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ANGELO N1CULESCU
A ALES SOLUȚIA CEA MAI BENA!
...Camera 312 a hotelului 

„Bradul". Camera băcăuani
lor Ghiță și Dembrovschi. 
Mă întrețin de cîteva minute 
cu ..marele nedreptățit" — 
după părerea unor condeieri 
sportivi — ai campaniei pen
tru Mexic. întrebările plea
că cu grijă, cu deosebită 
circumspecție, pentru a nu 
leza o natură încercată (cre
dem) de preferințele selec
ționerilor. Ghiță poate să se 
considere un nedreptățit. 
Omul care de peste un an 
de zile domină cu autoritate 
catalogul notelor acordate de 
cronicarii sportivi și observa
torii federali, jucătorul a- 
proapa abonat la „echipa e- 
tapei“, ara dreptul să gîn- 
deasca că și-ar merita lo
cul și în prima echipă a țării. 
Dar Ghiță este rezervă. Iată 
de ce — respectînd sensibili
tățile omenești — sîntem 
foarte atenți să nu zgîndă- 
rim cu V£eo vorbă neatentă 
un amor propriu lezat.

Bărbat adevărat în poartă, 
unde-și domină prin prestan
ța’ fizică colegii, Ghiță este 
bărbat — adică un caracter 
— și în discuțiile, întotdeauna 
delicate, despre propria per
soană, ca și în cele referitoa
re la concurentul său.

Ceea ce mulțl nu știu, nu 
văd, Ghiță a prins cu un 
ochi profesional sigur și o 
rostește cu o francheță și o 
degajare care-1 fac cinste.

— Răducanu, portarul „de 
zile*' in campionat, unde a- 
pără ba excepțional, ba slab, 
este cu totul ALTCINEVA la 
Iot. ținut strîns de antreno
rul Angelo Niculescu — pe 
care nu se poate să nu-1 res
pecți pentru sobrietatea și co
rectitudinea sa —, băiatul a- 
cesta atît de dotat devine, în 
atmosfera Iotului, omul de 
bază in care toți au Încre
dere. Vă spun foarte sincer, 
și eu am multă Încredere In 
Răducanu, iar dacă aș fl in 
locul lui Angelo Niculescu, 
tot pe el l-aș pune tn poartă.

— Citeam în „Magazin" o 
replică admirabilă a Iul 
Ghergheli care, la întrebarea 
dacă-1 supără situația de re
zervă. răspunde că nu este 
fair să culegi fructele muncii 
altuia. In speță de la Lau
sanne, unde colegii au întors 
roata calificării in favoarea 
României.

— Este exact șl opinia mea. 
I.a Lausanne, unde mijlocașii 
Radu Nunweiller șl Dinu 
și-au dat sufletul pentru a 
rezista formidabilei ofensive 
elvețiene din repriza a doua, 
Ricu (n.a. — Răducanu) a 
apărat formidabil și a scos 
goluri gata făcute. Radu, 
Dinu, Răducanu au mari me
rite și DREPTURI în echipa 
națională și în campania

«

Tricolorii urcă scările hotelului .EradițC, primul lor ^ca-:ier general" al 
pentru meciul cu Grecia
In fotografia din dreapta sus, o pasionantă partidă de.„ flippers. La aparat — 
de campionul Dorrâde (fi la— gjlipptre") fi Dumitrache

noutră pentru calificarea In 
turneul final al C.M.

— Omenește, atît părerea 
Iul Ghergheli, cît și părerea 
ta sînt inatacabile. Azi, însă, 
interesul general este să se 
alinieze duminică cel mai 
bun, cel mai în formă „11“, 
nu acela cu cele mai mari 
merite trecute.

(Continuare tn pag. a 3-a)

pregătirilor

Dan, asistat

Foto i AUREL NEAGU

IA TflfFOM, ZURICHUL

„PROBLEME NOI
IN ECHIPA GRECIEI"

declară Lakis Petropoulos

• LA 22 NOIEMBRIE
INTILNIREA DE GIMNASTICĂ

ROMÂNIA "ELVEȚIA (juniori)
Slmbătă, 22 noiembrie, va a- 

vea loc Intîlnlrea Internațională 
de gimnastică dintre selecționa
tele de juniori mari ale Ro
mâniei și Elveției. Finalele cam
pionatelor naționale de juniori, 
programate la sfîrșitul acestei 
sâptâmtni la Timișoara, vor con
stitui un excelent prilej pentru 
antrenori de a desemna echi
pa noastră reprezentativă.

Meciul dintre tinerii glmnaștl 
români șl elvețieni este progra
mat în sala Floreasca.

nlzat de Școala sportivă nr. 2, In 
colaborare cu C.M.E.F.S. Bucu
rești — comisia de ciclism, la 
cele dnd categorii de întrecere : 
seniori, juniori I șl H, semicurse 
șl oraș.

Vor participa ciclocroslș^ de 
la cluburile Steaua, Dinamo, O- 
limpia, Voința, de la asociația 
sportivă .Unirea” Giurgiu șl din 
Școlile sportive nr. 2 șl nr. S 
din București.

Levski Sofia 14-13 (5-10)

• „CUPA ȘCOLII SPORTIVE
NR. 2" LA CICLOCROS

Duminică, la orele 10, pe tra
seul din Incinta stadionului Me
talul, din șoseaua Pantellmon, se 
va desfășura o nouă competiție de 
dclocros. Concursul este orga-

OLTENIȚA, 10 (prin telefon). 
Astăzi s-a desfășurat în locali
tate o partidă Internațională de 
rugby, care a opus formației 
Șantierelor Navale Oltenița pe 
actualul lider al campionatului 
bulgar, Levski Sofia. După o 
primă repriză în care gazdele — 
surprinse de jocul în viteză prac
ticat de rugbyștii oaspeți — au 
evoluat slab, ele șl-au revenit 
șl, domlnînd net pe linia de trel- 
sferturi, au obținnt. în final, 
o mult aplaudată victorie. Scor: 
14—13 (5—10) pentru ș.N.O.

M. VOICU—coresp.

Lotul dlnamovlștllor. moscovlțl fotografiau pe aeroportul Băneasa

a Lakis petropoulos, antreno
rul .naționalei" grecești, lnttm- 
p!nă unele dificultăți in canto
namentul de la Zilrich. Se pare 
că 5 dintre titularii „unspreze- 
celul" elen sînt deocamdată în 
postura de k.o. Este vorba de 
Botlnos, Dimltriou, Christidls, 
Kamaras șl Galtadzls.

Botlnos s-a accidentat la an
trenamentul de slmbătă. Se pare 
că accidentul e destul de grav, 
deoarece popularul „11" al na
ționalei grecești șl-a manifestat 
dorința de a reveni la Atena.

Dimltriou a suferit, de ase
menea, o întindere la antrena
ment șl a Întrerupt pregătirile, 
urmtnd tratamente medicale.

Christidls 
că timpul 
umed.

Kamaras, 
întlrzlere, 
gripat.

Galtadzls 
boseală, fiind ieșit din formă.

• Jucătorii „naționalei" gre
cești au asistat duminică la me
dul F. C. ZUrlch—Blenne 2—0. 
Astăzi dimineață (n.r. ieri) Io
tul. a făcut un antrenament. 
După o „mluță", fotbaliștii grec! 
s-au deplasat la ZUrlch, pentru 
a face cumpărături.

Se proiectase un mec! de pre
gătire cu echipa elvețiană Lu
cerna, pentru mîine seară (n.r. 
astăzi). Acest med continuă să 
fie sub semnul incertitudinii 
dat fiind că antrenorul Lakis 
Petropoulos înclină să contra
mandeze jocul, țlnînd seama de 
indisponibilitățile amintite șl de 
posibilitatea unor noi acciden
tări.

Chiar dacă nu va juca medul 
cu Lucerna, echipa Gredel nu 
va mal participa la un alt med 
de pregătire, pentru aceleași mo
tive. Echipa Greciei se va antre
na zilnic. Ultimul antrenament 
va ave* loc vineri, urmînd ca 
lotul grecesc să sosească tn 
București stmbătă dimineața.

Antrenorul Lakls Petropoulos 
ne-a declarat că, deocamdată, 
singura lui preocupare este re
facerea fizică a jucătorilor. „A- 
bla putea vorbi despre meciul 
de La București".

Corespondentă telefoni
că realizată de TER- 
RENS QUICK de la tri
misul special la Zurich 
al ziarului atenian «Fos 
ton Spor*, Fedon Kon- 
standudakit

e gripat. Menționez 
este " *

care 
este,

toarte rece jl 

a sosit cu o zi 
de asemenea,

manifesta o mare o-

e 5 jucători titulari sint

bolnavi

După o „miuță",

la cumpărături

Meciul amical cu Lucerna

a devenit incert

In 1970
vom avea
un campion

mondial
de tenis?

Ttrnav* — I.PGG., der- 
byul jlantrmel roșii", a 
prilejuit o aprigă luptă »1 
reintrarea în formația stu
denților geologi a antreno
rului lor, fostul Internațio
nal ȘTEFAN IONESCU, pe 
care-1 vedem în această 
imagine apărindu-și cu 
strășnicie poarta.

Foto : D. DRAGOȘ

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HOCHEI
VICTIS HONOR"

Ccrtina a căzut grea pește 
prima manșă a celei 
mai importante compe

tiții hocheistice interne, cam
pionatul național, anunțînd 
o pauză de întreceri ce nu se 
vrea — totuși — prea lungă. 

Festivalul gheții nu s-a 
stins lent, apatic, într-o ago-

nie prelungită (prin consu
marea presupusă a substanței 
sale vitale — interesul) ci, 
dimpotrivă, ca toate marile 
spectacole, a avut un final 
dramatic și strălucitor.

Meciul de încheiere a strîns 
pe gheața patinoarului din

CE AȘTEPTAM
DE LA CAMPIONATELE
REPUBLICANE DE ȘAH?
După cum am anunțat, astăzi la Piatra Neamț ji mîine în 

BucireșU * **’" *>cep finalele campionatelor naționale, masculin și fe
minin, de șah. Pe marginea lcr și înainte ca arbitrii să pună ceasu
rile de control in miș
care, să facem un scurt 
examen al gindurilorși 
așteptărilor noastre.

Ce reprezir’ă aceste 
campionate Id v*.âța șa- 
hulw nostru ? Care este 
rolul lor și ce aștep- 
tăm de ia ele? Proble
mele acestea s-au pus 
nu o dată in destul de 
lunga istorie a acestor 
competiții, dar cu deo
sebită acuitate anul tre
cut, cind absența de la 
staml campionatul 
masculin a fruntașilor

naiste ca arbitrii să pună ceasu-
TO șahului nostru a ridicat 

o furtuni de proteste, 
determînînd atît ziarul 

il“. cît și condu- 
erea F.R. Șah sâ ia 
n discuție situația, a- 

nd problema de pe 
principiale.

Nu vom 
gumentele 
bateri, ci

I
D3Z6

■elua aici ar- 
acestei dez- 
vom subli-

Sergiu SAMARIAN

■Continuare
In poo. • 2 a.

OCTAVIAN POPESCU
ne-a scris din Turcia
• O gripă buclucașa a întîrziat debutul 

• Din nou în duel cu Nelu Nunweiller și cu 
Datcu • Vești despre „profesorul" Constantin 
și Jenei.

(Citiți reportajul din pagina a 3-a)

-I* *»-

Luptă aprigă pe înaintare in partida de rugby România B — Franța B (in echi
pament alb, românii) i Fugigi, pindit de Carrere, va declanșa un atac

Foto i V. BAGEAG
Gitiți in pag. 4 comentariile după dificilul examen susținut de rugbyștii români

ȘARJELE PUGILISTICE ALE BANATULUI
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Ieri la prînz, un avion AERO
FLOT TU-134 a adus în țara 
noastră pe baschetballștil de la 
Dinamo Moscova. Cunoscuta e- 
chtpă moscovită va susține trei 
partide, cu unele din cele mai 
valoroase formații românești. 
Din lotul pe care antrenorul 
Evgheni Gumelski l-a deplasat 
în România se remarcă Alek
sander Boloșkev (2,05 m) șl Vi
tali Zastuhov (1,77 m), compo
nent! al reprezentativei U.R.S.S.. 
campioană europeană pe anul 
1969. Alături de aceștia se află 
vechiul internațional Aleksander

Petrov (2,10 m), Vladimir Soko
lov (1,96 m), Aleksei Abramov 
(1,90 m) Vladimir Tinmar (1,80 
m), Valeri Șalanov (1,96 m),
Vladimir Nikitin (2,10 m). Ghiu
ri Golupkov (1,86 m), Serghei
Iastibov (1,86 m) ’
vlțkl (2,00 m).

lată programul 
moscovlțl : marți, 
tn sala Dlnamo, 
replica studenților ae ia i.c..r.o. ; 
joi, de la ora 16,15, tn sala Flo- 
reasca, vor Intîlnl Steaua Bucu
rești. Pentru a treia partidă, nu 
a fost stabilită, încă, partenera.

|1 Vitali Iz-

dlnamovlștllor 
de la ora 18, 
el vor primi 
de la I.E.F.S. ;

O Primul pugilist medaliat al Reșiței, un... fotbalist 
• La Bocșa, Geza Toth pregătește surprize • Școala 
și boxul la Oțelul roșu • Totul depinde de oameni

RAID
ANCHETA

i

CUtoruI școlii puglllstice reșl- 
țene este inimosul Ge2a Toth. 
actualul antrenor al secției de 
box „Tînărul metaluraist" Boct» 
română. El este „gimnastul" ca
re în 1927, 1ntr-o frumoasă zi de 

încheia o sărbătoare 
...... ......... 1 cu o demonstrație 

de pugilat, in oompatUg unui
august, 
polisportivi

frate al vestitului fotbalist de 
mal tîrzlu, Petschowski. O dată 
cu prima medalie de box adusă 
la Reșița de către... fotbalistul 
lovin, boxul începe să-și dispute 
intîietatea cu fotbaluL Prima ga
lă oficială disputată în localfta- 
te fixează anul 1928 ca an de 
cotitură, consacrîndu-1 pe Toih 
în activitatea „arte! nobile". Ur
mează primul titlu național cu
cerit tot de el, după o luptă a- 
prigă cu actualul său coleg de 
la Oțelul roșu, Florian Mânes- 
cu. care, tn treacăt fie spus, sus
ține șl astăzi câ arbitrul, singu
rul judecător al medului, l-a 
furat decizia...

Aga a iavanit Bașița eapiUU

puglllstică a Banatului, adevăra
tă rampă de lansare a unora 
dintre cei mai vestiți boxeri pe 
care l-a avut România de-a lun
gul anilor : Romulus Indru, Ge- 
za Toth, Petre Pop, Iosif Toth, 
Vasile Secoșan, Lazăr Borduz, 
Petre șl Gheorghe Fiat, Puiu 
Nicolae. Constantin Buzulluc, Ion 
Hodoșan, Pavel Nedelcea, Gheor
ghe Pușcaș. Constantin Clucă.

Lista este Incompletă, dar - 
prin simpla amintire a evoluții
lor șl performanțelor eroilor cu
prinși tn e8 - capabilă să llus-

Gheorghe IL1UȚA

(GontitMore ta țțțțk f l-<V

i

Poiana Brașov majoritatea 
croselor care alcătuiesc na
ționala, delectîndu-ne prin- 
tr-un joc adevărat, viguros, 
mobil și tactic, ce nu putea 
fi realizat decît de excelenți 
patinatori.

Istoria îi deplînge de obicei 
pe învinși — vae victis — 
dar meciul de duminică, 
splendid în ansamblu, bogat 
în faze de „suspens“, a con
trazis cuvintele galului Bren- 
nus, obligîndu-ne să spunem 
în numele tuturor celor care 
l-au vizionat! VICTIS HO
NOR — onoare celor învinși! 
, într-adevăr, dinamoviștii se 
simțeau datori publicului lor, 
renumelui echipei, și au in
trat pe teren deciși ca prin-

Mihai BiRA

(Continuare in pag. « 2-flJ

u de mult, am lăudat virtu
țile terapeu'ice pe care le-ar 
putea avea gimnastica mo
dernă (sau artistică, cum i se 
spunea pe vremuri), ba chiar 
baletul, împotriva unei ma

ladii benigne, tot mai des depistată 
in -rindurile școlărițelor: absenteism >’ 
de la lecțiile de educație fizică. A ti 
mers pînă acolo îneît am admis — în 
ciuda opiniei fundamentale a dască
lilor de școală veche — că gimnas
tica suedeză, cazonă sau de manej, 
poate fi plictisitoare, îndepărtind din * 
sala cu spaliere pe elevele mai zbur- I 
dalnice, mai cu apetituri moderne, moi • 
dispuse să se supună ritmurilor modei • 
decît exercițiilor de dresură. Am făcut I 
această concesie Dentru că menlalita- • 
tea noi 
deauna 
tipare, adesea rutiniere, lipsite de per
spectivă.

