti dacă 
prelungi tragedia acestei 

prin alte și neinspirate mă-

wgw

numai ea reprezintă 
și auzit o primă sen- 
să mutăm echipa ia 
rodează..." Ce-ar Ti ? 
fi I

I

Dumitrache i» acțiune! Fundașul central al echipei Brașov^ nIaGU

#. o
-

Pornită pe alt făgaș, evident nu 
al cuceririi titlului de campioană, 
noua ediție a campionatului, Dinamo 
București a pierdut cîteva meciuri. Pen
tru orice om competent in ale hoche
iului o astfel de situație era previzibilă. 
Nu însă și pentru cei ce cred că în 
sport victoria și 
totul. Așa că 
tințâ ; „Ce-ar 
Brașov ? Pînă 
O catastrofă

Așa că, în 
nu s-ar mai 
formații, 
suri administrative ? Sau, moi bine 
spus ; ce s-ar întîmpla dacă echipa 
de hochei Dinamo București ar li lăsa
tă să se împlinească optimist, așa cum 
o anunță perspectiva eșalonului tînăr 
de care dispun.e ?

Călin ANTONESCU

I 
I



0 MINUNE
1N CURTEA ȘCOLII

Moldoveana, sînt a- 
de bază.
au început să sape 
în primăvara aces-

Zilele trecute, cînd pășeam 
pragul porții cunoscutei fa
brici de materiale sportive 
din Reghin, un cetățean cu 
chipul zîmbitor și plin de 
voie bună ne-a strîns mîinile, 
fără a pune preț pe prezen
tări, așa ca între sportivi. Era 
profesorul de educație fizică 
loan Butiurcă, despre care 
mi se spusese că face ade
vărate... minuni la Liceul nr. 1 
din Reghin, unde lucrează. 
M-am convins curînd că re
latările nu erau de loc exa
gerate, iar bucuria pe care 
o citeam pe față acestui vred
nic dascăl provenea atunci 
din faptul că mai făcuse rost 
de un camion de rumeguș, pe 
care se pregătea să-1 ducă la 
școală.

Școala-i o clădire nouă, în
conjurată de o curte mare, 
cu două terenuri de baschet, 
unul de handbal și unul de 
volei, amenajate prin munca 
depusă de elevi și profesori. 
Mai exista în curte și o masă 
de beton pentru tenis de ma
să, din acelea cu care ne 
căznim de doi ani — fără 
succes însă — să Înzestrăm 
școlile generale din Capitală. 
In altă parte a curții se con
tura o sală de sport, care va 
avea un spați* de 22 m lun
gime, 11 m lățime, 6 m înăl
țime, vestiare, apă curentă și 

. încălzire centrală. Sala era în 
plină construcție, totul decur
gea normal. începutul a fost 
însă plin de greutăți. Profe
sorul Butiurcă le-a învins pe 
rînd și i-a molipsit oe toți 
cu entuziasmul lui. Directorul 
școlii, Nicolae Suciți, și tină- 
rul profesor de educație fizi
că, loan 
liații lui

Elevii 
fundația 
tui an. Apoi au foști ridicați 
pereții, din seîndura obținută 
de pe urma demolării vestia
relor de la stadionul de fotbal 
al orașului, iar ușile și gea
murile provin tot de acolo.

Urcați pe scări, oamenii 
turnau rumegușul, cu coșuri 
mari, între straturile de scîn- 
dură, pentru a realiza astfel 
stratul izolator. Elevi și eleve 
cărau de zor cărămida pentru 
vestiarele spațioase care în
tregesc sala. Țevi reformate 
de la întreprinderea IRUM 
deservesc instalația sanitară 
și încălzirea. Podeaua de bi
tum a și fost turnată și parcă 
auzi de pe acum tropotul vii
torilor performeri.

In curte, Butiurcă tatăl, — 
dulgher pensionar, meșterea 
de zor, mulțumit de aprecie
rile elogioase aduse fiului 
său. „Ne mai ajută și fiul 
meu Alexandru — spunea bă- 
trînul. El este arbitru de fot
bal, dar aici vine să ne ajute 
cu echipa sa de dulgheri". 
„Acum ce a fost greu a tre
cut,, nu. credea nimeni că vom 
rguși, dar iată că pe curînd 
încă la finele acestui an, este 
planificată inaugurarea".

Au fost necesari desigur și 
niște bani, lucru pe care or
ganele competente I-au înțe
les. Cheltuielile făcute sînt 
însă derizorii fată de uriașa 
realizare.

Tovarăși profesori de la Li
ceul nr. 1 Reghin, meritați 
cele mai calde felicitări din 
partea tuturor colegilor din 
țară. Din inimă vl le adre
sez și eu. pentru că munca 
voastră m-a impresionat. Pro
fesorului Butiurcă îi urez 
multe și frumoase satisfacții 
sportive, pe măsura curajului 
si elanului său.
prof. Ella CONSTANTINESCU

DINAMO A SURCLASAT
FORMAȚIILE DUCUREȘTENE

Duminică dimi
neață s-au dispu
tat în sala Dina
mo din Capitală 
meciurile dintre 
formațiile bucu- 

reștene Dinamo, Metalul, Ra
pid și Progresul, restanță din 
etapa a III-a a returului cam
pionatului diviziei A la lupte 
greco-romane. După cum era 
de așteptat, multipla cam
pioană a țării, Dinamo, a cîș
tigat toate cele trei partide 
cu ușurință, netezindu-și ast
fel drumul spre cîștigarea 
titlului (ultima confruntare 
va avea loc la sfîrșitul aces
tei săptămîni cînd Dinamo va 
întîlni pe Steaua). Dintre ce
lelalte echipe, o bună impre
sie a lăsat Metalul, cîștigă- 
toare la Rapid și Progresul.

In general, meciurile au 
fost de un nivel tehnic me
diocru, puțini luptători încu- 
metîndu-se să abordeze pro
cedee spectaculoase. Majori
tatea întîlnirilor, îndeosebi 
cele susținute de dinamoviști, 
s-au încheiat înainte de limită, 
iar un număr destul de mare 
de concurenți au fost descali
ficați pentru luptă pasivă. O 
partidă destul de echilibrată 
a fost cea dintre Metalul și 
Rapid la categoriile mici, mai 
ales, dar pînă la sfîrșit au 
cîștigat metalurgiștii la 10 
puncte diferență.

De la Dinamo bine s-au 
comportat C. Turturea, I. 
Alionescu. I. Enache și M. 
Vlad, care au avut de susținut 
unele meciuri destul de difi
cile. Metalurgistul E. Hupcă. 
care a cîștigat toate cele trei 
meciuri (două înainte de 
mită și unul la puncte, cu 
namovistul C. Vîrtosu) a 
vedit și de data aceasta 
este omul de bază al echipei 
Metalul. De altfel, Hupcă a 
avut o comportare excelentă 
în această ediție a campiona
tului, pierzînd un singur 
meci, atît în tur cît și în re
tur, în fața redutabilului Si- 
mion Popescu de la Steaua.

Din formația Progresului 
am remarcat doar pe tînărul 
T. Ghinea (17 ani), care din 
lipsă de „grei" a fost folosit 
la categoria +100 kg deși nu 
are decît 86 kg (!). Gu toate 
acestea, el s-a comportat bine

11- 
di- 
do-
că

O coincidență plăcută pen
tru amatorii de șah face ca 
cele două principale compe
tiții interne — campionatele 
republicane, masculin și fe
minin — să se desfășoare 
anul acesta în paralel t tur
neul feminin începe mîine la 
Piatra Neamț, iar cel mas
culin, miercuri după amiază, 
în sala Institutului de Pe
trol, Gaze și Geologie, bine 
cunoscută șahiștilor bucu- 
reșteni.

Cele două concursuri re
unesc de această dată, cu mi
nime excepții, aproape în
treaga elită șahistă și vor 
constitui deci, fără îndoială, 
acea trecere în revistă atît 
de importantă a celor mai 
bune forțe de care dispunem, 
acea verificare a valorii vîr- 
furilor și acel indispensabil 
prilej de afirmare a tineri
lor jucători, fără de care nu 
este de conceput progresul 
general al șahului nostru.

Finala feminină reunește 
14 (Jucătoare. In rîndurile lor 
găsim numele cunoscute, în 
țară și peste hotare, ale 
maestrelor internaționale Ale
xandra Nicolau, Margareta 
Teodorescu și Maria Pogo- 
revici, pe maestrele Gertrude 
Baumstark, Eleonora Jianu, 
Suzana Makai, candidatele de

Motocrosiștii de la STEAUA —
(Urmare din pag. 1)

Mihai Banu (Poiana Cîmpina) 
au stîrnit admirația spectato
rilor.

La tineret ne-au atras aten
ția reprezentanții clubului 
Steaua, T. Bălănoiu și Ștefan 
Mihaly, Corne! Boboescu (CS.M 
Reșița), I. Bartha (Steagul ro
șu Brașov) și A. Paliev 'Po
iana Cîmpina). Dintre aceștia, 
T. Bălănoiu și St. Mihaly au 
avut, în ultima etapă, cele 
mai mari șanse Ia medalia de 
campion. Titlul a revenit pri
mului alergător, grație faptu
lui că s-a clasat mai bine 
în cele două manșe de dumi
nică.

REZULTATELE ETAPEI a 
4-a: 250 cmc — 1. A. Ionescu 
(Steaua), 2. St. Chițu (Steaua).
3. M. Ban (Poiana Cîmpina).

IN CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE VOLEI

ETAPA CA LMA

normale — chiar 
in deplasare — 
zdruncinat prea 

echipelor în cla-

Duminică, s-au consumat 
jocurile programate in cadrul 
celei de a patra etape, la fe
minin, șl a cincea, la mas
culin. A fost o etapă calmă, 
cu rezultate 
și victoriile 
care n-au 
mult poziția 
sament. Programul duminical 
din Capitală a avut pe afiș 
trei partide, toate feminine. 
Spectatorul pasionat de volei 
care ar fi vrut să vadă evo
luția mai multor echipe s-a 
aflat într-o mare dilemă, de
oarece în același timp in trei 
săli diferite — Progresul, Giu
lești, Constructorul — aflate în 
trei puncte geografice ale 
Bucureștiului, s-au disputat 
meciurile programate in Ca
pitală. Deși exista posibilita
tea ca măcar două dintre 
jocuri să se dispute în ace
eași sală. Sperăm că pe vi
itor factorii responsabili cu 
programarea partidelor vor a- 
vea in vedere că existența a 
două, trei meciuri într-un sin
gur loc duce șl la creșterea 
numărului de spectatori. Sau, 
poate, sînt prea mulți ? !

în sala din dr. Staicovici am 
asistat la partida dintre Pro- 

în meciul cu G. Nistor (Me
talul), un concurent de peste 
110 kg, acesta din urmă cîști- 
gînd cu mari eforturi la 
puncte.

Dintre rapidiști ne-a plă
cut, în primul rînd. L. Pă- 
trașcu, trecut pe foile de ar
bitraj cu două victorii.

REZULTATE i Dinamo cu 
Metalul 28—8, cu Rapid 27—9, 
cu Progresul 36—4 ; Metalul 
cu Rapid 17—7, cu Progresul 
30—2 ; Rapid cu Progresul 
28,5—7,5.

Arbitrii G. Conciu (Galați), 
N. Baciu (Brașov), C. Popescu, 
L. Bandi, V. Popescu și G. 
Mihăilă (toți din București) 
au condus bine meciurile, 
fiind foarte severi în acorda
rea deciziilor.

fl. TOMA

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CROS
(Urmare din pag. I)

(Metalurgistul Cu- 
1. Politehnica 

43 p, 2. Energia 
p, 3. Șc. sp. Foc-

mari : RAFIRA

Licescu 
gir) ; echipe 
Timișoara 
Brașov 48 
șani 52 p.

Junioare
FIȚA
Semifondista gălățeancâ 

Rafira Fița, descoperită anul 
trecut cu ocazia Crosului Ti
neretului, s-a impus încă de 
pe primii metri ai traseului 
de 1500 m, cîștigînd detașat 
Principala adversară a elevei 
profesoarei Ștefania Constan
tin era considerată Mariana 
Filip, dar aceasta, nepregă
tită suficient pentru cros, a 
abandonat la jumătatea dis
tanței. Plăcută evoluția cra- 
iovencei Natalia Andrei.

Rezultate: 1. Rafira Fița 
(Lie. 4 Galați), 2. Natalia An
drei (Atletul Craiova), 3. Ma
ria Luca (CSO Iași); echipe : 
1. Metalul Buc. 27 p, 2. CSO 
Pitești 41 p, 3. Atletul Cra
iova 59 p.

Juniori mari: NICOLAE 
DUMITRU
Maestrul emerit al sportu

lui Dinu Cristea ne-a spus 

maestru Emilia Chiș, Maria 
Dezmireanu și Veturia Simu. 
îmbucurătoare este prezența 
în această finală a cîtorva 
jucătoare tinere, pentru care 
acest turneu va constitui un 
bun prilej de verificare și 
progres. Este vorba despre 
Lia Bogdan (campioană na-

LA PIATRA NEAMȚ SI BUCUREȘTI 

Cele mai puternice forțe șahisle 
in finalele campionatelor republicane

țională de junioare). Margareta 
Juncu, Rodica Crăciun și 
Ioana Miroslav. Fără cele 
două absențe (maestra inter
națională Elisabeta Polihro- 
niade și maestra Rodica 
Reicher) pentru care au fost 
aduse necesarele justificări in 
fața Biroului F.R. Șah, acest 
campionat ar fi fost, poate, 
cel mai puternic ce s-a ju
cat vreodată la noi.

