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leri dimineață au început

LUCRĂRILE SESIUNII
ȘI TOTUȘI 1-1 CU GRECIA...

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

lu- 
in- 
in-

le va păstra o caldă și 
neștearsă amintire.

Deputății și invitații au 
păstrat un moment de recu
legere în memoria celor dis
păruți.

Marea Adunare Națională 
a adoptat, în unanimitate, 
următoarea ordine de zi:

11. — Proiectul de lege pen
tru adoptarea Bugetului de 
stat pe anul 1970.

din dreapta au 
tovarășii Nicolae 

Ion Gheorghe

Luni dimineața. Marea Adu
nare Națională a Republicii 
Socialiste România și-a în
ceput lucrările în cadrul ce
lei de-a treia sesiuni a celei 
de-a șasea legislaturi.

Alături de deputați, la 
crări iau parte numeroși 
vitați — conducători de
stituții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid și 
de stat, personalități ale vie
ții economice, științifice și 
culturale, ziariști.

In sală se aflau, de ase
menea. șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în țara 
noastră, precum și corespon
denți ai presei străine.

Ora 10. Deputății și in
vitații au întîmpinat cu pu
ternice și îndelungi aplauze 
pe conducătorii partidului si 
statului.

în loja 
luat loc 
Ceaușescu,
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica.

în loja din stînga se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale.

în ultimele luni, a spus 
vorbitorul, s-au stins din viață 
cei care au fost scumpii 
noștri tovarăși — Dumitru 
Petrescu, Alexandru Moghio- 
roș și Constantin I. Parhon, 
care în decursul mai mul
tor legislaturi au fost depu
tați ai Marii Adunări Na
ționale și au ÎDdeplinit înalte 
funcții de partid șl de stat. 
Fii devotați ai poporului, mi- 
litanți neabătuți ai Partidu
lui Comunist Român, ei au 
slujit cu fidelitate nețărmu
rită în întreaga lor viață 
cauza socialismului, interese
le patriei și ala națiunii noas
tre socialista Poporal român

1. ■ 
vind 
și a 
trale 
stat, 
conducerii colective.

— Proiectul de lege pri- 
I conducerea ministerelor 

celorlalte organe cen- 
ale administrației de 
pe baza principiului

2. — Proiectul de lege pri
vind organizarea și funcțio
narea Miliției.

3. — Proiectul de lege pri
vind angajarea gestionarilor, 
constituirea de garanții și 
răspunderea in legătură cu 
gestionarea bunurilor organi
zațiilor socialiste.

4. — Proiectul 
vind executarea

de lege pri- 
pedepselor.

de lege pri-5. — Proiectul 
vind organizarea și funcțio
narea Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 
mânia.

Ro-

6. — Proiectul de lege 
vind regimul străinilor în 
publica Socialistă România.

pri- 
Re-

7. — Proiectul de lege pri
vind regimul produselor și al 
substanțelor stupefiante.

8. — Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Con
siliul de Stat.

9, — Raportul comisiei spe
ciale a Marii Adunări Na
ționale împuternicită să veri
fice dotarea cu aparatură 
medicală, de cercetare și in- 
vățămint In unitățile clinice 
și invăfămintul preclinic, pre
cum și folosirea și reparti
zarea cadrelor medicale pe 
teritoriul țării.

19. — Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului de 
stat al economiei naționale 
Pe anul 1970.

12. — Modificări in com
ponența unor comisii perma
nente ale M.A.N.

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, tovarășul Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliu1 ui 
de Miniștri, a prezentat ex
punerea ‘ — - - -
privind 
relor și 
centrale 
de stat 
conducerii colective.

Deputatul Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridi
ce, a prezentat apoi Rapor
tul Comisiei juridice și al 
Comisiei pentru consiliile 
populare și administrația de 
stat la acest proiect de lege.

A început apoi discuția 
generală la primul punct al 
ordinii de zi. Au luat cuvîn- 
tul deputatul Mihai Telescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, ministrul energiei 
electrice, Octavian Groza, și 

■ deputatul Costache Sava, di
rector general al Combinatu
lui petrochimic din Pitești.

După încheierea dezbateri
lor, a avut loc discuția pe 
articole a proiectului de lege. 
Marea Adunare Națională a 
adoptat apoi prin vot secret, 
cu bile, Legea privind con
ducerea ministerelor și a 
celorlalte organe centrale ale 
administrației de 
baza principiului 
colective.

la Proiectul de lege 
conducerea ministe- 
a celorlalte organe 
ale administrației 

pe baza principiului

stat, pe 
conducerii

avut loc 
imisi-

După-amiază au 
ședințe de lucru aîe coi 
ilor permanente : econcmico- 
1 inane iară; pentru consiliile 
populare și administrația de 
stat; juridică ; pentru sănă
tate, muncă și prevederi so
ciale ; pentru 'industrie, con
strucție și transporturi.

Lucrările sesiunii continuă.

(Ager res)

Fază din meciul feminin România —Polonia, disputat in prima zi a turneului. Rodica Vidu 
ratează o bună ocazie de a înscrie. Foto: R. WAGNER — CLUJ

Dumitrache n-a putut nici de data aceasta să-l „păcălească" pe excelentul Spiridon 
oji..

Ne-a plăcut foarte mult un 
titlu după meciul cu Grecia, 
dat de un confrate cronicii 
lui : „Alo, Mexicul ? Venim !“ 

în subtext titlul vorbea și 
de marele suspense sub sem
nul căruia s-a desfășurat — 
pină la ultimul act — dispute 
pentru calificare. Să privim 
puțin și înapoi. în seara zilei 
de 27 octombrie '68, data pri
mei bătălii purtată de trico
lori în dificila „campanie me
xicană4, echipa noastră na
țională se afla pe locul ultim 
al clasamentului, ca urmare 
a severei înfrîngeri (0—3) su
ferită în fața fotbaliștilor 
portughezi. „Acolo tom ră- 
mine pină la sjirșit*, parcă-1 
aud cum ai se destăinuia.

nouă ocazie (a cita 1) ratată

necăjit, însuși autorul titlului 
de care vorbeam, cel cu „Alo, 
Mexicul?..."

De unde a început redre
sarea ? Prin ce miracol s-a 
trezit echipa noastră ?

Mai toată lumea a căzut de 
acord că acolo, în celebrul 
templu al fotbalului, cum i 
se mai spune stadionului 
Wembley, s-a oficiat în me
morabila zi de 15 ianuarie 
a. c., logodna tricolorilor 
noștri cu încrederea în pro
priile lor posibilități.

„Nu-i lucru ușor să reali
zezi un 1—1 cu Anglia, acasă 
la ea“, au scris cronicarii 
din mai multe țări ale con
tinentului nostru, și Dumi
trache, Dembrcrschi, De-

de tricolori.
Foto : A. NEAGU

aprilie, la Atena), cînd echipa 
noastră națională a terminat 
la egalitate (2—2) cu Grecia, 
pe stadionul Karaiskakis.

Punctului de la Atena 
(primul obținut pe teren 
străin de o formație partici
pantă în grupa I) aveau să 
i se adauge încă două, după 
partida susținută la Lau
sanne, cu Elveția. înainte de 
meci, băieților lui Angelo 
Niculescu și Emerick Vogi 
li se citise ceva din ziarele 
proaspete în care se bătea 
monedă pe „complexul elve
țian*, cu aluzie directă la 
acel 1—7 de la Zurich. Au 
urmat două jocuri la Bucu
rești, cu Portugalia (1—9, 
la 12 octombrie) și Grecia 
(1—1, la 16 noiembrie) nu atît 
de 
dea (România trecuse pe lo
cul I. fiind singura echipă 
care își juca ultimele două 
partide pe teren propriu), 
deoarece atît lusitanii cît, 
mai ales, fotbaliștii eleni erau 
obligați, la ora meciurilor cu 
fotbaliștii români, să mizeze 
totul pe cartea victoriei.

★
Așadar, tricolorii vor fi în 

Mexic la cea de a IX-a edi
ție a „Cupei Jules Rimet* 
De 31 de ani nu s-a mai în
registrat o prezență a socce- 
rului nostru în elita sportu
lui cu balonul rotund de pe 
mapamond. Lăsînd la o 
parte faptul că mult dorita 
calificare s-a realizat în con
diții de concurență sporită, 
proporțională cu uriașul in
teres care, acum, i se acordă 
fotbalului pretutindeni.

Și, totuși — am simțit-o 
și după „pulsul tribunelor*, 
am auzit-o și duminică sea
ra la masa comună de la 
Athenâe Palace — rezultatul 
de egalitate cu Grecia a tă
iat oarecum din entuziasmul 
iubitorului nostru de fotbal, 
punînd puțină surdină la 
bucuria calificării. N-am ter
minat „en beaute", se tînguia. 
sincer, un mai vîrstnic om

G. NiCOARA

ușoare pe cît se cre-

Campionatul național de șahSE LIMPEZESC APELE
La încheierea primului 

sfert finala campionatului 
național de șah și-a de
semnat grupul liderilor. De 
bună seamă, nu puteau 
lipsi din el Florin Gheor
ghiu, Victor Ciociltea și 
Teodor Ghițescu. care de
monstrează in acest turneu 
o largă amplitudine teore
tică. ambiție, dirzenie, se 
suspectează reciproc, își 
îngăduie ironii și anecdote. 
O prezență insolită printre 
fruntași o constituie Iuliu 
Szabo, acest jolly-joker al 
șahului nostru, dar cunos- 
cîndu-i inconstanța se 
poate aprecia că existența 
sa în rîndul fruntașilor nu 
poate fi decit efemeră.

Se impun, de asemenea, 
atenției Mititelu, Partoș, 
Georgescu, jucători cu sta
gii vechi în arena celor 
64 de patrate, excelent 
pregătiți pentru competiție.

gata oricînd să facă o sur
priză.

Luptă din greu, car cu 
folos, campionul țării, dr. 
O. Troian eseu, omul care 
își trăiește intens parti
dele. complirfndu-se însă 
de prisos, ceea ce-i scade 
din vechiul și cunoscutul 
său randament.

O plăcută revelație — 
Dan Bondoc — ținta eter
nă a unor ironii nemeri
tate, care în acest concurs 
se prezintă dîrz și demn, 
făcînd zile grele favori- 
țiior.

în general, turneul este 
animat, beneficiază de 
multe partide interesante, 
atestă exigența concuren- 
ților, erudiție teoretică și 
dorința fiecăruia de a se 
întrece pe el însuși înainte 
de a-i întrece pe alții.

REZULTATE TEH
NICE. Partide întrerupte:

leanu, Sătmăreanu și Radu 
Nunweiller (ca să dăm doar 
cîteva nume) au citit și au... 
înțeles.

într-adevăr, egalul obținut 
în fața campionilor mondiali 
(o reeditare mai convingă
toare decît acel 0—0 de la 
București cu formația insu
lară), a fost tonifian’ pentru 
tricolorii români, relansîn- 
du-i în pasionanta cursă a 
calificării.