Așa am 
tentante și 
ritmate, cu 
ultimii ani 
daforește în mare parte tot acompa
niamentului muzical si însușirilor este
tice. Am pledat și continuăm să ple
dăm pentru prezența pianului sau a 
magnetofonului în sala de gimnastică, 
convinși că la apelul sunetelor armo
nioase îmbinate cu mișcarea grațioasă 
tot mai multe școlărițe vor răspunde 
prezent.

lată că din mai multe țări europene 
ne sosește vestea unei noi tentative 
de întinerire a practicii gimnastice. U>i 
număr recent al buletinului C.I.O, no 
informează, destul de laconic din pă
cate, despre încercările de aplicare a 
.jazului gimnastic' în școli. Nu e ne
voie să mergem cu gîndul prea mult 
în urmă, pînă la epoca în care Gheor
ghe Moceanu își pregătea trapeziștii și 
coriștii punîndu-i să joace călușari!, 
după moda timpului și sistema inge
nioasă a dascălului ardelean. Este su
ficient un efort de imaginație pentru 
a înțelege ce poate fi «jazul gimnas
tic*, despre care nu ni se dau lămu
riri, dar al cărui conținut îl intuim.

Ritmul sincopat al jazului poate con
feri vioiciune și antren unor exerciții 
altfel monotone, dînd picioare’or și 
mîinilor un impuls cvasi-automat, dar 
benefic, iar trunchiului mlădieri altfel 
greu acceptate.

Nu vom cădea, firește, In exage
rarea de a considera că dansul cu 
cerc în jurul taliei, hoola-hoop, a fă
cut mai mult pentru o generație decît 
zece lecții de gimnastică. Dar credem 
că un profesor de educație fizică in
genios, dotat cu simțul realităților mo
derne și grijuliu față de tendințele ele
velor sale, poate găsi tn gimnastica 
ritmată un aliat foarte prețios, în așa 
fel îneît în scurtă vreme să primească 
vizita medicului școlii, nedumerit de 
absența cererilor de scutire la orele de 
sport j Iar răspunsul șugubăț al pro
fesorului va fi; ,Am păcălit felele. E'e 
se cred la ceai dansant sau cel puțin 
membre ale baletului lui Balancnin I' 
Abia pe urmă, cele ce se inițiază tn 
mod inedit în educația fizică, vor afla 
că, de fapt, practică .jazul gimnastic*...

această concesie pentru că menlalita- - 
’lor generații nu poate fi tot- ■ 

înghesuită în vechile noastre I 
lincifo rfo ncr. •

ajuns sâ lăudăm calitățile 
spectaculare ale gimnasticii 
gîndul că și succesul din 
ai patinajului artistic se

Victor BANCIULESCU

I
I

I
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FLACĂRA CIMPINA-ÎNVINSĂ LA SCOR
A

FEMININ

Voința Bucu
rești — Metrom 
Brașov 2447—2255 
p.d. Bucureșten- 
cele au avui de 
susținut un meci

ușor, cîștigînd ia o diferență 
apreciabilă. Patru jucătoare 
de la Voința au realizat punc
taje superioarei Cornelia Gre- 
cescu — 435, Constanța Ma- 
rincea — 431, Crista Szocs — 
426 și Valeria Dumitresca — 
423.

C.Ș.M. Reșița — Petrolul 
Ploiești 2600—2378 p.d. Cu 
trei concurente în formă ex
traordinară (Ildico Jljic — 
463 p d, Maria Adelman — 
453 și Maria Rus — 453) for
mația locală a eîștigat la un 
scor rar întîlnit. Foarte bine 
a jucat și ploieșteanca Eleo
nora Nicolescu — notată pe 
foaia de arbitraj cu 434 p d. 
(I. PLÂVIȚU-coresp.

Rapid București — Voința 
Constanța 2413—2380 p. d. 
Formația giuleșteană a cîști
gat cu emoții în fața Voinței 
Constanța, noua promovată In 
competiție. După două pe
rechi conduceau oaspetele cu 
14 „bețe", dar rapidista Stela 
Gheciov (cea mai bună jucă
toare a învingătoarelor) do- 
borînd 432 popice a adus 
avantajul de partea eehipei 
sale. De la constănțence, trei 
jucătoare au trecut de 400 
p d, și anume, Stana Lită, 
Florica Biru și Sofia Burlacu 
(cîte 405 p.d.).

Voința Tg. Mureș — Gloria 
București 2458 — 2320 p.d. 
Cele mai bune jusătoarei 
Margareta Szemanyi (V) — 
442 și Florica Neguțoiu (G) 
— 459 p d. (I. PAUȘ-coresp.)

Voința Cluj — Hidromeca
nica Brașov 2316—2256 p.d. 
S-au evidențiat Gyarfaș (416) 
și Margareta Kelemen (404) 
de la Voința. Din echipa oas
pete doar Meșter s-a apropiat 
de 400 p.d., realizînd cu un 
punct mai puțin. (A. PALA- 
DE-coresp.)

foarte bun, media pe jucă
tori fiind de 860 p d. De la 
medieșeni un singur concu
rent a realizat o cifră mai 
bună — E. Weiss (872 p.d.). 
(FL. SANDU-coresp.)

Voința Tg. Mureș — Fla
căra Cimpina 5290 — 4999 
p d. Surprinzător scorul cu 
care au fost învinși cîmpi- 
nenii, primii în clasament 
pină în etapa a IlI-a. Foarte 
bine s-a comportat de la Vo
ința Ii. Martina (934 p d) ți 
C. Soos (931 pd). N. Blănaru 
(Cimpina) a dobor!» 896 pd.

Rapid București — Petrolul 
Ploiești 5315—5301 p. d. Meci 
foarte strîns, care a revenit 
după o dispută interesantă 
bucureștenilor. Cei mai efica
ce jucători : Vrînceanu (R) — 
912 și Vînătoru (P) — 938 p.d. 
(O. GUȚU-coresp.)

Voința Cluj — Olimpia Re
șița 4917—4940 p.d.

C.F.R. Timișoara—Rafinăria 
Teleajen 4943 — 4777 p.d.

CJS.M. Reșița — Constructo
rul București 5115—5063 p.d.

★
Biroul federal a decis In 

ședința sa din 7 XI rejucarea 
meciului C.F.R. Timișoara— 
Voința Tg. Mureș (m) la 25 XI, 
care a fost dat cîștigat echi
pei timișorene cu 5000—0, în- 
trucit Voința n-a început jo
cul, deoarece echipa locală nu 
a prezentat procesul-verbal de 
omologare a arenei. Totodată 
arbitrul Gh. Ianc-j (Arad), 
conducătorul partidei respec
tive, a fost suspendat pină la 
încheierea turului.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

tr-un joc doct și entuziast, să 
dea răspunsul așteptat de La 
eL

Duminică s-au înfruntat nu 
numai două echipe etern ri
vale, ci și două concepții di
ferite de joc. Steaua, tehnică, 
calmă (poate chiar prea cal
mă), a construit în adîncime 
poziții de șut, căutînd să 
strecoare, pe culoare longitu
dinale, pucuri de aur, aștep
tate la întîlnire de aripi de
rutante prin virtuozitatea pa
tinajului, pase încrucișate, al- 
ternind tactic pressingul cu 
temporizarea ritmului. Pe 
scurt, Steaua a plimbat pucul 
mult, acoperind terenul de 
foc. Dinamo a ales soluția 
unul joc angajant, expediind 
spre poarta lui Petrescu va
luri succesive de atacanți în- 
fierbîntați, hotărîți să-și facă 
loc chiar și cu corpul pină în 
plasa adversă. Preluînd An 
start inițiativa ofensivei des
chise, iscoditoare, Dinamo și-a 
făcut jocul timp de două re
prize, deschizînd scorul și 
păstrind multă vreme condu
cerea.

Tribunele erau mute de 
spaimă, căci numeroșii har- 
ghițeni, veniți să aclame și 
să sărbătorească nesperatul 
loc n obținut de Avîntul, ve
deau în posibila victorie a 
dinamoviștilor propria lor în- 
frîngere.

Dar a venit repriza a IlI-a! 
Epuizată de tensiunea mo
mentului ți înșelată de apa
renta resemnare a Stelei, Di
namo acceptă jocul moale, 
tactic, dar periculos, al adver
sarului, dindu-1 posibilitatea

ca prin trei goluri paralizante 
să-și afirme intenția fermă 
de a păstra poziția cucerită, 
de lider autoritar și neînvins 

Meciul se consumase. Și 
dacă am asistat la un specta
col de gală, meritul revine 
ambelor echipe. Fără cunoaș
terea rezultatelor anterioare, 

ărturia clasamentului, 
n-ar fi putut spune 

a fost mai bună, 
mai trebuie a- 

deruta Stelei, la 
dat, cînd a ratat

fără mi 
nimeni 
care echipă 
Credem că 
mintită și 
un moment
prin Calamar un șut de pe
nalizare la scorul de 8—2

pentru Dinamo, dovedind 
un plus de concentrare, 
clipele grele, nu strică nici 
măcar campionilor.

Și așa, disputele campiona
tului — marile manevre ale 
mondialelor — s-au încheiat 
lăsîndu-ne amintirea 
tul celui mai frumoe

w
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ACTUALITĂȚI
LOTUL REPREZENTATIV
în urma desfășurării jocu

rilor primei manșe a campio
natului național de hochei, 
antrenorii Novacek și Tiron 
au alcătuit următorul lot de 
jucători i

Dumitraș, Crișan, Stoicu- 
lescu (portari);

Varga — P. Stingă, Făgăraș 
FL Sgîncă, Ioniță — Pop 
(fundași);

Gh. Szabo — Biro — 1. 
Szabo, Gheorghiu — Iordan
— Fodorea, Pană — Huțanu
— Bașa, Ștefanov — Florescu
— Calamar (înaintași);

Texe și Moiș (rezerve).

BOGAT PROGRAM 
INTERNAȚIONAL

18 jucători din lotul de
semnat de antrenori urmează 
să plece pe 17 noiembrie în-

CE AȘTEPTAM
DE LA CAMPIONATELE REPUBLICANE

tn țările nor-

(Urmare din pag. 1)

„GABARIT DEPĂȘIT"
ÎN RELUARE

Laromet București — U.T. 
Arad 2437 — 2389 p.d. Cam
pioanele, avînd trei jucătoare 
cu rezultate foarte bune — 
Iosifeseu (425), Ologoiu (413) 
și Trandafir (459), în ordinea 
intrării pe pistă — au cîști- 
gat pe merit. De la U.T.A. 
s-au impus Antal (411) și Ba- 
buțiu II (427). (D. DIACO- 
NESCU-coresp.).

MASCULIN
Voința București — Gaz me

tan Mediaș 5160—4947 pd 
Noua promovată în divizie, 
Voința, a obținut un rezultat

nia numai utilitatea ei ma
joră. Ca orice dezbatere pu
blică în care participanții 
sînt animați de dorința de a 
găsi o soluție spre mai bine, 
și aceasta a dus în cele din 
urmă la o reglementare, pe 
care opinia publică șahistă o 
aprobă cu căldură.

Pornind de la ideea că în 
activitatea șahistă competi- 
țională concursurile cele mai 
importante sînt și rămin fi
nalele campionatelor națio
nale, Biroul F.R. Șah a luat 
toate măsurile organizatorice 
pentru a asigura acestor con
cursuri o desfășurare cit mai 
bună, cu participarea tuturor 
fruntașilor șahului nostru. 
Nici o altă competiție, cu ex
cepția turneelor de calificare 
pentru campionatul mondial.

ClND APASĂ OBOSEALA...
Pe măsură ce sezonul hipic se 

apropie de sfîrșit reuniunile de 
la Ploiești suscită publicului un 
interes tot mai diminuat. Evi
dent, în contextul în care te pot 
organiza probele duminicale, nu 
mai surprinde pe nimeni că lotul 
de cai vîrstrici se perindă aproa
pe cu aceleași elemente de fie
care dată sau că. standardizarea 
parcursurilor și a genului de aler
gări a devenit obositoare. Pină 
și numărul partanților fixat la 12 
pentru fiecare cursă constituie o 
invitație la monotonie 1 Tn atari 
condiții, cînd peste latura spor
tivă se suprapune structura co
mercială. este firesc să obții ima
ginea că, în fond. în turf preo
cuparea publicului gravitează in 
jurul rutinei de participare in ia- 
birintul formulelor de pariuri, de
cît că ea se îndreaptă spre fondul 
propriu-zis al probelor de califi
care a trăpașilor. Cum însă cu
prinsul unei 
nu poate fi 
unei cronici, 
aspecte mai 
ansamblul rezultatelor de dumini
că. Pe prim plan, reținem victo
ria iepej Arena care din derby 
n-a mal arătat o atare perfor-

astfel de probleme 
analizat în spațiul 
vom specifica cîteva 
semnificative din

man;» ; declinul Iul Finisor ; o- 
fensiva Iul Mircea Ștelănescu, În
vingător in două curse, pentru 
a-șl păstra primul loc tn ierarhia 
antrenorilor ; precum șl faptul 
că, nesancționat pentru o perfor
manță contradictorie de 14 se
cunde, Vasile Gheorghe și-a con
tinuat marșul ascendent c-u ace
lași Furios, coborind acum, din 
modestie, cu numai 7 secunde 
sub record. Deci in ultimele două 
ieșiri publice, un salt de valoare 
de 21 de secunde, bineînțeles so
cotit tot normal tn perimetrul 
aprecierilor oficiale... însă pină și 
pentru proteste și-a tăcut ioc 
oboseala I...

Rezultate tehnice : 1. Mire! (T. 
Marinescu) Fresca. Hănuț 39.7: 2. 
Halvița (M ștefănescu) Corida. 
Stolnic 32,7; 3. Rarița (I. Oană) 
Glod. Colina 29.7; 4. Coca <N. Si- 
mîon) Rodica, Maldăr 34.4: 5.
Ibia (M. Ștefănescu) Mira. Meri- 
șan 35,1; 6 Rodnica (D. lana) 
Orbita. Hortansa 31.6: 7. Arena 
(I. Toder aș) Elicea, HIrtop 2TJ; 
8. Furios (V. Gheorghe) Florlean. 
Filiera 48 .

Niddy DUMITRESCU

nu va putea avea prioritate 
față de participarea la cam
pionatele naționale.

Ne bucurăm sincer de a- 
ceastă hotărire, pe care o 
dorim fără excepții și al că
rei prim rezultat îl constituie 
aceste două frumoase finale 
de campionat, la care parti
cipă cele mai bune forțe ale 
șahului nostru.

Ce așteptăm de la aceste 
campionate ? în primul rînd, 
o verificare cit mai edifica
toare a nivelului actual al 
jucătorilor noștri fruntași. 
Intr-adevăr, datorită faptului 
că la campionatele preceden
te (mai mult la cele mascu
line) au lipsit unii dintre ju
cătorii „de prima linie" s-a 
produs o oarecare confuzie și 
nesiguranță în aprecierea va
lorii lor. S-o spunem deschis: 
concursul de selecție din luna 
iunie, în care marele maestru 
Florin Gheorghiu nu a putut 
ocupa . ' ‘ ■*
faptul că a constituit o sur
priză. a deschis larg poarta 
tuturor aprecierilor. Rezulta
tele concursurilor internațio
nale reprezintă, desigur, un 
criteriu de apreciere, dar 
unul incomplet, deoarece el 
ne prezintă numai raportul 
de forțe dintre jucătorul nos
tru X și un număr oarecare 
de jucători străini, de forță 
variabilă (în raport cu tăria 
concursului). Care este^insă 
valoarea celorlalți maeștri ro
mâni care nu participă încă 
la turnee internaționale? Ea 
nu poate fi stabilită decît 
prin confruntarea lor cu frun
tașii șahului nostru, purtători 
de titluri FIDE — or aceasta 
se poate face numai în cadru; 
campionatului național 
turneului International 
organizat de federația 
trâ.

De aceea, considerăm 
campionate ca un excelent 
prilej de verificare a valori1 
elitei șahului nostru. Și dacă 
această verificare va arăta.

primul loc, pe lingă

și al 
anual
noas-

aceste

așa cum sperăm, că există 
jucători avînd forța și valoa
rea nivelului internațional (în 
afara celor deja cunoscuți), 
atunci să li se dea ocazia să 
se afirme. Convingerea în 
existența acestei posibilități 
reale de afirmare creează e- 
mulația, stimulează ambițiile, 
ceea ce nu poate fi decît spre 
binele, șahului nostru.

In anul care vine. In sep
tembrie, are loc Olimpiada de 
șah masculină. Fetele au în 
față un meci foarte greu cu 
echipa Iugoslaviei. în aceste 
competiții de primă impor
tanță trebuie să joace forma
țiile noastre cele mai bune. 
Prima etapă și cea mai im
portantă în selecționarea a- 
cestor formații, în formarea 
loturilor naționale, o consti
tuie cele două campionate 
care încep acum.