Finala masculină va fi și 
ea una dintre cele mai tari 
din ultimul deceniu. Criti- 
cile justificate ce au fost 
aduse campionatului de anul 
trecut au fost, cum se vede.

CLASAMENT FINAL : 1. St 
Chițu 22 p, 2. A. Ionescu 15 p,
3. Cr. Dovids (Met Buc.) 14 p,
4. M. Banu 12 p, 5. Tr. Moașa 
(St. r.) 9 p, 6. P. Filipescu 
(Steaua) 6 p; 500 cmc: 1. P. 
Paxino (Steaua), 2. O. Ștefani 
(St r.), 3. A. Crisbai (St. r). 
CLASAMENT FINAL: 1. P. 
Paxino 24 p, 2. O. Ștefani 18 
p, 3. A. Crisbai 12 p, 4. M. 
Dănescu (Steaua) 10 p, 5. E. 
Seiler (Met Buc.) 8 p, 6. P. 
Lucaci (St. r.) 7 p ; tineret:
1. C. Boboescu (C.S.M. Reșița),
2. I. Bartha (St r.), 3. T. Bă
lănoiu (Steaua). CLASAMENT 
FINAL: 1. T. Bălănoiu 20 p,
2. St. Mihaly (Steaua) 18 p,

3. C. Boboescu 18 p (minus 8 
ture), 4. I. Bartha 15 p, 5. 
A. Paliev (Poiana Cîmpina) 
7 p, 6. Gh. Nicolaescu (Met. 
Buc.) 6 p.

greșul și C.S.M. Sibiu, ocu
pantele unor locuri din par
tea inferioară a clasamentului. 
Discutînd înainte de joc cu 
antrenorii ambelor echipe, a- 
ceștia ne-au spus că elevele 
lor vor încerca să infirme 
„vorbele rele", că vor face 
totul pentru a obține cele 
două puncte extrem de nece
sare fiecărei formații, în lup
ta pentru supraviețuirea în 
prima categorie a țării. Pre
zența la. Progresul a două _de- 

-butante, Ana Stănilă și Anda 
Ichim — cu reale calități — 
a mărit puterea de luptă, a.' 
echipei, a adus un plus de 
s, viață”. Totuși, greșelile teh- 
nico-tactice, în special la pre
luare și în pasa de atac, au 
împiedicat pe bucureștence să 
obțină victoria. La aceasta ar 
mai trebui să adăugăm și pa
nica permanentă care 
domnit — inexplicabil — 
terenul Progresului, mai 
seamă cînd adversarele reu
șeau să acumuleze 1, 2 punc
te consecutiv. Remarcăm jo
cul bun al celor două debu
tante, precum și cel prestat de 
Daniela Iancu. Voleibalistele 
sibience s-au impus datorită 
calmului dovedit pe parcursul 
Întregului meci — chiar și a- 
tunci cînd au fost conduse —, 
au atacat pe zonele cele mai 
bune, au avut un blocaj su
perior. Cristina Popa, Felicia 
Stanciu, Mariana Cloțean și 
Mariana Duică au fost cele 
mai bune. Așadar, 3—0 (5,11, 
12) pentru C.S.M. Foarte bun 
arbitrajul cuplului N. Beciu— 
V. Barb.

a 
in 
cu

Emanuel FANTANEANU

Di

în- 
Fa-

• Comportindu-se și de a- 
ceastă dată foarte slab, Voința 
M. Ciuc a cedat categoric cu 
3—0 (3,4,7,), în fața medicinis
telor care au avut în adver
sare un partener de antrena
ment. Au arbitrat bine A. 
nicu și C. Florescu.

• în sala Giulești s-au 
tilnit formațiile Rapid și 
nil. Deși s-au prezentat și de 
data aceasta fără jucătoarele 
suspendate, rapidistele au ob
ținut o nouă victorie. Intilni- 
rea cu Farul nu le-a ridicat 
probleme deosebite, mai ales 
in primele două seturi, pe 
care le-au cîștigat foarte ușor. 
In cel de-al treilea, însă, bucu- 
reștencele au comis o serie de 
greșeli, iar oaspetele — care 
au acționat mai organizat șl 

a maes-

Dumitru 
Cornel

sp.
Pi-

de

înaintea startului i „Urmăreș- 
te-1 pe Nicolae Dumitru !“. 
I-am ascultat sfatul și urmă- 
rindu-1 cu atenție, atît cît 
ne îngăduia traseul, am con
statat că Nicolae este o co
pie aproape fidelă 
trului său.

Rezultate : 1. N. 
(Metalul Buc.), 2.
Dima (Met. Buc.), 3. Vasile 
Bichea (CSM Sibiu) ; echipe : 
1. Metalul Buc., 2. Șc. 
Atletism Buc.., 3. CSO 
tești.

Tineret: ION DIMA
Cursa a fost dominată 

reprezentanții clubului Stea
ua, care au reușit frumoasa 
performanță de a se clasa 
pe primele patru locuri. Mai 
experimentat, Ion Dima a 
forțat pe ultima porțiune a 
traseului de 6000 m și a cîș
tigat lejer.

Rezultate: 1. Ion Dlma 
(Steaua), 2. Stelian Marcu 
(Steaua), 3. Cătălin Andreica 
(Steaua); echipe : 1. Steaua 
Buc. 11 p, 2. C.A.U. Buc 29 p,
3. Politehnica Timișoara 
55 p.

Senioare : VIORICA GABOR
Studenta de la I.E.F.S. a 

făcut o adevărată colecție de 

folositoare. Conducerea fe
derației a luat măsurile ne
cesare pentru ca • în fața ta
blelor de șah principala 
competiție națională să reu
nească realmente pe toți 
„așii". Astfel, împreună cu 
iubitorii șahului, vom avea 
prilejul să urmărim (și să 

redăm pe cît se va putea 
mai larg în paginile ziaru
lui nostru) desfășurarea a- 
cestui mare concurs, a cărui 
evoluție o prevedem deose
bit de interesantă. Intr-ade
văr, vom asista la o „încer
care a puterilqr", în care 
marele maestru Florin Gheor
ghiu va încerca să-și apere 
poziția de lider al fruntași
lor șahului nostru, în luptă 
cu maeștrii internaționali 
Victor Ciocîltea, Dolfi Dri- 
mer, Teodor Ghițescu, Cor
vin Radovici și Dr. O. Troia- 
nescu (deținătorul titlului și 
decanul de vîrstă al con-

MASCULIN
Universitatea Timișoara — 

Rapid București 77—75 
(42—36). A fost un meci de 
mare luptă, echilibrat pînă în 
ultima secundă, cu o evoluție 
a scorului palpitantă. Timișo
renii, avînd în Viciu, Cim- 
peacu și Icnescu buni reali
zatori, au reușit să ciștige în 
final. Principalii marcatori i 
Viciu 18, Cimpeanu și Ionescu 
cite 15 pentru studenți, res
pectiv Popescu 22, Tursugian 
16, Ivan 13. Au arbitrat bine 
V. Kadar și A. Balaș. (I. ENE- 
coresp.).

Dinamo București — Poli
tehnica București 68—58 

cu 
au 
au

au cedat după

s-au 
com-

mai curajos — au condus 
14—8. De aici înainte ele 
fost cele care au căzut, 
atacat de multe ori în afară 
sau în fileu și Rapidul reali
zează 8 puncte consecutive. La 
a doua evoluție din acest se
zon în Capitală, Farul a ară
tat că echipa nu este încă su
dată și a pierdut din nou. Re
zultat : 
Rapid.

O La 
cum ne 
tul nostru P. Arcan 
pele, studențești au primit vi
zitai delor din 'Piatra Naamț 
și Galați. în partida feminină 
Universitatea a dispus cu 3—2 
(—11,5,5,—6,11) de voleibalistele 
pietrence după 2 ore de joc, 
care nu s-a ridicat la un ni
vel tehnic și spectacular su
perior. în partida masculină 
politehniștii 
cinci seturi în fața colegilor 
gălățeni, în urma unui meci 
de „tensiune". Scor : 2—3 (14, 
-14, —10,12, —14).

e Universitarii craiovenii au 
pierdut partida susținută cu 
formația campioană — după 
cum ne transmite corespon
dentul nostru V. Popovici — 
cu 3—0 (3,7,5). Steliștii
arătat superiori în toate 
partimentele.

• Corespondentul I.
ca ne transmite că, la Brașov, 
Tractorul a fost învins pe te
ren propriu de echipa Rapi
dului cu 3—1 (5,—11,7,9). Gaz
dele n-au opus rezistență dec
eit. în setul al doilea, pe care, 
de altfel, l-au și cîștigat. Au 
condus bine I. Amărășteanu și 
V. Tilcă.

• Minerul din B. Mare a 
reușit — ne-a informat cores
pondentul nostru T. Tohătan 
— să obțină prima victorie în 
acest campionat în dauna e- 
chipei Unirea Tricolor Brăila 
Băimărenii au cîștigat cu 3—1 
(10,—11,7,9), în urma unei 
dispute, totuși, echilibrată. Ex
celent arbitrajul cuplului C. 
Armășescu și M. Herta.

• Băcăuanii și-au mai adă
ugat o victorie — ne-a trans
mis corespondentul nostru I. 
lancn. Ei au învins cu 3—0 
(6.7.6) pe Petrolul Ploiești. 
Doar 40 de minute au fost ne
cesare echipei gazdă pentru a 
obține victoria, în fața unei 
formații care s-a comportat 
slab. Au arbitrat bine C. Vră- 
Jescu și V. Mocanu.

3—0 (2,4,11), pentru
(N. MATEESCU).

Timișoara — după 
relatează coresponden- 

echi-

Stan-

tricouri de campioană a ță
rii. Ieri, de pildă, ea a ciști- 
gat cel de al 5-lea tricou tri
color la cros, alergare în 
care se arată o foarte bună 
specialistă. Pe locul doi, co
lega sa Baciu, o atletă cu o 
perseverență cu totul ieșită 
din comun.

Rezultate : 1. Viorica Ga
bor (CAU Buc. — antrenor 
Dumitru Alexandrescu), 2. E- 
lisabeta Baciu (CAU), 3. Ana 
Iacob (CSM Cluj) ; echipe : 
1. CAU 9 p, 2. Dinamo Buc. 
30 p, 3. Politehnica Timișoa
ra 30 p.

Seniori : NICOLAE
MUSTAȚA
De fapt, întrecerea pentru 

titlul de campion al senio
rilor s-a redus, în cele din 
urmă, la duelul dintre cole
gii de club Mustață și Cioca. 
Mai proaspăt, în special în 
final, și acomodîndu-se mai 
bine dificultăților traseului, 
Nicolae Mustață și-a adjude
cat victoria.

Rezultate: 1. Nic. Mustață 
(Dinamo Buc.), 2. Ilie Cioca 
(Dinamo), 3. Ion Rusnac 
(Steaua) ; echipe : 1. Dinamo 
Buc. 19 p, 2. Metalul Roman 
73 p, 3. Farul Constanta 
102 p. 

cursului). în întrecere vor 
avea un cuvînt greu de spus 
și experimentați i maeștri 
C. Botez, C. Georgescu, Gh. 
Mititelu, S. Neamțu, C. Par- 
toș, Em. Reicher, Tr. Stan
ciu, I. Szab6, C. Ungureanu, 
participanți cu succes în nu
meroase ediții ale campio
natului ; acestora li se a- 
daugă candidații de maestru 
„de prima linie", D. Bondoc, 
I. Fischer, Gh. Varabiescu, 
tînărul maestru S. Segal și 
debutantul campionatului, 
studentul S. Grinberg.

După cum se vede, o par
ticipare excelentă, din care 
lipsesc numai maeștrii M. 
Pavlov și E. Nacht, din mo
tive bine justificate.

Nu putem încheia această 
scurtă prezentare a acestor 
două importante campionate 
decît exprimînd dorința, co
mună atît iubitorilor șahului, 
cît și conducerii Federației, 
ca ele să constituie nu nu
mai întreceri sportive la cel 
mai înalt nivel, ci să mar
cheze o schimbare de optică, 
o cotitură în interpretarea 
valorilor șahului, de care 
mișcarea noastră șahistă are 
nevoie și fără care nu pu
tem progresa.

S. SAMARIAN

spectaculoase și echilibrate
(31—32). Indisponibilitățile de 
primă valoare ale campioni
lor (Novac, Albu, Chivulescu) 
au echilibrat în mod vădit 
întrecerea. In aceste condiții, 
Diaconescu, bine intenționat, 
a încercat în prima repriză 
să facă totul pentru a-și con
duce coechipierii spre victo
rie, dar, așa cum se întîmplă 
uneori cînd dorești prea mult 
un lucru, nu i-a reușit mai 
nimic. Tn repriza secundă, 
Vizner, Dragomirescu, Giur
giu, Cernea și Haneș au izbu
tit să depășească formația 
studenților, tineri, talentați, 
bine dotați fizic, dar încă 
lipsiți de experiența jocurilor 
grele. In general, meciul a 
fost echilibrat, presărat cu 
faze spectaculoase. Au arbi
trat A. Berger (competent și 
prompt) și M. Tănăsescu (sur
prinzător de timid). (D. ST.).