Apropierea de ceilalți com
petitori se produsese la Bucu
rești, dup? prima manșă a 
jocului cu Elveția (scor 2—0, 
la 23 noiembrie 1958), dar 
sămința speranței a prins să 
încolțească în primăvară (16

j Prietenii i 

i sportului 
i

(Gontinuare tn pap. 3)

• ••
Grurr.berg— Fischer Vr—Vi, 
Ghițescu—Bondoc 1—0,
Drimer—Reicher 1—0. Bo
tez—Fischer 1 2—Grum- 
berg—Partoș ‘'2—1/2, Bon
doc—Reicher 1—0. Partoș 
—Ungur ea nu */2—’ 2, Ghi
țescu—Stanciu *.-—>/2. Run
da a Vl-a: Bondoc— 
Georgescu 0—1. Szabo— 
Reicher 1—0, Segal—Dri
mer *'2—*/2, Partoș—Miti
telu1 2—>/2, Fischer—Ungu- 
reanu 0—1, Ghițescu—Cio- 
cîltea V2—7j, Gheorghiu— 
Neamțu amînată, Troia- 
nescu—Varabiescu, Voicu- 
lescu—Griimberg și Stan
ciu—Botez întrerupte. în 
clasament: Ghițescu, Cio- 
cîltea, Szabo 4 p, Gheor
ghiu 3>/2 (1), Mititelu, Par
toș, Georgescu 3‘A. Marți 
este zi de odihnă.

I

Valeria CHIOSE

„TROFEUL CARP AȚI" LA HANDBAL
PENTRU PRIMA OARĂ

.• I

ECHIPELE ROMÂNIEI SI R. D. GERMANE
ÎN FINALA COMPETIȚIEI

ÎNSEMNĂRI după primele 
PARTIDE

A X-a ediție * „Trofeului Car- 
pați“, eveniment de seamă in lu
mea handbalului feminin, se 

I bucură de o excelentă organiza
re, de o plăcută ambianță. Seară 
de seară, în Sala sporturilor de 
pe malul Someșului, vin 1500—2000 
de spectatori, care susțin cu en
tuziasm echipele tn lupta lor 
pentru victorie.

COLOCVIUL TEHNICIENILOR
Pentru antrenorii și tehnicienii 

handbalului românesc turneul de 
la Cluj constituie un prilej de 
multilaterală analiză a stadiului 
in care se află in momentul de 
față acest sport în arena interna
țională, de depistare a noutăți
lor tehnice și tactice, de obser
vare a reprezentativelor României 
In confruntarea lor cu diferitele 
stiluri de joc ale echipelor parti
cipante. Prin grija zece
antrenori, in frunte cu președin
tele Colegiului central, prof. 
Popescu, studiază evoluția 
cărei formații, fac adnotări 
marginea desfășurării partidelor, 
discută fiecare etapă a turneului. 
Tn afara lor, alți antrenori —
veniți din proprie Inițiativă —
își umplu în flecare seară ea

_...yele cu însemnări și observa
ții. Așadar, pe lingă spectacolul 
sportiv, „Trofeul Carpațl* prile
juiește șt un adevărat colocviu 
al tehnicienilor noștri.

ClTEVA RECORDURI
Desigur, cel mai frumos 

cord înregistrat aici, la 
este cel al Irlnel Naghl-Climovschl 
(100 de jocuri în echipa naționa
lă !) în fața căruia s-au încli
nat. în semn de omagiu, toate 
jucâtoart le. Un altul îl deține e- 
chipa i niunil Sovietice care re
prezintă aproape 800 000 de ju
cători și jucătoare încadrați în

....■ . ...

C. 
fie- 
pe

re- 
auj,

CAMPIOANĂ...

Becor- 
acest 

sovie- 
urma- 
Dintre 
goluri

12 33O de echipe de club, 
dul golurilor marcate la 
turneu îi deține atacanta 
tlca Bobrova cu 13 puncte, 
tă de Bozalia Sos cu 12. 
portărițe, cele mai puține 
a primit apărătoarea buturilor 
formației R.D.G. — Baldeweg — 
care. In două meciuri jucate de 
la Început pină la sfirșit, a lăsat 
doar 16 mingi să atingă plasa, 
Din cele 61 de lovituri de la 7 m 
acordate in a jocuri, <2 au fost 
transformate.

In „Cupa fair-play" conduce 
formația Poloniei cu o minute e- 
llmlnare, urmată de România șl 
Românla-tineret cu cite 2 minu
te, R.D.G. — 4 minute, Ungaria 
— 8 minute, U.R.S.S. ți Cehoslo
vacia cite 10 minute, Iugoslavia 
16 minute ți o eliminare defini
tivă. „Recordul- eliminărilor 11 
deține iugoslava Karabaticl : 8
minute ți o eliminare definitivă. 
Jucătoare tlnără (17 ani) ți deo
sebit de talentată, Karabaticl este 
de o nervozitate care ar putea 
să-i stopeze viitorul sportiv.

STELELE CAVALERILOR 
FLUIERULUI

Dintre cele patru cupluri 
arbitri care conduc IntUnirile 
(două din România ți cite unul 
din Elveția ți Austria), cele mai 
multe stele a obținut tandemul 
Pândele Clrllgeanu — Constantin 
Căpățtnă : 10, adică maximum ! 
Desigur, ca ți aprecierile arbitri
lor in teren, ți cele făcute la a- 
dresa cavalerilor fluierului pot 11 
subiective. De aceea cifra de 8 
stele acordați, cuplului Gabriel 
Kurt — Marcel Millioud (Elveția) 
ți cea de 7 «tele (Walter Koca — 
Erwln Brunbauer, Austria) tre
buie considerate ca atare.

Hriitoche NAUM

SLUJ, 17 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). .Trofeul 
Garpați' și-a consumat astăzi 
(n. r. ieri), în sala sporturi
lor din Cluj, ultima etapă a 
preliminariilor. Cele două 
derbyuri ale grupelor, meciu
rile România—Iugoslavia și 
R. D. Germană — Uniunea 
Sovietică, s-au încheiat cu 
victoria primelor formații, 
care au obținut calificarea în 
finala ediției jubiliare.

Așadar, după o zi de pauză, 
miercuri după-amiază vom 
asista la partida dintre Ro
mânia și Republica Demo
crată Germană, care va decide 
învingătoarea competiției, pre
cum și la meciurile care vor 
desemna ocupantele locuri
lor 3—8.

scris i Balogh (5), Toth (4), 
Takacs (2), Csik (2), Janya 
și Tdke pentru Ungaria și 
Metzenrath (7), Popa, Șerbu 
pentru România—tinerei Au 
arbitrat Walter Koca și 
Erwin Brunbauer (Austria).

CEHOSLOVACIA—POLONIA
17—15 (8—10)

de

UNGARIA — ROMANIA 
TINERET 15—9 (5—2)

Victorie meritată și, de
sigur, scontată a reprezenta
tivei Ungariei. Echipa Româ
niei a muncit mult pentru 
a limita scorul și a reușit 
acest lucru, 
tru ziarul 
echipei de 
rul federal 
ne-a spus i 
formație a țării din jucătoare 
tinere, am ales pentru cea 
de tineret elemente de pers
pectivă. Principalele lor ca
rențe sînt slaba pregătire 
fizică și insuficienta experi
ență de joc. Prin participare 
la competiții, echipa își va 
căpăta omogenitate*. Au în-

Gomentind pen- 
nostru evoluția 
tineret, antreno- 

G. Zugrăvescu 
„Alcătuind prima

Condusă în prima repriză 
de impetuoasa echipă polo
neză, reprezentativa Ceho
slovaciei a reușit să egaleze 
abia în min. 36 ; 12—12. De 
aici înainte, jucătoarele ceho
slovace au pus însă stăpînire 
pe joc, au dominat pe tine
rele și neexperimentatele 
adversare și au punctat gra
ție șutului puternic și precis 
al Kernerovei. A fost un 
meci frumos, lipsit de duri
tăți. Au marcatt Kernerova 
(7), Taborska (3), Matloc- 
hova (3), Brunova, Kosikova, 
Frantova și Kosorinova pen
tru Cehoslovacia și Jez (7), 
Zawinslinska (2). Dreszea (2), 
Walczuk (2), Waszowiez și 
!Prudaczuk pentru Polonia. 
Au condus V. Gojocaru și 
D. Purică (România).

REPUBLICA DEMOCRA
TA GERMANA — UNIU
NEA SOVIETICA 19—13 
(9—8). Echipa lui Bodrova a 
început jocul în forță, sur- 
prinzîndu-și adversarele prin

H. N.

(Continuare iu pag. a 4-a)

Concurind în finala campionatului națio
nal de gimnastică pentru juniori, FELICIA 
DORNEA (in foto) a cucerit primul său titlu 
de campioană...

(Amănunte în pag. a 2-a)

1
t

I

P
ot fi citite deseori în coloa
nele ziarelor astfel de știri : 
„La școala din comuna X a 
fost inaugurată o bază spor
tivă"... „Membrii asociației 
sportive a liceului din orașul 

i au efectuat o excursie de o sâptă- 
mînă în circuit"... „Complexul sportiv 
al școlii din orașul Z a fost prevăzut 
cu o instalație pentru nocturnă" etc. 
etc.

S'n* JaPte, realizări aparent minore 
care rămin exclusiv în sfera de activi
tate a școlilor respective. S-a ridicat 
un nou teren 'de volei sau a fost ame
najată o pistă pentru atletism ? Foarte 
bine, așa trebuie să se întîmple I Era 
prevăzut în bugetul școlii, al liceului. 
A fost inițiată o nouă acțiune turis 
tjcă ? Ei și ? Nu se afla ea în 
țiile curente ale cadrelor didactice ? 
A apărut o instalație electrică la o 
bază sportivă ? Mulfumiri celor care 
au avut o asemenea inițiativă de buni 
gospodari I Și, cam atît.

Putini știu că, nu de puține ori, în 
rezolvarea unor astfel de acțiuni, apa
rent neînsemnate, sau care intră în cir
cuitul firesc al lucrurilor, se ivesc 
obstacole dificile, infinite greutăți. 
Școala, conducerea ei, profesorii nu ie 
pot depăși fără un ajutor dinafară. Și 
atunci apelează la părinți.

Așa au apărut comitetele de pă
rinți. Este dificil a exprima, printr-o 
definiție, tot ceea ce intră în atribu
țiile unor asemenea comitete. Se știe 
însă cu certitudine că în astfel de or
ganisme ad-hoc sînt prezenți oameni 
de un fel deosebit, cu un robust sen
timent de responsabilitate nu numai 
față de destinele propriilor copii, ci si 
pentru cele ale clasei; mai mult, ale 
școlii. Sînt oameni care, dacă ar fi

1 ne referim numai la sport, apar 
• n postura unor adevărate personali
tăți deplin convertite la cultul mișcării, 
care înjeleg în esență rostul, menirea 
ei, ca o relație esențială în formarea 
unor generații coapte nu numai la 
minte, ci și la trup. Nu se va greși 
de fel _dacă asemenea oameni care 
î^i sacrifică deliberat și energie, și 
timp liber, de multe ori chiar și unele 
economii, vor fi prezentați drept con
strucții excepționale, dispuse TOT
DEAUNA să-și facă simțită prezenta 
nu numai cu inițiative, cu sugestii fer
tile, ci — ce-i mai important — să 
pună și umărul.

Tn concepția unor asemenea părinți, 
pe care aproape că-i întîlnim pre
tutindeni, iradiază ozonul unei menta
lități dintre cele mai avansate, în 
acord deplin cu viața. Nu de puține 
ori ei ajung pînă acolo îneît să insufle 
celor din jur un sentiment stenic de 
rezolvare fericită a multor probleme 
care se ivesc firesc în viața școlii. 
Ținuta unor asemenea oameni are 
dărui să ofere bucurie, popularitatea 
de care ei se bucură, resj. 
țuirea cu care sînt înconiurati ___ ...
fond o răsplată pe drept meritată.