Dacă, așa cum sperăm, ele 
vor da loc unei lupte sportive 
deschise în care superiorita
tea valorică să iasă în evi
dență. atunci, fără îndoială, 
principalul obiectiv va fi a- 
tins. Iar spectatorii, care la 
precedentele ediții s-au împu
ținat treptat, necăjiți de ab
sențe și plictisiți de stilul ne
combativ al unora, vor veni 
din nou pentru a vedea „în 
acțiune* fcse Florin Gheorghiu 
(cel care n-avea „probleme- 
acum cîțiva ani in campio 
nat), pe Victor Ciocîltea (cu 
ale sale combinații ingenioa
se). pe Teodor Ghițescu (cu 
tehnica lui fină) și pe atiția 
alții, care-și au fiecare sim
patiile lor în rîndurile pasio
nalilor. Iar pentru noi va fi 
o plăcere să scriem despre 
partide interesante, despre 
desfășurarea animată și plină 
de surprize (o dorim) a con
cursului. despre noul suflu al 
campionatelor naționale.

tr-un turneu
dice. Echipa României va sus
ține două jocuri în Dane
marca și trei în Norvegia. 
Apoi, reprezentativa noastră 
va întîlni, într-o partidă tur- 
retur, Polonia, la Varșovia, în 
zilele de 6 și 7 decembrie. La 
18 și 19 decembrie vor avea 
loc jocurile România—R.D. 
Germană cînd va fi inaugu
rat noul patinoar artificial de 
la Galați, iar la 29 și 30 no
iembrie dubla întîlnire cu Iu
goslavia, la Poiana Brașov.

Pregătindu-se pentru cam
pionatele europene (27.XII— 
4.1.1970, în Austria) selecțio
nata de juniori va susține 
două jocuri-test cu formația 
similară a Poloniei, tot la 
Poiana Brașov.

între 4 și 7 decembrie este 
programată la Budapesta tra
diționala „Cupă a Dunării-.

ARBITRI ROMANI 
PESTE HOTARE

Arbitri români de hochei 
au fost delegați să conducă 
o serie de partide peste ho
tare. Astfel, N. Turceanu a 
arbitrat partida Polonia—Fin
landa și, împreună cu AL 
Hușanu, returul întilnirii din 
cadrul „C.C.E.” între echipele 
T.S.K.A. Sofia și Ujpest Bu
dapesta. Primul joc dintre a- 
ceste formații a fost condus 
de cuplul C. Sgîncă, FI. Gu
bernii. Acesta din urmă a fost 
solicitat pentru a conduce jo
cul Polonia—R.D. Germană de 
la Varșovia.

Nu scontam ca foiletonul 
meu, din numărul trecut 
al „Sportului", să provoace 
discuția pe care a produ
s-o. încă mai rîdeam de 
fantastica poantă a lui Al. 
Mirodan — aceea cu puș
tiul care, după masacrarea 
lui Combin în Argentina, 
nu se mai face fotbalist ci, 
ca tatăl său, pilot de încer
care pe un avion cu reac
ție — cînd am și primit 
o sumă de informații ce se 
legau de problema „gaba
ritului depășit". Măria Sa 
Publicul are dreptul sd 
știe pe toate, deoarece 
cesta este rolul presei: 
spună adevărul.

In foiletonul meu de 
cum șapte zile vorbeam 
necesitatea de a avea ju
cători ji jucătoare de bas
chet și volei înalți, con- 
siderînd cd absența aces
tora. din neglijența antre
norilor, prejudiciază națio
nalelor noastre din alte 
ramuri sportive. Măria Sa 
Publicul trebuie sd știe că 
probleme similare se pun 
și în ceea ce privește hal
terele, boxul și „greii din 
atletism". Adică și aici ne 
lipsesc sportivi înalți, cu 
posibilitdti de a deveni 
„grei".

Cine, de fapt, încurcă 
lucrurile ? Oare — m-au 
chestionat o serie de citi
tori ai trecutului meu foi
leton — trebuie aruncată 
cea mai mare parte din 
tind asupra antrenorilor ? 
Și, după o serie de expli
cații trebuie spus: nu!

Cunoașteți vorba aceea: 
doi cu sapa, cinci cu ma
pa. Vina principală o 
poartă o serie de ^activiști 
sportivi", oameni incom
petenți, total lipsiți de cel 
mai elementar simț de 
discemămînt — fapte care

le 
a- 
să

a- 
de

au dus, uneori, chiar la 
situații dramatice. Acești 
„activiști sportivi" — tn- 
vîrtitori de hîrtiuțe fi do
sarele —, fixați de scap- 
nele lor, ținîndu-se de 
scaune cu ambele mtint, 
nu au, săracii/, posibilita
tea să calculeze că „greii1 
— la box, la haltere, la 
atletism — nu se alimen
tează ca și „ușorii". Efor
tul pe care U fac „greii" 
se cere compensat printr-o 
nutriție dublă sau triplă, 
față de cei cu „gabarit re
dus". Desigur, pentru „ac
tiviștii sportivi" — oame
ni pricepuțil — este greu 
să facă un asemenea cal
cul. Dar Măria Sa Publi
cul trebuie să știe, printre 
altele, că dintr-o asemenea 
pricină, din cauza dispro
porției dintre efortul so
licitat și nutriție, un spor- 
tiix ca Gabriel Georgescu 
a făcut un infiltrat pulmo
nar, că Dumitru Zelinca, 
din cauze similare, a ple
cat din Cluj la Steaua. Aș 
mai putea da încă destule 
alte exemple. Dar mă o- 
prese aici.

Vreau numai ca. Măria 
Sa Publicul să știe că, din 
păcate, motivul pentru 
care suferă foarte multe 
discipline ale sportului ro
mânesc este existența unui 
număr prea mare de „acti
viști sportivi", in raport 
cu numărul antrenorilor. 
Vreau să știe Măria Sa 
Publicul că, de la l octom
brie 1959 ?i pină azi, la 
mulți dintre acești pro
fund inutili „activiști" li 
s-a mărit salariul cu peste 
90 la sută! Vedeți, deci, ce 
importantă este problema 
„gabaritului depășit?"

Ăl. CAPRARIU

Șl TOTUȘI
1969 n-a fost, nici pentru 

ciclismul de fond, un an sen
zațional. Dacă ar fi să jude
căm valoarea performanțelor 
In funcție de rezultatele ob
ținute la campionatele mon
diale, in comparație cu cele 
realizate în anii precedentt, 
ar trebui să declarăm că ea a 
fost modestă, poate chiar mal 
modestă decît și-au imagi- 
nat-o pesimiștii. Firește, un 
sezon competițional nu poate 
fi etichetat după un rezultat, 
în analizarea lui trebuie ți
nut seamă de ansamblul com
portării. de performanțele ob
ținute în toate întrecerile. Pe 
acest principiu, luînd în dis
cuție întregul calendar com- 
petițional, am putea socoti 
satisfăcătoare evoluția frun
tașilor ciclismului nostru de 
șosea în sezonul care s-a în
cheiat. în „Turul regiunii 
Bordeaux", In „Turul Ser
biei”, în „Turul României" și 
în alte cîteva întreceri inter
naționale de mai mare saw 
mai mică amploare, organi
zate la noi sau peste hotare, 
o serie de rutieri — Vasile 
Tudor, Constantin Grlgoie 
Alexandru Sofronie, Ion Ar-

(Urmare din pag. 1)
treze forte cu care s-a afirmat 
școala reșiteană în arena spor
tivă internă și internațională.

Interesați in aflarea ..șarielar 
pueilistlee pe care le pregătesc 
reșitenij și vecinii lor din Județ, 
am zăbovit cîteva zile oe melea
gurile Bistrei și Bîrravei

ȘARJELE PUGILISTICE ALE
La întoarcere, reflectlnd șl dis

BANATULUI
IN AȘTEPTAREA 

PLOII QK DE TOAMNA

Pătrundem tntro sală de box 
surprinzăt' r de mare pentru di
mensiunile Rocșei. dar. 
neincăpămare - raportată fiind 
la pasiunea localnicilor pentru 
box. în mijloc, pe parchetul lus
truit se atlă un ring de dimensi
uni olimpice în care Geza Toto 
oferă ..lecții la mănuși- unui 
tînăr tuciuriu ; pe o latură, 
chiar la intrare, un portic meta
lic uriaș susține toată aparatu
ra : vreo trei saci și tot ati’ea 
punching-ba’.l uri. pe eare pumn, 
inmânusati - neidenti ficați inca 
- le lovesc fntr-un ritm dră
cesc Alături. tînărul antrenor 
Gheorghe Stolen unicul disci
pol al lui Geza Toth ii supra
veghează pe sportivi, cu crono 
metrul în mină. După cîteva re
prize de cîte 3 minute. unul 
cîte unul, boxerii se retrag în
vesti ai .

Ce horind din rine, maestrul 
Toții ni-1 prezintă ți pe puștiul 
negricios : Marin Gruiescu. fra
tele mai mic al campionului bal
canic plecat și el. tot din aceas
tă sală După cum se vede, 
așchia nu sare departe. .

Mai mult d«cit atît. sîntem 
asigurați ei evoluțiile viitoare 
ale ..așchiei" Gruieștilor vor con
firma din plin calitatea.......... bu
tucului-.

- Am dori să cunoaștem cîte
va date despre activitatea dum
neavoastră

- împreună cu Gheorghe Sto
ian, care se ocupă de instruirea 
seniorilor, tnc^rcăm să făurim o 
se' lie puternică. Condiții, după 
cum vedeți, avem. dar nici de 
nerp./tui nil (luceai lipsă O** 
pildă. închipuiți-vă cA la o sal** 
atît de frumoasă și la o secție 
ații de numeroasă, pentru a face 
baie după antrenament, este ne 
voie să implorăm zeii să plouă. 
Nu avem o baie de care să dis
punem la nevoie.

- Cu toate acestea, sîntem in
formați că ați obținut rezultate 
destul de bune...

- Am ocupat locul I pe ectnpe 
la campionatele școlilor prute- 
sionaie și un loc 11 la canipio- 
na’cle naționale ale juniorilor 
(Coriolan Dumitrescu, categoria 
grea». Printre seniori, o mare 
atenție ii acordăm lui Achim 
Urstilescu pe care colegul me» 
Ghe-iFghe Stoian îl pregătește 
Pentru a zdruncine ierarhia pri 
tnelor trei locuri la categoria 
semimuscă.

Ne pregătim de plecare Mae«- 
Irul Geza Toth ne roagă să no
tăm numele iui Virgil Sîrbu. un 
tînăr născu» în *54. care „n are 
decît trei meciuri, dar este o 
Incîntare să-l privești".

curi nd cu profesorul metodist 
al Consiliului județean. Viorel 
Smoieanu care ne însoțea. ®m 
înțeles câ aici, la Bocșa, maes
trul , Toth și eu discipolul său 
au pus temelia unei noi tradiții...

FLORI DE MUCEGAI

în drum spre Oțelul roși 
președintele Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport 
din localitate, profesorul Mihai 
Dumit’fcșeu. ne formase - ante 
factum - șl cu sînge rece o ima
gine a celor ce urma să îe ve
dem .. Ce-am văzut a fost de a- 
juna pentru a pleea de acolo 
puțin descumpăniți.

După eum ne spun.ea șl vice
președintele Asociației sportive 
„Metalul" Otelul ro$u. Virgil 
Tarla, activitatea secției a fost 
reluată abia anul trecut, după o 
întrerupere de doi ani. Există 
15 boxeri legitimau. maioritatea 
de la Școala profe< onalâ din lo
calitate și din uzină.

Pătrundem intr-o sală ceva mal 
mică decît cea de la Bocșa, dar 
suficient de mare ca 20-30 de 
Doxeri să-și poată desfășura an
trenamentele după toate canoa
nele metodico-științifice.

Parcurgînd sala cu privirea, 
nu distingem nici un obiect spe
cific boxului. Pe una din bănci, 
cineva. îmbrăcat fntr-un „fiș-fîșfc, 
fuma cu dezinvoltură... Alături, 
împrăștiați tn sală, cîțiva fotba
liști exersau pase Tntr-un colț 
se afla un cărucior de copil...

Ni se explică : ..Dinsul - am 
înțeles, fumătorul - este antre
norul secției de fotbal, care așa 
fum vedeți, este foarte pasio
nat, Aeesta nu este un antrena
ment. Est.- un fel de „meditație", 
rerută de către fotbaliști. De 
•ceea nici nu esU* în ținută co 
respuRrâtoare...-

Căutind. totuși, ceva care să 
ne Indice că pe aici se face ș1 
bor. intrăm în magazia de ma
teriale și eehipament. Găsim un 
sac de box vechi și gol.

- A fost reparat zilele acestea, 
câ se rupsese de atiția pumni, 
ne explică îngrijitoarea.

Tntr-un ungher facem cunoș
tință șl cu un punching-ball, a 
cărui culoare nu o putem dis
tinge din cauza grosimii stratu
lui de mucegai Era umplut cu 

•cîrpe. Tntr-un sertar de dulap 
găsim patru perechi de mănuși : 
nici una, însă, pentru lucru la 
aparate...

Este ora 18. Antrenamentul ar 
fi trebuit să înceapă. Tntr-un tîr- 
ziu. își face apariția și tov. Flo
rian Mfinescu. antrenorul secției 
de box.

- Vă rog să mă scuzați dar 
im tost nr la «coală, să mă io 
ierrsez de «arta celor jelccțio 
nați acum două zile.
- îl

- Știți, directorul școlii profe
sionale, tov. Alexandru Struga- 
ru, nu prea le dă voie elevilor 
sâ vină la box. Dacă ti prinde, 
e vai de eL

Se făcuse tirziu. Purtlnd în 
au Eet regretul câ n-am putut 
asista măcar la un antrenament, 
în timp ce ne pregăteam de ple
care, tn pragul ușii, gtfiind și 
cam spenați, apar doi băieți
- Vâ rugăm sâ ne scuzați câ 

am lntlrziat, A trebuit sâ ocolim 
c> sâ ajungem aid. In calea 
noastră a apărut profesoara de 
matern atică, șuti. doamna Setne- 
uescu^. Dacă ne prinde, precis 
na tunde.

ACOLO UNDE BOXUL 
SE PREDA LA ȘCOALA

La numai cîteva zeci de kilo
metri de aici, la Reșița, ca o 
demonstrație practici Împotriva 
prejudecăților, asistăm la o lec
ție de antrenament chiar la școa
la.

O sal» Imens», bine utilat», a- 
flat» la etajul uneia din clădi
rile Școlii profesionale, ne intro
duce tn timpul practic al aten
ției de care se bucur» boxul aici.

In sal», maestrul Petre Pop. 
primul dascăl al unor vestiți pu- 
giliști. Intre care Ion Hodoșan. 
Constantin Buzuliuc. Constantin 
Ciuc» și Cheorghe Pușcaș repre
zint» ultimele .superproducții-, 
conduce un antrenament. In 
sal» slnt patru grupe de tineri : 
o grupă de avansați, una de în
cepători (vreo 25). grupa Școlii 
sportive Reșița. împreună cu an
trenorul Nicolae Brinzeanu. in
vitați pentru un antrenament co
mun, și. în stîrșit. grupa .ne
sportivilor- care privesc antrena
mentul (vreo « 1). Dup» cum ne 
spunea maestrul Pop. .trebuie 
să-i ciștig și pe aceștia pentru 
box*. Din partea școlii. In care 
lucrează din 1945. primește un 
sprijin permanent. Directorul 
Școlii profesionale U.C.M.. Tibe- 
riu Jianu. directorul adjunct Ion 
Perianu și profesorul de educa
ție fizică. Valentin Munteanu. a- 
jută permanent activitatea pugi
listic» din școală. După cum am 
aflat. în școală mai lucrează și 
profesorul Au-el Gherghina, fost 
boxer reșițean. actual antrenor, 
împreună cu maestrul Pop. la 
C.S.M.

Comenzi scurte, disciplină de- 
săvirșită atmosferă de lucru se
rios...

In sală recunoaștem pe cei doi 
proaspeți campioni de juniori, 
Petre Toma și Petru Mladeno- 
vici. ultimele „performanțe- ale 
antrenorului Pop. Fost campion 
la categoria grea pină in anul 
1948 - tind s-a desființat profe 
si. inaniui tn tara noastră -. das
căl al Iul Vasile Secoșan. Gheor
ghe Flat șl al celor care au ur
mat tn anii din urmă, Petre Pop

muncește și astăzi cu un elan 
rar lntilnit la cei 55 de ani ai 
săi.

Nu ne-a lăsat să plecăm pină 
nu ne-a arătat unde dorește să 
se mai construiască Încă o sală 
de box...

Fără să vrem, ne gîndeam la 
ceea ce văzusem cu o zi înainte 
la Oțelul roșu. Concluzia era 
inevitabilă : totul depinde de oa
meni I

Ca o anexă a acestui nucleu, 
în capătul celălalt al Reșiței. ln- 
tr-o Încăpere mal mică, prevă
zută și cu un ring instalat pe 
scenă, se află cea de a dqpa 
sală a C.S.M.-ului, în care lu
crează profesorul Aurei Gher
ghina.