I.C.H.F. — I.E.F.S. 75—70 
(32—33). Din nou maestrul 
sportului Emil Niculescu a 
dat o lecție de cum se con
duce o echipă din teren, 
fiind factorul determinant al 
victoriei I.C.H.F.-ului, alături 
de Bulat, Cimpeanu și Chiciu. 
învingătorii și-au depășit ad
versarii în primul rînd dato
rită mai bunei organizări a 
acțiunilor, capitol la care, stu
denții sînt încă restanțieri. O 
impresie deosebită a lăsat 
studentul Dorin Dumitru (pro
venit din pepiniera Școlii 
sportive din Constanța).—un 
real talent, j inteligent, efica
ce și combativ. Evoluția sco
rului a fost interesantă (avan
tajul a alternat permanent), 
dar în final I.C.H.F.-ul, deși 
fără Bulat și Cimpeanu (5 
greșeli personale), s-a distan
țat. Au condus bine B. Koos 
și C. Negulescu.

Universitatea Cluj — Poli
tehnica Brașov 76—67 (40—29). 
Jucînd fără doi oameni de 
bază (Ruhring și Vizi, acci
dentați), clujenii au controlat 
totuși meciul, obținînd un 
succes mai clar decît arată 
scorul. Cele mai multe punctei 
Demian 23, Simon 17 pentru 
„U“, respectiv Bădescu 27, 
Deaky 16. Au arbitrat bine 
G. Dutka și M. Sazlteleki. 
(P. RADVANI-coresp).

Steaua — Voința București 
79—66 (32—32). Partida a fost 
echilibrată pînă spre final, 
cînd baschetbaliștii de la 
Steaua s-au detașat de for
mația Voinței, modestă, dar 
deosebit de ambițioasă. Ste
liștii au ratat multe acțiuni, 
uneori chiar de sub panou, 
impunîndu-se doar în final

DINAMO MOSCOVA JOACĂ LA BUCUREȘTI
3

Echipa masculină de bas
chet Dinamo Moscova, mul
tiplă campioană a U.R.S.S. și 
avînd în componență membri 
ai reprezentativei campioane 
a Europei. va efectua în 
cursul acestei săptămîni. la 
invitația clubului Dinamo, un

Turneul pe categorii de greutate

Boxerii n-au mai avut suflu
BRAILA, 9 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Așteptată 
cu mare interes, reuniunea 
finală a turneului pe cate
gorii de greutate a decepțio
nat. Explicația comportării 
sub așteptări a majorității 
finaliștilor nu este însă greu 
de găsit : turneul a fost foarte 
obositor. Timp de aproape o 
săptămînă boxerii au urcat 
(cu excepția zilei de vineri) 
zi de zi treptele ringului, 
consumînd o mare cantitate 
de energie.

Au fost însă și unele par
tide reușite, de pildă, cea 
dintre reșițeanul Pavel Ne- 
delcea și Gheorghe Stan (Me
talul București). La sfîrșitul 
celor 9 minute de luptă, toți 
cei prezenți în sală au re
gretat că meciul n-a... ținut 
mai mult Abia i-a invitat la 
luptă arbitrul Puiu Dumi
trescu și cei doi combatanți 
s-au și angajat în schimburi 
foarte rapide de lovituri. Ne- 
delcea ia din start inițiativa 
ți plasează cîteva serii scurte

IN DIVIZIA A

datorită presingului și spori
rii ritmului de circulație a 
balonului. (ȘT. SANDULES- 
CU-coresp.).

Comerțul Tg. Mureș — Po
litehnica Galați 64—61 (32—26). 
După un început bun (au 
condus cu 28—16), gazdele au 
scăzut ritmul, permițînd oas
peților să egaleze și să ia 
conducerea (41—38 în min. 
25), dar în final și-au impus 
superioritatea în fața unei 
formații care a lăsat o im
presie foarte bună. Cei mal 
buni : Mcraru (32 p), Răilea- 
nu, Debreczi și Martincscu 
de la gălățeni, respectiv Țe- 
dula (28 p). Bara (deși a ratat 
foarte mult). Z81d, Matic și 
Raczkovi (trei tineri care au 
adus în repriza secundă o 
deosebită contribuție la victo
ria finală). Au arbitrat slab 
E. Hottya și I. Szabo. (C. 
ALBU-coresp.).

FEMININ
I.E.F.S. — Constructorul 

București 56—51 (30—24). în
tr-o partidă viu disputată, 
care a plăcut publicului, stu
dentele au obținut o nouă 
victorie, însă după o compor
tare mediocră și la un scor 
care nu le poate mulțumi. Ele 
au fost bine conduse în teren 
de Floarea Trandafir (exce
lentă în această întrecere), 
realizînd avantajul final da
torită într-o oarecare măsură 
și greșelilor comise de adver
sare. Cele mai multe puncte i 
Trandafir 19, Petric 13, Sza- 
bados 10 pentru I.E.F.S., res
pectiv Od'obescu 14, Sandu 11. 
A condus bine cuplul V. Bor- 
deianu-V. Popescu. (P. PEA- 
NA-coresp.).

Mureșul Tg. Mureș — A.S.A. 
Cluj 82—51 (40—24). Mureșen- 
cele au combinat spectaculos 
și eficace și s-au apărat cu 
multă dîrzenie, depășindu-și 
adversarele la toate capitole
le. Cele mai multe puncte i 
Lucaci 19, Borbely 16, Szabo 
11 pentru Mureșul, respectiv 
Rimbaș 17 și Farcaș 14. Au 
condus bine Gh. Ionescu și 
D. Crăciun. (C. ALBU-coresp.).

Crișul Oradea — Voința 
Brașov 51—44 (25—16). Un Joc 
plăcut, cu acțiuni de mare 
spectacol, în care inițiativa 
a aparținut orădencelor, deși 
au evoluat fără Ileana Ghiță, 
cea mai valoroasă baschetba
liste a echipei. Cele mai multe 
puncte i Bodor 20, Vigh 13 
de la Crișul, respectiv Sala 
14, Simon și Vogel cite 10. 
Bun arbitrajul lui I. Știrbu 
și F. Took. (E. ȘURANI-co- 
resp.).

turneu în Capitală. Progra
mul, încă nedefinitivat, pre
vede ca valoroșii baschetba- 
liști sovietici să joace marți 
cu I.E.F.S., joi cu Steaua și 
duminică dimineață cu o for
mație care urmează a fi de
semnată în timp util. 

la cap, obligîndu-1 pe meta
lurgist să bată în retragere. 
Stan trimite cu precizie, din 
defensivă, două contre de 
dreapta, dar Nedelcea nu le 
ia în seamă, intensificîndu-șl 
din acest moment acțiunile 
ofensive. Stan recepționează 
o avalanșă de directe la cap 
și plex. Diferența de valoare 
este vizibilă între cei doi ad
versari, astfel că judecătorii 
acordă în unanimitate victo
ria reșițeanului. Doi brăilenî 
au încrucișat mănușile la ca
tegoria semimuscă: Petre 
Ganea șl Constantin Momoiu. 
Meciul n-a avut istoric și s-a 
încheiat, într-o liniște depli
nă, cu victoria lui Ganea.' 
Ștefan Constantin (București) 
și Pascale luga (Galați) au 
dat loc unei lupte extrem de 
dîrze, începută prudent, cu 
schimburi rare, de la dis
tanță și încheiată cu atacuri 
rapide de o parte și de alta. 
Iuga și-a presat insistent ad
versarul în repriza secundă,' 
Ștefan Constantin a reușit 
însă să evite presingul ad
versarului, grație unei mal 
bune mobilități.' învingător, 
cu 2—1, Ștefan Constantin.' 
Craioveanul Ermil Constan- 
tinescu a cîștigat finala cu 
Nicolae Enciu (București) 
destul de ușor. Ne așteptam 
ca elevul lui Stoianovici să 
lupte cu tenacitatea-! cunos
cută, dar acțiunile sale ofen
sive au fost izolate, necon
vingătoare, 
n-a știut 
alonja, cu

Constantinescu 
să-și valorifice 
toate că atunci 

cînd a făcut-o (în repriza 
secundă a plasat excelente 
contre upercutate) a luat un 
serios avantaj. El a obținut 
pe merit victoria (cu 3—0),' 
grație inițiativei deținute de-a 
lungul meciului. Nicolae Ma
ni ța s-a dovedit un bun..: 
sprinter, evitînd mult timp 
contactul cu Ion Monea. Re
fuzul de luptă a fost oprit 
de arbitrul Roncioiu și, din 
acest moment, Monea l-a 
„agățat" de cîteva ori pe gă- 
lățean, anunțînd o victorie 
rapidă. Intr-adevăr, în repriza 
secundă Manița a fost făcut 
groggy, lupta fiind oprită de 
directorul de ring. Mult aș
teptata întîlnire de la „ușoa
ră", dintre Calistrat Cuțov și 
Cornel Gutui, revelația aces
tui turneu, n-a mai avut loc; 
Gutui neputîndu-se prezenta, 
din motive obiective. Locul 
întîi a revenit astfel Iul 
Cuțov.

Romeo CALARAȘANU »

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
45 ETAPA DIN 9 NOIEMBRIE 

1969

1. Polonia — Bulgaria 1
2. Bologna — Florentina X
3. Cagliari — Roma 1
4. Lazio — Lanerossi 1
5. Napoli — Juventus 1
6. Sampdoria — Brescia 1
7. Torino — Bari 2
8. Verona — Palermo 1
9. Gloria BIrlad — știința Bacău 1

10. Portul — Polit. Galați 1
11. Metalur. Cugir — Vagonul 1
12. Met. Tr. S. — C.F.R. Tim. 3
13. Electroputere — C.S.M. Sibiu 1

Fond de premii : 261 047 lei.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel e
In capitală : cu începere de la 

14 noiembrie pînă la 24 decem
brie 1969 inclusiv.

In țară : de la 18 noiembrie ptnă 
la 24 decembrie 1969 inclusiv.

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL EXCEPȚIONAL PRONO- 
EXPRES DIN 9 NOIEMBRIE 1969

FAZA I

Extragerea I : 22 27 32 43 34 45 31
Extragerea a Il-a ; 11 20 5 27 

10 35 37
Extragerea a în-a : 42 35 36 10 

17 26 n

FAZA A n-A

Extragerea a IV-a : 17 28 34 10
32 4 9

Extragerea a V-a s 42 2 28 1 
12 20 37

Fond de premii : 1 222 267 lei.
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VARIAȚIUNI PE ACEEAȘI TEMĂ

DE CE TREBUIE SÂ CÎSTIGĂM 
MECIUL CU GRECIA!

r POIANA 
telefon, de 
tru special). Un soare cald. 
Izbucnind cu strălucire și
vitalitate nebănuite, ne-a
convins — în ultima zi a șe
derii tricolorilor la Poiană — 
că zăpada, avangarda apro
piatei ierni, nu poate, deo
camdată, depăși condiția unei 
efemeride, dorită sau nedo
rită, după gusturi sau tem
peramente.

Pe majoritatea băieților de 
la „cartierul general", reapa
riția soarelui i-a încintat, de- 
clanșînd interioare resorturi 
de bună dispoziție și opti
mism, 
pentru 
noasă 
Poiene 
catalizator 
Inspirate.

Acest sentiment 
municat, în primul rînd. că
pitanul tricolorilor, Mircea 
Lucescu, locvace și lansat în

BRAȘOV, 9 (prin 
la trimisul nos-

Am spune 
unii căldura 

a picturalei 
brașovene 

al

chiar că 
lumi- 

noastre 
a fost un 
gîndurilor

nl 1-a co-

r-eptatâ
(M 0B ă iU 

ie conj

i trei de
ltă romă- 
fm's n

cel puțin, 11 motive. Așadar, 
trebuie să-i intrecem dumi
nici pe fotbaliștii gree-i

1) ...pentru că este marea 
ocazie — 
cenii — a 
nesc de a
virfurile soeeerulxi mondial;

2) „pentru ea mu de elevi 
să învețe cn plăcere numele 
lui Dobrtn. Dumitrache, Dan, 
Lucescu, R. Nuntreiller. Ra- 
ducanu, Dtnu etc.;

3) —pentru a dovedi că In 
Balcani începem să redeve
nim forța fotbalistică nr.

4) „.pentru că vrem ea 
de luni încolo, pe stradă, 
oraș, prezența noastră să 
salutată cu simpatie 
stimă ;

5) -pentru că dorim să-i 
ciștigăm definitiv pe bătrinii 
maeștri adversari ai „gene
rației spontanee" ;

6) ...pentru că pentru noi 
MEXICUL este un mult vi
sat tărim al făgăduinței ;

i;
li 
in 
fie
fi

facem economie in bit^et ar
matorului amator de fotbal 
OAASS7S ;

11) - I hai să 
lăsam falsa modestie de o 
parte și să-i spunem pe nu
me adevănhă — am fast în
totdeauna și sîntem și azi 
mai buni decît fotbaliștii 
greet De ce să facem atita 
filozofie ți să complicăm 
guri o problemă mult 
simplă decît vor unii 
prezinte".

