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• Imaginea diurnă a antrenamentelor • FotbalulTRICOLORII

vizionarea premierei lui Mirodan

Paul SLAVESCU
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din liga a ll-a

uaschet 
bucurie, 
mantiei,

Gre- 
prea 
fiind

sportive, obicei de studiu 
putea găsi și în polo, în 

în alte sporturi motive ds 
cum rugbyștii, ullimii ro- 

furnizeeză.

de spirit din cadrul 
am 

vre-

de Io trimisul 
al 

atenian „Fos 
Fedon KON-

PERSPECTIVELE PATINAJULUI
ȘI HOCHEIULUI LA BRAȘOV

MASA ROTUNDA ORGANIZATA DE ZIARUL SPORTUL
IN COLABORARE CU C.J.E.F.S. BRAȘOV

pra- 
meci 
pro- 
par- 
tur- 

Jules

• 4-0 cu Lucerna, echipă

pre -etapa elvețiană* a pre
gătirilor echipei naționale a 
Greciei, care se află in 
gul celui mai important 
din istoria sa. Se știe, 
oabil, că Grecia nu a 
ticipat niciodată intr-un 
neu final al „Cupei 
Rimct.*

extremul-stinga al echipei 
Greciei să se alinieze ta star
tul marelui meci de la Bucu- 
rești.

Astăzi (n.r. ieri), antreno
rul Peiropoulos a condus 
doui antrenamente intense 
pentru dezmorțirea definitivă 
a echipei. In cursul zilei de 
miine (na*. azi), echipa Gre
ciei va mai susține un an
trenament de condiție. P!e- 

spre București este 
pentru vineri la

Parcă tot mai frumos a fost 
Snagovul astăzi decît ieri 1 
Deși peisajul autumnal nu 
s-a schimbat cu nimic, am 
găsit azi ceva în plus, acel 
„ceva** 
loare 
tablou 
jucătorilor în teren.

Pe compartimente sau cu
pluri, inițial grupați apoi răs- 
pîndiți pe verdele gazonului, 
purtătorii tricourilor naționa
le au ieșit la un antrenament 
de individualizare. Azi ca și 
ieri, azi ca și mîine. Pentru 
că imaginea diurnă a Snago- 
vului-lot, înseamnă. în primul 
rînd, fotbal, adică efort + con
centrare.

Nimeni nu-și poate închipui 
că aci și acum se prepară, 
precum în alchimia evului 
mediu, din plumbul campio
natului aurul calificării pen
tru Mexic ’70. Pentru simplul 
motiv că acești băieți, chemați 
la lotul reprezentativ, nu se 
află acum pentru prima dată

împreună și că știu deja ce 
pot, și ce vor. Dar nimeni 
nu trebuie să-și închipuie că 
acești băieți, îndrumați de 
prof. Angelo Niculescu, Em. 
Vogi și dr. D. Tomescu, au 
venit aci doar pentru a se 
deconecta de tensiunea cam
pionatului, pentru a privi 
fotbalul de Ia înălțimea tur
nului de fildeș.

L-am și întrebat pe Luces- 
cu, căpitanul tricolorilor, care 
este raportul zilnic între fot
bal și restul preocupărilor.

„Aritmetic vorbind, ne-a 
spus el, orele efective de an
trenament, la care putem 
chiar adăuga și pe cele ale 
unor activități adiacente,

AZI, LA FLOREASCA,

/

ÎN DESCHIDERE,
RAPID —DINAMO MOSCOVA

Sărbătoare baschetballstlcă în 
sala Floreasca. Intr-adevăr, ax! 
se vor disputa nu mal puțin de 
trei meciuri internaționale, din
tre care două oficiale (în cadrul 
„Cupei campionilor europeni-) 
iar celălalt, amical, intre va
loroasa formație sovietică Dina
mo Moscova și Rapid.

Desigur, pe amatorii de bas
chet 11 interesează In primul 
rind partidele din cadrul „C.C.E.*, 
decisive pentru calificarea re
prezentantelor României In tu
rul al doilea al competiției. Cam
pioanele noastre întâlnesc pe 
Hapoel Tel Aviv de care au

• fost Învinse, in capitala Israe
lului, cu 60—59. Rezultatul a 
constituit o surpriză, dar nu-

„ mai în parte, , deoarece basche
tul israelit a înregistrat în ul- 
I tima vreme un progres simțitor 
ț, (chiar în acest an, de pildă, se- 
. lecțlonata de junioare a între- 
f cut de două ori echipa similară 

a României, în cadrul campio- 
8 natului european). Dar, despre
• jocul oaspetelor ne-a vorbit an
trenorul Rapidului, prof. S. Fe-

„Hapoel este o forma- 
*"i din jucătoare ți

nu prea înalte, dar cu ca- 
excepțiouale, mai ales în 
ce privește viteza de re
de deplasare și de exe- 
Au o precizie uimitoare

rencz : „
* ție alcătuită 
; nere, — -----

lități 
ceca 
âcție, 
cuțic.
In aruncările de la semidistan- 
ță, iar în apărare aplică o zonă 
foarte mobilă și elastică, exe
cută intercepții urmate de con
traatacuri spectaculoase și efica
ce. în plus, au o combativitate 
exemplară.* In aceste condiții, 
misiunea rapidistelor nu este de 
loc ușoară, dar sîntem totuși 
convinși, că pînă la urmă vor 
reuși să-și valorifice valoarea 
și experiența și vor recupera 
minimul avantaj cucerit de Ha
poel.

La băieți, Dinamo are o sar
cină mai ușoară. învingători la 
Shkoder, cu 70—65, campionii 
români trebuie, în mod normal, 
să reediteze succesul. Acest fapt 
nu exclude, însă, un spectacol 
interesant, deoarece oaspeții au 
demonstrat că sînt adepții jo
cului în viteză.

PROGRAM, FORMAȚII, ARBITRI

Ora 16,15 : Rapid—Dinamo
Moscova (amical) ;

ora 18 : Rapid—Hapoel
Aviv (feminin, ,,C.C.E.“).
PID antrenor S. Ferencz :__
rina suliman. Eva Ferencz, Oc
tavia Bițu, Anca Racoviță,

Tel 
RA- 
Do-

E-

lena Ivanovld, Ileana Chiraleu, 
Gabriela Nicola. Luiza Tal, Irina 
Vasilescu, Mana Buzaș. Ana 
Niea, Elena Țancu ; HAPOEL 
antrenor D. Moshe : Noa Lif
shitz. Michal Weinberg. Rachel 
Suwat, Zipora Halperin, Jael 
Pikarsh, Rachel Taub. Malka 
Lavi, Bruna Goor, Tam* Lebel, 
Zvia Lida, Koga Rotenberg, Lea 
Melamed ; arbitri : I. Homyak 
(Ungaria) și I. Go’oganov (Bul
garia).

ora 
Tirana 
NAMO __________
Albu, Diaconescu, Giurgiu, Vlz- 
ner, Cernea, Dragomirescu, Ha- 
neș, Mazilu, Săuca. Bradu (No-

O săritură de balerin a 
dinamouistului Radu Dia 
cone seu, cu scopul de a 
împiedica înscrierea unui 

COȘ
Foto : TH. MACARSCHI

„dragostea ULTIMILOR
noastră cea de toate zilele" • Azi: meci de verificare și ROMANTICI

19.30 : Dinamo—Partizan 
(masculin, WC.C.E.“). DI- 
antrenor Dan Niculescu :

vac — accidentat Șl Chivulescu 
— bolnav — nu vor 
PARTIZAN antrenor A.
Fagu, Bekteshi. Dheri.
Pullumbl, Papavangseli, 
shnsakt Pa!!. Grinaj 
ranku. Permeti. Arbitri : I. Uy- 
guta (Turcia) și G. Vincze (Un
garia).

juca) ; 
Greva : 

Moja, 
Bo- 

Sama-

„TROFEULCARPAȚI LA HANDBAL
ÎN PRAGUL EDIȚIEI JUBILIARE

® 45 de echipe masculine și 43 feminine la cele 9 
ediții © Băieții au scăpat victoria o singură dată • La 
Cluj, un veritabil campionat al lumii • Timișoara 

M.

Exjstă în lumea sportului 
cîteva competiții care — deși 
nu conferă titluri oficiale — 
au un imens prestigiu în rîn- 
durile sportivilor, specialiști
lor și spectatorilor. Wimble
don, Roland Garros, Forest 
Hills la tenis, „Memorialul Ku- 
socinski" la atletism, „Turul 
Franței11 și „Turul Italiei*1 la 
ciclism sînt competiții care 
polarizează atenția opiniei pu
blice, creează efervesțență în 
rîndurile sportivilor. în hand
bal, competiția care aminteș
te de faima Wimbledon-ului 
la tenis sau „Turul Franței'* 
la ciclism este „Trofeul Car - 
pați“, întrecere internațională 
tradițională. Reunind la start 
puternice forțe ale jocului cu 
„mingea mică", trofeul se în
scrie pe orbita celor mai va
loroase competiții din lumea 
sportului. La crearea acestui 
nimb au contribuit deopotri
vă succesele repurtate de re
prezentativele României în 
marile confruntări oficiale, e-

avanpremiera C.
xistența unei școli autohtone 
de la izvoarele căreia pot în
văța chiar și protagonistele 
campionatelor mondiale, orga
nizarea ireproșabilă asigurată 
de federația noastră de spe
cialitate fiecăreia dintre ed:- 
ții (continuitatea este și ea o 
piatră la temelia acestui edi
ficiu) și ambianța sărbătoreas
că — de mare miting sportiv 
— pe care entuziaștii iubitori 
ai handbalului din țara noas
tră o asigură jocurilor. A- 
cestea sînt și motivele pentru 
care o invitație la „Trofeul 
Carpați** constituie o onoare, 
pentru care fiecare echipă 
solicitată se grăbește să-și co
munice acordul.

„Trofeul Carpați** a debutat

de la Paris
anul
„Cupa București1*. Schim

barea titulaturii a devenit o 
necesitate atunci cînd și alte 
orașe ale țării, puternice cen
tre ale handbalului, au soli
citat organizarea acestei com
petiții de prestigiu. La cele 
9 ediții desfășurate pînă acum 
au luat parte 45 de echipe 
masculine din 10 țări și 43 
de echipe feminine din 7 țări. 
Băieții noștri au obținut 8 
victorii (Ia prima ediție locul 
I a revenit echipei H. G. Co
penhaga), iar fetele și-au în
scris în palmares 6 succese

Hristache NAUM

în 
de

1959 sub denumirea

(Continuare tu pag. a i a)

în sfirșit. mult așteptatul 
J#c amical al echipei națio
nale a Greciei, pe teritoriu 
elvețian, a avut loc. Re
prezentativa elenă a Jucat 
marii seara eu Lucerna, e- 
chipă din liga a n-a, și a 
cîștigat eu scorul de t—ă. 
Golurile au rost înscrise de 
Papaioanou (!), Sideris și 
Spiridon. După meci, antre
norul Peiropoulos mi-a de
clarat că echipa s-a mișcat 
destul de bine, dar că el, in 
calitatea sa de antrenor, nu 
trage concluzii definitive, de
oarece fotbaliștii elvețieni 
s-au arătat oarecum comple
zența, nevrind sâ agraveze 
starea fizică a echipei oaspe, 
și așa afectată de capriciile 
timpului din țara cantoane
lor.

Menționez câ echipa 
ciei nu a manifestat 
multă omogenitate, dat
ci cel cinci jucători acciden
tat! sau gripafi. despre care 
v-am vorbit acum două zile, 
n-au făcut parte din echipă. 
Totuși, naționala Greciei a 
rulat 15 jucători.

Dintre cei indisponibili, si
tuația cea mai grea o are 
Botinos. Sint puține șanse ca

carea ei 
anunța tâ 
prinz.

Starea 
echipei Greciei urmează, 
impresia, instabilitățile 
mii. Se trece cu ușurință de 
la optimism la scepticism. 
Singurul care păstrează o a- 
titudine consecventă față de 
jocul de la București pare a 
fi antrenorul Makis Petropou- 
los, care nu-și ascunde teme
rile față de faptul că nu a 
beneficiat de posibilități de 
pregătire ideală in Elveția și 
a susținut, la urma urmei, 
un joc amical neconcludent, 
mai ales datorită faptului că 
echipa a părut ruptă in două, 
in urma absenței forțate a 
jucătorilor indisponibili.

Cam atit, deocamdată, des-

Corespondență telefoni
că, realizată de Terrens 
Quick, 
special la Zurich 
ziarului 
ton Spor", Fed 
STANDUDAKIS

n ansamblul sportului românesc, 
gbvștii, credem noi, pot primi 
lificativul de ultimi romantici, 

sîntem tentați să-i
ca atare dacă luăm în conside
rare pasiunea de care dau do

vadă pentru sportul îndrăgit, sacrifici
ile — și nu din cele mai mici — pe 
care le fac pentru a putea să-și însu
șească subtilitățile unui sport care cere, 
în egală măsură, un mare consum de 
energie fizică și nervoasă.

Cu o tradiție mai puțin pierdută în 
trecut 
ticate 
ficitnd 
te rial, 
ultimii 
ton o 
punîndu-se 
milii" c‘_ 
mație gîndindu-ne la confruntările in
ternaționale si mai ales la tradițio
nalele întîlniri cu reprezentativa fran
ceză.

Mărturisim că nu rareori ne am pus 
întrebarea dacă rezultatele obținute nu 
s-ar datora prezenței unor jucători de 
valoare excepțională și că, tot adese
ori, am simțit, pe undeva, prezența 
scepticismului, atunci cînd gîna’eam că, 
o dată cu părăsirea activității compc- 
tiționale de către elementele de elită, 
s-ar putea întîmpla ca rugbyul româ
nesc să reintre în anonimat.