în sală se află o grupă de spor
tivi, !n majoritate seniori. Antre
namentul începe potrivit regulei: 
raport, anunțarea temei antrena
mentului, a programului fiecărui 
sportiv, după care, unul dintre 
cei mai vechi conduce încălzirea, 
prilej pentru a-1 aborda pe tină- 
rul antrenor.
- Vă rugăm să ne vorbiți de 

elevii dumneavoastră. Nu-i cu
noaștem pe toți.
- Pavel Nedelcea, pe care pro 

babil votați să-l vedeți este scu
tit o sâptâminâ. Are nevoie de 
odihnă după victoria din turneul 
pe categorii, desfășurat recent. 
Vom începe o perioadă de an
trenament - sint sigur — destul 
de dificilă pentru el, dar n-am 
ce-i face. A început sâ greșeas
că copilărește, deși a ocupat Io 
cui lntii.

Observînd interesul cu care 
priveam la sportivi, reluă :

— Cel înalt, brunet, care con
duce încălzirea este Hie Bor- 
chescu, campion de Juniori în 
1965. Celălalt, de la mijlocul for
mației, este Ion Angheiescu, vi- 
cecampion in 1966, talentat, dar 
cam fricos. Cel retras în colțul 
d.n stingă este finalistul cam
pionatelor de juniori, Ion Fuicu.

în toiul discuției, intervine ci
neva. Gazda ni-1 prezintă :

„Ion Bogdan, proaspăt antre
nor de box și secretar al comi
siei județene de box. Aproape 
permanent vine la sală și lu
crează împreună cu mine, volun
tar. Mă ajută foarte mult".

★
La sfîrșitul săptămînll, stațiu

nea balneoclimaterică Băile Her- 
culane a oferit posibilitatea 
stringerll laolaltă a „vechii fami
lii, acum destrămate", după cum 
spunea Geza Toth. Aici a avut 
loc consfătuirea activului jude
țean de box, la care au parti
cipat antrenori, arbitri, sportivi 
fruntași și activiști, cu scopul de 
a dezbate și de a găsi căile și 
mijloacele capabile să învioreze 
aetivlta'ea pueilistică de pe te
ritoriul județului Oarecum tar
divă dar salutară inițiativă. Să 
sperăm că ea a fost de bun au
gur.

SA ÎNLĂTURĂM 
PREJUDECĂȚILE !

Fără îndoială. Reșița, împreu
nă cu centrele vecine constituie 
pentru arena pugillstică națio
nală un puternic nucleu, care-șl 
confirmă an de an tradiția.

La prima vedere senzația de 
muncă serioasă, de preocupare 
și dragoste față de acest sport 
nu ne părăsește nici un moment.

Dar, privită mal adînc, nu sln- 
tem scutiți și da surprize. Iată, 
pe scurt, cîteva : aflăm, de pildă, 
că tn afara participării la cam
pionatul național de juniori ce 
a avut loc la Reșița șl In Cupa 
U.G.S.R.. secția de box a Clubu
lui C.S.M. n-a organizat nici o 
gală. Motivul ? Bugetul s-a con
sumat deja în proporție de 90 la 
sută ! Acest lucru ti determină 
pe abilii „gospodari" să stea pe 
tușă...

La numai cîțiva kilometri de 
Reșița, unde sălile sint pline de 
tineri, facem cunoștință cu o 
sală „de box", tn care nu există 
nimic și nimeni...

Prejudecăți șl înțelegeri erona
te a'.e rolului și importanței spor
tului, situlndu-1 pe poziții incom
patibile cu producția sau școala 
s-au Infiltrat pină șl în sinul 
conducerii asociațiilor sportive, 
care au ajuns să-și exercite func
ții de SECANTA în sport, deși 
modestia celor ce vor să facă 
sport s-ar mulțumi și cu mani
festarea el TANGENTA (cazul 
președintelui Asociației sportive 
..Metalul" Oțelul roșu, Stoica 
Soare, care este și director ad
junct al uzinei).

Profesorul Aurel Gherghina, 
fost boxer, actual antrenor la 
C.S.M., fiind profesor la Școala 
profesională. în orele de colectiv 
sportiv se ocupă de... volei, deși 
se fac șl ore de colectiv la box. 
Cîștigă astfel voleiul ceva ? Mai 
mult decît atit, socotim că pier
de, iar în același timp nici boxul 
nu cîștigă nimic.

Nu cunoaștem prea bine îm
prejurările ta care s-a renunțat 
la serviciile lui Gheorghe Jenaru, 
fervent Iubitor al boxului care 
a activat ta Comisia județeană 
de box timp de 14 ani, ca medic 
și ca arbitru. Și cită nevoie are 
boxul de prezența ta ring- a me- 
dicului-arbitru I Ne-ar scuti cel 
puțin de nedoritele accidente.

Iată, așadar, numai cîteva ele
mente de amănunt, de structură 
organizatorică ce influențează in 
momentul de față viața pugilis
tic» bănățeană.

Se impune de urgență reactivi- 
zarea Comisiei județene de box, 
revitalizarea colegiilor de antre
nori și a celor de arbitri, a că
ror activitate a fost în ultimul 
timp inexistentă.

Renașterea pugilismului bănă
țean este posibilă în scurt timp 
și climatul ta care s-a desfășu
rat consfătuirea de la Herculane 
o confirmă.

Am dori să căpătăm convinge
rea că alegerea locului de desfă
șurare a consfătuirii pe Valea 
Cernef. lingă simbolul puterii, a 
fost plină de semnificație. Dar, 
totul depinde da oameni l

deleanu, Nicolae Ciumeti ș.a 
— au realizat performanțe 
meritorii. Cu ajutorul lor, 
fondul se mai menține încă 
în atenția opiniei publice 
sportive.

Spuneam însă că sezonul la 
care ne referim n-a fost sen
zațional. Aceasta nu pentru 
faptul că băieții noștri n-au 
reușit să-i învingă pe frații 
Petersson la mondiale, pe 
Zoetemelk în „Tour de l’A
venir" sau pe Danguillaume 
în „Cursa Păcii". Ar fi fost 
performanțe mai bune decît 
cele pe care n! le făurim In 
vis. Senzaționalul la care ne 
referim este ceva mai... pă- 
mîntean. El se referă la au
tenticele posibilități pe care 
rutierii noștri le-au avut de 
a-1 depăși pe Wanzlik în „Tu
rui României” (splendida or
ganizare de care s-a bucu
rat înconjurul țării pe bici
clete, excelenta popularizare 
care l-a transformat într-o 
veritabilă sărbătoare a spor
tului și entuziasmul publicu
lui ar fi meritat această re- 
compensă), de a încheia cu 
toții — chiar și pe locuri mo
deste — cursa individuală de 
la campionatele mondiale des
fășurate pe circuitul de )a 
Brno și, în sfîrșit, de a trata 
cu seriozitatea cuvenită o se
rie de întreceri internațio
nale organizate la noi („Cursa 
munților", „Cupa București-. 
„Cupa F.R.C.”), înțelegînd 
prin aceasta dorința de a rea
liza performanțe și semna 
vădite că dorința este susți
nută intens de eforturt

Este cert că nu numai ci
cliștii sînt de vină pentru a- 
cea parte (deloc mică) a re
zultatelor nesatisfăcătoare 
Programul competițional. In 
general bun, în progres 
față de alte sezoane, a fost 
ăeosebit de aglomerat pentru 
echipa națională, mai bine 
zis pentru cei 8—10 cicliști

pe care 
lează la 
tativei noastre. Ce vor fi gîn- 
dit federația și antrenorul 
N. Voicu atunci cînd au ac
ceptat ca o serie de rutieri 
să fie purtați din competiție 
în competiție într-o perioadă 
(martie—aprilie) evident ne- 
propice pentru eforturi sus
ținute ? Efectuînd peste 3 000 
km în întrecerile din Africa 
și din Franța, continuînd cu 
participarea la „Cursa mun
ților'1, „Circuitul Prahova- și 
„Turul Serbiei- cicliștii noștri 
fruntași s-au prezentat obosiți 
tocmai la examenele impor
tante ale anului i „Turul Ro
mâniei", campionatele mon
diale, „Tour de l’Avenir-. H- 
vident, se vor găsi scuze. Ele 
însă nu pot fi trecute în pal
mares pentru a înlocui rezul
tatele nesatisfăcătoare...

N-ar fi însă lipsită de in
teres o discuție — poate chiar 
în coloanele „Sportului” — 
despre modul în care se face 
pregătirea alergătorilor și a- 
cela cum li se fixează obiec
tivele competiționale. S-ar 
putea porni chiar de la utili
tatea împărțirii lotului în 
funcție de dorințele unui club 
sportiv sau ale altuia, de la 
stabilirea ierarhiei,., interese
lor. Și, desigur, s-ar putea 
continua cu alte aspecte din 
procesul instructiv.

Relevînd încă o dată fap
tul că fondul — grație pro
gramului său competițional 
mal bogat și atracției pe care 
o exercită asupra tineretului 
— a obținut în 1969 și o se
rie de performanțe valoroase, 
nu pot încheia fără a aminti 
că ele sînt sub nivelul posi
bilităților pe eare le avem. 
Așadar, și în acest sector se 
impune o analiză profundă, 
o redirecționare (judieioasă) a 
eforturilor.

selecționerii îi ru 
formarea reprezen-

Octavian AMZA i

0 NOUA „REPRIZA1 
DE CICLOCROS!

Toamna a intrat pe deplin 
în drepturi și, o dată cu ea, 
unul dintre sporturile speci
fice — ciclocrosul — care a 
înregistrat, duminică dimi
neața, o nouă „repriză" de 
întreceri. De data aceasta a 
fost rîndul clubului „Olim
pia" — în colaborare cu 
C.M.E.F.S. București, comisia 
de ciclism — să îmbogățeas
că, printr-o nouă competiție, 
calendarul autumnal al ci- 
clocrosiștilor.

Cei 1,8 km ai buclei de 
concurs, situată tn preajma 
șoselei Titan, au trebuit să 
fie parcurși o dată, de 3,6 sau 
10 ori, în funcție de catego
riile programate. La startu
rile întrecerii am notat, șl 
de astă-dată, un număr 
mare de concurenți — cir
ca 75.

Cea mai interesantă dispu
tă a furnizat-o cursa „avan- 
saților". în lupta pentru pri
mul loc, victoria a scăpat... 
printre degete, lui Marin Io
niță (Dinamo) care, după ce 
a condus 4 din cele 10 tururi 
parcurse, a suferit o defec
țiune tehnică. El nu l-a mal 
putut ajunge pe G. Negoescu 
(Steaua) detașat în fruntea 
cursei, sportiv care a dat do
vadă da multă tenacitate,

confirmînd titlul de campion 
al Capitalei, obținut cu o 
săptămînă In urmă.

Iată rezultatele tehnice i 
seniori (10 ture, 18 km) —
1. G. Negoescu (Steaua) 
36:00 ; 2. Marin Ioniță (Di
namo) 36:33 ; 3. D. Stanca 
(Dinamo) 36:41; 4. D. Fer- 
felea (Voința) 37:46 ; 5. Șt. 
Laibner (Dinamo) 38:01; 6. 
V. Selejean (Dinamo) 38:09 ;
7. C. Popescu (Voința) 38:28;
8. I. Constantin (Dinamo) 
39:42 ; Juniori mari (6 ture, 
11 krn) — 1. I. Ajoghin (Șc. 
sp. nr. 2) 23:45 ; 2. M. Po
pescu (Olimpia) 24:00 ; 8. S. 
Brezeanu (Șc. sp. nr. 2) 
24:00 ; 4. M. Gherghinescu 
(Olimpia) 24:40 ; juniori mic! 
(3 ture, 6 km) — 1. M. Fer- 
felea (Steaua) 11:30; 2. V. 
Miu (Șc. sp. nr. 3) 12:02 ț 3. 
O. Marinescu (Olimpia) 
12:10; semicurse (1 tur, 1,8 
km) — 1. i. Alionei (Unirea 
Giurgiu) 4:00 ; 2. M. Pascu 
(Șc. sp. nr. 2) 4:03 ; 3. I. Io- 
nescu (Voința) 4:03; tu
rism (1 tur — 1,8 km) — 1. 
V. Țileanu (F.C.T.B.) 4:00;
2. I. Țigănilă (Unirea Giur
giu) 4:02; 3. P. Minea (Uni
rea Giurgiu) 4:08.

Gheorghe DINU
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ANGELO
(Urmare din pag. 1)

— Vă repet, cu toată răs
punderea, Răducanu este pri
mul om indicat.

— Omul în care toți aveți 
încredere .

— Da. Și el simte asta. De 
altfel, nu știu dacă ați ob
servat, dar prima caracteris
tică a lotului nostru este ÎN
CREDEREA. Toți sintem pen- 
tru. unul ** fiecare pentru 
toți. Nu știu ce echipă de 
club de la noi are un ase
menea spirit de coeziune su
fletească.
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NICULESCU A ALES
Ajungînd la acest punct, 

discuția noastră s-a între
rupt. Ceea ce avusesem oca
zia să remarc și înaintea me
ciului cu Portugalia reieșea, 
pregnant, și din dialogul cu 
Ghițâ. Deși cei 18 trieolcri 
reprezintă, în fond, 1* psiho
logii diferite, la lot s-a reu
șit o trainică asamblare su
fletească. Mai mult ca ori- 
cind — irainț*^ unui meri 
decișiv — .factorul S* (pu
tere , s .Cetească, forță mora
lă) ar» o pendere determi- 
nanti.

Reintflnire îmimpiătoare. 
seara, cu Ghițâ. Confesional,

serios, jumătate 
excelentul portar

jumătate 
glumeț, 
băcăuan îmi șoptește la ure
che : Jn Mexic • să-mi vie 
ți mie nodul. O zi o să apere 
RădueantL una e*__

Mărim POPESCU

„IN SfIRȘII A VENIT IIUA DEBUTULUIa

Ne-a scris Octavian Popescu

NU PUTEM PIERDE CALIFICAREA
declară Titus Ozon

Vă mai 
susținute 
națională 
nariilor Campionatului mon
dial de fotbal din 1958 ? Ca 
și acum, una din adversarele 
formației noastre a fo6t echi
pa Greciei. în 1957, la Atena, 
România a ciștigat cu 2—1. 
Golul victoriei l-a înscris Ti
tus Ozon, adulatul de atunci 
al tribunelor.

Iată ce ne-a determinat să 
ne adresăm antrenorului de 
azi al Jiului Petroșani.

— Cunoașteți fotbalul e- 
len, ați jucat de nenumărate 
ori împotriva grecilor. Ce 
părere aveți despre meciul de 
la 16 noiembrie?

— Că nu putem pierde cali
ficarea, care pentru mine și

reamintiți partidele 
de echipa noastră 
în cadrul prelim:-

MIHAI IVĂNCESCU:

„Vom obține victoria, 
atacînd “

Duminică seara, la puțin 
timp după jocul susținut de 
tricolori la Brașov, Mihai 
Ivăncescu, fundașul și căpi
tanul stegarilor, 
companie la un 
Pepsi și o cafea ; 
nie plăcută, la 
care gravita (ați 
jurul partidei cu

ne ținea 
pahar de 
o compa- 

o discuție 
ghicit) în 
Grecia.

„Fiindcă toată lumea vor
bește de această partidă — 
spunea Ivăncescu — dați-mi 
voie să-mi expun și eu, pe 
scurt, punctul meu de ve
dere. Mai ales că opiniile 
sînt cam împărțite : unii spun 
că trebuie jucat la meci nul 
(după cum se știe, pentru ca
lificare nouă f iindu-ne sufi
cient un punct), alții sînt de 

! părere că trebuie mizat, dim
potrivă, pe cartea atacului.

Ei bine, eu cred că* prin
tre aceștia din urmă mă nu
măr și eu. Argumentele mele 
sînt următoarele : in primul 
jind, băieții noștri sînt su
periori adversarului lor din 
tpunct de vedere tehnic și 
’tactic. Au dovedit-o cu pri- 
' sosință și în partida dispu- 
|tată, în primăvară, la Atena, 
ila 2—2. Apoi, nu trebuie ui
tat, că 
la noi 
public 
trebui 
tantul t avantaj al terenului, 
atacînd în majoritatea tim
pului. Știți care sînt impli
cațiile ■ pozitive, le-aș numi 
eu, ale i jocului ofensiv ?
I Măcar una singură, esen
țiali,\ trebuie avută în ve
dere c la un meci decisiv, e- 
chipa care ataci păstrează 

* balonul mal mult în posesia 
ei, obllgînd adversarul să 
greșească mai des. Este o im
plicație de ordin psihologic, 

[care contează enorm".

meciul se joacă acasă 
în fața entuziastului 
românesc și deci va 
să fructificăm impor-

BILETE COLECTIVE LA 
LOTO, PRONOEXPRES ȘI 

PRONOSPORT

în scopul îmbunătățirii 
formelor de participare la 
sistemele de joc săptămî- 
nale, se introduc noile bi
lete colective, începînd cu: 
concursul Pronoexpres nr. 
43 din 12 noiembrie 1969, 
tragerea Loto din 14 no
iembrie 1969 și concursul 
Pronosport nr. 46 din 16 
noiembrie 1969. Iată acum, 
alte amănunte :

Noile bilete colective slnt 
valabile pentru toate felu
rile de concursuri și tra
geri ; obișnuite, speciale șl 
excepționale.