La această ultimă
— revelată cu forța eviden
ței— oului lui Columb — 
subscriem fără rezerve 1

Căpitanul tricolorilor ro
mâni a intuit premisa ma
joră a raționamentului pen
tru care fotbaliștii noștri 
TREBUIE să cîștige partida 
de la 16 noiembrie: indubi
tabila lor superioritate valo
rică. Simplu. Clar. Fără so
fisticări sterile.

Marius POPESCU

trecuți. clnd, în situații fa
vorabile, oarecum identice, 
echipa reprezentativă sau di
ferite formații de club de 
la noi au capotat în mod cu 
totul surprinzător chiar pe 
teren propriu, ratînd copi
lărește șansele de calificare 
In turneele finale sau eta
pele superioare ale compe
tițiilor la care luau parte.

Reamintind aceste lucruri 
nu o facem. însă, nicidecum 
In intenția de a da apă la 
moară celor dispuși să e- 
xagereze dificultatea meciu
lui de Ia 16 noiembrie, să 
creeze o atmosferă încorda
tă. de tensiune și nervozi
tate.

Important In aceste ulti- 
e zile dinaintea partidei 

reprezentativa

satisfacție, și pînM 
cunoaștem și tl a- 
pe antrenorul An*

sin- 
mat 
s-o

idee

uuel pentru balon între Sătmăreanu și Gane in meciul de verificare a lotului
tirade demonstrative de care
— temperamental, mai ales — 
nu-1 bănuiam în stare.

„Deși toată lumea dorește, 
ca niciodată, victoria noas- 
tră în meciul de duminică, 
puțini sinf cei care știu că 
noi, purtătorii speranțelor a 
20 000 000 de romăni, avem 
și o serie de motive cu to
tul particulare pentru a lupta
— pină la ultima resursă de 
energie — pentru victorie. 
Fără o ordine sau o grada
ție deliberată, am să vă măr
turisesc că gindul victoriei a 
pus stăpînire deplină pe min
țile noastre din următoarele,

7) ...pentru ci avem de plă
tit o poliță (de prestigiu) gre
cilor, care in preajma me
ciului nostru de ia ATENA 
ne priveau (condescendent) 
ca pe niște umili sparring- 
parteneri. înaintea partidei 
lor cu PORTUGALIA;

8) _pentnt că dorim ea 
după ÎS noiembrie s:aă:oa- 
nele noastre să fie din non 
pline de spectatori ;

9) „pentm că risăm ea h» 
seara zilei de 16 noiembrie, 
numele „ROMANIA" să zbir
ii: ie fn mii de telefoane ă 
telex-uri ;

10) „.pentru că dorim să-t

DE CE S-AU SUPARAT NECUEA SI FLORESCU ?
J

O dată cu miile de specta
tori prezenți la jocul de ve
rificare a lotului național, 
susținut duminică pe stadio
nul municipal din Brașov, 
ne-am pus întrebarea : de ce 
absentează din formația lo
calnicilor doi dintre titulari : 
Necula și Florescu. Antreno
rul N. Proca ne-a dat expli
cația respectivă : cei doi ju
cători au fost sancționați pe 
luna octombrie — Necula pen
tru randament scăzut și Flores
cu pentru lipsă de la antrena
mente. Ca urmare a măsurii 
luate de conducerea echipei, 
cei doi fotbaliști n-au fost la 
antrenamentul de sîmbătă 
și au lipsit duminică de la

jocul de verificare. Ne sur
prinde atitudinea lui Dorin 
Necula, unul din jucătorii de 
bază ai echipei, ca de altfel 
și cea 
căruia 
și N. 
mare 
deauna a corespuns 
derii acordate. Ei nu aveau 
voie să lipsească de la jocul 
de verificare a lotului națio
nal care se pregătește pentru 
marea confruntare de la 16 
noiembrie, obligînd conduce
rea tehnică a echipei Steagul 
roșu să recurgă la 
zații !

a tînărului Florescu. 
antrenorii V. Stănescu 
Proca i-au acordat o 
atenție, deși nu tot- 

încre-

improvi-

c. 
coresp.

GRUIA 
principal

A SELECȚIONATEI DE TINERET
Reuniți după o lungă pau

ză, membrii lotului de tineret 
au susținut 'duminică după- 
amiază, pe stadionul Repu
blicii din Capitală, o primă 
partidă de omogenizare in 
vederea meciului cu repre
zentativa similară a R. D. 
Germane (16 noiembrie, la 
Berlin). Adversara de antre
nament a echipei de tineret 
a fost o selecționată pre- 
olimpică, formată din jucă
tori de pînă la 20 de ani. 
In general, partida și-a atins 
scopul, antrenorul principal 
al reprezentativei, V. Mărdă- 
rescu, putînd trage unele con
cluzii privind ultimele re
tușuri și alcătuirea definitivă 
a formației.

După o repriză albă, jucă
torii s-au înțeles destul de 
greu pe teren la început (nu 
combinau suficient în atac, 
nu construiau fazele ofensive 
la mijlocul terenului), repre
zentativa de tineret a cîștigat 
cu un scor destul de conclu
dent, 3—0, prin golurile în
scrise de Neagu (min. 57) și 
Dincuță (min. 75 și 87).

Despre evoluția selecționa
tei de tineret putem spune că 
ea a fost în general mulțumi
toare, în special în repriza 
secundă cînd pasele au fost 
mai curgătoare și cu adresă, 
cînd mijlocașii au pregătit a- 
tent fazele de atac la care au 
contribuit și fundașii, iar a- 
tacanții au reușit să percu
teze de trei ori poarta „preo 
limpicilor" apărată In această

parte a meciului de către Sta
na. Selecționabilii au avut de 
înfruntat o echipă ambițioa 
să, care a luptat din răspu
teri timp de aproape o oră 
pentru menținerea unui re
zultat alb. S-au comportat 
bine, dînd randamentul ce
rut, Popa, Coman, Rămurea- 
nu, Popovici, Dincuță (mai pu
țin în primele 45 de minute 
cînd s-a mișcat cam greu), 
Neagu, de la selecționata de 
tineret, respectiv Savu, Decu 
și Bunea de la preolimpici. 
Neconvingător a jucat Cania- 
ro (Sel. de tineret), care, pe 
lingă că a complicat acțiunile 
din fața porții, nici n-a pa
sat cînd trebuia.

Au jucat echipele : SELEC
ȚIONATA DE TINERETi 
Coman (Rămureanu) — Mu 
șat, Bădin, Popa, Popovici, 
Dincuță, Angelescu, Sălceanu. 
Caniaro, Neagu, Petreanu. SE
LECȚIONATA PREOLIMPI 
CA : Oprea (Stana) — Ruse, 
Crîngașu, Spiridon, Dehelea- 
nu, Savu, Tocaciti, Bunea, 
Preduț, Adam, Rontea.

A arbitrat D. Predescu 
(București).

Pînă la plecarea la Berlin 
(joi 13 noiembrie), echipa de 
tineret se va antrena zilnic, 
iar miercuri după-amiază, tot 
pe stadionul Republicii, va 
susține un ultim joc de ve
rificare, de data aceasta cu 
Selecționata de juniori a ora
șului București.

T. RABȘAN

Greciei 
este, după părerea noastră.

CU CALM Șl ÎNCREDERE
De astăzi, o dată cu trans

ferul „cartierului general* al 
pregătirilor lotului național 
din peisajul montan al Po
ienii Brașov în liniștea adinei 
a Snagovului. intrăm in ulti
ma săptămină dinaintea deci
sivei confruntări pentru cali
ficarea în turneul final al 
Campionatului -Mondial de 
fotbal.

Așadar. 7 zile de aștepta
re. încărcate de emoții, dar 
— ca să fim mai aproape de 
realitate — și de speranțe în
dreptățite intr-un deznodă- 
mînt favorabil culorilor care 
ne sînt atit de dragi.

Jocu] de pînă acum al re
zultatelor In grupa I (euro
peană) a preliminariilor Cam
pionatului Mondial a decis ca 
ultima partidă să devină, 
practic, adevărata finală a 
turneului ce a reunit patru 
reprezentative de țări, să aibă 
caracter hotărîtor pentru de
semnarea uneia din cele 16 
finaliste, care vor fi prezen
te, anul viitor, în Mexic.

Ar fi fost greu de prevă
zut la începutul întrecerii In 
preliminarii că lupta deci
sivă pentru calificare se va 
da — in cele din urmă — 
direct între echipele Româ
niei și Greciei. Și iată că, 
duminică 16 noiembrie, cele 
două reprezentative națio
nale din Balcani vor sta 
față in față într-un joc ce 
trezește în ambele țări un 
interes — fără exagerare — 
excepțional.

Miza acestei partide este 
atit de ispititoare Incit de
vine ușor de bănuit ci cele 
două protagoniste vor arunca 
in luptă întreg potențialul 
fizic și tehnico-tactic de care 
dispun pentru 
obiectivul.

Fără îndoială, prima șan
să in această i~ ;—*—* 
confruntare aparține repre
zentativei noastre, in favoa-

a-și atinge

importanți

pledează citeva 
convingătoare.

ir.tii, avantajul terenu
lui propriu, care poate de
veni hotărîtor îndeosebi da
că publicul va susțice cu 
InDăcărare evoluția echipei, 
chiar și in momentele mai 
grele, așa cum a făcut-» și 
in meciul cu Portugalia A- 
poi, superioritatea valorică 
a naționalei noastre asupra 
celei elene, care rezultă din 
însuși palmaresul întilniriior 
bilaterale, 
pină acum 
neînvinsă 
disputate 
și în cele 
Atena. în 
pe care o 
tașe ale clasamentului gru
pei, cu un punct avans, de 
a se califica chiar și nu
mai printr-un rezultat de e- 
galitate (în calculul pe care 
și-l fac antrenorii și jucă
torii noștri, varianta aceasta 
trebuie să fie luată, însă, 
în considerație numai cu to
tul secundar).

Ar fi, desigur, o gravă e- 
roare dacă aceste argumen
te menționate oe noi ca fa- 
vorizante pentru naționala 
noastră i-ar conduce pe „ac
torii* 
că la 
ciul 
cum, 
partenerilor de joc. Dimpo
trivă, trebuie să se aibă în 
vedere faptul real că viitorii 
noștri oaspeți au realizat un 
progres remarcabil în ulti
ma vreme (atestat și de re
zultatele obținute de ei în 
preliminarii) și că, in fața 
unei ocazii de calificare la 
turneul final al Campiona
tului Mondial cu care nu 
s-au mai întîlnit niciodată, 
vor lupta din răsputeri pen
tru victorie. Nu trebuie, de 
asemenea, să uităm unele 
experiențe amare din anii

rea căreia 
argumente 
Mi

net favorabil 
echipei României, 
atft In partidele 
la București, cit 
ce au avut loc la 
fine, posibilitatea 
au gazdele, trun-

principali de duminî- 
concluzia falsă că me
se poate cîștiga ori- 
indiferent de replica

IN DIVIZIA D-O SI Mill! \
VICTORIE IN DEPLASARE

SERIA I: Situație
METALUL BUCUREȘTI - PRO

GRESUL BUCUREȘTI »-4. Der- 
byai arerîean ș: al ser.tl I a 
avas ta trib-aseie și pe potcoavele 
<3e plmlht ale stadionului Metalul 
aproximativ î«N de spectatori. 
Miza partidei nu și-a pas am
prenta pe jocul echipelor. Atit 
metalarglștil cit șl elevii iul Vic
tor Stin—alescu au jucat des- 

rrertid ur.eie faze pair cân
te la pcrtEe aparate de Petre 
CMetaial) șl Manta (Progresul). 
Dar, finalizarea a lăsa: de do
rit. eu toate că au evoluat două 

înaintăridintre cele mai eficace 
ale diviziei B.

Din primele minute, 
giș-u: au inițiat acțiuni 
la peana lui Manta laneu 
Roman, ceie două extreme 
Metalului, au fost destul de ac
tive. au trecut cu ușurință de 
fundașii ad verși, insă centrările 
lor le-au irosit Pantelimon și 
Gecrgescu. In min. 11 jucătorii 
clubului din str. Dr. Staicovid 
au combinat frumos, balonul a 
ajuns Ia PaviovlcL care tnsă a 
șutat imprecis. După 11 minute, 
este rtndul metalurgistului Geor
gescu să irosească o situație fa
vorabilă de a " —" 
expediind ușor 
Iui Manta.