Or, ziua de 9 noiembrie 1969 a ve
nit să infirme total aprehensiunile noa
stre. Intr-adevăr, la această dată, pri
ma reprezentativă românească înlilnea, 
în deplasare, echipa primă a R. F. a 
Germaniei, iar o a doua echipă, în al
cătuirea căreia intrau numai doi ju
cători consacrați, înfrunta o selecțio
nată franceză cuprinzînd 7 jucători din 
reprezentativa primă.

Rezultatele sînt bine cunoscute, to 
ora actuală. O victorie în deplasare și 
o înfrîngere acasă. Și nu vom face do
vadă de ipocrizie afirmînd că nu ne 
bucură succesul. Dar, ceea ce consti
tuie o chezășie pentru viitorul rugby- 
ului românesc, considerăm că este eșe
cul din fața reprezentativei galice. Pa
radox, de dragul paradoxului ? Cate
goric, nu I Este, în mod sincer, satis
facția pe care ne-au procural-o cade|i; 
rugbyului românesc, care au finul în 
șan, au jucat de la egal la egal c<> 
niște adversari prestigioși, pe care i-au 
și condus mai bine de jumătate din 
timpul de joc.

lată motivele care ne provoacă e 
stare euforică : maniera de abordare 
a jocului ne-a dat încredere în. viilor, 
gonind cît mai departe scepticismul.

Mai mult decît alît, apreciem că e- 
xistenfa, minunata existență a rugbyu
lui românesc or trebui să consiituie su
biect de meditație pentru diriguitorii 
altor ramuri 
pentru a se 
oaschet sau

așa
ne

decît alte ramuri sportive prac- 
pe meleagurile r.oaslre și bene- 
de un mai modest sprijin ma- 
rugbyul românesc a reușit, în 
ani, să aducă sportului autoh- 

serie de satisfacții deosebile, irn- 
; în concerpul „marilor fa- 

ale Europei. Facem această afir-

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH

tot. k

Aspect de la runda inaugurală a Campionatului natio
nal masculin de șah

Foto i M. THEO

PRIMUL
Ceremonia tragerii la sorți a 

precedat runda inaugurală a 
campionatului național mas
culin de șah. Fortuna a ho- 
tărit următoarea ordine pe ta
belul de 
lescu, 2. 
4. Botez, 
berg, 7.
biescu, 9. Mititelu, 10. Neam- 
țu, 11. Drimer, 12. Reicher, 13. 
Georgescu, 14. Szabo, 15. Se
gal, 16. Gheorghiu, 17. Partos. 
18. Troianescu, 19. Fischer, 20. 
Bondoc.

...Și astfel, în prima zi s-a 
desfășurat și primul dintre ma
rile derbyuri ale acestui tur
neu : partida Ciociltea — 
Gheorghiu. S-a jucat o varian
tă foarte tăioasă din Siciliana 
și numai după citeva mutări 
asistența privea cu răsuflarea 
întretăiată. Dar numai neofiții. 
pentru că cei inițiați au recu
noscu! repede o analiză teore
tică, în care albul sacrifică

concurs : 1. Voicu- 
Ghițcscu, 3. Stanciu, 
5. Ciociltea, 6. Griim- 
Ungureanu, 8. Vara-

DERBY
spectaculos trei figuri dar nu 
obține nimic mai mult decît 
un șah etern. Ceea ce s-a și 
petrecut, de altfel, în această 
partidă consumată în 17 mutări.

Ghițescu a tratat cu maxi
mum de seriozitate partida în 
care îl întîlnea, cu albele, pe 
Fischer. Maestrul internațional 
și-a creat un centru de beton 
și a declanșat apoi atacul pe 
flancul regelui. într-o poziție 
de zugzwang total. Fischer 
și-a recunoscut înfrîngerea. Mi
titelu a cîștigat pozițional la 
Reicher, în timp ce partidele 
Botez — Partos, Griimberg — 
Segal, Ungureanu — Szabo și 
Neamțu — Drimer s-au înche
iat remiză. Celelalte s-au în
trerupt.

Astăzi după-amiază, de la 
ora 16, se joacă runda a ll-a 
iar mîine dimineață, de la ora 
9. runda a III-a, in aula 
I.P.G.G.

STARTUL FETELOR
PIATRA NEAMȚ (prin te

lefon). — în sala mică a Ca
sei de cultură a sindicatelor 
din localitate a început finala 
campionatului național femi
nin de șah care reunește în 
fața tablelor 14 concurente.

în prima rundă, maestra 
internațională Alexandra Ni- 
colau a obținut o victorie ful
gerătoare la Rodica Crăciun, 
pe care a învins-o în numai 
11 mutări.

în general, reuniunea a fost 
animată, cu partide intere
sante. Veturia Simu a cîști- 
gat la Ioana Miroslav, iar 
Eleonora Gogîlea la Ana 
Apostolescu. Celelalte partide 
au fost remize : Maria Pogo- 
revici — Gertrude Baum- 
starck, Margareta Juncu —

Emilia Chiș, Suzana Makai— 
Margareta Teodorescu și Ma
ria Dezmireanu — 
dan.

Rundele se joacă 
la ora 16, urmînd 
neața, din două în 
să se reia partidele 
te. Duminică — zi de odihnă. 
Arbitrul principal al turneu
lui este Gh. Moldoveanu.

Trebuie remarcată excelen
ta organizare asigurată com
petiției, acțiune în care 
C.J.E.F.S. Neamț a primit un 
sprijin substanțial și a găsit 
toată înțelegerea din partea 
Consiliului județean sindical.

Lia Bog-

zilnic, de 
ca dimi- 
două zile 
întrerup-

C. NEMȚEANU 
corcsp. principal
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PERSPECTIVUL PATINAJULUI Șl BMIUI LA BRAȘOV
In inițiativa sa de prospec

tare a orașelor și zone
lor geografice cu maxi

me posibilități pentru dez
voltarea sporturilor dc iarnă, 
ziarul „SPORTUL" și-a pro
pus să cunoască opiniile u- 
nor conducători de cluburi și 
specialiști asupra condițiilor 
existente, perspectivei și 
ponderii sporturilor iernii in 
activitatea locală brașoveană. 

Părerile exprimate într-uu 
context critic și autocritic ur
măresc să facă cunoscute rea
lizările, dar mai ales lipsu
rile existente, pentru ca prin- 
tr-un efort comun, hocheiul, 
patinajul artistic și de viteză 
să găsească climatul de dez
voltare și condițiile de prac
tică necesare unui progres ce 
se lasă prea mult așteptat. 

Bineînțeles, ziarul „Spor
tul" va continua să publice 
păreri competente ale unor 
activiști sportivi în legătură 
cu problemele m discuție 
aici, cu credința că ele nu 
vor rămine numai pe hirlic, 
ci își vor găsi ecou și re
zolvare la organele de resort 
centrale și locale.

Așadar, despre perspective
le patinajului și hocheiului 
in Brașov :

ION ȚARANU, directorul 
Rafinăriei 9 Brașov : „în sfîr
șit, am reușit să punem în 
funcțiune 400 m pătrați, a- 
dică jumătate, din patinoarul 
artificial aflat în curtea în
treprinderii noastre. Cealaltă 
jumătate are perspective... 
mai îndepărtate. Ne trebuie 
două răcitoare de la Tehno- 
frig Cluj, dar nu sîntem pla
nificați și n-avem repartiție. 
Sperăm, totuși, ca prin fe
bruarie să le primim. După 
modelul unor patinoare vă
zute la Sofia, am luat ini
țiativa de a acoperi terenul 
cu perdele de protecție pen
tru soare. Gheața rămine 
toată ziua brumată și de 
bună calitate. Totuși, cea 
mai bună gheață este dimi
neața — pînă la ora 13... 
cînd de fapt terenul este li
ber, deoarece nici Dinamo, 
nici Petrolul, nici școala spor
tivă nu se gîndesc să-și pro
grameze antrenamente".

ROMAN TURUȘANCO, an
trenor la Dinamo : „N-am 
știut că patinoarul respectiv 
a intrat în funcțiune. In ceea 
ce ne privește, vom închiria 
această bază, căci ne intere
sează. Cît privește școala 
sportivă, prin plecarea antre
norului Carol H., secția ur
mează să se desființeze. Sint 
uimit de pripeala cu care 
conducerea școlii și C.J.E.F.S. 
s-au gîndit să ia această mă
sură. în loc să manifeste 
preocupare pentru înlocuirea 
temporară a antrenorului, s-a 
recurs la desființarea ei, so
luția minimei rezistențe".

Ing. VASILE GROS, 
C.J.E.F.S. Brașov „Dar sec
ția respectivă n-a fost desfi
ințată oficial".

ROMAN TURUȘANCO. „E 
ca și desființată. De altfel, în 
scurta sa viață de doi ani, 
secția n-a fost de loc ajutată. 
Nimeni de la școală nu i-a 
urmărit activitatea, după 
cum nici azi nimeni n-a ve
nit s-o reprezinte. Cred că

C.J.E.F.S. ar trebui să inter
vină la I.E.F.S. pentru repar
tizarea la Brașov a unui spe
cialist. Pe plan local n-avem 
antrenori, iar comisia jude
țeană nu este consolidată ca 
să-și ia sarcina definitivării 
unui antrenor".

ALEXANDRU POPA, pre
ședintele clubului Dinamo : 
„La antrenori locali nu ne 
putem gîndi avind în vedere 
volumul lor de muncă. De 
aceea, soluția absolventului 
I.E.F.S. mi se pare cea mai 
Judicioasă".

ERNEST ULRICH, antre-

manței prin respectarea ne
cesarului secțiilor locale.

3. Chiar recentul campio
nat trebuia programat cu 
două meciuri dimineața, și 
unul derby — seara, și nu 
invers. Am fost scoși din ac
tivitate prin această schim
bare de program".

ȘTEFAN BORȘAI, preșe
dintele comisiei județene de 
patinaj : „...făcută fără avizul 
și fără acordul comisiei. Pu
blicul, copiii, secțiile, au fost 
eliminați de pe patinoar. Vom 
recupera întîrzierea numai 
prin amenajarea numeroase
lor patinoare naturale pe care

Performanța nu înseamnă 
numai cultură de seră, izola
tă, cu un lot dat, ci — in 
primul rînd — selecție, oxi
genare, primenire de cadre.

Consider că secțiile de per
formantă din Brașov duc o 
viață anonimă, atît în pati
naj cît și în hochei. Ele ar 
trebui să facă demonstrații, 
propagandă, prin care să se 
redeschidă gustul copiilor 
pentru hochei și patinaj".

E. ULRICH : „C.J.E.F.S.
Brașov trebuie să sprijine 
mai mult secțiile brașovene, 
atît pentru existență cît și 
pentru programări de pre-

MASĂ ROTUNDĂ
ORGANIZATĂ DE ZIARUL Sportul

IN COLABORARE CU C.J.E.F.S. BRAȘOV

© Bază materială bună © Asistăm pasivi la inmormintarea unei 
secții de patinaj artistic • Agrementul sufocă performanța ? 
© Cultură de seră sau primenire de cadre ? © De ce nu pune 

umărul federația ?• Tarifele ne omoară!

nor la Dinamo: „Avem in
structori buni (de pildă, Theo 
Cristiani), dar școala nu-i 
poate plăti. Comisia de spe
cialitate și C.J.E.F.S. poartă 
vina pentru actuala stare de 
lucruri. Chiar și acum sini 
dispuse, cu prea multă ușu
rință, să semneze actul de 
deces al unei tinere secții".

A. POPA : „Sîntem un o- 
raș cu două patinoare artifi
ciale, dar, în mod parado
xal, secțiile de performanță 
nu le pot folosi. De ce ? Cel 
din Brașov — lipsit de sub
venții — trebuie să se între
țină prin centre de ini
țiere pe grupe de 20 copii 
(cu contribuție individuală de 
100 lei), grupe care ocupă 
patinoarul toată după amia
za. Dimineața, secțiile de 
performanță — alcătuite lot 
din elevi — nu pot face an
trenamente.

Patinoarul din Poiana este 
prea scump. Nici o secție 
nu-și poate permite să plă
tească 225 lei ora și să su
porte în plus transportul 
zilnic dus-întors al sportivi
lor. Este și prea des progra
mat pentru meciuri de ho
chei, pentru turiști străini, 
pentru agrement, în dauna șl 
peste interesele asociațiilor și 
secțiilor locale".

REP. S-ar zice că agre
mentul sufocă performanta. 
-Nu se pat, lotuși, concilia 
cele două activități intr-un 
echilibru convenabil ?

ROMAN TURUȘANCO. 
„Ba da ! Cu cîteva condiții :

1. Organizarea timpului să 
fie mai rațională. Refacerea 
gheții să se facă mai rapid.

2. Să se asigure o progra
mare judicioasă între agre
ment și pregătirea perfor-

le avem în vedere. La Trac
torul, pe „Olimpia" vom a- 
vea și instructori. Poate și 
pe alte patinoare".

ROMICA DÎMBOIANU, ar
bitră de patinaj artistic: 
„Concilierea dintre public și 
performantă în patinaj este 
posibilă și realizabilă prin fo
losirea unei . treimi din te
ren pentru pregătire și două 
treimi pentru agrement".

GHEORGHE GĂMAN, de 
la secția de sport a Consiliu
lui județean sindical : „Avem 
patinoare naturale foarte 
multe. Trebuie utilizate. Se 
pare că exisiă oarecari re
zerve în folosirea patinoare
lor artificiale în cursul dimi
neții. Poate că antrenorii 
sînt ocupați dimineața și nu 
copiii. Cluburile și asociațiile 
ar putea folosi gheața bună, 
dimineața pentru antrena
mente, lăsînd după amiaza 
publicului".