Am socotit ca o datorie de onoare 
să consemnăm o asemenea realitate,

3 turis- | 
obliga- I

I
sâ 
în

I

ipectul și pre- | 
iiurafi este în I

I
I

I jy vviidviiiiiuiii UJGllIUIICU ICUniUlG/
Iun fapt ca acesta, că alături de școală, 

de profesori, de organizațiile de tine-

IN DANEMARCA Șl NORVEGIA |

HOCHEIȘTII

Lotul reprezentativ de hochei a părăsit ieri di- - 
mineața Capitala îndreptîndu-se i 
linie echipa României va susține două partide în - 
compania loimației Danemarcei. După aceea ju- > 
cătorii noștri vor evolua ia Oslo avînd în progtam 
trei jocuri cu Norvegia.

părăsii ieri ai- > 
spre Copenhaga I 
flmiA nartido în •

ret, părinții își pun tot mai mult și mai 
pregnant cunoștințele, experiența, pa
siunea în înfăptuirea cauzei nobile, 
patriotice, a mslicirii sănătoase a tine
rei generajii, acesl tezaur de neprețuit 
al poporului, al patriei.

Tiberiu STANA
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EXPLICAȚIILE ULTIMULUI LOC 
SÎNT GREU DE GĂSIT

ETAPA CU DOUA SURPRIZE
Insuccesele in 

serie in campio
natul pe echipe 
ale formației de 
atletism a jude
țului Argeș au 
dus la deznodă- 
mlntul aștep- 

celei mai perifericetat : ocuparea 
trepte in clasament care inseam- 
nl, da fapt, „divorțul* de prima 
categorie. Nu este vorba de nici 
o surpriză întrucit șl in anii pre
cedent! echipa a avut o com
portare ștearsă.

Au existat multe coordonate de 
frînare în bunul mers al echipei? 
Da. Se Invocă, bunăoară, de că
tre conducători — și nu in mod 
nefondat — că echipa argeșeană 
a fost in permanentă o sursă de 
prim ordin de cadre tinere pen
tru unele cluburi bucureștene. A- 
firmația este perfect veridică. 
Numai in cursul acestui an 12 
elemente de certă valoare, auten
tice speranfe, s-au transferat — 
cea mai mare parte — la C.A.U 
București. Prin plecarea la studiile 
universitare a Marcelei Miloșoiu, a 
lui Constantin Safta, Emil Zapiș. 
Adrian Olaru și a altora, poten
țialul echipei a fost serios slă
bit. Înlocuitorii nereușind să se 
ridice la nivelul foștilor titulari.

Dar a invoca numai această la
tură Înseamnă să trecem sub tă-

au 
care 

to- 
secundă. 

încă

cere adevăratele racile care 
dăinuit în sinul echipei și 
au accelerat împingerea pe 
hoganul către divizia 
Trebuie deci să arătăm că ___
înainte de începerea ’campionatu
lui condițiile de pregătire la u- 
nele probe au fost slabe. Fără 
o temeinică pregătire, fără o șle
fuire a tehnicii s-a ajuns că în 
meciurile susținute, foile de ar
bitraj să consemneze rezultate 
anemice, sub limita haremurilor 
fixate (ex. 1,60 m Iți înălțime bă- 

(î)> 4,80 m la lungime fete) 
•tc.

Și la proba de săritură cu pră
jina s-au făcuț puncte cadou ce
lorlalți parteneri de întrecere. Ne 
procurîndu-se materiale de con
curs — în tot județul nu a e- 
xistat nici o. prăjină’ (’ !) — an
trenamentele nu s-au putut des
fășura, fapt ce a dus la nepar- 
ticiparea la aceasta probă..

In altă ordine de idei, în echi
pă există — în ciuda faptului că 
media de virstă este foarte scă
zută — și unele elemente lipsite 
de perspective, plafonate, într-un 

, cuvînt inapte să se mențină în 
. cadența progresului. Cîteva 

x.emple : Silviu Marinescu (marea 
speranță de altădată!), Ion Mîn- 
druțeanu, Radu . Șain, Ion Petres
cu, care au dat dovadă de obo
seală prematură și de o scădere • 
valorică vizibilă. Mai trebuie însă 
scos. în evidență și lipsa de dis- 
cernămînt de care au dat dovadă, 
chiar în momentele cheie,. înșiși 
cei care se ocupă de bunul mers 

. al echipei. Mai concret, unul din- 
din

șan- 
suc- 

e-

e-

' — —i'ZBl LUUV1CI, UI1U.
tre exemple poate fi cel 
ultima etapă, atunci cînd 
șele hîrtiei întrezăreau un 
ces ’ posibil în fața modestei c- 
chipe Prahova, ceea ce ar fi în
semnat evitarea ultimului loc. 
Socoteala de acasă nil s-a potri
vit cu cea de Ia... Cluj. La „tri-

unghiularul* caro a avut loc 
orașul de pe Someș echipa 
geșeană a fost întrecuta la limi
tă 8 puncte. Pentru că de
ficiențele și-au făcut loc și în 
acest ceas, al 12-lea. Pare para
doxal, dar la proba de 10 km 
marș, ambii concurenți care au 
făcut deplasarea (și în mod nor
mal, prin prisma rezultatelor ar 
fi adus in mod Bigur 5 puncte), 
au fost omlși de către conducă
tori să fie înscriși pe foile de 
concurs ? !

Un alt aspect este legat de 
. ceea ce se cheamă forța colecti
vului. Despre ce spirit de echipă 
poate fl vorba dacă In momentul 
de grea încercare, săritoarea în 
lungime Anca Clobanu (partici
pantă de 3 ani la maci urile din 
cadru] diviziei) a refuzat să facă 
deplasarea la Cluj unde, în mod 
normal, ar fl obținut 2 puncte 7 
Cum se explică faptul că la groa
pa de săritură în Înălțime >-a 
prezentat doar o singură concu
rentă, iar la alte probe participa
rea a fost pur formală, nereall- 
zîndu-se, prin slabele performan
țe, nici un punct ?

Iată deci cauzele eare, ne
curmate la timp, au dus la pă
răsirea de către echipa județului 
Argeș a primei scene a atletis
mului românesc.

h
Pentru ieșirea din impas este 

nevoie ca să se pornească încă 
de pe acum pe un nou drum. 
Se cere tuturor un volum mal 
mare de muncă, de receptivitate 
Ia cele mal modeme metode de 
antrenament. Pe noul și cochetul 
stadion de atletism din Cîmpulung 

• (unicul de acest gen pe țară !) 
să se asigure condiții optime de 
lucru. Echipa actuală este tinără, 
avînd deci în viitor multe pers
pective. Trebuie insă să atragem 
atenția că angrenarea tinerilor 
atleți în viitorul campionat să 
se facă cu mal multă grijă ca 
pînă acum. Practica a arătat 
că mulți dintre componenții e- 
chipei. au intrat în focul Între
cerilor cu o sumară pregătire 
(doar de două — trei luni), la o 
vîrstă fragedă de 14—15 ani. Sâ 
se aibă deci în vedere formarea 
în perspectivă a unor atleți va
loroși (accentul sâ nu cadă nu
mai pe rezultate imediate !). Este 
bine, de asemenea, ca permanent 
să existe un echilibru perfect în
tre planificarea antrenamentelor 
și participarea la competiții.

Și încă ceva : la recentul cam- 
. pionat județul Argeș a avut în 

componența sa, în proporție de 
peste »o la sută, numai repre
zentanți ai orașului Cîmpulung. 
In schimb, de la reședința jude
țului, de la Pitești nu au evo
luat decît circa 10 atleți și atlete, 
iar din Curtea de Argeș și din 
restul comunelor... nici unul. De 
ce oare se neglijează angrenarea 
în competiții a tinerilor care iși 
au* domioiliul și in alte colțuri ale 
județului ? Se știe câ atletismul „— ------ . . .. ..—. nU

Și 
at- 
re- 
in

este un sport individual, care 
necesită ‘ o pregătire comună 
deci procesul de instruire a 
leților se poate face cu bune 
zultate '
oricare

pe orice stadion 
sală de sport.

★ 
acum, succint, 
conducători ai

sau

Două rezulta
te surprinzătoare 
au marcat eta
pa a patra a 
diviziei A: în- 
frîngerile acasă

ale echipelor masculine Po
litehnica București și Poli
tehnica Galați (în care »-au 
petrecut, de altfel ți aceasta 
constituie principala explica
ție a insucceselor, cele mai 
însemnate modificări de lo
turi, prin plecarea unor ele
mente experimentate și înlo
cuirea lor cu unii jucători 
tineri, talentați, dar încă lip
siți da rutina unui campionat 
național). In rest, nimic nou. 
Dinamo ți 
nuă cursa 
talonează 
Politehnica 
candidatele 
au Început 
încă de pe acum ș.a.m.d. 
Cîteva cuvinte despre parti
dele de duminică vor ti, însă, 

evo- 
di-

pul, iar dtn mia. 30 au luat 
conducerea pe care nu au 
mai cedat-o, obținînd un suc
ces, pentru care merită feli
citări întreaga echipă. Cît 
privește formația din Capi
tală, ea a avut, după cum tun 
spus, un start bun, dar apoi 
și-a subestimat adversarii, 
ceea ce a costat-o victoria. 
Cei mai buni i Demian, Vizi, 
Stăvariu de la „U“. respectiv

\\\\\\\\\\\^^^

CLASAMENTELE

Steaua își conti- 
la băieți, I.EȚJS. 
îndeaproape pe 
și Rapid la fete. 

Ia retrogradare 
să se contureze

DIVIZIEI A

mai semnificative asupra 
luției participantelor la 
vizia A.

1.
2.
3.
4.
5.
6. I.EJ.S,
7. Comerțul Tg.
8. Polit. Galați
9. Rapid

10. Polit. Buc.
11. Polit. Brașov
12. Voința Buc,

Dinamo
Steaua
„U" Timișoara 
I.C.H.F.
,U" Cluj

M.

8
8
1
7
7

422 278-264 6
422 275-281 6
413 286-275 5
413 311-312 5
413 230-238 5
4 0 4 251-317 4
404 242-320 4

4
4
3

0 308-251 
0 300-248
1 289-264
1 303-299

4
4
4
4 3
431 253-255

MASCULIN

Politehnica Galați — Uni
versitatea Timișoara (67—70). 
Localnicii au decepționat, ju- 
cînd sub orice critică. Parti
da a fost echilibrată, iar oas
peții și-au asigurat victoria, 
meritată, datorită formei deo
sebite manifestată de Viciu. 
Principalii realizatori: Mora- 

ru 19, Anton 13 pentru gaz
de, respectiv Viciu 25. Cîm- 
peanu 20. Au arbitrat bina 
P. Marin și 
(T. Siriopol,

Politehnica 
Universitatea 
Bucureștenii 
ciul foarte siguri pe ej și, 
ca urmare, au luat conduce
rea, avînd la un moment dat 
un avans apreciabil (min. 18 : 
26—14). Clujenii, însă, foarte 
bine conduși de- pe margine 
de dr. Mircea Bugnariu și 
excelent dirijați în teren de 
Vizi și Demian, au recupe
rat încet dar sigur handica-

FBMININ

1. Polit. Buc, 4 4 0 320-182 8
2. Crișul OrUlM 431 236-206 7
3. I.tJ.S. 431 253-227 7
4. Mureșul Tg. M. 431 231-200 7
5. A.S.A. Cluj 422 262-309 6
C. Rapid 321 193-165 5
7. Voința Brașov 413 225-253 5
S. Progresul Buc. 413 216-260 5
*. Constructorul

Buc. 4 0 4 180-228 4
M. .U« Cluj 303 122<198 3

Em. Niculescu. 
coresp.)