După pauză, 
scurtă __ _____ ___ ____
In min. SI. Roman (Metalul) l-a 
depășit pe fundașul V. Popesc-a. 
însă a fost faultat pe linia de 
16 m ; lovitura liberă rămîne 
insă fără rezultau Jucătorii au 
devenit puțin cam nervoși și ar
bitrul a fost nevoit să sancțione
ze intrările mai dure ale unor 
combatanți. In min. 58. fundașul 
Apostol (Metalul) a încercat să 
degajeze, a luftat și R. lonescu 
a interceptat balonul. pornind 
spre poartă. Apostol s-a agățat 
de tricoul Iul R. lonescu. oprin- 
du-1 din acțiune. După executa
rea loviturii, arbitrul a interve
nit din nou, dictînd o lovitură 
liberă indirectă In careul Meta
lului, dar și această situație fa
vorabilă nu a fost fructificată de 

min.
o

metalur- 
of ensi ve

Șt
ale

deschide 
mingea In

«coral, 
brațele

Metalul 
perioadă de

avut o3 
dominare.

atacanțil Progresului. In
71, Voinea (Metalul) a făcut

SERIA A ll-a

neschimbată in fruntea clasamentului
a centrat Impecabil. Iar 
la • m de poartă. uluit 
de abia a «Una balonul cu 
ratînd astfel una dintre

cursă, 
laneu.
parei 
capul, 
cele mai mart ocazii de a marca.

A arbitrat foarte bine Aurel 
ajutat la linie de V.

Limona (toți
Bentu, _ 
Pădureanu și Gh. 
din București).

V. POMMLIU
— ȘTIINȚA 
Joc de bun

GLORIA BIRLAD 
BACAU 3—« (1—0). 
nivel tehnic. înaintașii Gloriei au 
fost mal incisivi și au marcat 
de 3 ori. Autorul golurilor : Mus
tață (min. 43. 6« și 68). Foarte 
bun arbilraiul iul R. Stincan — 
București. (E. SOLOMON, coresp.)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — CHI
MIA SUCEAVA 1—0 (1-0). Gaz
dele au ralat foarte multe oca
zii. Unicul gol a fost marcat de 
Zaharia (min. 38 din 11 m). A 
arbitrat foarte bine T. Leca — 
Brăila. (C. NEMȚEANU, coresp.)

POIANA CÎMPINA — DONA
REA GIURGIU 4—1 (2—1). Cîmpi- 
nenil au jucat frumos. înainta
șii echipei Poiana au combinat 
bine $i au reușit să fructifice 
patru ocazii. Autorii : ~ “
pescu (min. 24, 35 și 55) șl Chlrilă 
(min. 70 din 11 m). Unicul gol 
al oaspeților a fost înscris 
Pană (min. 4), in urma 
contraatac. A arbitrat ~ ~
lescu — București (E.
coresp.)

OTELUL GALAȚI — 
BRAȘOV Z—1 (2—0).
s-au comportat bine și au ciștigat 
pe merit In fața unui adversar 
dificil. Localnicii au ratat nu
meroase ocazii. Au marcat : Du
mitru (min. 12, autogol). Olteanu 
(min. 30), respectiv Dumitru (min. 
65). Satisfăcător arbitrajul lui 
M. Vasiliu — Ploiești. (T. SIRIO- 
POL. coresp.)

SPORTUL STUDENȚESC — ME
TALUL TIRGOVIȘTE 2—2 (1—2). 
Luptă acerbă pentru cele 2 punc
te. care pe alocuri a depășit li
mitele regulamentare. Scorul a 
fost deschis de Ciornoavă. în 
min. 6. Ia o greșeală a apărării 
oaspeților. în continuare, meta- 
lurgiștii au forțat și au reușit să 
înscrie de 2 ori, prin Tureu (min.

12) S Tiron (min. 39j. In re
priza secundă, studenții au pre
luat inițiativa și au obținui ega- 
larea. ca urmare a unor mari 
eforturi. Autorul golului : Duțan 
(min, 75). P. Badea — Brașov a 
condus satisfăcător. (C. MORABt)

PORTUL CONSTANȚA — POLI
TEHNICA GALAȚI 3—0 (1—6).
Constănțenli au obținut victoria 
tn urma unul joc de bun nivel 
tehnic. înaintașii Portului au e- 
voluat bine. în special Caraman, 
care a și marcat 2 goluri (min. 
23 și 50). Gălățenil s-au com
portat submediocru. Cel de al 
treilea gol al Portului a fost rea
lizat de Mahera, în min. 90. A 
condus satisfăcător M. Sadovea- 
nu — București. (L. BRUCKNER, 
coresp.)

FLACAHA MORENI — 
GRFSUL BRĂILA 1—1 
înaintarea Flacărei a ratat 
căzii. Brâilenii s-au apărat
și au contraatacat periculos, 
marcat : Dumitru (min. 57) 
tru Flacăra, Stoian (min. M) 
tru Progresul. în min. 65. Tones- 
cu (Progresul) și Frățiiâ (Flacă
ra) au fost eliminați pentru lo
vire reciprocă. A condus foarte 
bine Gh. Popovici — București. 
(G. ILJNCA, coresp.)

CLASAMENT

Tr. Po-

de 
unui 

C. Dlnu- 
STROIE.

METROM
Gălățenii

Ripensia Timișoara a
SiELECTROPUTERE — C.S.M.

BIU 2—1 (2—0). Partida s-a dis
putat pe stadionul Tineretului, in 
prezența a 7 C00 de spectatori. 
Meciul a început in nota de do
minare a gazdelor care au avut 
In permanență Inițiativa. Oaspeții 
au răspuns prin contraatacuri 
periculoase. îndeosebi prin Stoi- 
cescu. S-au remarcat ambii por
tari, Vasilescu (Electroputere) 
prin siguranță și promptitudine, 
iar Llebchardt (C.S.M.) prin... in
tervenții greșite. O astfel de gre
șeală a portarului sibian prile
juiește deschiderea scorului tn 
min. 24 de către Lovin care a 
reluat în plasă din apropiere o 
minge scăpată de Llebchardt. Con
semnăm, în continuare, la un 
contraatac al oaspeților, o inter
venție extraordinară a portarului 
craiovean Vasilescu, la o bombă 
expediată de Crețu din afara ca
reului. Apoi, jocul și-a pierdut 
din cursivitate, din cauza faul
turilor care au abundat din am
bele părți. S-au remarcat la a- 
cest capitol Unguroiu, Lovin șl 
Vasilescu. Către sfîrșitul reprizei, 
gazdele au inițiativa, iar Resciuc 
a marcat în min. 42 dlntr-un șut 
de la 16 m in urma unui schimb 
de pase cu Stanciu. La reluare 
inițiativa a aparținut din nou gaz
delor, dar Popescu șl Resciuc au 
ratat numeroase ocazii. Oaspeții 
au echilibrat apoi jocul și au 
reușit să tnserie in min. 54 prin 
Fllchiș.

în min. 62 Resciuc a fost faul
tat în careu de sibleni, dar ar
bitrul nu a acordat penalty. E- 
chipa craioveană s-a menținut in 
atac, insă au ralat prin Stanciu 
șl Lovin. In această perioadă,

portarul sibian a avut intervenții 
sigure șl oportune. In general, 
meciul a fost de bună factură 
tehnică, cu multe momente 
fotbal clar ș! spectacular.

A arbitrat C. Ghemigean 
București.

M. BOBEI și N. PASTRAMAG1U, 
corespondenți.

RIPENSIA TIMIȘOARA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 5-0 (2—0). In 
fața unul adversar debil, Ripensia 
nu s-a lăsat prea mult invitată 
să înscrie o porție 
goluri. în cele 90 de 
peții au contraatacat 
va ori. Au înscris : 
21, 86 și 88), Panici

de

serioasă de 
minute, oas- 
doar de cite- 
Kun I (min. 
(min. 40) șl 

Dobindă (min. 78 din 11 m). I. 
Opriță — Arad a condus foarte 
bine. (I. STAN, coresp.)

METALURGISTUL CUGIK — 
VAGONUL ARAD 1—0 (0—0). Vic
torie meritată. In prima repriză, 
jocul a fost echilibrat. In repriza 
a doua, gazdele au ratat cîleva 
ocazii, iar portarul oaspeților, 
Gherghel, a apărat bine. A mai- 
eat : Inea (min. 69). Foarte bun 
arbitrajul lui S. Birăescu — Ti
mișoara. (M. V1LCEANU, coresp.)

C.F.R. ARAD — OLIMPIA SATU 
MARE 2—0 (1—0). Joc de factură 
tehnică modestă, influențat și de 
umiditatea terenului. Localnicii 
au deschis scorul prin Korosi 
(min. 8). Apoi, treptat, inițiativa 
a trecut de partea echipei sătmă
rene. Olimpia a dominat In re
priza secundă, dar cei care au 
înscris au fost tot arădenii, prin 
Gligor (min. 87» Cornel Pop — 
Hunedoara a condus bine. (G. NI
COLA IT A. coreso)

METALUL IR. SEVERIN - 
C.F.R. TIMIȘOARA 0-1 ț0-4».

15. Sp. studențesc 
ÎS. Știința

ETAPA VIITOARE .
brie) : Dunărea — Ceahlăul, Fla
căra — Sportul studențesc. Chi
mia — Gloria, Politehnica — Pro
gresul București. Progresul Brăila 
— Oțelul, Metalul Tir go vi? te — 
Poiana, Metalul București — Por
tul, Metrom — Știința.

1. Progresul Buc. 12 7 3 2 21- 5 17
2. Metalul Buc. 12 4 3 3 23-15 15
3. Portul 12 7 0 5 20*13 14
4. Meu Tlr<. 12 5 3 4 21-19 13
5. Poiana 12 5 3 4 14-15 13
C. Flac&ra 12 5 3 4 18-18 13
7. Politehnica 12 4 1 5 14-15 13
«. Dunftrea 12 5 3 4 14-17 13
9. Oțelul 12 5 2 5 14-19 12

11. Chimia 12 5 1 4 9-11 11
11. Metrom IM 3 S 14-14 11
12. Gloria 12 4 3 5 21-25 11
13. Prog. Brăila 12 4 2 4 17-17 10
14. Ceahlău] 12 5 0 7 10-14 10

preluat conducerea
Metalul, fără 3 titulari (Constan
tin și Jimboreanu — scoși din lot, 
Chirițescu — indisponibil) a ca
potat a doua oară în acest sezon 
pe teren propriu, tn prima parte 
jocul a fost anost. După pauză, 
gazdele au dominat cu autoritate, 
iar oaspeții s-au apărat supranu- 
meric, cu succes. Unicul gol a 
fost realizat de Cioroparu (min. 
62), în urma unui contraatac, 
arbitrat . ................. ~
taizăr — 
coresp.)

C.S.M. 
V1LCEA 
disputat _ ..
renul din Reșița este suspendat. 
Timpul ploios și vintul au făcut 
dificil controlul balonului. Totuși, 
reșltenii au avut mal mult lnt- 
țlatlva și au marcat de două ori 
prin Nestorovici. în min. 19 șl 
B5 din 11 m. A condus corect 
Tr. Vecan — Oradea. (P. BOC- 
SANU, coresp.)

OLIMPIA ORADEA — MINERUL 
ANINA 4-1 (3—1). Cu toate că 
a plouat tn primele 45 de minute, 
ambele formații au acționat in 
viteză. După pauză, Minerul a 
avut o evoluție foarte bună, dar 
portarul Mărculescu (Olimpia) șl 
barele porții au salvat cîleva go
luri gata făcute. Jocul pe con
traatac al orădentlor a fost foar
te periculos. Insă înaintașii au 
ratat din poziții ideale. Golurile 
au fost marcate de Petrică (min. 
7. 26), Benzlc (min. 33, 61), res
pectiv Bltea (min. 15). A arbitrat 
foarte bine S. Mureșan — Turda. 
(IT.IE GHIȘA. coresp. principal)

METALUL HUNEDOARA — MI
NERUL BAIA MARE 8-0. Jocul 
« fost viu disputat. Jucătorii au

să nu se cadă în nici 
din cele două extreme 
sibile (fie autolir.iștirea 
și mai rău. euforia, fie 
rr.a). Pregătirile lotului 
bule să decurgă în 
atmosferă de calm și 
riozitate pe care am

una 
po- 
sau, 
tea- 
tre-

aceeași 
de se- 
remar-

cat-o, cu 
acum. îl 
preciem 
gelo Nicuiescu ca pe un em 
clarvăzător, echilibrați, aw 
stăpînire de sine și sîntem 
siguri că va ști să-î mede- 
leze pe elevii săi, turn a 
făcut-o și In alte «căzii si
milare, Intr-un sens asemă
nător, După cum așteptăm 
de la el, dar și da Ia tați cei 
ce vor veni în această săp- 
tămînă în contact «u latul 
național, să insufle fucăte- 
rilor sentimentul de răs
pundere pentru cempertarea 
lor In acest |oc decisiv, ca 
și încrederea necesară In 
posibilitatea obținerii victo
riei și. totodată, calificării 
In turneul final al Sampi»- 
natului Mondial din Mexic,

Sîntem, de asemenea, Ia 
fel de convinși că tricolorii 
noștri, asupra cărora se În
dreaptă In aceste zile gîn- 
d urile și speranțele tuturor 
iubitorilor de sport de Ia 
noi, ale întregii țări, se v«r 
pregăti în continuare la fel 
de conștiincios și vor lupta 
duminică cu toată dăruirea 
necesară pentru triumful cu
lorilor patriei dragi, pentru 
prezența fotbalului românesc 
la turneul din Mexic.