ION MANOIU, președinte
le asociației Petrolul : „Sint 
grupe de vîrstâ, clasele V— 
VIII, care învață după amia
za. Și ar putea frecventa di
mineața patinoarele în ca
drul secțiilor sau grupelor de 
inițiere, asigurîndu-se ocupa
rea completă, rațională a 
gheții și, în același timp, o 
îmbinare fericită între renta
bilitatea — necesară pentru 
acoperirea cheltuielilor de în
treținere — și finalitatea pre
gătirii".

SEPTIMIU SlNGEORZAN, 
antrenor de hochei : „Sint un 
vechi pasionat al hocheiului 
și patinajului și știu din is
toria sportului brașovean că 
agrementul și performanța se 
pot împăca perfect. De fapt, 
ele se condiționează reciproc. 
Elementele de valoare nu

gătire pe bazele orașului. In
teresele locale nu pot și nu 
trebuie trecute cu vederea. 
Avem și vești bune. Am a- 
flat că Administrația bazelor 
sportive, la inițiativa 
C.J.E.F.S., a hotărit să înghe
țe pista stadionului din Po
iana Brașov unde vom avea 
o bază de antrenament și or
ganizare a competițiilor in
terne și internaționale din 
calendar".

REP. : Dar hocheiul ? Ho
cheiul nu poate trăi în Bra
șov, oraș pentru a cărui cli
mă și bază materială nc in
vidiază chiar centre cu tra
diție ?

ION BULETI, antrenor Ia 
Dinamo : „Am alcătuit o e- 
chipă cu care vrem să ac
tivăm în divizia B la hochei. 
După desființarea secției de 
la Steagul roșu, și „înfierea" 
temporară de către asociația 
Flacăra (cînd am obținut lo
cul III—IV la juniori) am po
posit. în sfîrșit, la Dinamo 
care se străduie să ne cre
eze condițiile necesare. Avem 
nevoie însă de sprijinul e- 
fectiv al federației de ho
chei. N-avem decit mănuși 
și patine și nu putem apare 
pe teren în., costum național. 
Lipsa echipamentului ne pune 
practic în imposibilitate de 
a juca hochei".

ȘTEFAN PETER, antrenor 
la A.S.A. : „Aceasta este rea
litatea. Federația se ocupă 
numai de lot, transformindu- 
se într-un fel de „club" al 
echipei naționale. Secțiile sînt 
neglijate. Nu există un ca
lendar competițional intern, 
însuși campionatul — ia me
dul în care a fost conceput 
și organizat este o formali
tate. A.S.A. a luat inițiativa 
creării unei secții de inițiere

ceasta stare de lucruri a re
tezat chiar și entuziasmul șe
filor noștri de la București, 
care dau din umeri neputin
cioși la solicitările noastre. 
Oricum, vom persevera pe 
patinoare naturale 1“

A. POPA : „Tarifele tre
buie reduse ! Cel puțin pen
tru secțiile de performanță. 
De altfel, cred că C.N.E.F.S. 
ar trebui să elaboreze tarife 
uniforme pe întreaga țară 
pentru chiria bazelor sporti
ve, eliminînd odată pentru 
totdeauna echivocul. Din cau
za chiriilor prea mari anu
mite departamente se codesc 
să înființeze sau să mențină 
secții, printre care cele de 
hochei și patinaj.

De asemenea, credem că 
aceste sporturi ar primi un 
substanțial stimulent dacă 
F. R. Hochei ar avea un ochi 
și pentru noi, cluburile și 
secțiile, acordîndu-ne echipa
mentul și materialele strict 
necesare. înainte de a cere 
trebuie să dai".

★

Discuția a continuat înde
lung asupra probleme
lor hocheiului și pati

najului — părăsind cadrul o- 
ficial ți tematica strictă ana
lizată. Spațiul nu ne îngă
duie să mai insistăm.

Ceea ce am constatat, și 
ne-a bucurat realmente, a 
fost accentul de pasiune și 
entuziasm al unor vechi spri
jinitori ai sporturilor iernii 
pentru găsirea soluțiilor ce
lor mai potrivite in vederea 
lansării patinajului și hoche
iului pe orbita performanței.

In tonul ferm și adeseori 
critic trebuie deslușită dra
gostea pentru aceste spor
turi. In preocuparea pentru 
baza materială sau soarta u- 
nor secții trebuie întrezărită 
grija pentru generația de 
mîine a sporturilor albe.

Brașovul se află in prezent 
printre puținele orașe cu con
diții naturale și cele create 
de mina omului, capabil să 
devină un leagăn al patina
jului, hocheiului și schiului. 
De aceea el nu poate rămi
ne — din cauza unor defi
ciențe de organizare și ad
ministrative — un simplu 
spectator in marșul acestora 
spre afirmare.

Tradiția sportivă locală și 
generațiile care vin n-ar pu
tea îngădui și ierta această 
slăbiciune. De aceea se im
pune o reacție la semnala
rea noastră.

Mihai BlRA

„GORICĂ CEL FRUMOS" Șl ALȚII
Foarte bine — să nu dis

cutăm despre meciul cu 
Grecia decit luni de dimi
neață, așa cum ne-a suge
rat subțire Țopescu. Nu 
va fi nici un păcat să ne 
ținem gura pină atunci, să 
lăsăm băieții să doarmă, 
să se joace și să vadă „Vi- 
ridiana” ! (De ce „Vlridia- 
na“ ? și de ce nu Viridia- 
no“ ? O mică revoluție s-a 
săvirșit în pregătirea psi
hologică a naționalei, tre- 
clndu-se de la deconectarea 
prin westernuri la conec
tarea prin capodopere...) 
Dar dacă nu discutăm des
pre meciul cu Grecia — a- 
tunci despre ce naiba să 
vorbim, că altceva n-avem 
in sub și inconștient ? Des
pre U.T.A. — una din cele 
mai dramatice și pasionan
te probleme ale fotbalului 
nostru — nu ne lasă Fă- 
nuș și dacă așa zice el, așa 
o fi. Eu nu cred in Ra
pid, antiutismul lui e prea 
crud pentru a nu-mi fi stră
in, dar cred în toate ne
buniile care-i sar de sub 
condei. Tăiați-mi capul ! 
Nimeni nu scrie mai fru
mos și mai nedrept despre 
fotbal ca Fănuș... Să dis
cutăm despre rugby 7 De 
ce 7 Pe cine interesează ? 
Duminică, băieții i-au scos 
din sărite pe francezi, 6-0 
Ia repriză, tremuram de 
plăcere, deși singura fază 
care n-a fost reluată s-a 
nimerit a fi tocmai „în
cercarea" lui Drăgănescu, o 
minunăție de ciclon româ
nesc care a măturat tot ce 
a intilnit pe 40 de metri. 
După aceea... După aceea 
am văzut ce înseamnă Car- 
rere, Dauga. Darbos și Ma- 
goîs și ce va să zică trois- 
quarts în franceză. Ei și ? 
Pe cine interesează ? Chiar 
dacă ar veni Noua Zeelan- 
rfâ la București, dacă nu 
va juca în deschidere Ra
pid—Crișul, nimeni nu se 
va uita. E un blestem : Fu- 
gigi nu va durea niciodată 
ea Pircălab. Și ce „încer
care" a ratat Fugigi la 
9—8 pentru noi ! La 12—8 
sau 14—8 pentru noi, dl 
Dauga n-ar mai fi dat 
Interviuri surizătoare pen
tru France—Inter. Căci — 
ea să vedeți ce înseamnă 
rugbyul acolo — la 7 sea
ra, duminică, domnii de 
la radio Paris au dat două 
interviuri de la București, 
eu Dauga și președintele 
delegației, tare mîndri, tare 
inteligenți și tare vanitoși, 
cum îi știm. „Et pour 
cause..,"

Rămine atunci să spun 
că am primit o scrisoare, 
de la Craiova care mă face 
de două parale pentru arti
colul meu de săptămîna 
trecută privitor la comen

tariile telesportive. Omul a 
înțeles că eu cer să ne în
toarcem la filmul mut 1 7 1 
Dar scrisoarea e minunat 
semnată și asta salvează 
totul, inclusiv lipsa de în
țelegere. Semnatarul se nu
mește : „Gorică cel fru
mos — Gorică cel bel’’ (de 
la „Belphegorică" 1 Genial !).

Un alt Belphegor — care 
se autocifrează : „al doilea”, 
adică Belphegor 2 — un 
brașovean, e și mai vehe
ment pe aceeași temă. El 
cere ziarului „Sportul”, să 
nu mai acorde spațiu „a- 
cestui intrigant denumit 
sobru Belphegor” și vesteș
te că mă va pirî lui Ef. 
Ionescu și M. R. Iacoban 
pe care eu nu i-aș aprecia 
„așa cum îi apreciază mi
lioanele de telespectatori"... 
Bancul ar fi foarte bun, 
dar mă uit în cartoteca 
mea cu scrisori și constat 
că Belphegor 2 nu mi-a 
scris niciodată (ca să mă 
felicite, firește 1) după cro
nicile — în număr de 3 
sau 4 — în care i-am lău
dat fără margini pe cei doi 
numiți, îndrăznind să spun 
că sint crainicii mei pre
ferați. (Și nu mi-a fost 
moale, credeți-mă...). Dar 
poanta cea mai tare a 
scrisorii e alta : corespon
dentul e uimit că mi se 
mai dă dreptul a semna, 
după ce o tabletă a lui 
Mirodan anunța că — îm
preună cu al ți confrați — 
am fost suspendat pînă la 
5 iulie 1970 1 Eu n-am mai 
văzut un Belphegor care 
să nu înțeleagă o ironie. 
Știu că a explica o ironie 
e o caznă demnă de mun
cile lui Hercule — tocmai 
de aceea nu-mi rămîne de
cit să-i strig prietenește, 
din adincul plămînilor in
dignatului din Brașov: 
„Tovarășe, Mirodan a făcut 
o glumă ! O-glu-mă !“ Șl, 
mai in șoaptă, adaug : cînd 
veți înțelege de glumă, 
vom discuta mai serios.

în sfîrșit „un telespec
tator care se chinuie" (str. 
Cuza Vodă 22 — București) 
îmi cere „avind în vedere 
obiectivitatea de care ați 
dat totdeauna dovadă’’ — 
să fac totul pentru a ex
clude din corpul comen
tatorilor sportivi pe X. Nu, 
cu toată obiectivitatea, a- 
ceasta nu e o meserie dem
nă de Belphegor. Nu sînt 
călău, nu exclud, nu dau 
afară, nu tai capete. Sint 
un om care...

Sînt un om care vreau 
să-i învingem duminică pe 
greci. Căci la ce altceva 
să ne gindim ? Hai la „Vi- 
ridiana"...

BELPHEGOR

LA TURNEUL DE LA BRĂILA:
INCONSECVENTE IN ARBITRAJE

DE LA UN BUT
LA ALTUL

CLASAMENTELE LA ZI 
DIVIZIA A

1. Grivița Roșie 9 8 1 0 169— 43 26
2. Steaua 9 8 1 0 138— 41 26
3. Dinamo
4. Universitatea
5. Politehnica
6. Știința
7. Farul
8. Agronomia
9. Rulmentul

10. C.S.M.
11. Vulcan
12. Progresul

9 6 1 2 156— 45 22
9 6 0 3 68— 54 21
9 5 1 3 66— 33 20
9 5 1 3 73— 51 20
9 4 0 5 88— 68 17
9 3 1 5 48—119 16
9 2 1 6 33— 76 14
9 2 1 6 32—121 14
9 1 1 7 46—113 12
9 0 0 9 33—186 9

Chimia șl Ideal au cîte un 
punct mai puțin din cauza nepre- 
zentărilor.

5. Constr. Birlad 5 2 0 3 29—36 9
6. A.S.M. Tecuci 5 1 2 2 8—34 7
7. Ideal 

Cernavodă 5 1 1 3 23—34 7
8. Chimia 

Năvodari 5 1 0 4 24—29 6
9. Unirea

Tricolor Brăila 4 0 13 9—53 5

apar din senin. Ele trebuie 
depistate de antrenori prin 
frecventarea patinoarelor a- 
glomerate de public, prin se
lectarea talentelor din masă. 
Acesta este unul din rolurile 
antrenorului.

pentru copii între 8—14 ani, 
dar traversează mari dificul
tăți din cauza echipamentu
lui și bugetului. Efectiv, ne 
costă prea mult chiria pati
noarului artificial și trans
portul zilnic în Poiană. A-

La recentul turneu pe ca
tegorii de la Brăila, la care 
au participat 94 de pugiliști, 
evoluția unora dintre tinerii 
neconsacrati încă în activi
tatea competițională a fost 
remarcabilă. Despre perfor
mantele unora dintre ei am 
auzit cîte ceva, în ultimul 
timp. Alții însă, cum sînt 
Gh. Radu (București), A. Ur- 
sulescu (Bocșa), C. Gutui 
(Tg. Mureș), C. Nicolae (Cra
iova), P. Manole (Constanța), 
I. Soare (Argeș) n-au decît 
foarte puține meciuri în pal
mares. Sportul nostru cu mă

nuși nu duce lipsă de talen
te. Ceea ce-i lipsește, de 
multi ani, este o activitate 
competițională de mai lungă 
durată, organizată temeinic, 
care să angreneze o mare 
masă de boxeri din întreaga 
tară. Dar asupra acestei pro
bleme vom reveni într-unul 
din numerele viitoare ale zia
rului

Și acum, citeva cuvinte 
despre arbitraje. Și oficialii 
au participat la un adevărat 
maraton, datorită numeroase
lor partide pe care au tre
buit să le conducă. în pri-

DIVIZIA B SERIA I
1. Rapid Buc. 6 5 0 1 88— 18 17
2. Constructorul

București 6 5 0 1 110— 24 16
3. Gloria Buc. 6 5 0 1 114— 29 16
4. S.N. Oltenița 6 3 1 2 36— 30 13
5. Sportul
studențesc 6 3 :L 5’ 34—44 13

6. Locomotiva
C.F.R. Ploiești 6 3 0 3 42— 70 12

7. Arhitectura
I.E.F.S. Buc. 6 2 2 2 35— 45 12

8. Aeronautica
București 6 1 1 4 32—152 9

9. Olimpia Buc. 6 0 0 6 17— 54 6
10. Foresta

C.I.L. Pitești 6 0 0 6 21- 63 6

DIVIZIA B SERIA A III-A
1. Precizia Sicele 4 4 0 0 61— 6 12
2. Electroputere

Craiova 4 4 0 0 42—15 12
3. Min. Lupeni 5 3 0 2 21—17 11
4. Poli. Cluj 5 2 0 3 42—35 9
5. C.F.R. Bv. 4 2 0 2 21—28 8
6. Chimica

Ttmâvenl 3 1 0 2 14—33 5
7. Metalul

Turnu Severin 4 0 0 4 5—26 3
8. U.M. Timișoara 3 0 0 3 6—25 2
9. Inst, de mine

Petroșani 2 0 0 2 0—27 2
U.M. și Metalul au cite un 

punct mai puțin din cauza nepre- 
zentărilor.