Biletele colective repre
zintă : bilete speciale pe 
care se pot înscrie variante 
simple sau combinate, din 
a căror contravaloare parti- 
cipanții achită cite 10%, la 
un bilet colectiv puțind par
ticipa minimum 2 jucători 
și maximum 5.

• Vă prezentăm progra
mul concursului Pronosport 
nr. 46 de duminică 16 no
iembrie 1969 : I : România- 
Grecia ; II : Turcia—URSS ; 
III : Brescia—Bologna ; IV: 
Cagliari—Juventus ; V : 
Fiorentina—Bari ; VI : La- 
nerossi-Internazionale; VII 1 
Milan—Napoli ; VIII : Pa
lermo—Lazio ; IX : Roma— 
Sampdoria ; X : Torino— 
Verona ; XI : Catanzaro— 
Atalânta ; XII : Como— 
Pisa ; XIII : Foggia—Reg- 
giana.

• Astăzi este ULTIMA 
ZI pentru depunerea bule
tinelor pentru concursul 
Pronosport suplimentar I 
al cărui program este al
cătuit din meciurile-tur 
ale optimilor de finală — 
in marile competiții „Cupa 
campionilor europeni" și 
„Cupa cupelor”.
PREMIILE 
PRONOEXPRES NR.

7 NOIEMBRIE

CONCURSULUI
45 DIN 

1989

Categoria 
lei; a 
ni-a:

EXTRAGEREA I :
1 : 2 variante a 52 827 lei; a 
Il-a: 116 a 911 lei; a Ul-a:
2 665.5 a 40 lei.

EXTRAGEREA a n-a : Ca
tegoria A : 1 variantă a 88 435 
lei; B : 192,5 a 459 lei; C : 
3314,5 a 27 lei.

Premiile de categoria I au 
fost obținute de UBAN MI
HAI din București și LUPU 
DUMITRU din Constanța.

Premiul de categoria A a 
fost obținut de ROZEN 
WANDA din Iași.

H
• ■ •

generația mea a constituit_ „ ..._____ o
adevărată „fata morgana". Și 
cit de mult mi-aș fi dorit 
să particip la un campionat 
mondial. Ce-a fost a fost... 
Acum lucrurile stau cu totul 
altfel. Echipa națională are 
șanse mari de calificare, fiin- 
du-i suficient și un rezultat 
de egalitate. Dar, a pleca de 
la început cu gîndul la obți
nerea unui egal ar fi o mare 
greșeală. Trebuie să se joace 
numai și numai la victorie.

— Dacă ați fi antrenorul 
naționalei cum ați aborda a- 
ceastă partidă-cheie ?

— Cerînd jucătorilor 
joace tehnic. Acesta este atu
ul nostru. Din acest punct de 
vedere le sintem superiori 
grecilor. Dacă ne-am angaja 
într-un joc de luptă n-ar fi 
bine.

Vă 
face, 
vinge 
gelo Niculescu și 
Vogi au dovedit tuturor că 
știu să pregătească orice par
tidă.

în '57, la Atena, grecii au 
jucat mult-mai bine decît noi, 
dar victoria ne-a revenit 
nouă cu 2—1. Atunci a învins 
numai tradiția. La 16 noiem
brie ar trebui să nu ne a- 
mintim nici un moment de 
tradiție. Jucătorii noștri dis
pun de toate atu-urile — va
loare, teren propriu, public 
— și au datoria să facă un 
joc care să convingă pe toată 
lumea că au fost cei mai buni 
din grupă.

— în final, Vă rugăm să 
adresați cîteva cuvinte „tri
colorilor".

— Băieți, să aveți răbdare. 
Dacă golul nu o să pice în 
primele minute, nu vă ener
vați. Jucînd calm și serios, 
victoria nu vă poate scăpa. 
Nu mă îndoiesc că nu veți 
precupeți nici un efort în a- 
cest meci pentru că știți foar
te bine că nici un succes nu 
se poate obține fără muncă. 
Vă doresc succes din toată 
inima.

P-S- în cursul zilei de ieri, 
lotul național s-a deplasat ce 
la Poiana Brașov la Snagov, 
noul „cartier general" al tri- 
cdorilor. unde aceștia iși vor 
conrinua pregătirile pină la 
meciul cu Grecia.

De altfel de la Snagov, lo
tul se va întoarce la Bucu
rești abia în dimineața me
ciului

Preocupări la ordinea zilei 
la Snagov ? Una, de ultimă 
oră. de maximă importanță : 
recuperarea coordonatorului 
Dobrin, inapt de joc după 15 
minute în partida-test cu 
Steagul roșu.

Dupâ cum am mai anunțat, 
selecționata de juniori a Ro
mâniei va susține la 30 no
iembrie. la Batumi, primul 
joc din cadrul preliminariu or 
pentru turneul UUFA 1970. 
avind ca adversar formația 
similară a UTLSS. Iată și 
datele celorlalte partide ce le 
vor disputa juniorii români : 
la 29 martie 1970. în Româ
nia, cu UXSÂ; la 5 apri
lie. in Polonia, cu echipa țâ
rii gazdă; la 19 aprilie, in 
România, cu Polonia.

în vederea meciului de la 
Batumi, cu U.R.S.S., Federa
ția română de fotbal a sta
bilit următorul lot: Purcaru 
(de la Metalul Tr. Severin, 
născut la 14 octombrie 1951), 
Frâne (Victoria Cărei, 14.III. 
1952), Stana (Dinamo Buc., 
13.IX.1951) — portari ; Do-

brâu (Dinamo Buc. 14. VI. 
1*53). Ciocan (Minaur Zlat
na, 5.V.195®, Same» (Steaua 
B_c. 4XI95I). Roman (C_LL_ 
Sighet. 29XA951). Deheieanu 
(Steaua Buc. 11.V.1952). Săt- 
măreanu (Crișul Oradea. 9-UI 
1952) — -turnați ; G. Sandu 
(Metalul Buc. 7XL195D. Gli- 
gorie (Steaua Buc. 9IL1952). 
Vlșan (C.FJL Cluj. nJJMB 
— mijlocași : Atadiresei
(U.T.A. 1UV1952), Marcaviei 
(Crișul Oradea. 10X1951). 
Georgescu (Metalul Tîrgo- 
viște. 21X.1951), Gergely 
(Unirea Cristur, 10IX. 1951-. 
Năstase (Progresul București. 
7.X.1953). Helvei (Victoria Că
rei. 23.III.1953), Vlad (Steaua 
Buc„ 9.1.1952), Hainal (A_S. 
Armau Tg. Mure», 30VIII. 
1951) — Înaintași

MIERCURI: PROGRESUL BUCUREȘTI- PRIMUL MECI DE FOTBAL FEMININ LA CRAIOVA
să PETROLUL PLOIEȘTI Electroputere—Universitatea 2-0 (2-0)

spun sincer, orice ar 
oaspeții nu îi pot în- 
pe băieții noștri. An- 

Emerich

Amatorii de fotbal din Ca
pitală au prilejul miercuri să 
asiste la un meci amical în
tre divizionara A, Petrolul 
Ploiești și liderul seriei I a 
diviziei B, Progresul Bucu
rești.

Partida va avea loc pe sta
dionul din str. dr. Staicovici, 
de la ora 15,15.

Duminică s-a desfășurat la 
Craiova (în deschidere la me
ciul Electroputere Craiova —

UN INTERESANT
COLOCVIU

Dan VLAD

JIUL A PLECAT 
ÎN R. D. GERMANĂ

în cursul zilei de ieri, e- 
chipa Jiul Petroșani a plecat 
în R.D. Germană. Elevii lui 
Tituș Ozon vor susține două 
sau trei partide cu adversari 
care vor fi anunțați la sosi
rea echipei în R.D. Germană.

FOTBALISTIC
vaMîine, de Ia orele 18, 

avea loc în sala Dinamo din 
Capitală, un colocviu cu toți 
antrenorii de fotbal din Bucu
rești. Cu această ocazie, an
trenorul federal N. Petrescu 
va vorbi despre „Ce este mo
dernizarea în fotbal".

Vor urma secvențe — co
mentate — din filmele Dina
mo București—Internazionale 
Milano, Anglia—România și 
România—Portugalia.

C.S.M. Sibiu) in fața a apro
ximativ 2000 spectatori, pri
mul meci de fotbal feminin. 
Echipele au fost alcătuite din 
jucătoare de handbal din clu
burile Universitatea Craiova 
și Școala sportivă de elevi.

A arbitrat o brigadă de... 
fotbaliști de la echipa divi
zionară A Universitatea Cra
iova — avind la centru pe 
Bîtlan, iar la tușă pe Nicu- 
lescu și Pilea.

A înscris Felicia Ungurea- 
nu (min. 8 și 12).

ȘTEFAN GURGUI —
coresp. principal

Printre scrisorile sosite ta ul- 
Unt-dl timp ia redacție, una ne-a 
atras ta mod deosebit atenția. 
Pe pilc scria : MERSIN — ta
man Ynrdu Gențlik Kulubil. 
Ne-am dat imediat seama că 
na poate fl vorba decît de o 
scrisoare de la fotbalistul Oc
tavian Popescu. Șl așa a fost. 
Nu se putea sâ ne uite Tăvi. 
Pe vremea ctad juca la Jiul 
sau la Dinamo București ta 
timpul Uber punea mina pe cre
ion (1 scria pentru ziar. Note 
de drum, impresii din țârile 
vizitate, iar o data a adus se
cretarului de redacție ți un in
terviu (care a ți apărut) cu o 
personalitate a sportului din 
Congo.

Am desfăcut plicul eu mare 
- Prioritate. Ne Interesa ce face 
Octavian Popescu în Turcia, ce 
fac ceLalți băieți, cum au ju
cat. și ce aprecieri inserează 
presa despre evoluția lor 7

.înainte de a vă scrie amă- 
nurue despre mme, țin să fe
ll rit șt eu echipa națională și 
pe profesorul Angelo Niculescu 
pentru performanțele realizate, 
îmi pare râu că r.-am fost la 
meettil cu Portugalia.

Cind asterr. aceste rfnduri mă 
aflu la Istanbul, ta vederea me- 
culul cu Fenerbahce. Mă simt 
tune. înainte de a mă așeza 
Ia masa de scris, am căutat la 
radio BucureștluL Se transmitea 
tocmai un program de muzică 
populară românească. Ce să vă 
spun, slnt emoționat. îmi place 
muzica. Iar de la această dis
tantă de capitala noastră melo- 
ci_ie stat parcă șl mai frumoase.

Șl acum, amănunte, dacă In
teresează. bineînțeles, despre 
Jucătorul Octavian Popescu, des
pre debutul său ta Turcia. Am 
sosit la Mersln pe data de 1 
octombrie, se jucaseră două e- 
tape din noul campionat al 
Turmei. Formația, care poartă 
numele orașului — port la Ma
rea Mediterană, cu frumoase 
grădini de citrice — clștigase 
primul joc cu 2—0 la Bursa, du
pâ care făcuse 0—0 cu Sam
sun, acasă. In etapa a m-a a 
evoluat din nou pe teren pro
priu cu Eschisehir, antrenată de 
Abdulah Gheghlci, cel ce pre
gătea pe Partizan Belgrad cînd 
a disputat finala „C.C.E.44 cu 
Real Madrid. Mersin a ciștigat 
tatilnlrea cu 1—0. După ami
calul din vară, cu Galatasaray, 
acum am văzut pentru a doua 

✓ oară echipa In care aveam să 
joc. A urmat o pauză In cam
pionatul turc pentru a se face 
loc pregătirilor în vederea me
ciului de la Kiev, cu U.R.S.S. 
Acest timp l-am folosit pentru 
acomodare și pregătire, capitol 
cam neglijat de mine In perioa
da Întocmirii formelor de trans
fer. Dar cînd mă refăcusem și 
așteptam debutul contra Galatei, 
la Istanbul, o gripă m-a ținut 
la pat trei zile cu o tempera
tură de 39,5 grade. Și astfel, 
spre amărăciunea mea, debutul

GIULEȘTEANUL DUMITRU-ACCIDENTAT
spectatorii aflați 
după-amiază în

Printre 
duminică 
tribunele stadionului Repu
blicii, l-am zărit pe giuleș- 
teanul DUMITRU. Explica
ția absenței sale din terenul 
de joc — acolo unde repre
zentativa de tineret a țării 
noastre avea ca sparing-par- 
tener selecționata preolimpi- 
că — r.e-a dat-o chiar «su
biectul" rindurilor noastre :

„In meciul de la Cliorzow, 
cu prima reprezentativă a 
Poloniei, am fost lovit la ge
nunchiul drept. Nu am dat 
prea mare importanță acci
dentului, și iată că după par
tida de campionat cu Crișul 
simt dureri la picior. Sper 
insă, să fiu apt de joc pină 
la meciul cu Dinamo Bucu
rești, din 20 noiembrie14.

Pionierii de la Școala 
nerală de 10 ani nr. 12 
Craiova au avut, zilele trecute, 
un oaspete deosebit de drag 
lor. Este vorba de Oblemenco 
— tunarul echipei Universita
tea — care a acceptat invita
ția făcută de pionierii clasei 
a IV-a C, de a veni in mij
locul lor, de a purta discuții 
pe diferite teme sportive, de 
a semna autografe etc. Cu 
această ocazie. Oblemenco le-a 

.vorbit pionierilor despre îm
pletirea activității sportive eu 
activitatea instrucliv-educalivă". 
După expunere, școlarii au pus 
o serie de întrebări ca : „De 
ciad practicați fotbalul

ge- 
din

„Cum iși manifestă sportivii 
patriotismul ?“, „Care este cel 
mai bun jucător al țării ?” ele.

In cinstea invitatului a lost 
prezentat un frumos program 
artistic, susținut de elevii cla
selor a IV-a. La sfirșit, pio
nierii i-au inminat lui Oble
menco flori și o serie de mici 
cadouri. Jucătorul craiovean 
le-a dăruit pionierilor două 
mingi de fotbal, cu inscripția 
OBLEMENCO—UNIVERSITA
TEA CRAIOVA.

a fost amînat. Dar ziua aceea 
tot a venit. Pentru mine, des
tul de greu, căci nu mal puteam 
de nerăbdare.

26 octombrie. Mersln juca a- 
casă cu vela Istanbul. Antre
norul Billent Giz m-a anunțat 
că voi juca mijlocaș stingă, cu 
sarcină dublă. Meciul a fost e- 
chilibrat pînă in min. 30. A- 
tund, i 
solicitat 
dreaptă 
De la 
dintr-o 
goslav --------------- ------ . .
evita goluL Iată, deci, că după 
amărăciunea startului tntîrziat; 
au venit aceste clipe frumoase 
ce mi-au dat curaj. Am ciștigat 
atunci cu 3—1 și .debutul meu 
a fost comentat favorabil. Cro
nicarul lui „Milliyet44 m-a notat 
cu patru stele (5 fiind maxi
mum). După aceea, am jucat 
in .Cupă44 (5—0 cu Adana, din 
liga a treia), dar n-am for
țat pentru că din cauza terenu
rilor foarte uri mă durea ten- 
donul de la un picior. Acum, 
aștept cu nerăbdare partida cu 
Fenerbahce, cind voi întîlnl e- 
chipa foștilor mei colegi Dateu 
și Nunweiller HI, pregătită de 
cel ce ml-a fost etndva antrenor 
la Dinamo, Traian Ionescu. îna
intea acestui med, Mersln se 
află pe locul IV, după Besilcțas 
șl Fenerbahce (cu 8 puncte fle
care), și Altay Izmir, care are 
7 puncte ca șl noi.

Cred că ați observat ascensi
unea Iul Altay (In Cupă a În
vins cu 3—2 pe Beslktas), fapt 
ce ne bucură, pentru că această 
formație este antrenată de prof. 
Dumitru Teodorescu.

In general, toți reprezentanții 
fotbalului românesc se compor
tă bine. Cred că ați primit vești 
și de la ceilalți. Dacă nu, am 
să vă mai scriu eu, pentru că 
urmăresc toate echipele unde 
evoluează colegii noștri, chiar 
și echipa Iul Constantin șl Je
nei, care joacă in liga a doua. 
La revedere44. Octavian Popescu.★

Așadab, Octavian a rămas ace
lași bun prieten ■' r~
clipele de răgaz 
hîrtie gîndurlle, 
bucuriile sale. ★

Clnd rlndurile de mai sus e- 
rau gata să vadă lumina tipa
rului, am primit o nouă scri
soare de la Octavian Popescu. 
A expediat-o a doua zi după 
meciul cu Fenerbahce. Partida 
s-a terminat la egalitate : 1—1. 
Golul lui Mersln l-a înscris Oc
tavian Popescu. „Iată, deci, ne 
scrie el, că pentru a doua oară 
de cind nu mai sîntem la a- 
ceeași echipă (n.n. — Dinamo 
București) cîștig duelul cu bu
nul meu prieten Datcu. Prima 
dată s-a întâmplat tot într-un 
joc derby, Rapid-Dinamo : 1—0.