C. FIRANESCU

IERI, LA BRASOV LOTUL A1 4

STEAGUL ROȘU 1-1 (0-1)
(Urmare din pag. 1)

acționtnd ceva mai hotărît 
și oricum mai clar ca in 
prima parte a meciului. 
După o nouă bară (min. 52
— Grozea, cu latul, de la 
6—8 metri), I.ucescu înscrie 
(min. 57) punctul egalizator, 
la capătul unei combinații 
rapide (Sătmăreanu — Dinu
— Lucescu) purtată tn adîn- 
cime. Cfteva minute mat tir- 
ziu. Ghergheli trimite și el 
balonul tn bară de la apro
ximativ 10 metri, din pozi
ție favorabilă. In continuare, 
jocul se desfășoară cursiv, 
oferind 
keeperi, 
mache, prilejul să se remar
ce. Ctnd Adamache e depă
șit (de exemplu tn faza din 
min. 83 la șutul splendid al 
lui Dumitrache) intervine din 
nou (pentru a cita oară ?) 
salvatoare, una din barele 
porții. Dar, chiar și tn con-

celor doi goal-
Răducanu și Ada-

dițiile in care, să zicem, 
in final, tabela ar fi arătat 
un scor favorabil selecționa- 
bililor se impune o conclu
zie. Și anume i astăzi, la 
Brașov, tricolorii n-au luat 
decît pe alocuri jocul în se
rios, făcînd din meciul cu 
Steagul roșu (o echipă care, 
spre cinstea ei, s-a străduit 
să fie un partener redutabil 
pentru lotul A) un test needi
ficator.

Să sperăm că, la Snagou, 
tn săptămîna care se așterne, 
selecționabilii tși vor revizut 
atitudinea față de jocurile- 
școală, tutnd lucrurile mult 
mai în serios.

Corect arbitrajul prestat 
de brașoveanul Nicolae Ilies

cu. Dar iată și echipa folo
sită de Steagul roșul Ada
mache — Ivăncescu, Jenei, 
Olteanu, Rusu (min. 45 Pen- 
zeș), Pescaru. Jamaischi, 
Tarcu (min. 46 Drăgoi), 
Gane, Balint, Gybrfi.

Rezultate din campionatul național STEAUA IN IRAN
al juniorilor ;l țcolarilir

GhdOr-
Piatra

C.F.R.

Textila Bubuși — Locomo
tiva Adjud 3—2 (2—2).

Chimia orașul Gh. 
ghiu-Dej — Ceahlăul 
Neamț 0—1 (0—0).

Textila Botoșani - 
Pașcani 1—1 (1—1).

A.S. Armata Tg. Mureș — 
A.S.A. Sibiu 3—0 (1 —0).

Nicolina Iași — Rarăul Cîm- 
pulung 4—1 (2—0).

Rulmentul Birlad — Dina
mo Bacău 1—2 (0—1).

Gloria Birlad — Știința 
Bacău 3—3 (0—2).

Caraimanul Bușteni—I.R.A. 
Cîmpina 6—5 (1—1).

Petrolul Tirgoviște — $c. 
sp. București 0—4 (0—1).

Metalul Tirgoviște — Olim
pia Giurgiu 4—0 (2—0).

Gaz metan Mediaș — Soda 
Ocna Mureș 2—0 (2—0)

Someșul Satu Mare — Bi
horeana Marghita 5—0 (1—0).

In cursul dimineții de azi, 
echipa bucureșteană Steaua 
a părăsit Capitala, plecînd 
Intr-un turneu de trei jocuri 
în Tran. Vor face deplasarea 
jucătorii Sucîu, MatacheJ 
Cristache, Ciugarin, D. Ni
colae, Vigu, Mirăuță, Duml- 
triu III, Negrea, Naom, Pan- 
tea, Ștefănescu. Tătaru, Voi
nea, Creiniceanu, Manea, în
soțiți de cei doj antrenori 
— Ștefan Covaci șl Ștefan 
Onisie.

Steaua va evolua la Tehe
ran. în zilele de 12, 14 și 16 
noiembrie, susținînd primul 
joc (miercuri 12 noiembrie) 
în compania echipei naționale 
iraniene.

Echipa Steaua urmează să 
se întoarcă în țară luni 17 
noiembrie.

___ _____ .................... A 
foarte bine Siellan Ma-
Craiova. (GH. MANAFU,

PRO- 
(<*—•). 

3 O- 
bine

Au 
pen- 
pen-

REȘIȚA — CHIMIA RM. 
2—0 (1—0). Meciul s-a
la Lugoj, deoareefe te-

(16 noiem-

Pavlovici (Progresul) și Apostol (Metalul) în luptă pentru 
balon. (Fază din meciul Metalul București — Progresul 

București)
Foto i B.

făcut multă risipă de energie, au 
creat faze bune de gol la am
bele porți, dar portarii s-au do
vedit imbatabili.

A arbitrat bine P. Sotir 
diaș.

— Me-

CLASAMENT

1. Ripensia
2. C.S.M. Sibiu
3. C.S.M. Reșița
4. Vagonul
5. Olimpia Oradea
6. Electroputere

7-8. Minerul B.M.
7-8. C.F.R. Tim.
8. Metalurgistul

12
12
12
12
12
12
12
12

4
2
2
2
3
3
1

4
3
3
4
4
4
4
4
8

18
15
14
14
14
14
13
13
13

GABRIEL

C.F.R. Arad 12 5 2 5 20-14 12
Olimpia S. M. 12 6 0 6 18-18 12
Min. Anina 12 5 1 6 20-19 11
Met. Hunedoara 12 3 4 5 11-14 10
Gaz metan 12 4 0 8 11*21 8
Met. Tt. Sev. 12 4 0 8 9-24 8
Chimia 12 3 0 9 12-23 6

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ETAPA VIITOARE (16 noiem
brie) : C.F.R. Timișoara — Meta
lul Hunedoara, C.S.M. Sibiu — 
Metalul Tr. Severin, Chimia — 
Ripensia. Gaz metan — Metalur
gistul Cuglr. Minerul Anina — 
C.F.R. Arad, Minerul Bala Mare 
— C.S.M. Reșița. Vagonul — E8ec- 
troputere. Olimpia Satu Mare — 
Olimpia Oradea.



DIFICILA VICTORIE A RUGBYȘTILOR ROMÂNI:

România-R.F. a Germaniei 6-3 (3-0)
HANOVRA, 9 (prin tele

fon). — Duminică după a- 
miază, pe „Lindner Stadium" 
din localitate, s-a disputat în- 
tîlnirea de rugby dintre re
prezentativele R. F. a Ger
maniei și României. Partida 
a luat sfîrșit cu scorul de 
6—3 (3—0) în favoarea rug
byștilor români, prin punctele 
înscrise de Irimescu (l.p., 
d.g.) și, respectiv, Dreyer 
(l.p.). Rezultatul pare inexpli
cabil, dar condițiile de joo 
sînt cele care și-au pus am
prenta și au influențat di
rect scorul final.

Terenul a fost pur și simplu 
desfundat, o ploaie torențială 
căzînd, de altfel, în tot timpul 
partidei. . Acest lucru a în
greunat nespus de mult sar 
cinile jucătorilor 
căror tehnicitate 
nu a mai putut 
valoare. în plus,

români, a 
superioară 

fi pusă în 
maniera de

arbitraj a britanicului Cole 
părea a nu ține cont de 
schimbările suferite de regu
lament în ultimii doi-trei 
ani. Orientarea tactică a oas
peților în funcție de acest 
lucru s-a făcut foarte încet, 
fapt care a dus ia pierderea 
a numeroase baloane cuceri
te în tușe și în grămezile or 
donate cu multă trudă. în 
plus, loose-maul-ul părea com
plet necunoscut arbitrului, 
motiv pentru care a plouat și 
cu... lovituri de pedeapsă 
împotriva românilor! Ba 
chiar se poate afirma că nu
mai dominarea teritorială se
veră (s-a jucat timp de peste 
60 de minute doar în jumă
tatea de teren a gazdelor) i-x 
ferit pe români de un rezul
tat încă mai puțin măguli 
tor...

Președintele federației vest- 
germane de specialitate, Heins

Reinhold, a declarat, de alt
fel, după meci 1 
mai bună 
noastre în 
ne-a lipsit 
rul Jăger.
un rezultat de egalitate ar fi 
fost posibil..

Iată și formațiile care au 
evoluat i

ROMÂNIA i Durbac; Wu- 
sek, Irimescu, Nica, Suciu; 
Nicolescu, Florescu; Demian, 
Rășcanu, Ciobănel; Țuțuianu, 
Șerban; Dinu, Onuțu, Baciu.

R. F. A GERMANIEI i 
Schnell; Briihl, Wohler, Kil- 
cherer, Schlnekl; Frauenfeld, 
Seligmann; Dorr, 
Kotte ; Zapfe, Hoppe ; 
Raupes, Gruber.

Marți după amiază.
novra. rugbyștii români vor 
juca in compania unei selec
ționate a trupelor britanice 
staționate in R. F. a Ger
maniei.

„A fost cea 
partidă a echipei 
acest an. Păcat că 
astăzi transforme- 
Cu ajutorul lui,

Dreyer,
Twele,

la Ha-

O infringere (totuși)
(Vrmare din pag. It

solicitată. S-a remarcat for
midabilul Carrere, „flanker" 
(linia a IlI-a aripă) de talie 
mondială. Dar și contraatacul 
românilor s-a dovedit pericu
los, iar Drăgulescu a frizat 
celebritatea, reușind o pătrun
dere de autentic treisferturi 
și, punîndu-și în valoare ex
celentele calități fizice, a tre
cut de 6—7 adversari (40 de 
metri !), în egală măsură ne
putincioși și surprinși de „u- 
raganul viu", pentru a se o- 
pri doar după ce culcase min
gea în terenul de țintă al 
oaspeților : ROMÂNIA B— 
FRANȚA B 6—0 !

încheierea primei părți a 
jocului cu acest scor a pro
vocat, maî mult ca sigur, nu
meroase comentarii. Probabil, 
Insă, și o scurtă, dar atentă 
(și eficace) analiză a celor pe
trecute în rîndurile francezilor. 
Ei au intrat pe teren deciși 
să se impună și chiar din 
min. 41 Quărilhac (cu con
cursul apărătorilor români, 
cam neatenți la reluare) a re-

ușit o încercare ce avea să 
se dovedească doar începutul 
unui adevărat festival rugbys- 
tic. în min 45, echipa gazdă a 
reușit însă să-și mărească a- 
vantajul, ca urmare a trans
formării unei lovituri de pe
deapsă (onestitatea ne obligă 
să apreciem drept amabilitate 
acordarea ei) de către Fugigi : 
ROMÂNIA B—FRANȚA B 
9—3... Din nou insă francezii 
au reacționat vehement, linia 
lor de treisferturi ridicînd rit
mul de joc la un nivel extra
ordinar, căruia românii ‘ — 
făcut față din ce în ce 
greu. Consecința nu s-a 
așteptată pe tabela de 
caj : în min 50, Carrere 
reconfirmat renumele și a în
scris o splendidă încercare, pe 
care Barthez a transformat-o : 
ROMANIA B—FRANȚA B
9—8 ! Atacurile 
ale oaspeților ( 
remarcat din 
nut presiunea 
o combinație
rere s-a soldat cu... repetarea : 
ROMÂNIA B—FRANȚA B
9-13 1

i-au 
mai 

lăsat 
mar-
și-a

valuri-valuri 
(Querilhac s-a 

nou) au menți- 
și, în min 57, 
Dumartin—Car-

RUGBYST11 ITALIENI INTRECUTI
LA CATANIA DE „SPERANȚELE" FRANCEZE

A fost apoi rindul forma
ției române să reacționeze cu 
vigoare, remareîndu-se Fugigi, 
care a izbutit in min 60 o 
spectaculoasă încercare, redu- 
cînd din handicap : ROMÂ
NIA B—FRANȚA B 12—13.

Din păcate, avea să fie ul
tima acțiune a rugbyștilor ro
mâni soldată cu efecte pe ta
bela de marcaj. în schimb, 
francezii, menținînd presiunea 
la un nivel ridicat și demon
strând o tehnică exemplară, 
au izbutit, prin 
Barthez, să mai 
puncte — o încercare trans
formată și scorul s-a stabilit 
Ia 12—18. Și după luarea a- 
cestui avantaj francezii au 
continuat să domine, deși gaz
dele au construit remarcabile 
atacuri. Dar, din păcate, ne- 
încadrarea purtătorului de ba
lon, maladie cronică a rugbyu- 
lui nostru, a determinat ra
tarea ocaziilor (nici defecțiu
nile de tehnică individuală nu 
sînt străine de asta...).