★
Etapa a X-a a diviziei A pro

gramează meciurile Progresul — 
Vulcan, Politehnica Iași — Agro
nomia Cluj, C.S.M. Sibiu — știin
ța Petroșani șl Farul Constanța — 
Rulmentul Birlad. Partidele Uni
versitatea Timișoara — Dinamo șl 
Grivița Roșie — Steaua au fost 
amînate pentru primăvară.

ACTIVITATEA

DIVIZIA B SERIA A II-A
1. Cimentul

Medgidia 4 4 0 0 47— 9 12
2. Ancora Gl. 4 3 1 0 23— 5 11
3. Agronomia Iași 4 3 0 1 47—20 10
4. Constructorul

T.R.C. Suceava 4 2 1 1 22—12 9

Ultima competiție a calen
darului intern — etapa fi
nală a campionatului repu
blican de călărie, proba com
pletă — s-a desfășurat la Lu
goj. La startul întrecerii au 
fost prezenți călăreți ai clu
burilor sportive Steaua, Di
namo, C.S.M. Sibiu, Muncito
rul Iași, A.S. Atletul Craiova 
și A.S.A. Cluj.

După disputate întreceri au 
fost desemnați campionii re
publicani.

Categoria ușoară, individual 
1. Andrei Costea (Steaua) cu

calul Vrej 4 15 p — cam
pion republican, 2. Dumitru 
Roșea (CJS.M. Sibiu) cu Gra
nit 52,50 p, 3. Harold Muller 
(C.S.M. Sibiu) cu Voitiș 69,91 p. 
Clasamentul pe echipe: 1. 
Steaua 57,61 p — campioană 
republicană, 2. C.S.M. Sibiu 
122,41 p.

Categoria mijlocie 1. Gh. 
Moiseanu (Dinamo) cu Petri- 
șor +2,4 p ;— campion re
publican, 2. Andrei Costea 
(Steaua) cu Severin 200,1 p, 
3. Virgil Bărbuceanu (Steaua) 
cu Prislop 285,05 p.

COMPETIȚIONALĂ
• Clasamentele campionate

lor diviziei A înaintea ultimei 
etape programată vineri ți sim
bătă in Capitală :

GRECO—ROMANE 
M 24 0 • SO» 

20 19 • 1 573
0

O NOUĂ PREMIERĂ CINEMATOGRAFICĂ

MARELE
PREMIU
CANNES 1967

UN FILM DE MICHELANGELO ANTONIONI

■

1. Din. Buc.
2. Steaua
3. Met. Buc.
4. Rapid 

Buc.
Steagul 
Brașov 
Electroputere 
Craiova 20 
Dunărea 
Galați 20 
Progresul 
Buc. 20
Pescărușul 
“ * 20

20 16 4 412,5

116 
119 

215,5

60
58
52

5.

6.

7.

8.

9.

20 11 
roșu

20 10

9

7

5

2 7 344 332 44

2

3

2

1

S

9

11

14

325 299 42

297,5 322,5 41

303,5 383,5

235 408

34

31

Tulcea 
C.F.R. 
Timiș.

11. A.S.M.T.
Lugoj

12. C.S.M.
Reșița

10.
20

20

20

5 1 14 274 424 31

4 2 14 296 406 30

4

3

1

0

15

17

LIBERE

16C 482 29

206,5 26

1. Steaua
2. Steagul 

Brașov 
Rapid 
Buc.
Progresul 
Buc. 
Olimpia 
S. Mare 
Din. Buc.

7. Metalul '

3.

4.

5.

6.

10.

11.

12.

20 20 0 
roșu

20 15 0

0

5

20 14

20 9

0

3

357,5 170,5

407 289

404 320

335,5 376,5

60

50

48

41

A.S.M.T. 
Lugoj 
Dunărea 
Galați 
Mureșul 
Tg. M. 
Progresul 
Brăila 
C.S.M. 
Cluj

• S-au

20 io î o
20 8 3 9

Tirgoviște
20-------9 1 10 310

20

20

20

20

20

9 0 11 335

6

6

4

2

0

3

1

12

14

13

15

353

292,5

290

293

369 41
348,5 39

366

365

375

39

36

34

427,5 32

418 31

«91 29
campiona-

4

încheiat 
tele de calificare pentru divi
zia A. Iată clasamentele finale:

GRECO—ROMANE
Grupa 1:1. Olimpia S. Mare

LA ZI
28 p. 2. Crișul Oradea 28 p, 
3. Metalul Marghita 27 p, 4. 
C.S.M. Cluj 13 p, grupa a 2-a: 
1. Mureșul Tg. Mureș 
Carpați Sinaia 30 p, 
mata Sibiu 20 p, 4. 
Ploiești 6 p, grupa a 
C.S.O. Pitești 34 p, 2. .
Cimpulung 23 p, 3. Alumina 
Slatina 18 p, 4. Vagonul Arad 
18 p, grupa a 4-a : 1. IPRO- 
FIL Rădăuți 36 p, 2. Energia 
Constanța 26 p, 3. Armata Ba
cău 18 p, 4. Marina Mangalia 
16 p.

34 p, 2.
3. Ar- 

Petrolul 
3-a ; 1. 
Mureșul

LIBERE
Grupa 1:1. Lemnarul Odor- 

hei 34 p, 2. A.S.A. Brașov 24 p, 
3. Jiul Petrila 20 p, 4. Rapid 
Deva 12 p, grupa a 2-a : 1. 
Nicotină Iași 14 p, 2. Auto- 
sport Sf. Gheorghe 13 p, 3. 
Crișul Oradea 8 p, grupa a 
3-a : 1. Energia Constanța 36 p,
2. Electroputere Craiova 22 p,
3. Metalul București 12 p,
4. I.M.U. Medgidia 8 p ; gru
pa a 4-a : 1. C.F.R. Timișoara 
36 p, 2. C.S.M. Reșița 24 p, 3. 
Vagonul Arad 24 p, 4. Tierna 
Orșova 12 p.

• Simbătă și duminică va 
avea loc la Bratislava un 
turneu internațional de lupte 
libere la care vor participa și 
trei luptători români : N. Du
mitru (cat. 57 kg), D. Mihăilă 
(cat. 82 kg) și Șt, Enache (cat. 
90 kg).

• La Varșovia, in zilele de 
20—23 noiembrie, se va des
fășura un mare concurs inter
național de lupte greco-roma- 
ne, tradiționalul „Wladislaw 
Pytlasinski”. Au fost invitați 
sportivi din Bulgaria, Ungaria, 
U.R.S.S., România, R.D. Ger
mană.

în curînd la Teatrul Bulandra

VIRAJ PERICULOS
de JOHN B. PRIESTLEY

&

mele trei zile ale turneului, 
deciziile n-au avut cusur, evi
dențiind competența arbitri
lor Stefan Ion (Galați), Gh. 
Stănescu și P. Dumitrescu 
(București). în următoarele 
zile, însă, boxerii ca și spec
tatorii au avut suficiente mo
tive de a-șl exprima nemul
țumirea, unele verdicte dic
tate de C. Bocîrnea (Brăila), 
C. Roncioiu (Craiova) și FI. 
Teodoru (Iași) fiind în con
tradicție cu cele petrecute în 
ring. Inconsecvența arbitrilor 
în astfel de competiții im
portante își are totuși expli
cația ei, și ține, ca și la unii 
boxeri, de contactul insufi
cient- cu ringul și cu specta
torii. Acest contact ar asi
gura oficialilor calmul atît de 
necesar în ring și la masa 
de judecată, ar face să le 
dispară gesturile iputile, pe 
care o bună parte dintre ar
bitrii programați la turneul 
din Brăila le-au făcut. în 
sfîrșit, i-ar face mult mai exi
gent! cu boxerii. La Brăila, 
deși au abundat acțiunile ne
regulamentare, totuși ele 
n-au fost penalizate prompt 
de oficiali, aceștia din urmă 
neștiind să se orienteze asu
pra condițiilor care pot asi
gura cursivitatea luptei.

R. C.

UZINA DE ANVELOPE
„DANUBIANA-

cu sediul în București, 
șos. Olteniței nr. 181, 

sectorul 5 
(autobuz linia 44),

RECRUTEAZĂ BĂIEȚI 
ABSOLVENȚI A 7—3 
clase Elementare 
IN VTRSTA DE 15—13 
ANI, PENTRU CALIFI
CARE PRIN UCENICIE 
LA LOCUL DE MUNCA 
IN MESERIA DE „OPE
RATOR LA FABRICA
REA ANVELOPELOR"

înscrierile se fac la 
sediul uzinei pînă la 
data de 19 noiembrie 
1969.

Se primesc candidați 
din orașul București și 
județul Ilfov.

în timpul școlarizării 
se acordă indemnizație 
lunară și abonamente 
tinerilor care au posi
bilitatea să facă nave
ta pe ruta București — 
Giurgiu și București — 
Oltenița.

Informații suplimen
tare se pot obține la 
Uzina de anvelope 
„DANUBIANA" — Ser
viciul învățămînt, tele
fon 23.42.80 —■ interior 
154.
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de pildă masajul, baia, con
troalele medicale, nu echi
valează pe cele destinate o- 
dihnei active. Dar ca inten
sitate vorbind — și să nu ui
tăm că fotbalul, „dragostea 
noastră cea de toate zilele* 
poate interveni și 
și la biliard și Ia 
raportul este exact

De unde am tras
că jucătorii naționalei sîntși 
primii „microbiști* ai fotba
lului nostru Ceea ce nu-i de 
loc rău 1

la masă, 
șuetă — 
invers î*. 
concluzia

O FALSA DILEMA

pentru a risipi eventua- 
îndoieli asupra temeini- 
cu care se lucrează la 

în aceste zile, a zîmbit

viața cotidiană a 
Bineînțeles, cu 
de grijă pentru 
lor sufletească, 

unui spi- 
consimțită, 
a însemnat 
In primul

Prof. Angelo Niculescu față 
eu intenția noastră de a scrie 
un reportaj cu băieții la trea
bă, 
lele 
ciei 
lot
condescendent: „De fapt, a- 
ceasta este o falsă dilemă, 
creată de artizanii cuvîntului, 
furați de poezia anotimpului, 
de metafora pe care c aș
teaptă duminică dupâ-amiază 
de la noi. Pentru că la lot, 
nici cînd în timpul „cam
paniei Mexic ’70“ n-am făcut 
muncă de laborator, ci prin
cipiul de bază a fost: cît mai 
aproape de 
jucătorilor, 
un surplus 
coeziunea
pentru întronarea 
rit de disciplină 
de răspundere. Ce 
aceasta, practic ?
rînd, antrenamente zilnice, cu 
o variație de timp după ne
cesități, între 50 și 
minute, urmărindu-se 
samblul echipei, fie 
compartimente sau
Dar cuplul n-a însemnat pen
tru noi numai Dumitrăche — 
Dobrin sau Dan — Hălmă- 
geanu, de pildă, ci și Luces
cu — Deleanu sau Dembrov- 
schi — Sătmăreanu, adică 
fiecare extremă și „dublura" 
sa, fundașul. V-am relevat 
deci, o temă de lucru, atit 
tehnică cît și tactică. Și mai 
avem destule, așa îneît an
trenamentele noastre au, după 
părerea mea, girul profesio
nalizării. Dar jucătorul, în 
timpul său liber se mai și 
distrează. A trebuit astfel ca

120 de 
fie an- 
diverse 

cupluri.

Ieri, pe stadionul Repu
blicii, reprezentativa de tine
ret a României, care va în- 
tîlni duminică într-un meci 
amical formația similară a 
Republicii Democrate Germa
ne, a susținut un ultim meci 
de. verificare. înaintea depla
sării. Parteneră de antrena
ment i-a fost selecționata de 
juniori a Capitalei. „Tinere
tul" a avut un adversar in
comod, care i-a încurcat de 
multe ori combinațiile în a- 
tac. mai ales în repriza I. 
cind „puștii" n-au primit nici 
un gol. Este adevărat că 
poarta lor a fost apărată în 
această perioadă de Coman, 
portarul titular al selecționa
tei de tineret. In partea a 
Il-a a meciului, lotul a ju
cat mai legat, a avut nume
roase acțiuni de atac bine 
construite și susținute de cei 
doi mijlocași — Dineuță și 
Both — iar Neagu s-a dove
dit un șuteur excelent. In 
ultimele 30 de minute repre
zentativa de tineret a for
țat, înscriind 3 goluri în poar
ta juniorilor, apărată acum 
de portarul de rezervă al e- 
chipei naționale de tineret, 
Rămureanu. Foarte bine au 
jucat cei doi jucători de di
vizia B, Both (Olimpia Satu- 
Mare) și Turcu (Metalul Tîr
goviște).