București — 
Cluj (51—56). 

au început me-

Cupa Sportul4*

A apărut Nr. 11 
al revistei

SPORI Șl IEHNICĂ
cu un sumar 
interesant, din 
ționăm următoarele ; 
—- Noi forme ale apara

telor de zbor
— DACIA ■ 1300 — noul 

autoturism românesc
•— Așii volanului (biogra

fiile marilor piloți de 
curse)

— Salonul auto de la
• Paris'......... . , *■ “

— Noutăți în construcțiile 
de planoare

— A doua expediție pă- 
mînteană în Lună

— Să construim o super- 
heterodină

— Receptor cu doi tran- 
zistorj și o diodă

— Telecomanda prin ra
dio

— Campionatul european 
al navomodeliștilor!

variat și 
care men-

Iată 
cîtorva ___ _
de atletism a județului __ 

ION CREȚU — președintele Con
siliului orășenesc de educație fi
zică și sport Cîmpulung ; „For
ma actuală de desfășurare a di
viziei este bună. Este nevoie însă 
de cîteva retușuri. Ar fi bine ca 
întrecerile să se desfășoare tur- 
retur. Pînă în prezent, campiona
tul numără doar 4 etape (două 
primăvara si două toamnă) ceea 
ce este foarte puțin**.

EMIL DRAGAN — antrenorul 
Clubului sportiv orășenesc Cîmpu
lung : „Prin formula actuală de 
•desfășurare a campionatului se 
favorizează pauzele prelungite. 
Concret, în lunile de vîrf, iunie . 
— iulie — august, cînd elevii șl 
studenții sînt în vacanță, nu e-. 
xistă nici o etapă. Inactivitatea 
în sezonul «știval cred că este 
principala racilă în obținerea sla
belor rezultate toamna***

GABRIEL BADES CU — pro
fesor Ia liceul. cu program de a- 
ducație fizică : „Actualul cam-

• pionat a fost lipsit de... valoare. 
N-au fost performanțe deosebite, 
recorduri naționsî;, deși pe sta
dioane a evoluat tot ce are mal 
bun’ atletismul românesc. Ar fl 
bine ca să se stimuleze prin 
acordarea de puncte în plus .(10—15 
puncte) stabilirea de noi recor
duri.

Interesul ar fi cu mult mai 
mare de a se obține rezultate su
perioare, nemaifiind ca pînă 
acum, apatie și monotonie, dispu
tă numai pentru loc și nu pentru 
performanță*.

Emilian GEORGESCU

părerile 
echipei 

Argeș.

ii
După cele 

putate pînă 
diviziei masculine A, în frun
tea clasamentului „Cupei Spor
tul", oferită echipei cu cea 
mai mare eficacitate, se află,

patru etape dis- 
acum în cadrul

la egalitate de puncte, Dina
mo și Steaua. Iată, de altfel, 
clasamentul la si :
1—2. Dinamo 36 p

Steaua 36 p
3. „U“ Timișoara 29 p
4. „U- Clnj 26 p
5. IEFS 24 p
6. ICHF 22 p
7. Polit Buc. 18 P
8. Polit Galați 17 P
9. Comerțul Tg. M. 16 p

10. Rapid 15 p
11. Polit. Brașov 4 P
12. Voința Buc. 3 P

Dudescu. Au condus foarte 
bine C. Armășescu și C. Ne- 
gulescu. (P. Iv.).

Steaua — Rapid (79—70). 
Superioritatea de talie și teh
nică a steliștilor și-a spus 
cuvîntul pe tot parcursul în- 
tîlnirii, ei conducînd perma
nent, uneori la diferențe ca
tegorice. Rapidiștii au meri
tul de a fi luptat cu încre
dere, de a nu se fi descu
rajat în nici un moment și 
de a fi încercat prin mij
loace tactice să suplinească 
handicapul de talie. Lipsa de 
înțelegere între arbitrii L. 
Vasilescu și M. Rizea a 
la comiterea unor greșeli 
grante. (D. St.).

FEMININ
Politehnica București 

Constructorul București 
— 44). Diferența de valoare 
și-a spus cuvîntul încă din 
primele minute. Jucînd foarte 
relaxat. Politehnica (de fapt 
scheletul echipei noastre na
ționale) a realizat un scor 
concludent. Cele mai multe 
puncte i Savu 20, Ghiță 18, 
Diaconescu 12 de la învingă
toare, respectiv Pruncu și 
Sandu cîte 12 puncte. Bun ar
bitrajul cuplului V. Popescu 
și M. Cunicer. (D. Diacones
cu, coresp.)

A.S.A. Cluj — I.E.F.S. 
(58—84). Jocul a fost echili
brat doar pină în min. 12,

după oara studentele, printr-o 
organizare superioară a ata
cului și multă siguranță to 
aruncările la coș s-au detașat 
net. Clujencele au făcut efor
turi vădite pentru a recupera, 
dar imprecizia aruncărilor 
le-a fost fatală. Remarcabilă 
comportarea bucureștencelor 
Szabados, 
Schreiber, 
resp.)

Voința 
București 
nele țării au impresionat prin 
precizia aruncărilor la coș, 
gazdele au decepționat, fă- 
cînd cea mai slabă partidă 
din actualul campionat. Cele 
mai multe puncte i Simon 18 
de la Voința, respectiv Raco- 
viță 17, Suliman 15. Ivano- 
vici 13. (P. Dumitrescu, co
resp.)

Crișul Oradea — Mureșul 
Tg. Mureș (65—39). Deși au 
jucat fără Ghiță și tMihuț 
(accidentate), orădencele au 
obținut un succes categoric 
în fața unui adversar pe care 
l-au dominat cu autoritate. 
Cele mai multe puncte i Popa 
14, Horvath 16, Balogh 10 de 
la Crișul. Bun arbitrajul 
prestat de M. Aldea ți N. 
Iliescu. (V. Sere, coresp.)

Progresul București — Uni
versitatea Cluj (61—43). 
Derby-ul codașelor a dat loc 
la un meci aprig disputat, 
dar de un nivel tehnic sub 
orice critică. Minute în șir 
ambele echipe s-au „întrecut" 
în greșeli de tehnică și ra
tări din poziții ideale. A în
vins Progresul datorită unui 
plus de coeziune și, mai 
ales, vigoarei cu care a ju
cat Liliana Popescu, de altfel 
cea mai bună de pe teren. 
Cu echipa actuală și după 
cum au evoluat, clujencele 
nu puteau spera mai mult 
Au arbitrat A. Berger (sa
tisfăcător) și M. Tănăsescu 
(cu greșeli). (F. Simion, 
resp.)

Deak, Petrie și 
(Radu Mlrcea, co-

Brașov — Rapid
(48—81). Campioa-

co-

dus 
fla-

(80

RAPID PE LOCUI I
CUPA EEICACIIĂJII",,
în fruntea clasamentului 

„Cupei eficacității", oferită e- 
chipei feminine cu cel mai bun 
procentaj la aruncările libere, 
se află formația Rapid antre
nată de... donatorul trofeului, 
prof. Sigismund Ferencz. Iată, 
de altfel, clasamentul, din care 
nu- lipsesc decît procentajele 
meciurilor ASA Cluj—IEFS și 
Crișul—Mureșul, din etapa de 
duminică: ,

1.
2.
3.
4.
5.
6. 

,7.
8.9_ 10. _

9—10. Con. Buc. 45,90% (72—33)

Rapid 6(1.10% (68—45)
ASA Cluj 59,30% (64—38) 
Polit. Buc, 58% (100—58) 
IEFS 56% ( 50—28)
’’rog. Buc. 55,90% (84—47) 
Mureșul 53,50% (56—30)
Voința Br. 51,40% (70—36) 
Crișul 50% (66—33)
„U" Cluj 45,90% (72—33)

In campionatul divizionar de volei
_ 1 _____ _ __

SCORURI CATEGORICE

VULCAN ÎNVINGĂTOARE ÎN DERBYUL ETAPEI

FELICIA DORNEA și DAN GRECU 
campioni de juniori la gimnastică

TIMIȘOARA, 17 (prin tele
Ion). Timp de trei zile, Sala 
sporturilor din localitate a găz
duit finala campionatului na
țional de gimnastică pentru 
juniori, la care au fost pre- 
zenți peste 250 de sportivi. Spe
cialiștii care au urmărit În
trecerile tinerilor gimnaști a- 
preciază că această ediție a 
campionatelor a fost una din
tre cele mai reușite, fetele, mai 
ales, evoluînd la un nivel ri
dicat. Un remarcabil succes a 
obținut Felicia Dornea (Dina
mo Bacău), care Iși înscrie în 
palmaresul său primul titlu 
de campioană națională. La 
băieți, primul loc la categoria 
candidat maestru a revenit 
sportivului bucureștean Dan 
Grecu (Dinamo). Iată cîteva 
rezultate tehnice : FETE — 
cat. a Il-a : Rodica Sabău 
(jud. Arad) 37,50, Iuliana Si- 
monfi (jud. Maramureș) 37,05, 
Daniela Brezan (jud. Prahova) 
36,90 ; pe echipe : județul Arad 
175,80, jud. Prahova 175,00, 
municipiul București 174,15 ; 
cat. I: Vanda Ispravnlcu (Șc. 
sp. Lugoj) 37,45, Paula Ion 
(CI. sp. șc. Buc.) 36,60, Marce

la Păunescu (Șc. ap. Craiova) 
36,25 ; cat. maestre t Felicia 
Dornea (Dinamo Bacău) 73,05, 
Alina Goreac (Șc. sp. Lugoj) 
72,30, Mia Variu (C.F.R. Ti
mișoara) 72,00, Rodica Secoșan 
(Lie. 4 Timișoara) 71,65, Eli- 
sabeta Turcu (Petrolul Ploiești) 
71,15, Mariana Gheciov (Lie. 4 
Timișoara) 71,00 ; BĂIEȚI : 
cat. a Il-a s Liviu Morovan 
(jud. Timiș) 55,95, Liviu Mu- 
rariu (jud. Timiș) 54,80, Carol 
Kovacs (jud. Timiș) 54,25 ; pe 
echipe : jud. Timiș 267,85 ; 
municipiul București 247,85 ; 
jud. Brașov 241,15 ; cat. I : 
Liviu Mazilu (Șc. sp. 2 Buc.)
53.65, Mihai Borș (CI. sp. șc. 
Buc.) 53,60, Lucian Grindean u 
(C.S.M. Cluj) 50,70 ; cat. can
didat maestru : Dan Grecu 
(Dinamo Buc.) 55,20, Radu 
Branea (C.S.M. Cluj) 54,30, 
Dan Sabău (CI. sp. șc. Buc.)
52.65, Constantin Petrescu (Șc. 
sp. 2 Buc.) 52,50, Nicolae 
Oprescu (Dinamo Buc.) 52,25, 
Adrian Stoica (CI. sp. șc. Buc.)
51,40. P. ARCAN 

coresp. principal

CAMPIONATUL NATIONAL DE ȘAH

MINIATURI».
In timp ce fotbaliștii noștri 

obțineau calificarea pentru 
Mexic, monopollzînd a- 
tenția tuturor (induslv a 

maeștrilor șahului, care au schim
bat ora de Începere a rundei 
de duminică pentru a putea ur
mări medul), in campionatul na
țional s-au petrecut multe .eve
nimente" Interesante. După pri
mele două runde de tatonări au 
început docnlrUe mal violente 
(dacă se poate vorbi da așa ceva 
la șah !).