Oricum, în ansamblu, par
tida a reprezentat un mare 
cîștig de experiență pentru 
rugbyul românesc. Rămîne însă 
ca implicațiile ei să devină 
baza de plecare pe un drum 
ascendent : antrenorii au cu- 
vîntul !

excelentul 
înscrie 5

G. RUSSU-ȘIRIANU

echipa întine- 
a plătit tribu- 
experiență în 

de speranțe al 
s-a impus în

La Catania, 
rită a Italiei 
tul lipsei de 
fața „XV“-lui 
Franței, care 
special după pauză, dovedind, 
cu acest prilej, că și pregăti
rea fizică a gazdelor a lăsat 
de dorit. Intr-adevăr, după 
primele 40 de minute scorul 
le era favorabil rugbyștilor 
italienis 8—6. în schimb, du
pă pauză gazdele n-au mai 
reușit să concretizeze nici o 
acțiune. Formațiile i ITALIA

NOI MANIFESTAȚII
ANTI-APARTHEID

— Autore (Caligiuii), Miche- 
lon, Della Valle, Rista (Fi- 
nocchi). Pacifici, Ricci, Con- 
forto, Bollesan, Valier, Boc- 
caletto, Bettella, Mazzucchelli, 
Armelin, Delii Ficorilli, Gini; 
FRANȚA (speranțe) — Ma
rot, Janssens, Bertrame, Puig 
(Iharasary), Melet, Boursault, 
Dupuys, Combeuil, Cristina, 
Joffre, Foreî, Vignaux, Ver- 
dier, Swierczinski, Rougerie. 
Punctele au fost înscrise de 
Boursault (l.p., d.g. 2 tr.), 
Bertrame (inc.), Puig (îtlc.) 
și Mălet (2 înc.) pentru Fran
ța, respectiv Michelon (l.p.) 
Conforto (înc.) și Pacifici (tr.) 
pentru Italia. Scor final i Ita
lia — Franța 8—22 (8—6). A 
arbitrat Ken M. Jones (Țara 
Galilor).

LA TURNEUL
•IISPRINGBOKS"

C. S. M. - Spartakus

de1ONDRA, 9. — Echipa 
rugby a Republicii Șud-Afri- 
eane a învins, la 
cu scorul 
lecționata 
Și acest 
formației 
Anglia a 
nifestații 
ciul a fost întrerupt de mai 
multe ori, s-au înregistrat 
ciocniri între polițiști și ma
nifestant!.

Budapesta în turul II
Leicester, 
(6—9) se- 
Counties. 
meci al 

>“ în

al C.C.L“ la tenis
de 11—9
Midland 

al doilea
..Springboks1 

fost marcat de ma- 
anti-apartheid. Me-

de masă
întâlnirea

masculină de
C.S.M. Cluj — Spartakus Bu
dapesta, din cadrul celui de 
al doilea tur al „C.C.E.“, va 
avea loc vineri, 14 noiembrie, 
la Cluj.

internațională 
tenis de masă.

La Paris

PARIS, 9 (Agerpres).
La Paris a continuat turneul 
open de tenis găzduit de sala 
Coubei’tin. în proba de sim
plu bărbați, olandezul Tom 
Okker l-a învins cu 6—2, 
6—2 pe Ion Țiriac. Alte re
zultate : Roche — Taylor 
6—4, 14—12 ; Riessen —
Newcombe 5—7, 11—9, 6—3 ; 
Buccholz — Barthes 3—6, 
6—3. 6—4.

Ultimele finale 
de la Sarajevo

BELGRAD, 9 (Agerpres). 
Proba de dublu femei din 
cadrul turneului internațio
nal de tenis de masă de la 
Sarajevo a revenit cuplului 
Rudnova, Golubkova (URSS), 
învingător cu 3—0 (4. 12, 16) 
în finala cu perechea Ale
xandru, Mihalca (România). 
La simplu bărbați a cîștigat 
iugoslavul Surbek, care a 
dispus cu 3—2 de sovieticul 
Gomozkov.

INVITAȚIILE->

o<3
In

POLONIA - BULGARIA
VARȘOVIA, 9 (prin telefon). 

Aproximativ 80 000 de specta
tori au urmărit pe stadionul 
„A X-a aniversare" întîlni
rea de fotbal dintre selecțio
natele Poloniei și Bulgariei, 
din cadrul grupei a VIII-a a 
preliminariilor campionatului 
mondial. Victoria a revenit la 
capătul unui joc rapid și di
namic fotbaliștilor polonezi : 
3—0 (1—0). Prima șansă pen
tru obținerea calificării în 
turneul final al C.M. rămîne 
însă tot de partea echipei bul
gare, care mai are de dispu
tat un meci destul de ușor, 
cu reprezentativa Luxembur
gului (în deplasare).

întîlnirea Polonia — Bulga
ria a început în nota de evi
dentă dominare a formației 
gazdă, care a construit atac 
după atac, forțînd victoria. 1

Fotbaliștii bulgari au mizat, 
la început pe un rezultat de 
egalitate, menținîndu-se în de
fensivă. în ciuda apărării lor 
bine organizate, excelentul a- 
tacant polonez Jaroszik a reu
șit să deschidă scorul (min. 
19), după care reprezentativa 
Poloniei a mai ratat unele o- 
cazii favorabile prin Lubanski 
și Dejna. In repriza secundă, 
selecționata Bulgariei a 
început să atace, renunțînd la 
apărarea aglomerată. Abia în 
această situație, incisivitatea 
contraatacurilor poloneze a 
fost mai evidentă, ea soldîn- 
du-se cu două goluri, realiza
te de același Jaroszik (min. 
64) și Dejna (min. 75).

Arbitrul român Andrei Ră- 
dulescu a condus următoarele 
formații:

POLONIA : Kosztka — La-

O interesantă statistică a F. I. S

lume
PRELIMINARIILE C. M

3-0 (1-0)
tocha, Osliszlo, Winkler, Anc- 
zok, Szoltyszik, Dejna, Bula, 
Zmijewski, Lubanski, Jaroszik.

BULGARIA: 
(min. 19 Filipov) 
nov, Dimitrov, Zecev, 
giev — Penev, Bonev — 
mengiev, Kolev, Jekov, 
rașliev (din min. 60 
hailov).

înaintea ultimului joc 
această grupă 
Bulgaria, la 7 
samentul este
1. Polonia
2. Bulgaria
3. Olanda
4. Luxemburg

Simeonov
■ Șalama- 

Aba- 
Der- 
Ma- 
Mi-

Programul 
săptămînii

săptămînii 
cap de 

importante

ce 
afiș 
din

VIENA, 9. — Cu prilejul 
reuniunii Federației interna
ționale de schi, desfășurată 
recent la Igls (Austria), s-a 
evidențiat dezvoltarea aces
tui sport în lume. Raportul 
prezentat a arătat că în pre
zent circa 45 de milioane de 
oameni practică schiul. Con
form unor calcule, se pre-

vede ca în peste doi ani nu
mărul lor să atingă 100 de 
milioane. Orașele cu cei mai 
multi schiori din lume sînt 
Oslo și Innsbruck. în primul, 
din 405 000 locuitori, 272 000 
practică schiul, iar în cel 
de-al doilea, la o populație 
de 113 000 locuitori, 72 000 
sînt schiori.

din 
(Luxemburg — 
decembrie) cla- 
urmă torul:

6 4 0 2 19— s
5 3 11 9-6
6 3 1 2 9—5 
5 0 0 5 3—21

NIGERIA — MAROC 2—0 1
în ultimul meci al gru

pei finale africane din pre
liminariile campionatului 
mondial, la Ibadan, echipa 
Nigeriei a învins selecționata 
Marocului cu scorul de 2—0 
(0—0). Echipa Marocului (care' 
avea asigurată calificarea pen
tru turneul final), ocupă lo
cul 1 în grupă cu 5 puncte, 
urmată de Nigeria 4 puncte, 
Sudan 3 puncte.

• Disputat la Sofia, meciul 
amical dintre selecționatele de 
tineret ale Poloniei și Bul
gariei s-a încheiat cu scorul 
de 3—1 (1—1) în favoarea ju
cătorilor polonezi.

LA NAPOLI, 
0

Interesante declarații ale președintelui
C.I.O., Avery Brundage

BRUXELLES, 9 (Agerpres). 
Președintele comitetului in
ternațional olimpic, Avery 
Brundage, aflat in vizită la 
Bruxelles, a declarat în ca
drul unei conferințe de pre
să că atletismul, gimnastica 
și înotul sînt sporturile în 
care vocația sportivă se poa-

te îmbina în modul cel mai 
fericit cu integrarea profe
sională și socială. In ceea ce 
privește fotbalul și schiul, A. 
Brundage a declarat că a- 
ceste sporturi ridică proble- 
me dificile din cauza antre
namentului permanent și in
tensiv.

Trimisul nostru special io l’raiîa, AURELIAN DREDEANU, transmite

VOLEIBALISTELE DINAM0V1STE, PE LOCUL III
Sala Ruda Hvezda Praga 

și-a deschis, duminică, por
țile ca să găzduiască cele din 
urmă partide din cadrul Di- 
namoviadei '69.

Campioanele țării noastre 
au inaugurat seria jocurilor 
din ultima zi întîlnind, în 
meciul pentru locul III, for
mația budapestană Dozsa, pe 
care au depășit-o categoric, 
cu 3—0 (6, 8, 2). De data a- 
ceasta, dinamovistele au evo
luat la un nivel superior ce
lui arătat pînă acum. Cu un 
atac în mare formă, în care 
a reintrat Lia Iliescu (indis
ponibilă la meciul cu Dina
mo Moscova), cu un blocaj 
mai agresiv și întotdeauna pe 
fază, cu o ridicătoare —Con- 
stantinescu — în vervă deo
sebită, Dinamo și-a impus 
autoritatea în fața unei echi
pe aflate în permanentă de
rută. Făcînd abstracție de 
rezultat, am văzut în acest 
meci un Dinamo care a lă
sat — în sfîrșit — o mare 
parte din emoții la vestiare, 
a pornit jocul cu curaj și a 
putut, astfel, să-și etaleze va
loarea reală. în ceea ce pri
vește poziția ocupată în cla
samentul acestei competiții,

dinamovistele și antrenorul 
lor merită felicitări. Au rea
lizat tot ceea ce a fost po
sibil, fiindcă nu puteau fi 
învinse nici deținătoarele 
Cupei campionilor europeni, 
Dinamo Moscova, care dau 
sextetului de bază al națio
nalei sovietice nu mai puțin 
de patru jucătoare, și nici 
Amnoka, echipă care se con
fundă cu naționala R.P.D. 
Coreene și care a atras, în 
urma rezultatelor obținute în 
ultima vreme, atenția spe
cialiștilor.

In continuarea programu
lui s-au întîlnit echipele fe
minine Combinata Spartak — 
Levski Sofia și Ruda Hvezda 
Praga. Voleibalistele bulgare 
au cîștigat cu 3—1 
13, 8).

în sfîrșit, derbiul
Amnoka—Dinamo
Sala este supraaglomerată, in
cit abia se mai poate respira. 
Coreencele încep jocul intr-un 
ritm sufocant și, în aplauzele 
galeriei, fac ca tabela de mar
caj 
fără 
7—1.
scurt 
razante cu fileul și organizează

merg 
eînd

Mos- 
două 
setul, 
acer-

(—9, 11,

feminin 
Moscova.

să se schimbe aproape 
întrerupere, ajungind la 
Dar sovieticele găsesc în 
timp antidotul atacurilor

mai prompt blocajul, cu care 
refac din handicap.

Apoi, ambele formații 
alături pînă la 13—13, 
sportivele de la Dinamo 
cova se apără bine în 
situații dificile și cîștigă

Lupta devine și mai
bă. Meciul este spectaculos și 
de un înalt nivel tehnic. Co
reencele, bune acrobate, mai 
sigure în apărarea din linia a 
2-a, salvează mingi ce par 
imposibile, fac punct după 
punct și cîștigă următoarele 
trei seturi, ultimele două, în 
urma unei dispute pasionante 
și epuizante.

Așadar, 3—1 pentru Amno
ka : —13,6,14,12, care cîștigă lo
cul I în competiția feminină.

Clasament final : 1. Am
noka, 2. Dinamo Moscova, 3. 
DINAMO BUCUREȘTI, 4. Dy
namo Berlin, 5. Combinata 
Spartak-Levski Sofia, 6. Doz
sa Budapesta, 7. Ruda Hvezda 
Praga.

Dinamoviada de volei, edi
ția 1969, s-a încheiat cu par
tida masculină dintre echipele 
Ruda Hvezda Praga și Dinamo 
13. 8).

După un meci de mare ten
siune, gazdele au terminat vic
torioase cu 3-2 (13,-12.14,-14,5) 
Clasament final : 1. Ruda
Hvezda Praga ; 2. Dozsa Bu
dapesta ; 3. Dynamo Berlin ; 
4. Spartak-Levski Sofia ; 5. 
Dinamo București.

a 
7
7 
o

ARBITRUL 
MISIUNE

In 
liari 
vans 
tina! 
din Sardinia 
1—0 de Roma, 
marcat de Nene. Bologna, pe 
teren propriu, a avut un finiș 
impresionant cu Fiorentina 
reușind să egaleze în ultimul 
sfert de oră. La Napoli, repu
tatul arbitru Lo Bello a avut 
o sarcină dificilă în partida 
dintre gazde și Juventus 1 el 
a dictat două penalty-uri 
(doar unul transformat, cel a- 
cordat de gazde) și a exclus

campionatul 
are acum 4 
față de Inter 

Duminică, 
au

Italiei, Cag- 
puncte a- 
și Fioren- 
fotbaliștii 

dispus cu 
prin golul

TIRIAC ELIMINAT

I

PENTRU CONCURSUL
DE LUPTE

DE It VARȘOVIA
J

de 22 și 23 no-
Varșovia se va

în zilele 
iembrie, la 
desfășura un important con
curs internațional de lupte 
greco-romane. Au fost invi
tați 63 de cunoscuți campi
oni din U.R.S.S., România, 
Bulgaria, R. D. Germană, Da
nemarca. Suedia, Ungaria.