Despre partida de dumini
că, care se va desfășura în 
localitatea Weiswasser, antre
norul principal V. Mărdăres-

Helmuth Schon
duminică, la București

Scăpat de griji, datorită cali
ficări! echipei sale la turneul fi
nal C.M., antrenorul vest-german 
Helmuth Schdn iși urmărește a- 
cum presupusele adversare.

□upă cum sîntem informați, re
putatul tehnician va fi prezent 
duminică în tribunele stadionu
lui -.23 August", pentru a urmări 
meciul România — Grecia.

LOTO

Dinu — Deleanu, fn acțiunede pase"„Mașina

la lot să ne ferim de claus
trarea lui, oferindu-i nu nu
mai aci mijloace de distrac
ție ci și scoțîndu-1 din peri
metrul care, cu vremea, i se 
poate părea prea îngust. Iată 
de pildă, ziua de mîine. virf 
al săptămînii : după masă un 
joc de verificare, apoi seara, 
vizionarea premierei lui Mi- 
rodan „Transplantarea inimii 
necunoscute".

o mașină de pase, 
lăsa impresia unui

nit apoi 
Dinu îți 
ied ieșit la cîmp după o iar
nă prelungită, iar Deleanu îl 
completa cu diverse „fine
țuri" .

Radu Nunweiller și Domi- 
de. asortați. probabil, după 
culoarea părului, după cîteva

gea cu zelul său cunoscut, 
„bătrînul" Ghergheli ne-a a- 
runcat, peste umăr. în viteză: 
„De-ar trece, totuși, mai re
pede, zilele astea...".

Era, evident, dorința con
fruntării în teren, a încercă
rii puterii. Mult a fost, pu
țin a mai rămas...

DOI CÎTE DOI

Și iată-i' pe băieți la lucru. 
După o succintă punere in 
temă, prof. Angelo Niculescu 

teren, șub 
Emerich 

bună vede- 
timp ce

in
lui

o...
în
rezervat cuplul

i-a răspîndit 
supravegherea 
Vogi care are 
re periferică, 
dînsul și-a 
portarilor : Rădticanu și Ghi- 
ță. După un exercițiu pentru 
mărirea flexibilității, in care 
cei doi spate în spate păreau 
un unaș Ianus cu două chi
puri, ei au trecut în cadrul 
porții unde, supuși pe rînd, 
tirului viclean al antrenoru
lui, păreau dispuși să agațe 
pînă și pasărea în zbor.

Dinu și Deleanu, după 
hîrjoană prietenească i 
lungul și de-a latul terenului, 
care a echivalat cu cîteva 
sprinturi prelungite, au deve-

i o 
de-a

cu ne-a declarat că deși 
lecționata sa va avea de 
fruntat o echipă robustă, 
eătuitâ din tehnicieni buni 
începutul verii, fotbaliștii ger
mani au obținut un egal la 
Ploiești. 1—1) speră ca ea să 
obțină un rezultat nnnnahi; . 
Dar. în primul rînd, spunea 
conducătorul tehnic al echi
pei, băieții se vor strădui să 
presteze un joc bun, pe mă
sura pregătirii lor.

Deoarece din lotul care se 
deplasează face parte și ra- 
pidistul 
luat în 
întrebat 
Serban 
listul giuleștean va putea ju-

se- 
în- 
al- 
(la

Dumitru (el n-a evo- 
meciul <Je ieri) l-am 
pe medicul lotului.

Florian, dacă fotba-

PRIMUL PAS CU STÎNGUL
Am ajuns înaintea ultimu

lui act al acestei istorice 
campanii a preliminariilor 
C.M. După trăirea primelor 
cinci acte ale drumului spre 
un turneu final a! -Cupei 
Jules Rimet". un drum ase
mănător fiind exclusiv de do
meniul... memoriei, care tre
buie să dea la o parte nu 
mai puțin de 31 de ani pen
tru a se intllni cu un traseu 
paralel, calificativul „istori
ce" pare nu numai ponderat 
dar exact la obiect— Mai 
mult, dacă raportăm situația 
ir. care se va afla echipa 
României In dimineața zilei 
de 16 noiembrie 19®. la si
tuația in care se afla ea In 
seara zilei de 27 octombrie 
1968. saltul pare nu numai is
toric. dar aproape fantastic! 
Să ne dovedim. însă, respec
tul față de termeni evocînd. 
cronologic realitățile.

LISABONA — octombrie 
'68. Primul act al prelimina
riilor — prima filă din isto
ria scrisă a campaniei spre 
țara lui Montezuma. (O. cine 
se gindea atunci că tocmai 
noi vom ajunge să conducem 
sprintul final pe ultimele lun
gimi ale cursei spre Mexic !). 
Sintetizînd într-un singur ter-

din Boeing-ul 
Air-France, care

men ceea ce s-a petrecut cu 
fotbaliștii români în „runda 
I - portugheză", vom scrie, 
fără ezitare, cuvîntul ULU
IALA

Cobori nd 
companiei
i-a purtat de la Paris la Li
sabona. fotbaliștii români au 
pus piciorul pe pămîntul lusi
tan sub impresia covîrșitoa- 
re a medaliei de bronz cuce
rită de portughezi în țara 
Albionului. impresie sporită 
de prezența antrenorului 
Otto Gloria în avion, o— glo
rie 
au 
te 
la 
tn 
sabonei, unde, printre aleile 
de palmieri, se vînd ziarele 
_A Boia" și „Mundo Despor- 
tivo* care reproduc la scara 
tablourilor chipurile fotbaliș
tilor portughezi, surizători, 
siguri pe ei, impresionanți 
— psihic — pentru niște bă
ieți veniți mai mult să... ad
mire fotbalul portughez.

In fine, 27 octombrie. Zia
rele au publicat un orar su-

spre care băieții noștri 
privit cu smerenia cu care 
uiți la Turnul Eiffel sau 
Statuia Libertății. Uluială, 
continuare, pe străzile Li-

încereări de a se dribla re
ciproc au convenit să „cro
șeteze" în comun.

Dumitrăche și Lucescu s-au 
căutat pînă s-au găsit 
s-au mai despărțit...

Doi cite doi. atelierele 
ționau din plin, fără
morți, fără eschivări sau na
zuri de vedetă. Pofta de joc 
eta organică, de loc contra
făcută.

Și intr-o încrucișare de dru
muri cu noi, conducînd min

și nu

func- 
timpi

es duminică. Răspunsul a fost 
categoric : da ! „Dumitru, ne 
spunea doctorul Șerban. are 
o ușoară entorsă la genunchi, 
dar pînă în ziua meciului va 
fi complet refăcut".

Joi dimineața, fotbaliștii ro
mâni' pleacă, pe calea aeru
lui, la Berlin, de unde vor 
continua drumul * pînă la 
Weiswasser cu autocarul. Din 
lotul însoțit de antrenorii V. 
Merddrescu și 
fac parte, print 
man, Râmsrmx. 
Popa. Poporici. 
gelescu. Nntg-a, 
tru și Tarcu.

Gh. Nujescu 
e alții : Co- 

Bedt». 
Dtr<ru;i A»- 
Both, Dsssssi-

T. KAISAN

AGENDA BUCURESTEANA5

S1MBATA
Terenul Autobuzul, ora 14,30: 

Autobuzul București—Progre
sul Corabia (divizia C).

Petrolul Tîrgoviște 
ora 11.15 : 
Cimentul

Steaua 
Medgidia

(juniori) ; 
Bucureșt’—

Voința

DUMINICA

10Stadionul Metalul, ora
Metalul București—Portul Con
stanța (divizia B) ;

Terenul Electronica, ora 10 : 
Electronica Obor—Gloria CFR 
Galați (divizia O ;

Terenul Laromet, ora 10 : 
Tehnometal București—Olimpia 
Giurgiu (divizia C) ; ora 12 : 
Tehnometal București—l.M.U. 
Medgidia (juniori) ;

Terenul Voința, ora 10 : Vo
ința București—Celuloza Călă
rași (divizia C) ;

PRONOSPORT
CUM SE PARTICIPA PE BI
LETE COLECTIVE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 18 NOIEMBRIE a.c.LOTO

tragerea excepțională 
din 18 noiembrie a.c.

La 
LOTO 
se poate participa și pe bilete 
colective dar numai cu con
diția completării acestora cu 
cite 20 variante simple, achi
tate cu una din cele trei taxe 
de participare valabile pentru 
această tragere excepțională : 
10 Iei varianta cu drept de 
participare numai la faza a 
Il-a (ultimele 2 extrageri : a 
IV-a și a V-a) ; 15 lei va
rianta cu drept de participare 
numai la faza I (primele 3 
extrageri : I — a III-a) ; 25 lei 
varianta cu drept de partici
pare la ambele faze (I și Il-a), 
respectiv ■ la toate cele 5 ex
trageri (I — a V-a). O cotă de 
10% va fi egală deci cu : 20 
lei în cazul participării numai 
la faza a Il-a (extrag, a IV-a 
și a V-a) ; 30 lei în cazul par
ticipării numai la faza I (ex
trag. I — a III-a) ; 50 lei în ca
zul participării la ambele fa
ze (I și a Il-a) și la toate cele 
5 extrageri.

Amănunte găsiți In orice a- 
genție Loto—Pronosport.

• Duminică 
1969, se 
național 
Grecia, 
turneul 
mondial

Cine se va califica ? Care 
este părerea dv. ?

O posibilitate de a vă ve
rifica cunoștințele și inspirația, 
vă oferă concursul Pronosport 
de duminică 16 noiembrie, care 
are cap de afiș meciul Româ
nia—Grecia.

Nici un iubitor al fotbalului 
să nu omită să-și depună bu
letinul Pronosport pentru du
minică.
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 

46 DIN 12 NOIEMBRIE 1M9

Extragerea T : 23 1 37 10 11 24

Fond de premii : 339 726 lei.

Extragerea a Il-a : 30 41 5 45
14 31 23

Fond de premii : 291 794 lei.

Plata premiilor la acest con
curs va începe In Capitală de la 
20 noiembrie pină la 27 decem
brie Inclusiv, iar in provincie de 
la 24 noiembrie pină la 
cembrie 1969 inclusiv.

27 de-

SFER-PREMIILE ÎNTREGI ȘI
TURI DE LA TRAGEREA LOTO 

DIN 7 NOIEMBRIE 1969

Terenul
Șc. Sp. nr. 2 Buc.—Dunărea 
Giurgiu (juniori) ;

ora 8.36 :

Stadionul Progresul, ora
Progresul Buc.—Petrolul
dele (juniori) ;

Terenul T.U.G., ora
T.U.G. București—Unirea 
năstirea (juniori) ;

Terenul Știința Tei, ora 
Sp. 
roșie Buc. (juniori).

1»
Vi

12 :
MI-

10»
studențesc Buc.—Flacăra

Terenul Sirena, ora 10 : Si
rena București—Petrolul Tîr- 
goviște (divizia O ;

Terenul Gheneea—Steaua,
ora 9 : Steaua 23 August Bue.-

Terenul Autobuzul, ora 12:
Autobuzul Buc.—Progresul Co
rabia (juniori) ;

16 noiembrie 
dispută meciul inter- 
de fotbal România— 
pentru calificarea Ia 

final al Campionatului 
din Mexic;*1.

Extragerea I : Categoria a Il-a: 
2 variante a 48 605 lei; a III-a : 
5.5 a 1 848 lei și 43 a 462 lei ; a 
IV-a : 229 a ’ ' 
lei ; a V-a : 
a 83 lei.

Extragerea
1 variantă a 
lei ; C : 10 a 
lei ; D s 535 
25 lei.

a Ii-a : Categoria B:
34 623 lei și 5 a 8 656
4 516 lei și 29 a 1129 
a 100 lei și 1816 a

praîncărcat al circulației spre 
Estadio Nacional, care îi aș
teaptă pe fotbaliștii noștri cu 
o peluză catifelată, cu fado- 
urile îneîntătoare ale Ama- 
liei Rodriguez și cu un cer 
mai albastru ca Atlanticul, 
care de cîteva zile murmură 
liniștit ca un copil cuminte. 
Impresionați și îneîntați de 
toate, fotbaliștii noștri se tre
zesc din 
min. 20 
fundașul 
ză de la 
cui porții — 
nefericit din 
til aerul cu
divizia C !“ — caracterizează, 
cu deplină îndreptățire, vice
președintele F.R.F. Ion Dumi
trescu. Peste 13 minute, un 
alt gol al negrului Joao Ja
cinto (cel care la București 
nu avea să se „vadă" în me
ciul revanșă), plecat în plim
bare printre apărătorii noștri. 
Sut sec de la 16 m, 2—0, me
ciul e ca și jucat. Un nou gol 
printr-un zid defectuos (min. 
70) scrie sentința jocului. 
Portugalia, marea favorită a 
seriei, a făcut un prim galop 
de sănătate în preliminariile 
C.M. Echipa României, în 
schimb, a făcut un pas (mare) 
cu stîngul. „Aceasta e valoa
rea fotbaliștilor noștri" — se 
grăbesc mulți să peroreze. Ce 
replică usturătoare avea să 
le servească viitorul !

uluială abia în... 
al meciului, cînd 

Jose Jacinto șutea- 
35 m — pe mijlo- 

iar Coman, ieșit 
poartă, bate inu- 
brațele. „Gol de

Marius POPESCU

M. loriescu (Petrolul), pionjtnd, rezolvă o situație critici

MECIURI
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

PETROLUL PLOIEȘTI 
1-0 (1-0)

itr. 
Util 
din 

ploieștean* au lipsi», 
mulți titulari (Mocanu. Gro- 

t** — lotul A. Dineul*. Bâdin. 
Deeu — lotul olimpic șt Iuhasz — 
bc’nav). în schimb. Victor Stân- 
r-iescu a rulat aproape Întregul 
efectiv de care dispune.