Cum apreciază Popescu evo
luția lui Datcu ? „S-a prezentat 
bine, însă pu(in emotiv." 
Nunweiller III, pe post 
bero, ne spune că acesta 
luat în nota lui bună, 
carul ziarului „Milliyet", 
exigent, le-a dat jucătorilor noș
tri următoarele calificative : 
Datcu o stea, Nunweiller — 
două, O. Popescu — trei stele. 
De menționat că în această par
tidă doar Numan a primit pa
tru stele, iar Ziya a fost notat 
cu trei stele. Așadar, Octavian 
Popescu a ]ucat ' **
de la Mersin.

După meci, însă, 
spune în finalul 
tavian Popescu a 
nice dureri la un genunchi și 
crede că are dezlipire de li
gamente. Ne solicită să-1 ru
găm pe dr. D. Tomescu să-și 
ascută bisturiul pentru o even
tuală operație, să sperăm, însă, 
că nu va fi cazul...

30.
am urcat In atac. Am 

o pasă de pe partea 
șl am primlt-o la timp. 
25 de metri; am șutat 
bucată șl portarul iu- 

Radulovlcl nu a putut

al ziarului. In 
a așternut pe 
necazurile șl

Despre 
de li- 
a evo- 
Croni- 
foarte

cel mal bine

după cum ne 
scrisorii, Oc- 
slmțit puter-

Prof. E. BUCA Constantin ALEXE

IN ETAPA a XII-a A DIVIZIEI C-23 DE EGALITATI!
Seria I

— Rarăul 
(2-0)
— Minerul 
0—1 (0—1) 

C.F.R.

Nicolina Iași 
Cîmpulung 6—0

Textila Buhuși 
Gura Humorului

Textila Botoșani
Pașcani 2—2 (0—1)

Minobrad Vatra Dornei — 
Penicilina Iași 1—0 (0—0)

Minerul Comănești — Fo- 
resta Fălticeni 3—2

Petrolul Molnești 
toria Roman 2—2

Letea Bacău — 
Dorohoi 3—0 (3—0)

(Corespondenți: V. Diaco- 
nescu, I. Vieru, T. Ungurea- 
nu, P. Spac, St. Costache, A.

(1-0)
— Vlc- 
(1-0) 
Fulgerul

I.
ii
11
12
11
11
10
10
11
11
12
11
11
11 4
10 3
11 3

Iancu).
2
3
4
4
3
3
3
4
5
6
6

Stolanovlci
1. Nicolina 

2—3. C.F.R. 
ă—3. Letea

4. Foresta F.
5. Minerul C.
6. Victoria
7. Textila Bt.
8. Petrolul M.
9. Minobrad

10. Rarăul
11. Minerul G.H.
12. Constr.
13. Penicilina
14. Textila Bh.
15. Fulgerul

Etapa viitoare : 
torul Piatra Neamț 
iul Moinești, Foresta Fălti
ceni — Nicolina Iași, C.F.R. 
Pașcani — Victoria Roman, 
Rarăul Cîmpulung — Mine
rul Comănești, Minerul Gura 
Humorului — Textila Boto
șani, Letea Bacău — Textila 
Buhuși, Fulgerul — 
Minobrad Vatra

3
2
2
3
1
2
1

28—11
21— 9
23—11
21—13
17—18
29—12
15—11
14—14
8-17

17—23
14—17

8 1
6 2
6 2
6 1
5
5
5
4
5
4
4
3 2 6 14—21

0 7 9—28
0 7 14—19
0 8 17—33

Construc- 
— Petro-

Dorohoi 
Dornei.

Seria a Il-a

a

1. U.M.T.
2. Minerul B.
3. Viet. Tg. J.
flb Victoria C. u 6 3 3 17—12 15s. Vulturii 19 6 2 4 34—18 14
s. Minerul L. 12 6 2 4 22—10 14
7. C.F.R. 12 5 3 4 25—15 13
8. Steagul 12 5 2 5 15—17 12
9. Electromotor 12 5 2 5 15—19 12

18. Eintral 12 5 2 5 14—26 12
11. Energetica 12 4 3 5 16—22 11
17. Minerul M. 12 5 0 7 12—14 10
13. Dunărea 12 4 1 7 23—23 9
14. Metalul 12 4 1 7 17—35 9
15. Unirea 12 3 2 7 13—24 8.
16. Progresul 12 1 3 8 14—32 5

Etapa viitoare Victoria

Chimistul Baia Mare — 
Topitorul Baia Mare 0—0

C.I.L, Gherla — Gloria Bis
trița 2—2 (1—0)

Bradul Vișeu — Foresta 
Năsăud 2—0 (0—0)

(Corespondenți : A. Verba, 
T. Prodan, M. Bonțoiu, Tr. 
Silaghi, V. Godja, R. Pop, A. 
Sabo și A. Ghilezan).

O imagine de la derbyul seriei a IV-a, dintre 
(0—2). Portarul Autobuzului intervine cu succes 
lor de la T.U.G.

echipele bucurețtene TJJ.G. Autobuzul
la unul din numeroasele atacuri ale jucdtorj- 

Foto :

Caransebeș — Minerul Boc
șa, Metalul Topleț — Victo
ria Tg. Jiu, Energetica Tr. 
Severin — U. M. Timișoara, 
Progresul Strehaia — Unirea 
Orșova, Minerul Lupeni — 
Vulturii textila Lugoj, Mine
rul Metru — C.F.R. Caranse
beș. Electromotor Timișoara 
— Steagul roșu Plenița, Du
nărea Calafat — Furnirul 
Deta. Topitorul Baia

Baia

1. Someșul 12 8 2 2 24— 8 18
2. C.I.L. Slghet 12 7 2 3 21—12 16
3. Gloria 12 6 3 3 28—12 15
4. Victoria 12 6 3 3 21—12 15
5. Constructorul 12 7 1 4 18—11 15
6. Dermata 12 6 2 4 19—11 14
7. Unirea 12 5 3 4 22—14 13
8. C.I.L. Gherla 12 5 3 4 16—13 13
9. Chimistul 12 4 3 5 16-16 11

10. Dinamo 12 3 4 5 11—15 10
11. Metalul 12 4 2 6 12—19 10
12. Bradul 12 5 0 7 10-25 10
13. Bihoreana 12 3 3 6 16—21 S
14. Dacia 12 2 5 5 10—23 9
15. Foresta 12 2 4 S 11—24 8
16. Topitorul 12 2 2 8 10—23 6

Etapa viitoare Foresta

Seria a Vl-a

Petrolul Berea — Locomo
tiva Adjud 3—2 (3—0)

Chimia Oraș Gh. Gheor
ghiu-Dej — Metalul Plopeni 
2—2 (1—2)

Gloria C.F.R. Galați — 
Metalul Buzău 4—2 (2—2)

Metalurgistul Brăila 
nirea Focșani 1—1 

S.U.T. Galați — 
Galați 2—3 (1—1)

Șoimii Buzău — 
Brăila 1—0 (0—0)

Petrolistul Boldești — 
Electronica Obor 0—0

Rulmentul Bîrlad — A.S.M. 
Tecuci 2—0 (1—0)

(Corespondenți : D. Marin, 
Gh. Grunzu, V. Ștcf&ncscu, 
D. Cristache, Șt. Victor, M. 
Dumitru, 
lomon).
1. Metalul
2. Șoimii
3. Ancora
4. Petrolistul
5. Electronica
6. Chimia
7. Metalul Bz.
8. Rulmentul
9. A.S.M.

10. Gloria C.F.R.
11. Metalurgistul
12. Unirea
13. S.U.T.
14. Locomotiva
15. Dunărea
16. Petrolul

— Șoimii Buzău, Metalul 
Buzău — Petrolistul Boldești, 
Electronica Obor — Gloria 
C.F.R. Galați, Metalul Plo- 
peni — Rulmentul Bîrlad, 
Locomotiva Adjud — Chimia 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej.

Seria a IlI-a

N.

p.

T. Constanța.

u- 
(1-1) 
Ancora

Dunărea

Dinei și L. So-

Cimentul Medgidia — Del
ta Tulcea 1—1 (1—0).

Petrolul Videle — I.M.U. 
Medgidia 0—1 (0—0)

Mașini unelte București — 
Tehnometal București 2—3 
(2-1)

Electrica Constanța — Uni
rea Mînăstirea I—1 (1—0)

Laromet București — -Vo
ința București 6—1 (3—1)

Celuloza Călărași — Olim
pia Giurgiu 4—1 (3—0)

Marina Mangalia — Ș. N. 
Oltenița 1—1 (1—0)

I.C.A.B. Arcuda — I.T.C. 
Constanța 2—0

(Corespondenți : R. Avram,

Oltenița — I.
omologat cu 0—3, in urma 
neasigurării terenului de joc 
de către echipa gazdă.

Etapa viitoare : I. T. Con
stanța — Laromet București, 
Delta Tulcea — Marina Man
galia, I.M.U. Medgidia — 
I.C.A.B. Arcuda, Ș. N. Olte
nița — Mașini unelte Bucu
rești, Unirea Mînăstirea — 
Cimentul Medgidia, Tehno- 
metal București — Olimpia 
Giurgiu, Petrolul Videle — 
Electrica Constanța, Voința 
București 
rași.

Celuloza Călă-

Seria a IV-a
Bușteni

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

27— 1 
18— 8 
22—11
15— 6
26— »
18—14
20—16
17— 28
18— 14
14— 15

8—13
15— 23

8— 15
10—22
11—26
9— 31

18 
17 
16
14 
ÎS
15 
13
13 
12 
12 
12 
10

8 
6
3
4

Etapa viitoare : A.S.M. Te
cuci — Dunărea Brăila, U- 
nirea Focșani — Petrolul 
Berea, Metalurgistul Brăila 
Ancora Galați, S.U.T. Galați

fost inclus

V, Pancu, O. Guțu., C. Popa,
D. 
I.

Diaconescu, I. 
Ciobotă).

Achim și

1. Celuloza 12 8 2 2 18— 8 18
2. I.M.U.M. 12 5 S 2 11— 6 15
3. Tehnometal 12 6 2 4 20—12 14
4. Delta 12 5 4 3 19—13 14
5. Laromet 12 6 2 4 20—16 14
6. Cimentul 12 5 4 3 11—10 14
7. Unirea 12 5 3 4 19—18 13
8. Electrica 12 6 1 5 11—11 13
9. S.N.O. 12 3 5 4 12—12 11

10. I.T.C. 12 4 3 5 12—14 11
11. Mașini 12 4 2 6 19—16 10
12. Olimpia 12 3 4 5 12—15 10
13. Petrolul 12 4 2 6 11—17 10
14. Voința 12 2 6 4 14—21 10
15. Marina 12 3 2 7 16—17 8
16. Arcuda 12 3 1 8 15—34 7

aîn clasament
și rezultatul meciului Ș. N.

Caraimanul
I.R.A. Cimpina 1—1 (1—1)

Progresul Balș — Dacia 
Pitești 0—0

Chimia Turnu Măgurele — 
Carpați Sinaia 2—2 (6—1)

Comerțul Alexandria — 
Unirea Cîmpulung Muscel 
2—2 (1—1)

T.U.G. București — Auto
buzul București 0—2 (0—0)

Petrolul Tîrgoviște — Pra
hova Ploiești 1—1 (1—0)

Flacăra roșie București — 
Sirena București 0—0

Progresul Corabia — Uni
rea Drăgășani 3—1 (0—1)

(Corespondenți : V. 
cea, D. Paraschiv, D. 
M. Bizon, T. Năstasc, 
vanu, P. Peană și C.
1. Autobuzul
2. Comerțul
3. Caraimanul
4. T.U.G.
i.

Zbar- 
Gruia, 
M. A- 
Fiiip).

12 9 2 1 24— 7
12 8 1 3 20—15
12 5 6 1 20—10
12 7 2 3 22—13
Uiți IfcU

20
17
16
16
U

T. NÂSTASE
4 I.R A. 12 T 1 3 15—12 18
7. Chimia 12 5 3 4 1»—12 13
t. Flacăra 11 4 4 4 12— 9 12
S. Sirena 12 3 6 3 11—11 12

11. Prahova 12 3 4 5 18—16 ie
ll.Progresui C- 11 2 6 4 13—28 18
11. Unirea D. 12 4 8 8 14—21 1
13 Unirea C. 12 2 4 4 16—24 1
14. Progresul B 12 2 3 7 7—22 7
15. Petrol ul 12 1 4 7 19-28 6
14. Dacia 13 3 1 9 8—27 S

Etapa viitoare : Prahova
Ploiești — Unirea Drăgășani, 
Unirea Cîmpulung Muscel — 
T.U.G. ~ ~
Balș — Caraimanul Bușteni, 
Carpați Sinaia — Flacăra ro
șie București, I.RA Cimpina 
— Chimia Tr. Măgurele, Au
tobuzul București — Progre
sul Corabia, Dacia Pitești — 
Comerțul Alexandria. Sirena 
București — Petrolul Tîrgo- 
viște.

București, Progresul

Seria a V-a
Minerul Lupeni — Pro

gresul Strehaia 2—0 (1—0)
Vulturii textila Lugoj — 

Electromotor Timișoara 3—0 
(l—0)

Unirea Orșova — Steagul 
roșu Plenița 2—1 (1—1)

Minerul Bocșa — Minerul 
Motru 2—1 (1—0)

C.F-R. Caransebeș — Ener
getica Tr. Severin 2—1 (1—0)

Victoria Tg. Jiu — Du
nărea Calafat 2—0 (2—0)

U M. Timișoara — Meta
lul Topleț 4—0 (1—0)

Furnirul Deta — Victoria 
Caransebeș 0—0

(Corespondenți : I. Cotescu, 
C. Olaru, I. lacob, T, Isac, 
M. Mutașeu, V. Digulcscu, 
Șt. Marton).

Soda Ocna Mureș — Mine
rul Baia de Arieș 3—1 (1—1)

Minaur Zlatna — A.S.A. 
Sibiu 5—0 (2—0)

Mureșul Deva — Victoria 
Călan 3—0 (1—0)

Știința Petroșani — Arieșul 
Cîmpia Turzii 1—1 (1—0)

Tehnofrig Cluj — 
Brad 2—0 (0—0)

Metalul Aiud — 
Turda 2—0 (2—0)

Industria sîrmei 
Turzii — Minerul 
0—0

Independența Sibiu 
nerul Teliuc 2—0 (1—0)

(Corespondenți : Gh. Tău- 
tan, N. Băișan, I. Simion, I. 
Zamora, I. Munteanu, I. Șo- 
mogyi, L, Donciu și I. Ilie).

Năsăud
Mare, Constructorul
Mare — C.I.L. Sighetul Mar- 
mației, Dacia Oradea — C.I.L. 
Gherla, Metalul Salonta — 
Bradul Vișeu. Dermata Cluj
— Someșul Satu Mare, Chi
mistul Baia Mare — Dinamo 
Zalău, Gloria Bistrița — Uni
rea Dej, Bihoreana Marghita
— Victoria Cărei.

Aurul

Arieșul

Cîmpia 
Ghelar

— Mi-

1. Minaur 12 8 2 2 24— 6 18
2. Arieșul T. 12 6 4 2 12— 6 16
3. Metalul 12 5 4 3 17— 5 14
4. Mureșul 12 5 4 3 18—13 14
5. Minerul G. 12 5 4 3 13— 9 14
6. Soda 12 6 1 5 16—17 13
7. Ind. sîrmei 12 5 2 5 13—10 12
8. Arieșul C.T. 12 5 2 5 16—13 12
9. Independența 12 5 2 5 11—14 12

10. Știința 12 4 3 5 11—11 11
11. Aurul 12 5 1 6 13—20 11
12. Victoria 12 4 2 6 15—20 10
13. Minerul T. 12 4 2 6 11—17 10
14. Tehnofrig 12 4 1 7 7—15 9
15. A.S.A. Sibiu 12 3 2 7 8—18 8
16. Minerul B.A. 12 3 2 7 11—22 8

Etapa viitoare Minerul
Ghelar 
Victoria 
troșani, 
Minaur

— Tehnofrig Cluj, 
Călan — Știința Pe- 
Arieșul Turda — 

Zlatna, Aurul Brad 
— Independența Sibiu, Mi
nerul Baia de Arieș — In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii, 
Minerul Teliuc — Soda Ocna 
Mureș, A.S.A. Sibiu — Me
talul Aiud, Arieșul Cîmpia 
Turzii — Mureșul Deva.