Și a doua tentativă a lui Ferdinand Bracke de a dobori re
cordul mondial (profesionist) al orei, pe pista velodromului 
olimpic de la Ciudad de Mexico, a eșuat! Bracke s-a oprit 
la capătul a 12 km.. Cu o jumătate de kilometru mai mult a 
mers ciclistul francez Daniel Rebillard, tn tentativa sa de a 
stabili un nou record mondial pentru amatori. în foto < Fer

dinand Bracke pe pistă, cronometrat de antrenorul sau 
Gaston Plaud

Telefoto : A.P. — Agerpres

CONCURS INTERNATIONAL 
ATLETIC LA BRASOV

La invitația Școlii sportive 
din Brașov, o selecționată 
școlară a Poloniei a evoluat 
sîmbătă în orașul de la poa 
lele Tîmpei, în compania 
echipei Școlii sportive din lo
calitate. Deși a fost extrem 
de frig, tinerii atleți au obți 
nut cîteva rezultate remarca 
bile. Iată cîteva dintre aces 
tea : FETE — 100 ni Adamo-

5
wiez (Polonia) 12.6 s ; 200 
Adamovicz (P) 26,5 s ; suliță 
— Turyk (P) 38,22 m, ștafetă 
I x 100 (Brașov) 51.7 s ; BĂ
IEȚI : 100 ni Abagiu (Bv) 11,1 
s, 200 m Ruminski (P) 23,0 s, 
110 garduri Galant (P) 14.6 s, 
lungime Abagiu (Bv) 6,79 m, 
disc Suha (Bv) 50,14 m, șta
fetă 4 x 100 (Bv) 45,5 s.
C. GRUIA, coresp. principal

m

Tiparul I.P. „luloimafia', str. Brezoiauu nr. 23—25, București

Calendarul 
urmează are 
două meciuri 
preliminariile C.M.: Româ
nia — Grecia la București ț 
Turcia — U.R.S.S. la Anka
ra, ambele programate du
minică 16 noiembrie. Un nou 
meci de verificare, de data 
aceasta cu selecționata Nor
vegiei, susține marți, pe te
ren propriu, echipa Mexicu
lui.

O vie activitate sa va în
registra săptămîna aceasta în 
cupele continentale, miercuri 
fiind programate 20 partide 
pentru C.C.E., Cupa cupelor 
și C.E.T. Dintre acestea no
tăm următoarele jocuri de 
mare atracție î Dinamo Kiev 
— Fiorentina, Celtic — Ben
fica, Milan — Feyenoord; 
Leeds — Ferencvaros (C.C.E.); 
Gornlk — Glasgow Rangers, 
Olympique Marseille — Di
namo Zagreb (Cupa cupelor); 
Vitoria Setubal 
Hansa Rostock 
zionale, VfB 
F. C. Neapole i

. — Liverpool,
— Interna-

Stuttgart — 
(C.E.T.).

LO BELLO
DIFICILĂ...

A AVUT

din joc pe Juliano (Napoli) și 
Zigoni (Juventus). Rezultatele 
și autorii golurilor I Bologna 
— Fiorentina 2—2 (Maraschi 
și Chiarugi, respectiv Muie- 
san și Roversi). InternaziOna- 
le — Milan 0—0, Lazio — 
Lanerossi Vicenza 1—0 (Mas
sa), Napoli — Juventus 1—0 
(Altafini), Sampdoria — Bres
cia 2—0 (Sabadini 2), Bari — 
Torino 1—0 (Cane), Verona — 
Palermo 2—0 (Bui 2). Clasa
ment ; Cagliari 14 p, Interna- 
zionale și Fiorentina cite 10 
p, Lazio, Lanerossi, Bari și 
Roma cite 9 p. (C. T.).

i
ALTE CAMPIONATE

ANGLIA. — După 19 e- 
tape conduce Everton cu 32 
puncte, urmată de Leeds Uni
ted — 26 p (un joc mai pu
țin), Liverpool — 25 p. Re
zultate : Arsenal — Derby 
County 4—0 ; Coventry — 
Manchester United 1—2 ; Li
verpool — Wolverhampton 
0—0; Manchester City — 
Southampton 1—0; New
castle — Sunderland 3—0 ; 
Stoke City — Burnley 2—1 ; 
W.B. Albion — Everton 2—0; 
West Ham United — Crystal 
Palace 2—1 ; Sheffield — 
Chelsea 1—3 ; Nottingham — 
Tottenham 2—2.

GERMANIEI.
C. Koln, cu

R. F. a
Echipa F.
puncte, conduce după 12 e- 
tape în campionatul vest-ger- 
man. Alemannia Aachen a 
întrerupt seria eșecurilor, în- 
vingînd cu 2—1 pe Eintracht 
Frankfurt.
F. C. Koln — Schalke 8—0 ; 
Stuttgart — Bayern 2—3; 
Duisburg — Borussia Dort
mund 0—1 ; Rotweiss 
— H.S.V. Hamburg 2—2.

Esscn

Alte rezultate:

2-3;

U.R.S.S. — în campionatul 
unional de fotbal s-au dis
putat două noi întilniri. La 
Kiev, echipa locală Dinamo 
a întrecut cu scorul de 4—0 
formația Zenit Leningrad, iar 
Dinamo Minsk a terminat la 
egalitate : 0—0 pe teren pro
priu cu echipa Ț.S.K.A. Mos
cova.

BRENNER (Leeds United 
și Irlanda)

JOCURILE ATLETICE
//IPIERRE DE COUBERTIN"

ROD LAVER PRIMEȘTE 
TROFEUL MARTINII 1969

Australianul Rod Laver a 
fost desemnat cel mai bun 
jucător de tenis al anului de 
către juriul internațional de 
specialiști, desemnind pe lau- 
reații Trofeului Martini 1969.
Situarea lui în fruntea ierar

hiei mondiale 
profesioniști nu a ridicat nici 
o problemă deoarece Laver a 
reușit în acest an să reali
zeze „marele șlem“ cîștigînd, 
în ordine, campionatele in
ternaționale 
ale Franței, turneul 
Wimbledon și pe cel de 
Forest Hills.

Iată clasamentul stabilit 
juriul sus-amintit:

1. Rod Laver (Australia) ; 
2. Tony Roche (Australia) ; 3. 
John Newcombe (Australia); 
4. Arthur Ashe (S.U.A.); 6. 
Ken Rosewall (Australia); 7.

a jucătorilor

ale Australiei, 
de la 

la

de

PE RINGURILE DE BOX
Un mare turneu internațio

nal de box va avea loc la 
Varșovia în a doua jumătate 
a lunii ianuarie. Vor lua 
parte cei mai buni boxeri 
din Moscova, București, Bel
grad. Sofia, Berlin 
via.

și Varșo-

★
Cu prilejul unei 

fășurate la Lyon, 
francez Robert Porcel 
cocoș) l-a învins prin ii 
tehnic în repriza a 5-a 
italianul Vito Mastrorillo.

★
Fostul campion mondial la 

cat. cocoș, australianul Lio 
nel Rose, a debutat cu un 
frumos succes internațional 
la pană. La Melbourne, el 
l-a învins prin k.o. in rundul

gale des- 
pugilistul 

(cat. 
k.o.
pe

5 pe,mexicanul Vicente Gar- 
cia.

★
Se duc tratative pentru 

programarea meciului din
tre Jimmy Ellis și Joe Fra
zier pentru stabilirea cam
pionului mondial oficial la 
cat. grea. întîlnirea ar urma 
să aibă loc la Miami Beach 
sau New York, în primăvara 
anului viitor.

★
Boxerul japonez Hiroshi 

Kobayashi și-a păstrat titlul 
de campion mondial la cat. 
ușoară (clasa juniori) între- 
cînd, la Tokio, pe argentinia
nul Carlos 
Decizia a 
puncte, la 
reprize.

Ruben Canete 
fost acordată la 
capătul celor 15

Fred Stolie (Australia) ; 8. Roy 
Emerson (Australia) ; 9. Stan 
Smith (S.U.A.) ; 10. Pancho
Gonzales (S.U.A.)

Pare surprinzătoare absen
ța din această listă a tenis- 
manului olandez Tom Okker, 
care a cîștigat o serie de tur
nee „open*, în cursul acestui
an.

BUENOS AIRES, 9. — în 
capitala Argentinei a început 
cea de-a 8-a ediție a jocu
rilor atletice internaționale 
„Pierre de Coubertin1. Iată 
rezultatele înregistrate in 
prima zi de întreceri : mas
culin : suliță _ — Scholnski 
(SUA) 79,54 m ; triplu salt 
— Gonzales (Argentina) 
14,26 m ; 1 500 m — Grosser 
(Chile) 3:46,4; 400 m plat — 
tlennige (RFG) 48,2 ; femi
nin : înălțime — Maria Udi
ne (Uruguay) 1.56 m ; suli
ță — Liliftna Prado (Chile) 
38,28 m ; 16'0 m plat — Clau
dine Van Straaten (Republi
ca Sud-Africană) 12,0.

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
Con tir mind forma excelentă In 
care se află, atleta australiană 
Pamela Kilborn a stabilit, la 
Brisbane, un nou record mon
dial la 200 m.g. cu timpul de 25,5, 
Vechiul record era de 26,1 și a- 
parținea aceleiași atlete. ~ 
Kilborn a făcut parte apoi 
ștafeta australiană de 
care a stabilit un nou 
mondial cu 1:33,8 (v.r.

Pamela 
din 

4x220 y 
record 

___  1:36,0 
R.D.G.). Șl un al treilea rezultat 
remarcabil : Pamela Kilborn — 
13,1 pe 100 m.g.

Tenismanul englez Mark Cox a 
cîștigat turneul de la Torquay 
(Cupa Dewar), întreclnd tn fina
lă cu 8—5, 6—3 pe sud-africanul 
J. Clifton.

Cu prilejul reuniunii Asociației 
organizatorilor de curse cicliste 
s-a stabilit ca anul viitor Turul 
Franței să se desfășoare între 26 
iunie și 19 iulie, iar — 
1’Avenir ; 
torilor) între 17—26

.,Tour de 
(cursa rezervată ama- 

septembrie.

Campionul austriac 1 
s-a declarat pentru 
concursurilor de schi 
modelul celor din tenis*. Schiorul 
austriac crede că după J.O. de 
iarnă de la Sapporo, acest gen 
de concursuri va ti destul de răs- 
pîndit în Japonia, Canada, S.U.A. 
și Chile.

Karl Schranz 
organizarea 

1 „open" după

Formația iugoslavă Mladost Za
greb a învins cu scorul de 4—1 
(0—1, 2—0, l—o, 1—0) echipa spa
niolă Barcelona în semifinalele 
„C.C.E.“ la polo pe apă. tn ca
drul aceleiași competiții, O.S.C. 
Budapesta a întrecut cu scorul 
 >

de 5—3 (0—0, 2—1, 2—2. 1—0) echi
pa italiană Pro Recco Genova.

La Bergen (Norvegia) s-a desfă
șurat meciul internațional amical 
de hochei pe gheață dintre 
prezentativele Norvegiei și 
Germane. ----------
oaspeților 
4-0. 1-0).

Victoria a 
cu scorul de 5—0

re- 
R D. 

revenit 
(0—0,

înotătorul 
Pechstein 
maraton pe Rin. Timp de 31 de 
zile el a înotat de la izvoarele 
Rinului pînă la gurile lui (Rotter
dam în Olanda), străbătind peste 
1 200 km.

vest-german 
și-a încheiat

Klaus
cursa

Cei patru frați Petersson. cunos- 
cuțl cicliști suedezi, vor activa 
în viitor ca profesioniști. Ultima 
lor cursă ca amatori va avea loc 

din
ca

în curînd 
Zurich, Iar 
profesioniști 
tractulul cu 
retti“* este 
ianuarie a : 
nenhaga.

pe velodromul 
prima evoluție __

i (după semnarea con- 
i firma italiană 

programată In 
anului viitor la

„Fer- 
iuna 
Co-

anunță ziarulDupă cum anunță ziarul 
vietski Sport-, cunoscuta 
natoare cehoslovacă Hanr.a 
kova a debutat cu succes în 
program al revistei pe 
..Holliday on ice-, prezer 
cent la Berna.

pati- 
M.J- 
noul 

gheață
axă re-

Un grup de alpiniști englezi va 
încerca anul viitor escaladarea 
virfului Annapurna (2C75 m) din 
munții Himalava. Annapurna a 
fost escaladat prima oară In a- 
nul 1950, de o expediție franceză, 
condusă de M. Herzog, l La- 
chenal și t.. Terray.

40368