Jocul a fost, în special în re
priza a doua, frumos, cu faze 
de go’, la ambele porți. Tn pri
mele M de minute, am asistat Ia

■ dominare teritorială a bucu- 
reștenilor, soldat* cu înscrierea 
unicului goL Tn min. 12, R. Io- 
r.escu și-a depâșit adversarul di
rect, a intrat în careu și a pasat 
lateral, iar Matei a trimis balonul 
pe ling* portarul M. Ionescu : 
1—< pentru Progresul. Spre sfîrși- 
tul primei reprize, ploieștenii au 
echilibrat jocul. Dup* pauză, rit
mul a fost mal rapid, iar cei doi 
portari. Vișin (Petrolul) și Manta

Amicalul de pe terenul din 
dr. Staicovid a constituit un 
joc de verificare, cu toate că 
fvrraația ploieșteană au 
mal

Foto: T. MACARSKI

AMICALE

C. GRL'IA-coresp. principal

VICTORIE,-SI PAȘAPOARTELE’ » »

PENTRU MEXIC!

tem DIN SERIE... ATUNCI?"

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
METROM BRAȘOV 

2—1 (0—1)

BRAȘOV, 12 (prin telefon). Un 
reușit joc de antrenament, în
cheiat cu victoria la limită a 
Steagului roșu. Golurile au fost 
realizate de Pescaru și Gane, res
pectiv Ochia.

La capătul unui meci tn care 
dmamoviștU s-au mișcat destul 
de bine, victoria le-a surfs cu 
scorul de 6—3. De menționat că 
in formația dinamoviștilor a evo
luat șt Nelu Nunweiller. Golurile 
echipei Dinamo au fost semnate 
de : Frățilă (î). Haidu, Nelu Nun
weiller și Doru Popescu.

(Progresul) au avut de multe ori 
intervenții salutare. (p.v.).

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO OBOR 6—3 (2—0)

Niciodată. In toată Istoria fot
balului elen, nu s-au făcut pre
gătiri de o asemenea amploare 
ca In preajma meciului de Ia 
;S noiembrie.

Cheltuieli enorme, deplasarea 
întregului lot In Elveția, cu bu
cătărie proprie, alimentație spe
cială și apă adusă de la do
miciliu... plus o adevărată con
curență Intre premiile oferite de 
federație și de bancherul O nași s 
tn moneda preferată a ultimului 
— dolarul — și nu mai știu cite 
alte fabuloase perspective aș- 
teptîndu-1 pe fiecare jucător 
grec in caz de victorie !

Noi nu-i subestimăm pe greci 
fi o neiertată greșeală ! — 

îndoim că toate aceste 
și stimulente exterioare 

pu- 
o anumită dife- 

valoare care Înclină, 
moment, orice balanță 
in favoarea echipei

— ar 
dar ne 
lucruri 
actului sportiv in sine ar 
tea compensa 
rentă de 
in acest 
corectă 
noastre 1

Nu mergem numai 
derentul tradiției — 
important — că 
nu ne-au Învins 
acum.

Incontestabil că 
cut în ultima vreme mari pro
grese. căci au mers în pas cu 
evoluția generală a sportului și 
a fotbalului de pe continent și 
din ’ 
cu Elveția 
la Atena) 
că

pe consi- 
amănunt 

oaspeții noștri 
niciodată pină

grecii au fă-

lume. Totuși, după 
(4—1 pentru 

______  arătat în 
sistemul defensiv al 

zentativei elene are 
practică dublajul, nu 
ficient de omogen. ' 
vînt adversarii noștri au o 
părare subțire". Ziarele 
Zurich, mai ales, au subliniat 
foarte mult această carență, 
xemplificînd cu cele cîteva 
căzii de gol pe care „crucile 
albe" și le-au creat încă din pri
ma parte a Jocului, cind ar fi 
putut să rtrtermine chiar soarta 
partidei In favoarea lor.

s-a

meciul 
Grecia 

presă 
repre- 

fisuri, 
este 

Intr-un

nu 
Su- 
cu- 
„a- 
din

e- 
o-

Desigur că antrenorii noștri 
prezenți la meci au reținut a- 
cest aspect șl au dat indicațiile 
corespunzătoare.

S-ar mai putea — este chiar 
probabil — ca antrenorul Pe- 
tropoulos să facă Înlocuiri In 
compartimentul deficitar. căci 
au și apărut nume noi la lot, 
față de efectivul anterior.

Un lucru, Insă, este absolut 
sigur: noi avem o echipă mult 
mai omogenă, cu compartimente 
echilibrate, o apărare imediată 
foarte solidă, greu de străpuns.

Acest echilibru de valoare in
tre compartimente ne conferă un 
prim avantaj în meciul de du
minică. la care trebuie să mat 
adăugăm superioritatea tehnică 
generală a reprezentanților noș
tri față de adversarii lor.

tn această situație, noi ne 
vom putea permite un joc ac
centuat ofensiv — bineînțeles 
fără a neglija apărarea — ca
racterizat prin pătrundere șl e- 
lastlcitate. ~ 
in bune 
de joc. 
cuvîntul 
noștri 
balon 1

Nu trebuie să avem emoții. E- 
chipa noastră este tînără. talen
tată. experimentată, superioară 
d:n punct de vedere tehnic ad
versarului. Cred că factorul ce! 
mal important 
asigure victoria 
psihologic, - 
RABDAREA.

Echipa noastră 
joace foarte rațional, 
rltate și calm, va _____
construiască și să reconstruias- 
că iarăși, cu multă răbdare șl 
eu aceeași luciditate, chiar dacă 
nu izbutește să concretizeze, fi
indcă s-ar putea ca golul să nu 
cadă, așa cum o dorim, din pri
mele minute șl poate chiar nici 
din prima repriză. Am convin
gerea că șl in această direcție

Pentru a se realiza 
condiții o astfel de idee 
Angelo Niculescu a dat 

de ordine : jucătorii 
întotdeauna primii la

care 
este 

șl eu

poate să 
de ordin 

l-aș numi

va trebul să 
cu matu- 
trebui să

echipa a fost bine pregătită, că 
antrenorii l-au. tăcut transfuzia 
de răbdare șt de calm necesare 
in asemenea

Dar este, 
portant — si 
considerabilă 
răbdare s-o 
Publicul trebuie 
strins cu jucătorii, trebuie să-i 
Înțeleagă, să-i ajute ș! să creadă 
in reușita lor. acest public mi
nunat pe care-I avem va tre
bui să demonstreze, ca șl in 
jocul cu Portugalia, că poate să 
fie cu adevărat jucătorul nr. 12 
al echipei noastre tricolore.

Trebuie să ne gindim, în ace
lași timp, că in fotbal acțio
nează și adversarul...

Să nu așteptăm de la echipa 
națională joc de „explozie" (pri
mejdios prin alternanța sa de 
urcușuri șl căderi !). căci tri
colorii noștri vor veni pe teren 
cu o idee mult 
ACEEA A UNUI 
REGULARITATE, 
gătirea lor fizică 
o superioritate 
testabilă față 
vor lupta calm, 
abnegație, 
triotism.

Publicul trebuie să creadă pro
fund in succesul dorit, să-l aș 
tepte șl să-1 sprijine cu ardoare.

Actuala reprezentativă, a că
rei valoare Internațională a fost 
confirmată prin „serialul" de 
succese 1969. constituie un „tot" 
perfect echilibrat tehnic, iar su
fletește este tot atit de omo
genă ca o formație de club.

In atari condiții și cu ase
menea atu-uri s-ar mai putea 
îndoi cineva de victorie ?

Personal sint convins 
cea Lucescu, căpitanul 
glotul echipei naționale, 
bi bine limba spaniolă 
xic 1

situații, 
de asemenea, Im- 
incă intr-o măsură 

I — ca aceeași 
aibă și publicul, 

să colaboreze

mai sănătoasă. 
JOC DE MARE 
bazat pe pre- 

excelentă si pe 
tehnică Incon- 

de adversar, 
inteligent, 

cu dăruire, cu

Ei 
cu 

pa

că 
Și 
va
în

Mir- 
poli- 
vor- 
Me-

Petre STEINBACH

revăzut Nela
Nunweiller, și in primul moment 
— a apărut fn ușă, după o bă
taie timidă — am avut impresia 
că vizita atxasta conține in ea 
ceva firesc, așteptat, de parcă 
ne-am fi despărțit de Nelu nu 
mai tlrziu dectt după ultima 
etapă, undeva, la cabinele de la 
„23 August" sau „Republicii"...

L-am revăzut așa cum ll știam 
prietenos, vesel, gata oricind 
discute despre fotbal 
tregl, parcă uitind de 
foame, de obligații.

— Așadar, o nouă 
campionatul Turciei — l-am 
timpinat. Ce să-i faci, te trage 
inima spre țară, spre familie, 
spre prieteni. Cum prinzi 10 
zile de relache, cum te repezi 
să-i vezi!

— Ce revedere, ce prieteni, ce 
campionat! Glumești, probabil... 
Eu am venit pentru meci, am 
venit să asist la victoria Româ
niei, la

ore 
timp,

pauză

să 
în
de

tn 
In-

niei, la plecarea — imaginară, 
desigur — a tricolorilor spre Me
xic.

Și taciturnul fundaș central ol 
naționalei anilor trecuți a de
venit brusc locvace — iată totuși, 
gindesc, Nelu s-a mal schimbat 
— și argumentează, cu vorbe re
pezi, necăulate, „că nu se poate 
să scăpăm calificarea, că pe 
greci i-am bătut întotdeauna, că 
avem o echipă în mare formă, in 
fine, că nu șl-ar dori să joace îm
potriva lui Dumitrăche, care 
de cînd era un puști — 
un puști la juniori — sărea 
bine declt mine la cap și-mi 
o grămadă de mingi..."

Tace o clipă — vizibil jenat 
de blltz-ul fotoreporterului nos
tru. Apoi reia, parcă mai în
grijorat, cu o voce mai sfătoasă:

— La urma urmei, al dreptate: 
grecii stnt tn mare progres teh
nic, Uite, Papaioanou; am ju
cat contra Iul de curlnd, in me
ciul Fenerbahce—A.E.K. l-am bă
tut cu 3—1, am marcat și un gol, 
dar grecii m-au impresionat cit 
de mult și-au modernizat jocul: 
sint mal tehnici, mai calaulați 
Povestea aceea cu o echipă care 
aleargă 90 de minute și se bate 
fără nici un orizont la flecare 
minge a cam rămas de dome
niul trecutului... Cu siguranță că 
duminică vom vedea o echipă 
mult mal tehnică declt cea pe 
cane am tnvins-o cu 2—1, tn ’«7, 
la Atena.

Încă 
zău, 
mal 
tura

In încăpere mal intră cineva. 
Nelu mal strtnge o mină, mal 
răspunde unei întrebări. Revine:

— De altfel, acum 
făcut cuplu cu Dan 
bine, căci înseamnă 
il cunoaște mal de 
dezis, omul de șoc 
Cu toate astea i-aș aminti că Si- 
deris e mai periculos... fără 
minge, că se demarcă excepțio
nal, că nu trebuie slăbit din ochi 
nici o clipă-

Alte uși 
bări șl 
Schimbăm discuția și trecem la 
români.

— Spune-ml, Nelule, cine-ți 
place cel mai mult din lotul 
nostru ?

— Știu eu, să mă gindesc... Îna
inte de asta, insă, trebuie să-fi 
mărturisesc o certitudine: echipa 
noastră națională de astăzi este 
cea mai echilibrată din ultimii, 
hai să zic, 20 de ani. Flecare ju
cător e pus la locul lui — ceea 
ce nu se intimplă nici la echi
pele foarte mari! Dar să-ți răs
pund la întrebare: Dumitrăche, 
Dobrin, Ghergheli, Lucescu, Săi- 
măreanu...

— Șl Radu ? Radu Nunweiller 2
— Nici vorbă I Stnt feri

cit pentru el, stnt fericit cd 
un Nunweiller va ajunge la fi
nala campionatului mondial. 
știi, ăsta a fost visul meu, și 
nu s-a realizat... El se va împlini 
cu siguranță pentru Radu, și mă 
bucur pentru el... Dacă vrei, 
sint mindru.

— Spune-mi, ești chiar atit de 
sigur că batem duminică ?

— Trebuie să batem! La urma 
urmei, e o victorie pe care o 
așteptăm de allțta ani șl de care 
slntem atit de aproape, Incit mi 
se pare cu neputință sd n-o rea
lizăm! Crede-mă, sint sigur că 
avem cea mal in formă echipă 
din serie! Atunci 2

I-ant mulțumit, ne-am strtns ta- 
rășt mllnile șt a Ieșit la fel de 
zimbitor cum intrase.

doi ani am 
— și asta-i 

că rapiăistul 
mult pe Si
al grecilor.

deschise, alte tntre- 
răspunsuri — flash.