Nesiguranța tactică pe care o 
manifestă unii dintre partidpanțl 
a făcut să se Înregistreze cîteva 
partide scurte, miniaturi (cum 
sînt de de obicei numite de șa
hiști) sau, dacă vreți să utilizăm 
limbajul sportului, adevărate 
„Knock-out"-uri, survenite In 
prima fază a partidei, adică m 
prima repriză...

Greșelile care au permis În
cheierea rapidă a acestor partide 
au fost diverse. Astfel, de exem
plu, In partida dintre marele 
maestru Florin Gheorghiu șl Gh. 
Varabiescu, necunoașterea teo
riei deschiderilor șl-a spus cu
vîntul. S-a jucat o variantă cla
sică din complexul Catalan : l.c< 
CfS 2-g3 e6 3.Ng2 d5 4.CH Ne7 5. 
0-» o-o 6.dt d:c4 și acum in locul 
mutării obișnuite 7.Dc2, Gheorghiu 
a jucat 7.Ce5. A urmat corect 
7...CÎ 8.d:c5 N:c5 șl în locui 
schimbului damelor, ca în partida 
Trifunovlci — Robatsch (Palma de 
Mallorca 1966) s-a jucat 9.Cc3 Dc7 
10.C:c4 și acum Varabiescu s-a 
lăsat tentat de o „combinație" de 
2 mutări, care ciștlgă un pion. 
Principial, ar fi trebuit să se 
gîndească la faptul că un jucător 
de talia Iul Gheorghiu nu prea 
face „cadouri" de acest fel și că 
pionul ar putea fi otrăvit. Așa a 
șl fost Execuția care a urmat 
a fost simplă, logică, elegantă 
șl... rapidă. S-a jucat : 10...N:f2+? 
ll.T:f2 D:c4 și acum, o mică sur
priză dezagreabilă 12.T:f6 ! g:f6 
IS.NhS i (Vezi diagrama).

linia de joc mal puțin uzitată 
S.C:e5 C:e5 9.d:e5 c6 10.Ne3 Acum, 
continuarea cea mai bună, pe 
care am recomandat-o în „Teoria 
modernă a deschiderilor" este
10.. .Ce5. tn loc de aceasta, Dr. 
Troianescu a jucat 10...NC5 ! ? și 
după U.Cd2 mutarea riscanta
11.. .Db6 ! 7 care a permis lui 
Clocâltea să înceapă Imediat un 
atac inspirat asupra regelui ne
gru : 12.C:e4 d:e4 13.e6 ! Acum 
nu se poate lua la e6 din cauza 
pierderii unei figuri (Dh5+), de 
aceea Negrul a fost obligat să 
accepte slăbirea poziției sale de 
pioni șl răminerea regelui in cen
tru : 13...I5 14.Dh5+ g6 15.DI16 
Ta7 lS.Tadl N:e3 17.f:e3 c5 18.g4 ! 
(Continuarea logică a atacului 
implică acest sacrificiu de figură. 
Altfel cade pionul e6 șl Negrul 
se apără) 1S...C4 19.g:fS Tg8 2O.Hhl 
c:b3 21.a:b3 Dc5 7 Apărarea era 
greu de condus în această pozi
ție. După cite se pare insă, mal 
bine ar fi fost aci 21...g:f5 de 
exemplu 22.DU5+ Tg6 23.D:f5 Tg8! 
și nu se vede o continuare a a- 
taculul. După greșeala din par
tidă, Albul ciștigă forțat : 22.Dh4 !
Dc7 23,Td4 g:f5 24.Tfdl N:e6 25.Df6 
și Negrul a cedat.

—. R'OGRESUL— 
VULCAN 

/apa (°—i°j.
■ • timp

Q-.jȘȘȘfeSS într-o
. anță 

bucureștencele codașe 
nizat derbyul etapei,.

• pregătit de ambele formații in 
mod spacial, întrucit rezulta
tul avea darul de a acorda 
(sau de a răpi...) speranțe de 
mențjnere în divizia ,A. Cei 

, care, la fluierul final al com- 
, petentulur arbitru Th. Witting, 

aveau să guste din cupa... vic
toriei au fost rugbyștii de la 
Vulcan, de altfel pe deplin 
meritat după aspectul jocului. 
Cu o formație mai decisă, alt 
cătuită din jucători dispuși să 
alerge (dar și capabili să o 
facă_.) metalurgiștii au înce- 

. put puternic și, după numai 
. 7 minute, conduceau cu 5—0,

în urma unei frumoase încer
cări realizate de Popa și trans
formate de Fugigi. După alte 
20 de minute, o altă acțiune 
frumos concepută este dusă 

■ ■ ia finalizare de Floțescu (în
cercare). Briceag reușind trans
formarea : 10—0 ! Două schim
bări inspirate' (de ce nu s-a 
început oare 
mație ?) ■ 
(introducerea 
nelli și $t. Ioneâcu) au adus 
un plus de vioiciune gazdelor, 
ale căror speranțe renășteau. 
După ratarea de către Ghiea 
în ultimă instanță a unei mari 
ocazii, eforturile ..bancarilor" 
au fost răsplătite printr-o 
splendidă încercare a lui Pe- 
nescu, transformată de Popes
cu. Pînă la sfîrșitul partidei. 
Progresul a 
egalarea'.
Vulcan s-au apărat lucid 
s-qu detașat în învingători. O 
notă bună li se cuvine ambe
lor echipe pentru jocul plăcut, 
la care au mai contribuit' al
ternarea perioadelor de domi-

■ nare și evoluția școrului. Pă
cat. că Tălăban (Progresul) și 
Teodorescu (Vulcan), prin 
gesturile lor total nesportive, 
au pătat un • meci care s-a 
ridicat la înalt nivel specta
cular. Arbitru : Th. Witting.

P. Ciobănel-coresp.

5-10 
Pe un 

frumos, 
ambi- 

plăcută, 
au fur- 
evident

cu această for- 
în echipa. Progresul 

jucătorilor Za-

încercat insistent 
dar rugbyștii de. la' 

- și

POLITEHNICA IAȘI-AGRO- 
NOMIA' CLUJ 14—0 (3-0). In 
prima parte a jocului, gaz
dele au fost oarecum -surprin
se de riposta clujenilor, care 
au cîștigat majoritatea duelu
rilor în tușe și prezentau și 
un pachet de înaintași mai 
puternic: După pauză 
experiența și insistența ieșe
nilor și-a spus cuvîntul. Au 
înscris Homană, Tobescu, Ci- 
hodaru și Hogaș (încercări) și 
Ghețu (transformare). A arbi
trat Șt. Cristea ★★★• (O- Dia- 
conescu — coresp. princ.).

FARUL CONSTANȚA—RUL-

însă,

MENTUL BlHLAD 6—3 (3—3). 
Un joc de -bună factură teh
nică, în care ambele formații 
au făcut risipă de energie. 
Constănțenii, deși au domi
nat în cea mai mare parte a 
timpului, nu au reușit să fruc
tifice decît două din 
roasele ocazii, și din 
randamentului slab al 
tului de înaintași. Au 
Celea și Cărbuneanu 
lovitură de pedeapsă) 
gazde. A arbitrat FI.
rache ★ ★★★ (p. Enache — 
coresp.).

C.S.M. SIBIU—ȘTIINȚA PE
TROȘANI 0—0 ! Localnicii au 
reușit în compania studenților 
din Valea Jiului cel mai bun 
joc din actualul campionat. 
Jucînd cu multă ambiție, ei 
au dominat clar partida, însă 
nu au reușit să înscrie și să 
obțină o victorie pe care ar fi 
meritat-o cu prisosință. Ei au 
căutat exasperant de mult si
tuațiile ideale pentru a înscrie, 

. dar cind le-au avut n-au știut 
să le fructifice. Oaspeții, ve- 
niți la Sibiu cu hotărîrea de 
a cîștiga. au fost surprinși de 
replica localnicilor și au fost 
nevoiți să se mulțumească cu 
un meci nul. A arbitrat P. 
D'Ecclesis ★ ★★★★■ (L Boțo- 
can-coresp.).

nume- 
cauza 

pache- 
înscris 

(cite o 
pentru 
Tudo-

Partida programată dumi
nică în Capitală, Dinamo — 
Politehnica Timișoara (m), a 
oferit puținilor spectatori, 
care s-au oprit, în drum spre 
„23 August" la sala din Ște
fan cel Mare, o dispută acer
bă, uneori pasionantă și sur
prinzător de echilibrată. Di- 
namoviștii au făcut eforturi 
evidente pentru a depăși gar
nitura lui N. Mihăilescu din 
care lipseau nu mai puțin 
de 3 titulari (Tănăsescu, 
Dindelegan — bolnavi, și Co
paci — accidentat la mină). 
Cu toate acestea, timișorenii 
au jucat cu mult curaj, pre- 
zentîndu-se ca o echipă omo
genă și incomodă chiar pen
tru un adversar ca Dinamo.

Dinamo a cîștigat 
ciul cu 3—0 (12, 7,
după mari emoții în 
naiul ultimului set, cind
trenorul G. Eremia a intro
dus, totuși, în teren pe Pa- 
pugiu, acesta coordonînd mai 
bine atacul.

A arbitrat cu greșeli V. 
Tilcă (Craiova), ajutat bine 
de Gh. Ioneseu (București).

Penicilioa lași — Medicina 
București (f) 3—0 (1. 4. 6). 
Cu un atac plin de fantezie 
și un blocaj care a stopat 
totul, voleibalistele ieșence 
au obținut o victorie ușoară 
în fața medicinistelor. S-au 
remarcat Itu, Bincheci, Do- 
brescu, de la gazde, respectiv, 
Sudacevschi. (Lazăr Negru, 
coresp.)

CSJ4. Sibiu —Rapid Bucu
rești (f) 6—3 (—14, —10,
—12). Deși sibiencele au con
dus detașat în toate cele trei 
•seturi, ele au cedat datorită 
unui atac mai puțin decis.

me- 
15), 
fi-

an-

riinjii au salvat semnificația 
performanțelor!

Sub influența 
marii confrun
tări fotbalis
tice de pe sta
dionul „23 Au
gust", reuniu

nea de duminică a consimțit 
dezinvolt — din aderență idea
listă sau resemnare — la sa
crificiul necesar. Și-a amputai 
cu o cursă volumul, programu
lui, a restrins varietatea mij
loacelor colective de transport 
de la București la' Ploiești și a 
avansat ora de 
belor, pentru 
lespectatorilot 
cupa ia vreme 
micului ecran, 
urmă am avut 
constata că ea 
demnitate prestigiul de a nu 
se fi disputat în . anonimat... 
Desigur, cei ce au efectuat de
plasarea pe cîmpul de curse . 
și-au pus problema că. fiind 
vorba de una din ultimele re- • 
uniuni ale anului pe pistă... 
„il-.se passe quelque chose"!... 
și că din inspirații sau infor
mații pot să realizeze „bene
ficiul de grație". Cum ■ efectele 
unui atare raționament nu in
teresează, deși sub acest veș- 
mînt pot fi considerate victo-

începere a pro- 
a permite te- 
să-și poată o- 
locurile în fața 
Totuși, pînă la- 
satisfacția de a 
și-a păstrat cu

riile lui Iasomia, Străjac și 
Melița. și evoluția lui Plutaș, 
în ce ne privește, apreciem că 
dacă prin rulajul excesiv al 
elementelor virstnice, acestea 
nu mai pot realiza perfor
manțe semnificative, evoluțiile 
anumitor minji se cuvin a fi 
subliniate. Se știe că genera
ția acestora nu excelează, tn 
momentul de față ea este me
die și n-are virfuri ! Dar în 
ciuda unor recorduri nesatis
făcătoare. Osiris — cam brusc 
însă — Habar și Holiday s-au 
dovedit elemente susceptibile 
de progres. Mai există și alții 
care nu s-au străduit să lase 
o atare impresie.__ , ____
rea lor evoluție în următoarele 
două reuniuni ne 
totuși spre aceeași 
Rezultate

Simion)
2. I

Remarcăm pe Duică, Țopa, 
Vasiu, de la C.S.M. și pe Ba
ga, Rebac, Tudora, de la Ra
pid. Corect arbitrajul cuplu
lui C. Păduraru și O. Dră- 
gan, ambii din Timișoara. 
(Ilie Ioneseu, coresp. prin
cipal).