Seria a Vil a
Someșul Satu Mare — Bi

horeana Marghita 7—0 (3—0)
Unirea Dej — Constructo

rul Baia Mare 2—0 (1—0)
Dinamo Zalău — Dacia O- 

radea 2—2 (1—2)
Victoria Cărei — Metalul 

Salonta 1—1 (0—0)
C.I.L. Sighetul Marmației

— Dermata Cluj 2—1 (2—0)

i

Seria a VlII-a
Gheorghe — Co-Oltul Sf.

lorom Codlea 3—2 (1—1)
Vitrometan Mediaș — Mi

nerul Bălan 1—1 (1—1)
Tractorul

tul Reghin
Metalul

Chimica 
(0-0)

Viitorul
Torpedo Zărnești 0—0

Lemnarul Odorheiul Se
cuiesc — Carpați Brașov 
5—2 (2—0)

Chimia Orașul Victoria — 
Unirea Cristuru Secuiesc 
2—1 (1—0)

Medicina Tg. Mureș —
Chimia Făgăraș 2—6 (2—3)

(Corespondenți : Gh. Brio- 
tă, Z. Rîșnoveanu, T. Maniu, 
M. Faliciu, L. Karda, A. Pia-

Brașov — Avin- 
5—1 (3—0) 

Copșa Mică — 
Tîrnăveni 2—4

Gheorghieni

loga, E. Aslan Și S Albu).
1. Tractorul 12 9 1 2 33— 4 19
2. Oltul 12 9 1 2 28—11 19
3. Chimia F. 12 8 1 3 29—11 17
4. Colorom 12 8 1 3 22—13 17
5. Lemnarul 12 8 0 4 33—17 166. Chimia V. 12 6 1 5 18—18 13
7. Metalul 12 5 2 5 23—] 6 128. Chimica 12 6 0 6 20—20 12
9. Minerul 12 5 2 5 18—21 12

10. Carpați 12 3 4 5 12—16 10
11. Torpedo 12 3 3 3 19—16 9
12. Vitrometan 12 3 3 6 16—24 913. Unirea 12 3 2 7 13—25 8
14. Avîntul 12 3 2 7 13—28 8
15. Viitorul 12 3 2 7 8—30 8
16. Medicina 12 0 3 9 9—39 3

Etapa viitoare Chimica
Tîrnăveni — Tractorul Bra
șov, Avîntul Reghin — Medi
cina Tg. Mureș, Colorom 
Codlea — Viitorul Gheor
ghieni, Torpedo Zărnești — 
Chimia Orașul Victoria, Car- 
pați Brașov — Chimia Făgă
raș, Minerul Bălan — Oltul 
Sf. Gheorghe, Lemnarul O- 
dorheiul Secuiesc — Metalul 
Copșa Mică, Unirea Cristuru 
Secuiesc — Vitrometan Me
dia;



UN EXAMEN A TRECUT
SĂ-L PREGĂTIM PE URMĂTORUL!

Așa cum am mai arătat, pe 
scurt, și în cronica partidei, 
confruntarea dintre reprezen
tativele secunde de rugby ale 
României și Franței s-a do
vedit deosebit de utilă (după 
cum au afirmat specialiștii 
francezi prezenți la București, 
chiar și pentru oaspeți). E- 
vident, problemele selecțione
rilor francezi, în general ale 
echipelor cocoșului galic, nu 
au în principiu nici un mo
tiv pentru a constitui obiec
tul rîndurilor de față. Vom 
aminti, însă, în treacăt că 
tocmai cfeditul acordat de 
oaspeți testului de duminică 
ca și consecințele pe care le 
va avea în ce privește de
semnarea reprezentativei fran
ceze pentru apropiatul sezon, 
opnstituie o apreciere favo
rabilă, de loc gratuită, la a- 
dresa noastră. într-adevăr, 
este din nou cazul s-o spu
nem, selecționata secundă de 
rugby a României are certe 
posibilități de a deveni o pre
zență în rugbyul internațio
nal și, fapt încă mai impor
tant, de a furniza, la căpă
tui unei pregătiri în 
cludem și un rodaj 
rios, nume noi pentru 
prim al țării.

Interesantul meci 
stadionul Dinamo 
scutit însă nici de 
carențelor. Circumstanța mult 
atenuantă pe care o invocăm, 
totuși, este aceea că lipsurile 
(cu o singură excepție, asupra 
căreia vom reveni) nu sînt 
imputabile pregătirii acestui 
lot secund, ci constituie tră
sături caracteristice rugbyului 
nostru, consecințe ale unei fi
rave baze de mase, ale neîn
țelegerii cu care este în multe 
locuri privit sportul cu ba
lonul oval, ale unei incom
plete și cîteodată chiar defec
tuoase pregătiri la echipele 
de club. Dar, pentru moment 
(in cazul de față) esențialul 
este clarificat și râmîne, așa 
cum arătam în încheierea pri
melor comentarii, ca cei In 
drept (și in... datorie) să pro
cedeze în consecință.

Am amintit de o excepție în 
ce privește defecțiunile ară
tate pe teren. Este vorba de 
pregătirea fizică, fapt destul 
de ciudat, pentru că, știut 
este, rugbyul românesc și-a 
ciștigat primele galoane (in 
principal), cu ajutorul ei. E- 
xistă și explicația bazată pe 
diferența (defavorabilă româ
nilor) de gabarit, care a o-

care in- 
mai se- 
„XV“-Ie

de pe 
nu ne-a 

etalarea

bligat în primul rînd 
tarea, apoi, desigur, și 
dinapoi, să depună eforturi 
neobișnuite, ale căror reper
cusiuni au apărut, fatal, toc
mai în momentele în care 
orientarea tactică a francezi
lor găsise „cheia raiului" și 
presiunea exercitată de ei a- 
tinsese punctul culminant. 
Dar toate acestea nu trebuie 
să constituie un prea mare 
motiv de nemulțumire: lec
ția este extrem de utilă, și, 
oricum, pregătirea fizică este 
mai ușor remediabilă.

Mai greu remediabile ni se 
par (și prin vechimea consi
derabilă pe care o au) lipsu
rile ținînd de pregătirea teh
nică. E păcat de fantastica 
muncă pe care o depun ‘cei 
chemați să asig-ire posesia 
balonului, dacă cei care tre
buie să finalizeze acțiunea e- 
șuează, cu o regularitate dem
nă de o cauză mai bună. în 
ultimele clipe ale faaei. A- 
tacuri foarte frumos construi
te, la care participă în mod 
remarcabil 10—12 jucători,
sînt prea adesea ratate de 

cu 
a- 
ca 
în

înain- 
liniile

IN „C.C.E.“ LA HANDBAL
La sfîrșitul săptămînii tre

cute s-au desfășurat noi în
tâlniri contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la 
handbal masculin. Două me- 
ciuri-retur au desemnat pe 
cei calificați în sferturile de 
finală ale competiției. La Ber
lin, echipa locală Dynamo a 
dispus cu 25—15 (12—7) de 
B.S.I. Bergen (Norvegia). La 
Haga, echipă sovietică Kun- 
țevo a cîștigat cu 30—20 
(14—8) în fața Sittardiei.

în primul lor joc din ca
drul
s-au întîlnit la Niirnberg, e- 
chipele Maccabi Hărăzim 
(Israel) și H.C. Nurnberg. 
Handbalistele vest-germane 
au cîștigat cu 30—4 (14—1).

ceilalți 2—3, iar partida 
Franța B nu ne-a scutit de 
semenea exemple. E păcat 
acțiuni tactice care pun 
vădită dificultate (ba chiar 
duc uneori în situația de... 
mat) o formație ca aceea pre
zentată de oaspeți să fie știr
bite din cauza unor lipsuri 
devenite nescuzabile. Avem 
chiar impresia că principii 
de bază sînt neglijate in 
munca de instruire de la clu
buri. Or. ele nu pot fi însu
șite în scurtele perioade de 
pregătire în comun în cadrul 
lotului ! încercarea reușită 
de Drăgulescu (în treacăt fie 
spus, el acum are loc in lo
tul prim) constituie un exem
plu tipic de rezolvare fericită 
ca urmare a sesizării unei 
greșeli: neincadrat, purtăto
rul de balon a aruncat pri
viri disperate în dreapta ți 
în stingă, a văzut că numai 
de unul singur poate face 
ceva și._ a pornit, impetuos, 
la drum, surprinzînd ți de
pășind spectaculos, de-a lun
gul a circa 40 metri, mai 
bine de jumătate din apăra
rea oaspeților. O glumă dulce- 
amară din tribune : dacă era 
ajutat, poate chiar că eșua— 

Fără a face o analiză a- 
mănunțită a comportamentu
lui tuturor jucătorilor români, 
vom arăta, pe scurt, care 
credem că sint cei ce au în
dreptățit sută la sută spe
ranțele puse în ei și trebuie 
urmăriți cu mai mare aten
ție pe viitor. Linia I a re
zistat aproape eroic unei pre
siuni permanente, Incit Dră-

competiției feminine,

HANDBALISTII NOȘTRI 
JUNIORI ÎNVINȘI 

ÎN R.D. GERMANĂ
BERLIN. 10 (Agerpres). — 

Echipele de handbal juniori 
ale României, care întreprind 
în prezent un turneu în RD. 
Germană, au jucat la Aue 
și Leipzig cu selecționatele 
similare ale țării gazdă. în 
toate cele trei partide dispu
tate pînă acum, 
venit gazdelor : 
și 10—7 (3—3) 
15—9 (8—3) la
doua întîlnire dintre echipele 
masculine se va desfășura la 
Potsdam.

victoria a re- 
11—5 (5—3) 
la feminin ; 
masculin. Ă

gulescu și talonerul Mircea 
(căruia nu i se poate imputa 
nici o pierdere de balon), 
pînă la un punct și Ciornei 
(parcă puțin tributar lungii. 
indisponibilități), au locul asi
gurat în continuare. Linia a 
Il-a h avut de făcut față -mor 
adversari de talie, fără exa
gerare, mondială și ca atare 
nu putem considera conclu
dentă evoluția lui Dărăban 
și Postolache (primul rămîne 
însă, oricum, util lotului A). 
Din linia a III-a doar Fugigi 
nu s-a lăsat impresionat (și 
dominat) de oaspeți, iar pre
zența (și activitatea...) lui 
Carrere nu reprezintă decît 
încă un argument pentru lua
rea lui în evidență. Perechea 
de mijlocași (cu mențiune în 
plus pentru Mateescu) și-a 
făcut datoria, Giugiuc dove
dind din nou că acționează 
oportun. Ne-a mai plăcut Pe
ter (cu rezerve în atac, dar 
excelent în apărare), pentru 
ceilalți — Sabău. Călărașu și. 
mai ales. Braga — testuri 
suplimentare sînt însă de ri
goare. In sfîrșit, fundașul Ma
rinescu candidează, justificat, 
la locul în echipa pentru con
fruntarea de la Tarbes. Nu 
este exclus ca însemnările 
merituoșilor antrenori Petre 
Cosmănescu și Alexandru Pa- 
loșanu (care au avut de în
fruntat numeroase greutăți 
pînă a pune pe picioare un 
..XV* trebuind să facă față 
unui examen fără precedent 
din punctul de vedere al di
ficultății) să prezinte unele 
deosebiri de vederi cu rîndu- 
rile de ma: sus, dar, in an
samblu. concluziile nu pot fi 
prea mult diferite.

Dacă. în aparent contrast cu 
comentariile la modul gene
ral favorabile, s-au amintit 
aici mai mult părțile nega
tive, aceasta nu înseamnă că 
nu apreciem cum se cuvine 
munca depusă. Este însă de 
stringentă actualitate folosirea 
învățămintelor trase după a- 
cest sever examen!

G. RUSSU-ȘIRIANU

TUR DE ORIZONT PUGILISTIC
♦ Boxerii profesioniști sînt expuși la mari pericole — constată 

Ordinul medicilor londonezi • Cassius Clay ca și marele lui
rival Frazier au preferat ringului scena • Pugiliștii italieni
privesc cu optimism, spre Munchen —'70 l® Verdict contestat 

in meciul lui Fullmer
BOXUL PROFESIONIST, 

așa cum este reglementat ac
tualmente, poate avea urmări 
dăunătoare asupra sistemului 
nervos al sportivilor care îi 
practică pricinuind, în anu
mite cazuri, chiar și leziuni 
ale creierului, cu consecințe 
grave.

Iată ce afirmă — în rezu
mat — un document dat pu
blicității de Ordinul medici
lor din Londra, care a pri
mit din partea guvernului 
însărcinarea să stabilească, 
pe baza unui amplu studiu 
clinic și științific, pericolele 
întîmpinate pe ring de bo
xerii profesioniști.

Studiul medicilor londo
nezi. efectuat asupra a 224 
de pugiliști din Anglia, arată 
că un boxer din șase a su
ferit leziuni 
în 13 cazuri 
dat cu un 
invaliditate.

După cum afirmă 
Rosenheim, președintele Or
dinului medicilor londonezi, 
acest procent ridicat impune 
o intervenție a autorităților, 
pentru a da boxului profe
sionist o nouă reglementare 
în care să se țină seama, cu 
toată seriozitatea, de apăra
rea sănătății celor ce-1 prac
tică.

Realizatorii acestui studiu 
au subliniat faptul că actua
lul regulament permite ca 
multe meciuri să se dispute 
fără un control medical adec
vat al celor ce urcă pe ring.

în concluzie, ei au propus : 
1) Orice meci de box să fie 
strict controlat de un orga
nism care să-și asume întrea
ga răspundere în ceea ce pri
vește starea sănătății comba
tanților ; 2) Rezultatele obser
vațiilor clinice făcute asupra

cerebrale și că 
acestea 
anumit

s-au sol- 
grad de

sir Max

CUPLUL IIRIAC-NASTASE

DE LA PARIS
• PERECHEA ROMANA A ELIMINAT PE DRYSDALE — TAYLOR

PARIS, 10 
Cuplul român 
Tli^ 
sein 
oarba ți din cadrul turneului 
internațional „Open" de tenis 
care se desfășoară în prezent 
în sala Pierre de Coubertin 
din Paris. în sferturile de fi
nală ale probei, perechea ro- 
mână a eliminat în două se
turi : 6—4, 6—4 puternicul 
cuplu de profesioniști Cliff 
Drysdale (Republica Sud- 
Africană) — Roger Taylor 
(Anglia).

într-o altă partidă de du- 
Buchholz (S.U.A.)

(Agerpres). — 
Ion Tiriac — 

Năstase s-a calificat în 
ifinaiele probei de dublu

Moore (R.S.A.) au întrecut cu 
4—6, 6—3, 8—6 pe Barthes 
(Franța) — Pilici (Iugosla
via).

Finala probei de simplu 
masculin se va disputa între 
olandezul Tom Okker și a- 
mericanul Earl 
Confirmînd forma 
acest sezon, Okker 
nat în semifinale
6—3, 6—3 pe redutabilul ju
cător profesionist australian 
Tony Roche. în cealaltă semi
finală, Buchholz a dispus cu 
9—7, 6—1, 4—6, 6—3 de com
patriotul său Marty Riessen.

Buchholz, 
bună din 
l-a elimi- 
cu 6—2,

f.C SANIOS Șl SW PAULO

IA IGALIIAH
campionatul brazilian 

Santos a terminat la e- 
1—1 cu Sao Paulo.

în 
F. C. 
galitate : 
Meciul s-a djsputat pe/ un te
ren desfundat de ploaie. Pele 
nu a dat randamentul obiș
nuit. Spectatorii așteptau ca 
Pele să înscrie și să se apro
pie de cifra de 1000 de goluri. 
Pentru a ajunge la această 
cifră Pele mai are de marcat 
4 puncte.

BENFICA SI REAL MADRIDă

ÎNVINSE
în derbiul etapei a 7-a a 

campionatului portughez de fot
bal Sporting Lisabona a invins 
cu scorul de 1—0 formația Ben
fica Lisabona. Alte rezultate : 
Belenenses—C.U.F. 2—0 ; To- 
mar—Barreirense 2—2 ; Setu- 
bal—F.C. Porto 5—0 ; Varzim— 
Braga 2—1 ; Leixoes—Acade
mica 1—0 : Boavista—Guima
raes 1—1. In clasament conti
nuă să conducă Sporting cu 
13 puncte, urmată 
— 10 p, Varzim 9

★
După 9 etape, 

clasamentului 
spaniol de fotbal se află e- 
chipele Atletico Bilbao și At
letico Madrid cu cîte 14 p.

Formația 
cupă locul 3 
a 9-a, Real 
în deplasare

de Benfica 
P-

în fruntea 
campionatului

Real Madrid o- 
cu 13 p. în etapa 
Madrid a 
cu scorul

pierdut 
de 0-1

ALTE

CLAY, fostul 
mondial la catego- 
se află actualmente 
pregătirilor. Nu a 
pe ring, d a debu- 
pe scena unui tea-

CASSIUS 
campion 
ria grea, 
în febra 
reintrării 
tulul său
tru de pe Broadway. El ur
mează să interpreteze patru 
cîntece într-o comedie muzi
cală a cărei premieră urmea
ză să aibă loc la 2 decem
brie.

întrebat de un ziarist dacă 
va abandona ringul în fa
voarea scenei. Clay a repli
cat : „Nici nu mă g îndese! 
Continui chiar să mă antsa-

el — pentru mojnent — mu
ticii El și-a și făcut debutul 
acum o lună de zile, într-un 
local de noapte din Philadel
phia în fruntea unei orchestre 
de muzică pop. în ceea ce 
privește ringul, Frazier a a- 
firmat că nu-1 va părăsi pînă 
în 107L

/

O fază din meciul Atletico Madrid — Elche (4—1). In mijloc, înaintașul central Garate 
(Atletico) și in dreapta Leczano (Elche)

Telefoto i U.P.I.-AGERPBES

formației Sevilla, iar 
Bilbao a întrecut cu 
Las Palmas. Alte re- 
Sabadell—Coruna 1-0;

In fața
Atletico
3—0 pe 
zultate :
Valencia—Barcelona 0—0 ; Cel- 
ta Vigo—Saragossa 1—0 ; Real 
Sociedad—Pontevedra 
Atletico Madrid—Elche

2-i ;
4-1.