Ovidiu IOANIȚOAIA



ECHIPA DE BOX
DUNĂREA GALAȚI
IN CEHOSLOVACIA

Recent, boxerii clubului 
Dunărea din Galați au efec
tuat un turneu în Cehoslova
cia, unde au susținut două 
întîlniri. în prima, gălățenii 
au învins echipa Kisuki Nove 
Mesto cu scorul de 12—6. în 
meci revanșă, scorul a fost 
egal i 9—9. Din echipa gălă- 
țeană, o frumoasă impresie 
au lăsat Adrian Guțu, Gheor
ghe Roșea, Gheorghe Crihană 
și Sandu Ștefan.

s in lume
DUPĂ TURNEUL SCRIMERILOR ROMÂNI ÎN UNGARIA

ANDREI VÎLCEA: „Cu trei locuri I România
s-a situat pe primul loc la

T. SIRIOPOL-coresp

OKKER ÎNVINGĂTOR

LA PARIS
Tenismanul olandez Tom 

Okker a cîștigat de o manie
ră spectaculoasă turneul „o- 
pen“, care s-a desfășurat în 
sala „Coubertin" din Paris, 
învîngîndu-1 în finală cu 8—6 
6—2, 6—1 pe americanul 
Bucholtz. în finala probei de 
dublu masculin, victoria i-a 
revenit perechii Newcombe, 
Roche (Australia) care a în
vins cu 10—8, 6—4, 6—2 pe 
Okker (Olanda), Riessen 
(S.U.A.).

Am primit la redacție vizita 
antrenorului emerit. Andrei 
Vîlcea, care înapoiat din Un
garia, de la Turneul armate
lor prietene, a avut amabili
tatea să ne prezinte, în cadrul 
unei discuții, unele amănunte 
privind comportarea scrime- 
rilor români.

Bilanțul scrimerilor clubu 
lui Steaua 
Tata poate 
remarcabil, 
retă ! locul 
— fetele prin Olga Orban- 
Szabo, băieții prin Mihai Țiu; 
locul I la floretă echipe fete 
și locul II la floretă echipe 
băieți. Apoi, locul 4 la sabie 
echipe și locul 5 la spadă e- 
chipe.

Rezultatele din probele de 
floretă s-au bucurat de o largă 
apreciere. Țiu a demonstrat o 
îmbucurătoare constanță va
lorică, în timp ce Olga Orban- 
Szabo a fost de departe cea 
mai combativă floretistă la 
turneul individual. De aseme
nea Ileana Drîmbă a evoluat

la turneul de la 
fi apreciat drept 
îndeosebi la flo- 
I la individual

excelent in turneul pe echipe. 
Menționăm că ea nu a par
ticipat în turneul individual 

L-am întrebat pe antrenorul 
Vîlcea, cum consideră com
portarea trăgătorilor de la 
Steaua la celelalte probe. 

,.Mă declar satisfăcut — 
ne-a răspuns — mai ales de 
felul cum s-a prezentat spa
dasinul Alexandru Istrate. cu 
victorii pe toată linia la po
lonezi (n.n. 5—2 la Matveev, 
5—4 la Barburski, 5—0 la 
Nielaba și 6—5 la Andrzew- 
ski, campionul mondial de la 
Havana!). Foarte activ a fost 
și un alt spadasin 
Nicolae Marinescu, 
semifinale și chiar 
finale. La sabie, o 
cu totul deosebită 
Octavian Vintilă și 
Culcea, mai puțin prin rezul
tate și mai mult prin maniera 
lor de a trage. în general, 
spadasinii și sabrerii 
au manifestat mult 
combativ

— S-a stabilit cumva

ce 
ro-

flo-

MUNCHEN 1972 ÎNCĂ SUB SEMNUL 
INCERTITUDINILOR

din lot, 
pînă în 
în semi- 
impresie 
au lăsat 
Gheorghe

noștri 
spirit

și un

„TROFEULCARPAȚI" LA HANDBAL
Copenhaga; 4. Sarajevo; 5.
București (tineret).

1961 (Sala sporturilor — 
Cluj): 1. București; 2. Uniu
nea Sovietică; 3. Budapesta;
4. București (tineret); 5. Banja 
Luka.

1962 (Sala Floreasca): 1. 
București; 2. Budapesta; 3. 
București (juniori); 4. Skoplje;
5. Magdeburg.

1964 (Sala Floreasca): 1. 
România; 2. România (tine
ret); 3. Ungaria; 4. Uniunea 
Sovietică.

1965 (Sala Floreasca): 1. 
București (tineret); 2. Bucu
rești; 3. Budapesta; 4. Bel
grad.

1966 (Sala sporturilor — 
Cluj): 1. România; 2. Iugo
slavia; 3. Uniunea Sovietică; 
4. Franța; 5. 
ret).

1967 (Sala
București; 2. _
Varșovia; 4. Uniunea Sovie
tică; 5. Budapesta; 6. Bucu
rești (tineret).

1968 (Sala Floreasca): 1. Ro
mânia; 2. Iugoslavia; 3. Ro
mânia (tineret); 4. R.S.S. Gru
zină ; 5. Ungaria; 6. Spania.

FEMININ :
1959 (Sala Floreasca) : 1.

H. G. Copenhaga; 2. Zagreb;
3. Budapesta; 4. Olimpia 
București; 5. București (tine
ret).

1960 (Sala Floreasca)-: 1.
București; 2. II.G. Copenhaga;

(Urmare din pag. I)
(în 1959 a cîștigat H. G. Co
penhaga, în 1964 reprezentati
va Belgradului, iar în 1968 
formația Republicii Democra
te Germane),

O confirmare a creșterii 
permanente a prestigiului 
„Trofeului Carpați" o consti
tuie și faptul că la început 
trofeu] și-l disputau echipe 
de club, mai tîrziu la start 
s-au prezentat reprezentative 
de orașe (în fapt, veritabile 
selecționate ale țărilor res
pective) și că de anul trecut 
marea competiție reunește e- 
chipe naționale. La această e- 
diție, mai mult decît oricînd, 
competiția feminină — găz
duită de orașul Cluj — con
stituie un veritabil campio
nat mondial, iar cea mascu
lină — ce se desfășoară la 
Timișoara — .un test de mare 
importanță, un sondaj pentru 
aflarea valorilor înaintea 
campionatului lumii din Fran
ța.

Iată acum palmaresul „Tro
feului Carpați".

MASCULIN:
1959 (Sala Floreasca): 1. H.

G. Copenhaga; 2. Dinamo
București ; 3. Dukla Praga; 
4. Știința Timișoara; 5. Bucu
rești (tineret).

1960 (Sala Floreasca) : 1.
București; 2. Praga; 3. HG.

România (tine-

Floreasca)i 1. 
Iugoslavia; 3.

3. București II; 4. Vojvodina; 
5. Praga.

1961 (Sala Floreasca): 
București ; 2. Budapesta ; 
Belgrad; 4. Berlin; 5. Bucu
rești (tineret).

1962 (Sala Floreasca): 1. 
București; 2. București (ju
nioare); 3. Slavonja; 4. Ber
lin.

1963 (Sala Floreasca);
București; 2. Budapesta ; 
Belgrad ; 4. București (
ni oare).

1964 (Sala Floreasca): 
Belgrad; 2. București; 3. Bucu
rești (tineret); 4. Moscova.

1966 (Sala Floreasca): 1. 
București; 2. Belgrad; 3. Mos
cova ; 4. Budapesta; 5. Bucu
rești (tineret).

1967 
Cluj): 
COVa ’ o. xuginicivici, t. uuucl 
pesta; 5. București (tineret).

1968
Republica Democrată Germa
nă ; 2. Iugoslavia; 3. Uniunea 
Sovietică; 4. România; 5. Un
garia; 6. România (tineret).

Așadar, ne aflăm în pragul 
ediției jubiliare a „Trofeului 
Carpați". La Cluj și Timi
șoara, miile de spectatori care 
vor umple pînă la refuz tri
bunele color două săli vor 
asișta Ia dispute de înalt ni
vel, vor susține cu tot entu
ziasmul lor echipele Româ
niei.

(Sala sporturilor —
1. București; 2. Mos-

3. Iugoslavia; 4. Buda-

(Sala Floreasca): 1.

clasament general ? Pe 
poziție se află scrimerii 
mâni ?

— Cu trei locuri I la 
retă. România s-a situat pe
primul Ioc la medalii, înain
tea echipelor U.R.S.S. și Po
loniei, cu cîte două medalii 
de aur și a Ungariei, cu o 
singură medalie de aur. în 
clasamentul pe puncte, țara 
noastră se află pe locul 3, 
după U.R.S.S. și Polonia.

— Ce urmează acum, pen
tru scrimerii noștri

— O parte dintre 
prezenți la Zagreb, la Cam
pionatele balcanice, 
dihnă — absolut necesară — 
pînă la finele anului...

SI TOTUȘI, BRACKE* ■>
NU RENUNȚĂ...

Ciclistul belgian Ferdinand 
Bracke s-a reîntors de la 
Ciudad de Mexico, unde a 
eșuat, pe pista velodromului 
olimpic, în tentativa de a co
recta recordul mondial al 
orei. Campionul belgian a de
clarat că nu s-a acomodat 
cu altitudinea mexicană, dar 
că va reuși să corecteze re
cordul mondial în tentativa 
pe care o va întreprinde anul 
viitor pe pista velodromului 
olimpic din Roma.

Unde se vor desfășura jocurile turneului olimpic 
de fotbal ?
Augsburg — probabila gazdă a canoiștilor și caia- 
ciștilor
O „stradă a spectacolelor" la Miinchen

La mai puțin de trei ani 
Înaintea deschiderii Jocurilor 
Olimpice de vară de la Mun- 
chen, urmează încă să fie sta
bilit locul de desfășurare a di
feritelor competiții înscrise în 
programul J.O., ca și tipul de 
pistă cc va fi utilizat în pro
bele atletice de alergări. Des
pre aceste probleme s-a ocupat 
Herbert Kunze, secretarul-ge- 
neral al Comitetului de orga
nizare al J.O. 1972 în cadrul 
unei conferințe de presă ce a 
avut loc la Miinchen.

Kunze a precizat că nu a 
fost luată încă o hotărîre asu
pra localităților unde se vor

Un interesant meci de old-boys

fruntași? 
ei vor fi

Apoi, o—

Federația iugoslavă de fot
bal va organiza în anul 1970 
o întîlnire între fostele glorii 
ale Iugoslaviei și cele ale Eu
ropei. în echipa iugoslavă ar 
urma să apară Beara. Ceai- 
kowski, Mitici, Bobek, Zebec,

Mdutinovici, Vukas etc., iar 
pentru alcătuirea selecționatei 
europene au fost invitați 
Piantoni, Kopa, Fontaine 
(Franța), Santamaria. Kubala 
(Spania), Ockwirk. Hanappi, 
Zemsn (Austria) și alții.

FAMECHON IN FORMĂ
LONDRA, 12 (Agerpres). — 

Campionul mondial de box la 
cat. pană, franco-australianul 
Johnny Famechon, a susținut 
un meci amical la Londra în 
compania lui Herrera (Ecua
dor). Net superior, Famechon 
a obținut victoria la puncte 
la capătul unui meci în care 
a oferit o remarcabilă de-

monstrație. Famechon, își va 
pune titlul în joc în fața ja- 
ponezului' Harada, fost cam
pion al lumii la categoriile 
muscă și cocoș. Meciul va 
avea loc în cursul lunii ia
nuarie la Tokio.

FOTBALIȘTII MEXICANI

ALERGĂTORILOR

PONEDELNIK

MUȘCHETARII" DIN NOVOSIBIRSK

UN STADION PENTRU 
TOATE ANOTIMPURILE

recent tur- 
redacțiilor

ÎNCĂ O DISPARIȚIE 
DE PE FIRMAMENTUL 

SPORTULUI

Ionul rotund. Un 
neu de fotbal al 
ziarelor din Moscova i-a per
mis chiar lui Ponedelnik să 
devină din nou... golgeter.

aflat în alt oraș, 
distanță. Primind 
cursă, el — im
un prieten de a 

au par cu rs

„PATRIARHUL"

„GOLGETERUL"

Titlul neoficial de „cel mai 
rapid alergător vîrstnic din 
lume" l-a cucerit la Bad Briik
kenau, octogenarul dr. Hans 
Schnabel din R.D. Germană, 
în grupa de la 80 la 90 de 
ani, el a terminat pe primul 
loc, înaintea altor 120 de con- 
curenți din Austria, R.D. Ger
mană, R.F. a Germaniei, Co
lumbia etc. Este adevărat că 
pe distanța de 5000 m vetera
nul a obținut un rezultat des 
tul de modest — 36 de mi-

Fostul mijlocaș al reprezen
tativei de fotbal a U.R.S.S., 
Viktor Ponedelnik, este în 
prezent șeful secției de spe
cialitate a ziarului „Sovietski 
Sport". Aceasta nu-l împiedică 
însă să mai cocheteze cu ba-

In orașul vest-german Gel
senkirchen se construiește un 
stadion al cărui teren poate fi 
folosit în toate anotimpurile. 
Pe o fundație din beton, pre
văzută cu un sistem de încăl
zire, este dispus un strat, de 
pămînt 
mînțat 
îngheț, 
stalația
sucă imediat terenul. Se poa
te juca fotbal și pe cel mai 
cumplit ger, în condiții... esti
vale.

in care a fost însă- 
gazon. Pe zăpadă sau 
intră în funcțiune în
de încălzire care u-

Acest pasionat al trombo
nului nu este altul decît 
Jackie Stewart, campionul 
mondial de automobilism, 
care-și savurează vacanța fă- 
cînd puțină muzică. După a- 
tîtea emoții pe pistă...

l-AU SURCLASAT
PE CEI NORVEGIENI

nule și 30 de secunde. Timpul 
ar fi fost mult mai bun, însă, 
dacă în preziua întrecerilor de 
la Bad Briikkenau, Schnabel 
nu s-ar fi 
la 10 km 
invitația la 
preună cu 
ceeași vîrstă 
distanța dintre cele două o- 
rașe pe jos, ajungînd la lo 
cui competiției cu puțin timp 
înainte de start !