Ceahlăul Piatra Neaiuț — 
C. P. București (f) 3—1 (14,
11, —13, 9). Jucătoarele din 
Piatra Neamț au cîștigat o 
partidă dificilă, în care s-au 
impus datorită superiorității 
manifestate atît în atac, cît 
și în apărare. Voleibalistele 
bucureștence au opus o dirză 
rezistență, în special în pri
mele trei seturi ale partidei. 
Au arbitrat foarte bine C. Pi- 
taru din Sibiu și D. Sighinaș 
din Brăila. (C. Nemțeanu, 
coresp. principal).

Farul Constanța — Univer
sitatea Timișoara (f) 3—2 (9, 
—12. —9, 7, 13). Victorie pe 
deplin meritată a gazdelor, 
obținută în urma unei par
tide de mare luptă. S-au re
marcat Biji, Matei de la în
vingătoare, respectiv Dobro- 
geanu. Coste. A arbitrat bine 
cuplul V. Săndulescu — C. 
Bucur. (L. Brukner, coresp.)

Voința Miercurea Ciuc — 
Progresai București (f) 6—3 
(—5, —12, —17). Bucureșten- 
cele au cîștigat în urma unei 
partide echilibrate, învingă
toarele detașîndu-se printr-o 
mobilitate și forță de atac 
superioare. Au arbitrat foarte 
bine V. Chioreanu și M. Her- 
ța, ambii din Cluj. (P. Naf
tali. coresp.)

Unirea Tricolor Brăila — 
Universitatea Craiova (m) 
3—0 (4, 12, 9). Craiovenii au 
constituit o pradă ușoară 
pentru jucătorii localnici care 
s-au prezentat mai aproape 
de valoarea reală. Cu atacuri 
în forță și variate, cu un 
excelent coordonator de joc, 
Kramer, brăilenii 
nut o 
denții 
firavă 
cît în 
ciului, 
rezistență. A condus foarte 
bine cuplul ploieștean S. Du
mitrescu — St. Dedinschi. 
(N. Cost in, coresp. principal).

Viitorul Bacău — Minerul 
Baia Mare (m) 3—1 (—16, 13,
12, 7). Deși intîlnirea nu s-a

ridicat la un nivel tehnic su
perior, ea a fost totuși inte
resantă, datorită dîrzeniei cu 
care și-au disputat fiecare 
minge jucătorii celor 
echipe. Minerii, care au 
sumat toate forțele în 
mele seturi, n-au mai 
resursele fizice necesare, ce- 
dînd, pînă la urmă, în fața 
gazdelor. Foarte bun arbi
trajul prestat de A. Dinicu 
din București și Gh. Popescu 
din Suceava. (Ilie Iancu, co
resp. principal).

Petrolul Ploiești 
București (m) 0—3 
—3). Rapidiștii au 
victorie facilă, în 
de minute, în dauna petro
liștilor care, lipsiți și de 
aportul lui Zamolo (bolnav), 
n-au reușit decît la începu
tul setului al doilea să se ri
dice la 
Arbitrajul 
V. Stoia, 
bun. (A.
principal).

două 
con- 
pri- 

găsit

— Rapid 
(—3, —10, 
obținut o 
numai 40

nivelul oaspeților, 
lui V. Arhire și 

ambii din Brașov, 
VUsceanu, coresp.

Dar, vîitoa-
va conduce 
constatare... 

tehnice : 1. Osiris
(N. Simion) Fibula, Fresca 
32,1, 2. Iasomia (G. Avram) 
Hortansa, Odinioară 32.9, 3.
Obraznic (N. Sandu) Halvița, 
Rezerva 33.8. 4. Străjac (I. Bă
nică) Făclia, Furiș 30,7, 5.
Melița (N. Sandu) Tapir, Tanța
34.3, 6. Rarița (I. Oană) Plu
taș, Felix 26,8. 7. Furios (V. 
Gheorghe) Floreta. Simigiu
41.3.

Niddy DUMITRESCU

au obți- 
victorie meritată. Stu- 
au aliniat o formație 
care n-a reușit, de- 
partea a doua a me
să opună o oarecare

DINAMO
UNIVERSITATEA

CRAIOVA 3-0
Jocul restant dintre echipele 

masculine de volei Dinamo și U- 
niversitatea Craiova, desfășurat 
aseară, s-a terminat cu scorul de 
3—0 <6, 4, 10) in favoarea bucu- 
reștenllor. Partida a durat mai 
pu(in de o oră. Dinamo a avut 
meritul de a fi folosit, tn majo
ritatea timpului, jucători tineri.

N. MATEESCU

SIntem la mutarea a 13-a și 
partida, de fapt s-a terminat. 
Turnul 18 nu poate muta, deoa
rece la 13...Te8 urmează 14.Ce4, 
de aceea Varabiescu a încercat 
13...DC54- 14.e3 (Acum se ame
nință șl Dg4+) 14,..fS 15.Tel (A- 
menință Cd5) 15...De7 16.Dd4 f« 
17.N:f» D:fl 13-CbS Cd7 (Ceva mal 
multă rezistență oferea Ca6) 
U.Cc7 Tbl 2C.C:e« De7 21.TC7 Bht 
Z2.CC5 șl negrul a cedat.

O victorie spectaculoasă a ob
ținut tot prin K.O. șl Victor Clo- 
câltea in partida cu Dr. O. Tro- 
lanescu din runda a 3-a. Ad 
Insă lucrurile n-au mal fost 
chiar atlt de simple. S-a jucat 
Spaniola deschisă (varianta Tar- 
rasch) și după l.e4 eS Z.C13 Cel 
I.Nb5 aS 4. Nat CfC 5.0-0 C:e4 C.d4 
b5 7.Nb3 OS Ciocâltes a ales

Cu o catastrofă s-a Încheiat și 
partida SzabO — Neamțu (runda 
a 4-a). tn poziția din diagramă, 
Neamțu * jucat foarte bine 
I9...g5! pentru a deschide coloa
na »f" șl a obține atac decisiv 
asupra poziției slăbite a regelui 
alb. A urmat 20,f:g5 (Punctul 14 
e greu de apărat) 2«...Dc6 / Acum 
la 21.Ne3 ar fi urmat 21...De4 cu 
amenințarea Nd5, dar Szab6 a 
crezut că ține poziția cu contra
atacul 21.De2. Dar după 21.,.D:bt 
22.D:eC+ Khs ei a trebuit să ce
deze, deoarece nu putea evita 
pierderea tumulul f2.

★
Și, pentru Încheiere, fiindcă tot 

sintem la capitolul „miniaturi", 
iată o minl-miniatură din prima 
rundă » campionatului republican 
feminin, pe care ne-a transmis-o 
de la Piatra Neamț arbitrul in
ternațional Gh. Moldoveanu.

Alexandra Nlcolau — Rodica 
Crăciun : l.e4 eS 8,CfS Cct 3.NC4 
Nc5 4.b4 I (Bravo ! Gambitul E- 
vans !) 4...N:b4 5.C3 Nc5 «,d4
e:d4 7.0-9 d:c3 7 7 (Păcat. Am ti 
fost curioși să vedem continuarea 
atacului după 7...<14 I 8.c:d4 Nb6 
9.Cc3 I cum au jucat in atitea 
partide Andersen, Clgorin șl alțl 
maeștri al șahului romantic) 
S.N:f7+ Rf8 9.N :g8 T:g8 10.Cg5 
CeS 7 ll.Ce6+ șl Negrul a cedat.

S. SAMARIAN

CAMPIOANELE ÎNVINSE LA PLOIEȘTI
METROM BRAȘOV — C.S.M.

REȘIȚA 2365—2321
CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCU

REȘTI 5068—5093

De la o etapă 
la alta se infirmă 
teoria că avan
tajul terenului 
are întotdeauna 
un mare rol în

obținerea victoriei. Și în în
trecerile de sîmbătă și du- 
mincă o serie de echipe au 
fost nevoite să se încline în 
fața oaspeților.

FEMININ
PETROLUL PLOIEȘTI — 
LAROMET BUCUREȘTI 

2313—2156

Camploanele au fost în
vinse de petroliste. Fără a 
străluci din punct de vedere 
tehnic, partida a plăcut prin 
dîrzenia cu care s-a luptat 
pentru flecare lovitură. Ploieș- 
tencele au abordat jocul cu 
mai multă decizie, s-au dis
tanțat ' de la un schimb la 
altul, principalele autoare ale 
victoriei fiind Polixenia Ga
vrila (409 p.d.), Anica Dobre 
(396 p.d.) și Maria Dumitru 
(383 p.d.). Cel mai mare re
zultat din echipa oaspe l-a 
realizat Elena Trandafir — 
377 p.d. (Tr. I.).

HIDROMECANICA BRAȘOV 
— RAPID BUCUREȘTI 

2250—2237

Meci de mare luptă, cu răs
turnări de scor. înaintea ul
timei perechi, rapidistele con
duceau cu 34 p.d. Margareta 
Rotter le-a surclasat însă pe 
Fl. Lăpușan și Vasilica Pin- 
tea care a înlocuit-o, după 
72 de bile, pe Lăpușan: 
419—372 p.d. (C. Gruia, co
resp.)

Brașovencele au cucerit 
prima lor victorie în actua
lul campionat. O bună pre
cizie în lansarea bilei au do
vedit Maria Anton (404 p.d.), 
Helga Marzell (412 p.d.), Ste
la Mărgineanu și Livia Răș- 
tăman (ambele cu cîte 411 
p.d.) de la învingătoare, res
pectiv Maria Rus (402 p.d.) 
și Ildiko Zizik (410 p.d.). 
(G. Carol, coresp.)

Meci viu disputat pînă la 
ultimele bile. S-au remarcat 
C. Rudău (898 p.d.) de la 
gazde și C. Voicu (903 p.d.) 
de la oaspeți.

GLORIA BUCUREȘTI —
VOINȚA CLUJ 2250—2314

Oaspetele au cîștigat da
torită omogenității și unui 
plus de precizie în lansarea 
bilei. Finalul partidei a pri
lejuit o dispută „încinsă" în
tre Florica Neguțoiu (G) și 
Elena Gyarfaș (V), cîștigată 
de prima cu 431—412 p.d. 
(T. Năstase, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
VOINȚA TG. MUREȘ 

5095—5125
tt

In bună formă, A. Fodor 
și L. Martina, marcați cu 910 
și, respectiv, 909 p.d., au fost 
principalii realizatori ai vic
toriei. De la localnici am re
ținut comportarea popicarilor 
E. Kiss (920 p.d.) și I. Tonei 
(903 p.d.). (Z. Rișnoveanu,
coresp.)