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA. — în 

a 15-a : Slovan Bratislava 
vins cu l—o pe Jednota Trencin, 
iar Spartak Trnava a dispus cu 

de 3—2 de formația 
Kosice. Alte rezultate :

etapa 
a In-

urmată42 p,
Ferencvaros-

A IOST ULTIMA „CUPA INTERCONIINENTALA»?

scorul 
V.S.S. 
Sparta Praga-Dukla Praga 0—3 ; 
T. E. Gotwaldow—Bohemians
Praga 1—0 ; Lokomotiv Kosice— 
Tatran Preșov 0—1 ; SKLO Uni
on Teplice—Inter Bratislava 0-0; 
SONP Kladno—Banik Ostrava 0-0. 
In clasament : Slovan Bratislava 
22 p. Spartak Trnava 21 
ter Bratislava

UNGARIA. — In etapa 
liderul ’ - - ■
Dozsa, 
(1—1), 
Eto Gydr. Alte rezultate : 
sas—Szombathely 0—0 ;
banya—Csepel 1—1 ; “
ros—Komlo 1—1 ; 1
5—1 ; Pecs—Honved 1—2 ;
Diosgyâr— Egyetărtăs 1—1. Pe 
primul loc în clasament se află

19 p.
p. In-

clasamentului, 
a terminat I 
în deplasare, 

Alte

a 26-a 
Uj pești 

la egalitate 
, cu Raba 

Va- 
Tata- 

Ferencva- 
M.T.K.—Eger

Ujpesti Dozsa cu 
de Honved—39 p, 
38 p. etc.

AUSTRIA. Etapa
tria Salzburg—Rapid Viena 2—1: 

Linz—Admira Vlena 2-0 ; 
Viena—Austria Klagen- 

Wacker Innsbruck— 
; F.C. Dornbirn- 
Austria Vlena— 
Conduce Wiener 

18 p, urmată de 
17 p etc.
— Etapa a 12-a: 

Belgrad—O.F.K. Beo-
1— 1 ; Radnicki. Niș—Bor 
Vojvodina Novi Sad—Ma-

3—2 ; Dinamb Zagreb—
2— 2 ; Olimpia Ljubljana— 

1—0 : Sloboda Tuzla—

A.S.K. 
Wacker 
furt 1—1 ;
Voest Ldnz 5—0 
Wattens 1—1 ;
Eisenstadt 1—0. 
Sport Club cu 
Austria Vlena

IUGOSLAVIA.
Partizan 
grad 
2—1 ;
ribor 
Velez
Zagreb 1—0 : oiuuuua ± uzi«— 
Celik 1—0 ; Radnicki Kraguevaț- 
Steaua Roșie Belgrad 0—1 ; Ze- 
lezniciar—Vardar 1—0. In cla
sament conduc formațiile Steaua 
Roșie șl Zelezniciar cu cite 18 p. 
urmate de Radnicki Niș—17 p.

S Se impune modificarea regulamentului ® F.I.F.A. preconi 
zează : 6 echipe in turneul final — teren neutru.,.

își atinge scopul Cupa inter
continentală 1 își . merită a- 
ceastă competiție supranumele 
de campionat mondial al echi
pelor de club ? Iată numai 
două întrebări, pe care acum, 
mai mult decît oricînd — după 
desfășurarea celor 10 ediții — 
și le pun iubitorii fotbalului, 
așteptând răspunsul cuvenit din 
partea forului suprem.

Fără îndoială că utilitatea 
acestei întreceri, care opune 
ciștigătoarea C.C.E. și cea a 
Cupei Americii de Sud, este 
azi și mai mult pusă sub sem
nul întrebării, deoarece ulti
mele finale au oferit epilo
guri regretabile, care au pătat 
în mod rușinos spiritul de 
fair-play.

Să recapitulăm. In 1967, la 
meciul dintre Racing Buenos 
Aires — Celtic Glasgow, desJ 
fășurat în capitala Argentinei, 
portarul scoțian Simpson a

părăsit terenul cu capul «part 
de pietrele spectatorilor 1 în 
1968, meciul dintre Estudian- 
tes La Plata șl Manchester 
United a constituit un vot de 
blam adus sportului-rege, vic
timele fiind jucătorii englezi. 
De atunci, Manchester United 
a rupt orice relații sportive cu 
echipele argentiniene 1 Șl iată 
că paharul cu venin s-a um
plut In acest an, la meciurile 
finale dintre Estudianțes și 
Milan. Observatorii F.I.F.A. — 
francezul Chiarisoli la Milano 
și bolivianul Prada la Buenos 
Aires — au raportat forului 
suprem că întîlnirile au fost 
mai mult 
sau corrida' ___  .___
fost un masacru odios"'— 
încheiat informările cei 
observatori ai F.I.F.A.

Pe adresa F.I.F.A. au 
numeroase telegrame cu 
unic conținut :

„lupte libere, judo, 
." decît fotbal. „A 

și-au 
doi

sosit 
acest 

„Opriți masa-

A'iparul I.P. „Informația", str. ttâezoianu tu. 28—U. BușiUMti

.4 venit și rlndul Iui Griffith să îngenuncheze pe ring! I ostul 
campion mondial al semimijlociilor a ajuns in aceas’i pate
tică postură in meciul cu Napoles, actualul deținător al titlului

boxerilor să fie păstrate și 
confruntate la fiecare nou 
control medical.

Relatînd rezultatele acestui 
studiu, ziarele engleze reco
mandă nu numai federației 
de specialitate, dar și autori
tăților guvernamentale să 
mediteze serios asupra viito
rului boxului profesionist.

nez, căci 
mai avea 
tre corzi-'.

Marea • dorință a lui Clay 
este să-l întîlnească pe Joe 
Frazier pentru „a-i da o co
recție".

Interesant este, însă, fap
tul că Frazier a atîmat mă
nușile în cui dedicîndu-se și

sint sigur că voi 
ocazia să apar in-

★
RECENTUL TURNEU în 

America de Nord al repre
zentativei italiene de box a- 
mator a fost plin de satis
facții pentru tinerii „azzuri" 
și pentru mentorii lor, Rea 
și Poggi. în S.U.A. și în Ca
nada, pugiliștii peninsulari au 
cules o serie de victorii Pare 
l-au determinat pe Natale 
Rea să afirme că „se poate 
privi liniștit spre Munchen 
(n.n. gazda viitoarei ediții a 
J.O.) mai ales dacă această 
echipă va continua să se an
treneze și pe viitor cu aceeași 
aeriozitaie".

De reținut că cea mai bună 
impresie au lăsat-o Grasso și 
Facchinetti, doi pugiliști cu- 
noscuți și publicului nostru 
de la ultima ediție a Campio
natelor europene.

La rindul său, președintele 
Comisiei pentru amatori, Ro- 
manini a stabilit 
important pentru 
reprezentative A, 
fel de bune".

★
ÎN CADRUL unei reuniuni 

de la Cleveland, cunoscutul 
mijlociu Don Fullmer a fost 
declarat învins la puncte în 
meciul cu Doyle Baird, des
fășurat pe parcursul a 10 re
prize. După cum anunță pre
sa de specialitate din dife
rite țări, situația în ring ar 
fi fost favorabilă lui Full
mer, fapt pentru care mana
gerul acestuia a cerut 
obținut să se deschidă 
chetă în legătură cu 
cierea juriului.

Recentul învingător : 
mutului semi-mijlociu 
Griffith, mexicanul Jose Na
poles (supranumit „Mante- 
quilla" ceea ce în spaniolă 
înseamnă „unt"), își va apăra 
titlul de campion mondial la 
Los Angeles, orașul în care 
a cucerit de la Griffith acest 
titlu. Adversarul său va fi 
Ernie Lopez (S.U.A.), iar în
tâlnirea va avea loc la 13 
februarie 1970.

un obiectiv
1972 : „trei
B și C la

și a 
o an- 
apre-

al te- 
Emiie

IN 1970

VOMAVEA UN CAMPION MONDIAL DE TENIS?
Amănunte asupra recentelor propuneri făcute de JACK KRAMER. relativ la desemnarea oficială

a tenismanului nr. 1 al anului
Kramer, schemă care le-ar 
asigura un și mai mare pres
tigiu.

Pe da altă .parte, Insă, în 
duda primirii favorabile ce 
1 s-a făcut, 'planul Iul Kra
mer ridică șl un număr de 
considerabile dificultăți. Este 
vorba de controversele ce se 
vor isca In momentul în care 
vor fi selecționate turneele 
ce urmează să fie incluse în 
circuitul competițional mon
dial, cînd se vor discuta da-* 
■lflcarea fiecărui turneu și 
punctele ce i se vor acorda 
etc. Punerea pe picioare a 
unul asemenea sistem va ne
cesita o cooperare strinsăîn- ' 
tre principalele organizații 
internaționale de tenis, co
operare care de multe ori a 
lăsat de dorit.

în cazul unei reușite, to
tuși, 1970 va vedea startul 
unui nou sistem oompelițio- 
nal capabil să dea un plus 
de atractivi tata marilor eve
nimente ale tenisului mon
dial.

sens au 
oficial de

Propuneri în acest 
fost făcute în mod 
Jack Kramer, fost ciștigător 
al Wimbledon-ului (1947) și 
celebru impresar în tenisul 
profesionist. în cazul în care 
comitetul nou înființat de 
F.I.L.T. își va da avizul fa
vorabil, 
tiție va 
începere 
1970.

în ce 
lui Kramer ? Ziarul britanic 
TIMES, sub semnătura co
mentatorului său de speciali
tate Rex Bellamy, ca șl zia
rul american INTERNATIO
NAL HERALD TRIBUNE, în
tr-o amplă relatare a agen
ției REUTER, publică detalii 
interesante privind acesta 
propuneri.

Jack Kramer sugerează, 
de fapt, crearea unei scheme 
internaționale de turnee pe 
baza cărora să se poată de
cerna anual titlul de cam
pion mondial — după mode
lul sistemului competițional 
existent în automobilism. Re
zultatele obținute de preten- 
denții la titlu în campiona
tele internaționale ale Aus
traliei, Franței, Angliei, Sta
telor Unite și la alte turnee 
majore vor fi calculate pe 
baza unui anumit punctaj în 
funcție de tăria fiecărui tur
neu, de premiile acordate, de 
prestigiul concursului etc. în 
funcție de acești factori, pri
mele locuri la flecare din a- 
ceste turnee vor primi un a- 
numit punctaj, jucătorul care 
obține cel mal mare număr 
de puncte devenind cel mai 
bun tenisman al anului. Din 
toate premiile acordate la 
turnee ar urma să se creeze 
un fond anual de circa 
230 000 dolari, pentru a servi 
la premierea primilor 24 de 
jucători din clasament, locu
lui I urmînd să-i revină 
50 000 dolari.

Propunerile 
te cu Interes 
de tenis din 
Anglia, Italia, 
ța, Australia etc. Comitetele 
de organizare ale unor mari 
competiții tradiționale și-au 
manifestat șl ele interesul 
țață de sistemul sugerat de 
------- —---------- , ~~

7ELEX-TtLEX-TELEX-7ELEX-

Federația internațională de 
tenis (F.I.L.T.) va alcătui un 
comitet special cu misiunea 
de a studia posibilitatea or
ganizării unui nou sistem de 
competiții în vederea decer
nării titlului de „cel mai bun 
jucător al anului", ce ar 
urma să fie însoțit și de un 
foarte substanțial premiu.

atunci noua compe- 
intra în
de la

vigoare cu
1 ianuarie

crul din Cupa Intercontinenta
lă !"

Se pare că forul suprem a 
luat act de sesizările primite 
și va face cîteva modificări 
esențiale in ce privește regu
lamentul de desfășurare a a- 
cestei întreceri. Președintele 
F.I.F.A., Sir Stanley Rous, a 
declarat că dosarul cu modifi
cările ce se impun acestei fi
nale se află de mult timp In 
seiful federației. Ele vor fi 
puse in 
F.I.F-A., 
1970 la

Mai 
Courte,

discuție la Congresul 
care va avea loc in 
Ciudad de Mexico.
Indiscret, dl. Ren« 
secretarul F.I.F.A., a 

dezvăluit lntr-un interviu a- 
cordat unul redactor al ziaru
lui l’Equipe planul noului 
regulament. Potrivit declara
ției făcute de R. Courte, Cupa 
intercontinentală va reuni in
tr-un turneu final un număr 
de 8 echipe. Cinci dintre a- 
cestea vor reprezenta diferite 

. continente (pe clștigătoarele 
Cupei campionilor din Africa, 
Europa, Asia, America de Sud, 
America Centrală șl de Nord, 
precum și pe deținătoarea tro
feului). Cele 6 formații vor fi 
Împărțite in două grupe, ur- 
mtnd ca primele clasate In 
cele două grupe să se întil- 
nească in finală. Și — ele
ment esențial — meciurile fi
nalei vor avea loc pe teren 
neutru.

Firește, un asemenea regula
ment este cu mult mai echita
bil declt cel de pini acum. 
Mai intîl pentru că el oferă 
posibilități de afirmare unor 
echipe necunoscuta ca valoare, 
reprezentând toate continente
le. în al doilea rlnd, desfășu
rarea partidelor pe teren neu
tru nu va mal pune in balan
ță avantajul terenului propriu.

Să sperăm, deci, că în felul 
acesta fair-play-ul va pu
tea reintra în drepturi, tn- 
txruna din cele mai interesanta 
itrtroceri fotbalistice.

Ion OCHSENFELD

Tradiționala competiția do 
mare fond desfășurată pe Mar
na între Jolnvilla și Cretell 
(10,200 km) i-a revenit înotă
torului sovietic Krasmokov in 
1 h 45:01,8. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Barnovici 
(U.R.S.S.) - 1 h 48:18,0 șl Po- 
lonini (Italia) — 1 h 49:01,0.

în finala probei 
din cadrul turneului
de la Barcelona, perechea Gi- 
meno (Spania)—Stolle (Austra
lia) a învins cu 2—6, 7—5, 3—6, 
8—6, 7—5 cuplul australian E- 
mersor)—Laver. în semifinalele 
de simplu, Andres Gimeno a 
obținut o surprinzătoare victo
rie cu 10-8, 2-6, 3—6, 6—4.

de dublu 
de tenis

constă propunerii#

au fost primi- 
de federațiile 
Statele Unite, 
Elveția, Fran-

!

V. R.

P-
Tenis in sală

UNGARIA Șl DANEMARCA, 
ELIMINATE...

Disputată timp da trei zile 
la Budapesta, tnttlnirea din
tre echipele Ungariei și Sue
diei, contind pentru competi
ția internațională de tenis pe 
teren acoperit „Cupa Rege
lui Suediei", s-a încheiat cu 
■corul de 3—3 în favoarea 
oaspeților. în partida de du
blu, cuplul suedez Bengts
son — Nerell a dispus cu 
6—3, 8—6, 6—4 de perechea 
maghiară Barany — Machan. 
în ultimele două partide de 
simplu, Barany l-a Învins cu 
6—3, 8—4 pe Bengtsson, iar 
Zahr a cîștigat cu 6—2, 6—3 
la Gulyas.

La Varșovia, în cadrul a- 
celeiași competiții, selecționa
ta Poloniei a întrecut cu 5—0 
formația Danemarcei. De re
ținut că Novicki l-a învins 
cu 6—3, 24—22 (I) pe Jorgen 
Ulrich.

“*—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TELEX-TELEX

6—1 in fața lui Rod Laver. 
In finală, Gimeno 11 va lntilnl 
pe Emerson, care l-a eliminat 
pe Stolle i 6—3, 8—2, 7—5.

Concursul automobilistic des
fășurat pe circuitul de 1» Col
lege Station (Texas) ■ fost 
ciștlgat da neo-zeelandezul 
Bruce McLaren 
Chevrolet"), care 
388 km cu o medie orară de 
175,553 km. Pe locurile urmă
toare : George Eaton („McLa
ren—Chevrolet"), Jak Brab
ham („Ford McLaren"), Jo 
Siffert („Porsche*) șl Chuck 
Parson („Lola Chevrolet1’).

(„McLaren— 
a parcurs

Fostul campion mondial de

box Îs categoria seuaimijlocie 
italianul Sandro Lopopolo și-a 
făcut reintrarea după o .înde
lungată absență. El l-a învins 
la puncte după 10 reprize pe 
«enegalezul Miloud N’Diaye.

Cunoscutul săritor cu pră
jina Wolfgang Nordwig (R.D. 
Germană) și-a făcut debutul 
ca decatlonist. In primul său 
concurs, desfășurat la Halle, 
Nordwig a totalizat 7 331 p.

La Clărmont Ferrand, se
lecționata da rugby a orașului 
a întîlnit reprezentativa ora
șului Bristol. Gazdele au ou- 
ținut victoria cu scorul de 
13-3.
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