Alfonso Orlando, unul din 
protagoniștii probei de 10 000 
m plat la Jocurile Olimpice 
de la Stockholm (1912), a în
cetat din viață la Bergamo, 
în vîrstă de 77 de ani. Apre
ciat muzicolog, A. Orlando a 
condus formațiile folclorice 
din Bergamo, participante la 
numeroase concursuri italiene 
și internaționale.

15 ANI DE CICLISM 
PE DISC

Jacques Anquetil în frun
tea unei „parade a discu
rilor"? Cine știe... Urmînd e- 
xemplul lui Eddy Merckx, 
campionul normand a hotă- 
rît să înregistreze 
Insă dacă ciclistul belgian 
cultivă șansoneta, Anquetil se 
mulțumește, cel puțin deo
camdată, să povestească 
tr-un „serial" înregistrat, 
15 ani ai săi în sportul 
pedale. Acest document 
„microsillon" va fi pus 
vînzare peste cîteva săptă- 
mîni.

Nu numai D’Artagnan, dar 
și Ivanhoe, Robin Hood, Cea- 
paev și Corceaghin sînt „ido 
Iii" micuților scrimeri ai clu
bului pionieresc Victoria, în
ființat acum doi ani la Novo
sibirsk. Sînt cu totul 300 d» 
băieți și fete, pînă la 15 ani. 
care învață sub supraveghe
rea unor antrenori price puți 
tainele mînuirii floretei. Jar 
cei mai buni dintre ei pri

SPORTIVI IN CEARĂ...

mese, la absolvirea cursului 
de inițiere, gradul de „muș
chetar". Promovarea pe aceas
tă treaptă superioari se face 
intr-un cadru festiv și pito
resc, < 
zut în 
lată-l 
noare 
danul
vrentiev dind acolada unui nou 
promovat în rîndul „mușche
tarilor".

așa cum poate fi vă- 
; fotografia de mai sus.

pe președintele de o- 
al clubului, academi- 
sovietic M. A. La-

discuri.

in- 
cei 
cu 
in 
in

DUPÂ 30

Bătrînul „lup de mars' Ro
nald Parker din Dover (An
glia) a început să se plîngă 
de dureri atroce de stomac. 
A fost necesară o operație, 
chirurgul scoțînd din stoma
cul lui Parker... 3 dinți! Cu 
30 de ani în urmă, Ronald 
era un boxer destul de bun. 
In timpul unui meci de box,

Peste 40 000 de spectatori 
au urmărit la Ciudad de Me
xico meciul amical de fotbal 
dintre selecționatele Mexicu
lui și Norvegiei. Fotbaliștii 
mexicanf au dominat, mai 
ales în repriza a doua, termi- 
nînd învingători cu scorui de 
4—0 (2—0).

Una din sălile faimosului 
muzeu Grevin din Paris a 
fost consacrată sportului. Aici 
pot fi văzute statuile de ceară 
ale unor celebri campioni, 
printre care Jean Claude Ki
lly, Eddy Merckx, Jacques 
Anquetil, Colette Besson, Ma- 
rielle Goitschel și alții. Re
cent, a avut loc inaugurarea 
noii săli.

DE ANI!
adversarul i-a aplicat o pu
ternică lovitură la maxilar, 
scoțîndu-i trei dinți, pe care 
Parker, în focul luptei, nu a 
observat că i-a înghițit. Deci
zia în acel meci i-a revenit 
eroului nostru. Și iată care a 
fost prețul pe care a trebuit 
să-l plătească — după 30 de 
ani — pentru victorie!

.......... . ..

desfășura întrecerile olimpice 
de fotbal, handbal, tir și ca
noe. „In ce privește fotbalul 
— a spus el — alegerea ur
mează să fie făcută, probabil, 
între orașele Augsburg, Nurn- 
berg, Ingolstadt și Passau. 
Pentru turneul de handbal or
ganizatorii vor 
hotărască
Augsburg, _ _ _
berg și Garmisch-Partenkir- 
chen. Pentru caiac-canoe este 
reținută ca «posibilă» varian
ta Miinchen, deși orașul Augs
burg s-a declarat gata să găz
duiască întrecerile și să contri
buie cu un milion de mărci 
la amenajările necesare. Tot 
Munchenul va găzdui întrece
rile de tir, dar locul exact ur
mează de-abia să fie stabilit".

în problema alegerii pistei 
artificiale pentru alergări ce 
va fi amenajată pe stadionul 
olimpic. Kunze a subliniat că 
„o hotărîre nu va fi luată înain
te de primăvara viitoare, cînd 
experții se vor pronunța asu
pra meritelor «tartanului» șl 
crecortanului».”

Pe de altă parte, secretarul 
general al Comitetului de or
ganizare al J.O. a comunicat 
că in zilele Jocurilor Olimpice, 
la Miinchen va exista o „stra
dă a spectacolelor" unde se 
vor produce diferite ansam
bluri străine de folclor, mario
nete și pantomimă, precum șî 
o „stradă a cumpărăturilor" în 
stilul bulevardului Schwabig. 
El a informat, totodată, că 
vînzarea biletelor va începe 
anul viitor, Comitetul de orga
nizare studiind posibilitatea 
ca aceste bilete să fie oferite 
împreună cu rezervările de ca
mere pentru vizitatorii Miin- 
chenului la prețuri moderate. 
„Dorim — a subliniat el — ca 
vizitatorii să rămină cu cea 
mai bună impresie despre ora
șul Miinchen".

trebui să se 
între localitățile 

Goppingen, N'iirn-

întrecerile recentului CHIO deCălăreții elvețieni au dominat
la Lisabona, ciștigînd majoritatea premiilor ce răsplătesc ps 
cei mai temerari in lupta cu obstacolele. în ultimul Mare 
Premiu, locul inții a fost ocupat de un reprezentant al „țări* 
cantoanelor", Ernest Eglin, iar următorul a revenit compa
trioatei acestuia, Monica Bachman, pe care o vedem — în 

fotografie — trecind un obstacol dificil

Foto : TELIMPRENSA

TELEX IELEX~ TELEX' TELEX
în campionatul unional de 

fotbal, Spartak Moscova a 
învins cu scorul de 1—0 (1—0) 
pe Ț.S.K.A. în urma acestui 
succes, Spartak Moscova și-a 
asigurat titlul de campioană 
a U.R.S.S.

Cea de-a 14-a ediție a com
petiției automobilistice „Turul 
Corsieei' 
toria 
rard 
Gelin

s-a încheiat cu vic- 
echipajului francez Ge- 

Larousse — Maurice 
(pe „Porsche 911“).

In 
zonal

turneul internațional 
de șah de la Portimao,

EVENIMENT MAJOR ÎN SPORTUL AVIATIC

CURSA ANGLIA-AUSTRALIA
în cadrul manifestărilor 

prilejuite de aniversarea a 
200 de ani de lă descoperi
rea Australie, de către căpi
tanul James Cook, între 17 
decembrie și 2 ianuarie se 
va desfășura 
cursă aviatică 
și Australia. Competiția va 
celebra, de asemenea, primul 
zbor aviatic din Marea 
tanie spre continentul 
tralian, realizat de frații 
șl Keith Smith.

După cum a declarat 
Lloyd din Sydney, președin
tele Federației aerocluburilor 
din Australia și președinte al 
Comitetului de organizare a 
cursei, pînă în prezent au 
fost primite aproximativ 50 
de înscrieri, dar organizato
rii se așteaptă ca această 
Cifră să ajungă la 100. Prin
tre cei înscriși se află echi
paje din Anglia, Australia, 
țările scandinave, S.U.A., 
Noua Zeelandă și India. El 
a precizat că se mai așteap
tă înscrieri din Franța, 
U.R.S.S., Cehoslovacia și R.F. 
a Germaniei. în rîndurile 
partici'panților se va afla a- 
viatoarea engleză Sheila Scott, 
care a efectuat singură în
conjurul pămîntului și a cîș
tigat recent o cursă Anglia 
— Africa de Sud.

o interesantă 
între Anglia

Bri- 
aus- 
Ross

G. A.

întrecerea care va începe 
la 17 decembrie de pe aero
portul londonez Gatwick va 
urma, în linii mari, același 
traseu ce a fost acoperit de 
frații Smith. Cursa va avea 
o lungime 
25 000 km 
la Atena, ___ ;
Singapore, Adelaide, Darwin 
și Alice Springs, concurenții 
urmînd să sosească la Syd
ney ’ ’ - - ■
Sînt 
gorii 
miul 
lari 
vion 
insignă cuprtnzînd embleme
le principalilor organizatori ai 
competiției : Aeroclubul regal 
al Marii Britanii, Federația 
aerocluburilor din Australia 
și societatea „British Petro
leum Company".

„Consider că această cursă 
se va bucura de interes pe 
plan aviatic, ea reprezentînd 
și un bun prilej al manifes
tării prieteniei între popoare" 
— a declarat G. A. Lloyd. El 
a adăugat că guvernele tu
turor țărilor pe unde vor 
trece avioanele s-au arătat 
dornice să colaboreze și au 
salutat această inițiativă.

de aproximativ 
și prevede escale 
Karaci, Calcutta,

pe data de 2 ianuarie, 
prevăzute patru cate- 
de premii în bani, pre- 
întîi fiind de 25 000 do- 
australieni. Fiecare a- 
participant va purta o

în fruntea 
află ceho- 

11 p, urmat 
și Gligorici

după 13 runde 
clasamentului se 
slovacul Filip cu 
de Levy (Scoția) 
(Iugoslavia) cu cîte 10 p.

Primul mare ciclocros al 
sezonului desfășurat la Bro- 
iully (Franța) a fost cîștigat 
de italianul Renato Longo. El 
a sosit cu un avans de 59 sec. 
față de Rigon.

La Bracknell, în „Cupa in
ternațională" de tenis pe te
ren acoperit, echipa Angliei 
a învins cu scorul de 3—1 
formația Elveției. în ultimul 
joc Stilwell l-a învins cu 
11—9, 6—3 pe Werren (Elve
ția).

Marele turneu internațional 
de judo de la Bruxelles a 
luat sfîrșit cu victoria selec
ționatei orașului Paris, care 
a cîștigat toate întîlnirile 
susținute : 5—0 cu echipa Ro
mei, 3—2 cu echipa Amster
damului, 5—0 cu echipele 
Luxemburgului și aie orașe
lor Bruxelles și Bonn.

La Leyda (Olanda), în ca
drul „Cupei campionilor eu
ropeni" la tenis de masă 
(masculin), s-au întîlnit for
mațiile T.T.C. Scylla (Olan
da) și V.f.L. Osnabriick (R.F. 
a Germaniei). Victoria le-a 
revenit oaspeților cu 5—0.

La Halle s-a disputat întîl- 
nirea internațională de ho
chei pe gheață dintre repre
zentativele de juniori ale 
R. D. Germane și U.R.S.S. 
Hocheiștii sovietici au repur
tat victoria cu scorul de 6—3 
(2—1, 1—1, 3—1).

Fostul campion olimpic de 
box, englezul Harry Mallin a 
încetat din viață în vîrstă 
de 77 ani, la Londra. Harry 
Mallin, neînvins în 300 de 
meciuri, ca amator, a fost 
campion olimpic în 1920 și 
1924.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

VIE ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ
CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

LA FOTBAL
UNGARIA—CEHOSLOVACIA, 
LA 3 DECEMBRIE

ajunge la o înțelegere, F.I.F.A. 
va fixa locul de disput"-e a a- 
eestui meci decisiv.

La Bratislava au început 
cuțiile dintre reprezentanții 
derațiilor de fotbal din Ungaria și 

• Cehoslovacia cu privire la or
ganizarea meciului de baraj din
tre echipele celor două țări. Cele 
două părți au convenit ca par
tida să aibă loc la 3 decembrie, 
în loc de 19 noiembrie cum fusese 
stabilit anterior. Asupra localită
ții care să găzduiască jocul de
cisiv nu s-a ajuns încă la nici 
un acord. Cehoslovacia a pro

pus un oraș din Franța, iar Un
garia un oraș din Italia. Dacă
pînă la 14 noiembrie nu se va

dis- 
fe- SCORURI STRINSE ÎN CUPELE 

EUROPENE

Ieri s-au desfășurat numeroase 
jocuri în cupele europene. In 
general, scorurile au fost strînse, 
astfel îneît echipele învinse păs
trează încă șanse de calificare. 
N-au lipsit nici surprizele.

Iată cîteva rezultate sosite 
pînă la încheierea ediției. (Pri
mele echipe au fost gazde, 
în C.C.E. și Cupa cupelor — re
turul la 26 noiembrie).

DINAMO KIEV — FIORENTINA 
1—2 (0—1). Chiarugi a deschis sco
rul în min. 36. După pauză, Sere- 
brianikov ... —
a marcat

MILAN
(1-0). A

SPARTAK TRNAVA — GALA- 
tasarai î—o (0—0). A marcat 
Kabat.

"VORWARTS BERLIN — 
STEAUA ROȘIE BELGRAD 2—1 
(1-1).

LEEDS UNITED — FERENCVA- 
VAROS 3—0 (3—0).

a egalat, iar Ferrante 
golul victoriei .
— FEIJENOORD 
înscris Combin.

1—«

CUPA CUPELOR
GORNIK ZABRZE — GLAS

GOW RANGERS 3—1 (2—1).
F. C. MAGDEBURG ----------

MICA COIMBRA 1—0 (1—0).
LEVSKI SPARTAK

ST. GALLEN 4—0 (2—0).
A. S. ROMA — EINDHOVEN 

1—0 (0-0).
CUPA EUROPEANA 
A TlRGURILOR

F. C. HANSA ROSTOCK — IN- 
TERNAZIONALE MILANO 2—1 
(0-1).

F. C. CARL ZEISS JENA — 
CAGLIARI 2—0 (0—0).

VITTORIA SETUBAL 
LIVERPOOL 1—0 (1—0).

— ACADE-

SOFIA

— f. c.