FLACARA C1MPINA 
RAPID BUCUREȘTI 

5249—5081

U.T.A. — VOINȚA TG, 
MUREȘ 2296—2340

VOINȚA CONSTANȚA 
VOINȚA BUCUREȘTI 

2240—2360

MASCULIN
PETROLUL PLOIEȘTI - 

C.F.R. TIMIȘOARA 
5358—4909

Petroliștii, care au un nou 
antrenor în persoana 
Vasile Nicolescu, au 
din toate punctele de 
echipa feroviară. De 
vingători au excelat
nătoru (972 p.d.) și Dumitru 
C. Di'u itru (929 p.d.). (St. Io- 
nescu, coresp.)

lui 
depășit 
vedere 
la în- 
C. Vî-

Echipa lui Petre Purje (din 
nou cel mai bun jucător — 
945 p.d.), a învins fără di
ficultăți. (E. Stroe, coresp.)

i 
OLIMPIA REȘIȚA — C.S.M.

REȘIȚA 5109—4690

Fără I. Micoroiu în for
mație, Olimpia a cîștigat la 
un neașteptat scor derbyul 
orașului. Cel mai mare re
zultat l-a obținut I. Băiaș 
(Olimpia) — 906 p.d. (L Plă- 
vițu, coresp.)

RAFINĂRIA TELEAJEN 
VOINȚA CLUJ 5146—49S0

★
Miercuri 

etapa care 
fășoare în 
noiembrie.

și joi va avea loc 
urma să se des- 

zilele de 22 și 23
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se pare o realitate 
prezent avem un nu- 
destul de mare de

ioc X. ccTnjzxo* 
<sor ia urmă 
cu circa IV.» 
rit a fost me

in campionatul prece-

Iluzia eficacității
sau scăderi de apărare?

Dumitrache încearcă să-și deposedeze adversarul de balon. 
(Urmare din pag. I)

Foto : AUREL NEAGU

al fotbalului, care, în pofida 
anilor săi, continuă 
slujească acest sport cu 
li ta te.

Cina n-ar fi dorit o 
luție a tricolorilor noștri în 
apoteoză ? Cine nu și-ar fi 
yrut scurtate emoțiile măcar 
cu un minut ?

să 
flde-

evo-

„cantonamentul elvețian", la 
pîinea și apa aduse de acasă, 
la sumele uriașe promise fot
baliștilor greci în caz de vic
torie. Mai atîrna greu șl... tra
diția, nu aceea a întâlnirilor 
româno-grecești, ci aceea 
(specifică meciului de dumi
nică) a partidelor decisive, 
tradiție care ne arată cum, 
în ultimii ani, fotbaliștii noș
tri s-au împiedicat, de re-

Să cădem de acord că jo
cul cu Grecia — actul cu... 
deznodămlntul, urmărit de o 
țară întreagă — prezenta a- 
numite aspecte cu totul par
ticulare. Cîntăreau mult în 
balanța „războiului psiholo
gic" (pregătit 
adversari cu 
țnte), gtirile

și declanșat de 
multe sile Ina- 
referitoare la

gulă, la ultimul hop în încer
cările lor de a se califica la 
turnee finale, de campionat 
mondial sau Jocuri Olimpice.

Cum s-a întâmplat, de e- 
xemplu, la meciul cu Ceho
slovacia (0—1 In 1953), dnd 
golul înscris de Safranek lui 
Birtașu, printr-un șut expe
diat de la 40 de metri, a de-

cis rezultatul pînă la sfîrșit; 
cum s-a întîmplat la jocul cu 
Iugoslavia (1—1, în 1957),
cînd ne mai trebuia un gol 
pentru obținerea calificării 
în turneul final al campiona
tului mondial — ediția sue
deză ; cum s-a mai întîmplat 
(vorba 
re) la 
mană 
ratând 
dât și 
fotbaliștilor oaspeți să-și pro
cure biletele pentru turneul 
final al J.O. din Mexic.

Toate aceste exemple sînt 
culese din partide desfășurate 
la București, cum a fost și a- 
ceastă întîlnire cu Grecia.

Și atunci ?
Acestui draw (1—1), con

semnat duminică pe tabela 
de marcaj a stadionului 23 
August, îi acordăm semnifica
ția unei victorii asupra mizei 
și asupra tristei tradiții, care 
ne sufocaseră în atâtea rîn- 
duri, barînd calea care 
duce la succesul final fi 
în fața cărora 
nat uneori și 
teri fotbalistice. înfrîngeriie 
suferite de Brazilia (la tur
neul final al campionatului 
mondial din 1950, pe pro
priul teren, în fața Uru- 
guay-ului (condus la pauză cu
1— 0) și de Ungaria (în finala 
campionatului mondial de la 
Berna, In 1954) în fața R.F. 
a Germaniei (condusă
2— 0) atestă și ele

vine că e o întîmpla- 
meciul cu R.D. Ger- 
(0—1, în 1967), cînd, 
un penalty, Sasu le-a 
el o mînă de ajutor

barînd calea i 
succesul final 

s-au înch
inările pu-

cu 
că miza 

mare a unei partide îi poate 
intimida chiar și pe maeștrii 
gazonului.

Să salutăm deci și în în
cheierea rîndurilor de față

COMENTARIUL NOSTRU
IN FAJA AUTOSTRĂZII MEXICANE, CU 16 PISTE

, Ziua de 18 noiembrie va 
rămîne Înscrisă In calen
darul fotbalului româncao pen
tru că «a • Însemnat prima 
calificata a echipei naționale 
la un turnau final al C.M., ob
ținută nu prin jocul favorabil 
el sorților sau din oficiu, ci 
printr-o suită da rezultate me
ritorii, tn compania unor ad
versari redutabili.

Să nu uităm acum, ajunși 
victorioși la Începutul drumu
lui spre Mexic, că tragerea la 
sorți care ne-a plasat in pri
ma grupă europeană a preli
minariilor, alături de echipa 
Portugaliei, cea care ne-a scos 
din cursa nltimei ediții, aicolo 
unde a și obținut medalia de 
bronz, șl de cea a Elveției, 
tradițională participantă la 
turneele finale postbelice ale 
C.M., a fost considerată la mo
mentul respectiv, ghinionistă.

Dar mai 
acum, că 
se numea 
și că la 
vom afla în fața unei auto
străzi cu 18 piste, la capătul 
căreia strălucește zeița de aur 
a fotbalului — Cupa Jules Ri- 
met. Este adevărat că din cele 
29 de echipe europene, pornite 
pe drumul Mexicului In toam
na anului trecut, numai 8 ca
pătă, în cele din urmă, pașa
poartele pentru primăvara vi
itoare și că printre aceste am
basadoare ale soccerulul bătrl- 
nulul continent se află și tâ
năra echipă a României, In 
timp ce Portugalia, Elveția, 
Spania și Franța, participante 
la World Cup ’68 au rămas a- 
casă.

Dar poate că la 10 Ianuarie, 
cînd la Mexico City se va 
trage la sorți componența ce
lor 4 grupe ale turneului final,

ales să nu uităm 
drumul acesta 

doar preliminar 
31 mal 1970 ne

din nou unii vor fi înclinați să 
spună că am avut ghinion. 
Pentru că la această ediție a 
campionatului mondial, turneul 
din Mexic va reuni echipe de 
prim rang, unele Intrate deja 
în legenda balonului rotund ca 
Anglia șl Brazilia, ultimele 
deținătoare ale Cupei lumii, 
altele reprezentând un certifi
cat de garanție în fotbal ca, 
de pildă, RF. a Germaniei, 
Uruguay, U.R.S.S., Italia sau 
R.D. Germană, Cehoslovacia 
sau Ungaria. Chiar și posibi
litatea unor capi de serii de
semnați în prealabil — Anglia, 
Mexic, R.F. a Germaniei, 
U.R.S.S. — arată că jocul sor
ților va avea drept pivoți nu
mai echipe din „Înalta societa
te" fotbalistică.

Așa Incit să nu mizăm pe 
zeița Fortuna, ci pe o pregăti
re lucidă, perfect eșalonată în 
tâmp, adecvată acestui capitol 
Inedit din fotbalul românesc.

Experiența directă a grupei 
noastre preliminarii, ca și cea 
din multe alte grupe, a arătat 
cu claritate tuturor și în pri
mul rînd celor care au obținut 
această spectaculoasă calificare 
că 
are 
bill 
se poate exprima prin perfor
manțe echivalente, depinzind 
de foarte mulți factori momen
tani, că o carte de vizită, ori- 
cît de prestigioasă, nu înseam
nă totul tn 90 de minute de 
joc. Iată de ce în grupa noas
tră — singura cu două echipe 
participante la C.M. din An
glia — 
tocmai acestea, iată de ce „Ies 
diables 
gieni, 
prin Anderlecht, se califică a- 
cum In dauna Iugoslaviei și

ierarhizarea in fotbal 
niște parametri varia- 
in timp, că valoarea

ultimele clasate au fost
rouges”, fotbaliștii bel- 
ce se exprimau doar

LOTO-PRONOSPORT
CIȘTIGATORII PREJUILOR IN 
APARTAMENTE ȘI AUTOTURIS
ME ATRIBUITE LA CONCURSUL 
EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES 

DIN 9 NOV. 1969

cu 
fil
ls

Categoria I (4 apartamente 
3 camere confort gradul I și 
ferența tn numerar pînă 
100 000 lei) : 1. Vlaicu Vasile 
Cluj ; 2. Savin Gheorghe — Ga
lați ; 3. lonescu Gabriel — lași ; 
4. Un participant din București.

Categoria a n-a (1 apartament 
cu 2 camere confort gradul I șl 
diferența în numerar pînă la 
75 000 lei) : Lobluc loan — Iași.

Categoria a ni-a (5 autoturis
me „DACIA 1100“) : 1. Blca Nl- 
eolale — com. Căllneștl, satul 
Rîncăciov, Județul Argeș ; 2.
Brîncușl Petru — Brăila ; 3. Pană 
Ion 
Ion 
sile

la ora 18.45. Tragerea va fl ra
diodifuzată, după care va urma 
un film artistic. Intrarea liberă.

Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pînă slmbătă 22 no
iembrie a.c. la ora 13 în orașele 
de reședință județeană, iar în 
celelalte locaUtăți, pînă vineri 21 
noiembrie a.c. la ora 13.

Omologarea premiilor se va e- 
fectua în ziua de joi 27 noiembrie 
1969.

PREMIILE CONCURSULUI PRO- 
NOEXPRES NR. 46 DIN 12 NO

IEMBRIE 1969

2.

— Călărași ; 4. Georgescu
— Oltenița ; 5. Grămadă Va-
— Ploiești.
Tragerea excepțională LOTO 
18 noiembrie 1969, va avea Iocdin . _ ___ ________

astăzi la București, tn sala Clu
bului Finanțe Bănci din strada
Doamnei nr. i, cu Începere de

EXTRAGEREA I : Categoria I : 
5 premii 10%x22 646 lei fiecare ; 
a Il-a : 82,6x1 371 lei ; a m-a : 
2 6”,9x43 lei.

EXTRAGEREA A n-A : Cate
goria A : 2,4 premii x 40 522 lei 
fiecare ; Cat. B : 289,9x335 lei ;
Cat. C : 3 876,9x25 lei.

Participantul BUDULEAN CONS
TANTIN din Podinii Noi, județul 
Prahova, avînd un bilet colectiv 
cu cotă de 30% a obținut 67 938 
lei.

Spaniei, iar Argentina se cla
sează in urma Perului și Boli- 
viei, iată de ce Ungaria și Ce
hoslovacia au nevoie de un 
al treilea meci, de baraj, la 
3 decembrie pe teren neutru, 
sau de ce Italia, campioană a 
Europei, așteaptă cu sufletul 
la gură, ultimul meci, pe teren 
propriu, la 22 noiembrie, cu 
echipa RD. Germane.

Și văzind cum Suedia, 
rioasa finalistă a ediției 
1958, revine spectaculos pe 
mul plan, după un deceniu de 
anonimat, cu o echipă tânără, 
gîndurile ni se opresc din nou, 
comparativ, la purtătorii spe
ranțelor noastre. Pentru că am
bele sintetizează, așa cum re
marca ți avizatul comentator 
francez J. P. Rethacker, „noul 
val” din fotbalul european.

Sintetizează, am spune, deo
potrivă și plusurile dar și mi
nusurile sale. Adică un opti
mism robust, nededat blazării, 
o_ poftă de joc de loc contra
făcută. pe fundalul unei omo
genizări remarcabile ce are ca 
piloni tehnicitatea și inventi
vitatea unora, capacitatea fizi
că și tactică a altora. Dar și 
romantismul unui joc adesea 
prea deschis, lipsa ..asprimii", 
atît de necesară jocului realist 
de azi, cu miză. Evident că 
referindu-se la aceste minu
suri, nici Mihail Andrejevici 
(Iugoslavia), delegatul F.I.F.A. 
la meciul decisiv cu Grecia, 
nici austriacul Fritz Seipelt, 
observator al aceluiași for la 
meciul precedent, cu Portu
galia, n-au presupus urmări
rea victoriei cu orice preț, în 
disprețul fair-play-ului, ci doar 
necesitatea unei mai mari ex
periențe internaționale, contac
tul real al celei mai tinere și 
talentate generații de jucători 
reprezentativi cu fotbalul mo
dern care înseamnă, tn primul 
rînd, tehnica pusă în serviciul 
angajamentului fizic total, sub 
semnul lucidității.

La 10 ianuarie vom ști în 
ce grupă va evolua echipa 
României și, deci, dacă va 
juca la Mexico City, Puebla- 
Toluca, Guadalajara sau Leon. 
Și avînd în față schema jocu
rilor, alcătuită din tâmp de 
F.I.F.A., vom ști pe cine vom 
avea adversari între 31 mai și 
15 iunie în jocurile sistem tur
neu din grupă. Vom ști șl vom 
spera la unul din primele două 
locuri ale grupei care asigură 
prezența în sferturile de Lnală, 
de această dată eliminatorii.

Dar pînă atunci să pregătim 
temeinic, fără surle și trîmbițe, 
dar cu deplină responsabilitate 
și calm, substanța acestor spe
ranțe.

glo- 
din 

pri-

Paul iLAVESGU

victoria repurtată de tricolori 
asupra marelui și incomodu
lui lor adversar reprezentat 
de răspundere, căreia i se mai 
spune și miză.

De duminică seara, agen
țiile de presă au anunțat că 
într-o altă serie preliminară 
a turneului final al campio
natului mondial ROMANIA 
S-A CLASAT PE LOCUL I, 
obținînd locul pentru Mexic.

Va fi acolo alături de An
glia, de Brazilia, de R.F. a 
Germaniei, de U.R.S.S., de 
Uruguay... Și aceasta obligă ! 
Obligă mai ales la seriozi
tate și muncă, la ambiție și 
dorința unei afirmări în fața 
celor mai buni din lume, la 
o cîntărire exactă a proprii
lor rezultate. Obligă deci la 
atenție și exigență începînd 
chiar cu aprecierea compor
tării din recentul meci cu 
Grecia. Totuși, să nu uităm 
acest 1—1...

oare față de 
capacitatea 

noștri de di- 
A de a înscrie go- 

sau doar penetrabili- 
tatea apărărilor creează 
această iluzie a eficacității 
crescute față de trecut ? 
Sau poate că în prezent 
amir.doi factorii concură la 
creșterea relativă a scoru
rilor ? Să încercăm să 
răspundem la aceste între
bări.

Ni 
că in 
măr 
înaintași deosebit de talen- 
tați, cum nu am mai avut 
de mult. Calitatea șuturi
lor și a combinațiilor lor 
de finalizare se pare că 
este mai bună decît în ca
zul atacanților din trecutul 
apropiat. Sîntem convinși 
că această generație de 
golgeteri cuprinde mai 
mulți înaintași de clasă 
decît cele precedente. Joa
că în prezent în echipele 
noastre divizionare un nu
măr de jucători care nici 
măcar nu intră în vederile

zării in prima echi
pării și care, după 
noastră. în urmă cu 

15 ani ar fi fost aproa- 
siguri titulari perma- 

nențt Ne gindim Ia jucă
tori ca Oblemenco, Țară- 
If.ffă, Gporffi. Adam, Gro- 
zea etc. Mai sînt și inain- 

li fac parte 
tn lotul national, dar fără 
erspective de titularizare, 
>ar pentru un caz de in- 
tponibilitate a unui fi
lar. cum ar fi Neagu. 
ifan, Domide, Pescaru 

etc. Adăugați la cei de mai 
sus pe Dobrin, pe Dumi- 
trache, pe Luceseu și Dem- 
brozschi și am trecut in 
revistă in trei categorii 
numele proeminente ale 
unei generații remarcabile 
de atacanți, fără a avea 
pretenția de a fi epuizat 
enumerarea lor.

Dar dacă am căzut de 
acord că înaintașii'au con
tribuit prin calități cres
cute față de trecut la spo
rirea mediei de goluri 
marcate, apoi trebuie să 
spunem că acest lucru s-a 
petrecut în condiții in care 
și apărările își au „meri
tele" lor. Iată despre ce 
este vorba. Se știe că în 
țările cu fotbal avansat 
apărările răspund la creș
terea eficacității atacurilor 
cu măsuri speciale de or
ganizare a apărării. Se 
pare, însă, că tehnicienii 
noștri nu urmăresc cu su
ficientă luare aminte ex
periența cea mai avansată 
în acest domeniu. Ca ur
mare, majoritatea echipe
lor de primă categorie se 
apără și pe mai departe ca 
în urmă cu ani, cu o zonă 
foarte aproximativă, în 
care așezarea oarecum li
niară a fundașilor ușu
rează considerabil sarcinile 
unor înaintași rapizi, buni 
șuteri și generoși în fente. 
Dublarea fundașilor ce ies

la deposedare se fac» cu 
întîrziere sau de loc, iar 
un marcaj mai strict se 
practică doar de către 
2—3 echipe. Poate nu este 
intimplâtor că tocmai a- 
ceste echipe ocupă și locuri 
relativ bune în clasament. 
Libero fix, cum folosesc in 
jocuri oficiale aproape fără 
excepție cele mai bune e- 
chipe italiene, vest-germa- 
ne, sovietice, ungare și 
iugoslave, nu este folosit 
la noi decît sporadic, în 
deplasare și doar de către 
2—3 echipe, tn aceste con
diții, sarcina atacanților 
este ușurată și nu căpătăm 
o imagine suficient de 
reală despre adevăratul 
raport de forțe dintre 
compartimente. Dar ne in
teresează în cea mai mare 
măsură ca și atacanții e- 
chipelor noastre fruntașe 
să aibă posibilitatea să de
prindă depășirea apărări
lor în condiții asemănă
toare celor existente în 

jocurile oficiale internațio
nale. Or, în condițiile în 
care apărările echipelor 
noastre divizionare nu sînt 
organizate la nivelul erme
tismului apărărilor de va
loare internațională, nici 
înaintașii noștri nu pot că
păta în măsură suficientă 
deprinderile necesare de
pășirii acestor apărări. Din 
această cauză, perfecționa
rea metodelor de organi
zare a apărărilor echipelor 
noastre divizionare ni se 
pare și pe mai departe o 
cauză demnă de apărat. 
Mai ales că este de dorit 
ca echipele noastre de club 
să fie în stare să abordeze 
în viitor cu mai multe 
șanse de succes marile 
competiții continentale in- 
ter-club, pentru a putea 
evidenția și aci saltul va
loric realizat în fotbalul 
nostru.

N. BRAȘOVEANU

POPA Șl NUNWEILLER 
PLEACĂ DE LA 

BEȘIKTAS...

Cornel Popa și Lică Nun- 
weiller vor părăsi, în curînd, 
clubul Beșiktas și vor trece 
la o altă echipă din prima 
divizie a campionatului turc

Dinu a trimis lung in față, spre colegii din linia de atac.

ORA OFICIALA
a meciurilor de joi și duminică

Federația româna de fotbal a stabilit ca partidele din etapa 
Xll-a a campionatului diviziei A să înceapă la ora 14,30,a

iar meciurile etapei a Xlll-a de ia ora 14. Tntîlnirile din etapa 
de duminică, 23 noiembrie, a campionatelor diviziilor B ți C 
se vor disputa de la ora 11, cu excepția celor cuprinse în pro
gramul Pronosport.

Seria I
ra Neam;
1-1 (1-1)

Constructorul Pia
— Petrolul Moinești .

Foresta Fălticeni — Nicolina 
Iași 1—1 (0—0)

C.F.R. Pașcani — Victoria 
Roman 2—0 (1—0)

Rarăul Cimpuîung — Mine
rul Comânești 4—0 (4—0)

Minerul Gura Humorului — 
Textila Botoșani 1—2 (0—1)

Letea Bacău — Textila Bu- 
huși 1—0 (1—0)

Fulgerul Dorohoi — Mino- 
brad Vatra Dornei 1—1 (0—0) 

(Corespondenți : C. Nem- 
țeanu, D. Crăciun^ C. E- 
nea, A. 
lohan, L

DE1ULIATE
LC.A.B.

Rotaru, D. Bo- 
Iancu, L Man- 

dache)

Seria a IX-a
Dunărea

I.M.U. Medgidia 
Arcuda 0—0

Ș.N. Oltenița — Mașini unel
te București 2—1 (0—0)

Tehnometal București — O- 
limpia Giurgiu 4—0 (2—0)

Petrolul Videle — Electrica 
Constanța 1—1 (1—0)

Voința București — Celuloza 
Călărași 2—1 (0—1)

Unirea Minăstirea — Cimen- 
Medgidia 2—0 (1—0) 

(Corespondenți : E. Pe
tre, I. Turșie, R. Avram, 
M. Voicu, T. Năstase, 

V. Stanciu, D. Daniel)

Seria a IV-a

tul

Petrolul
Unirea

An-

A.S.M. Tecuci —
Brăila 3—1 (0—0) 

Unirea Focșani —
Berea 0—0

Metalurgistul Brăila 
cora Galați 2—0 (0—0)

S.U.T. Galați — Șoimii Bu
zău 1—0 (0—0)

Metalul Buzău — Petrolistul 
Boldești 3—1 (2—1)

Electronica Obor — Gloria 
C.F.R. Galați 7-0 (3—0)

Metalul Plopeni — Rulmen
tul Bîrlad 1-0 (1-0)

Locomotiva Adjud — Chimia 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 0—2 
(0-0)

(Corespondenți : C. Fi- 
liță, A. Sîrbu, I. Bal
tag, Șt. Constantinescu, 
L Stănescu, S. Sandu, 

Șt. lonescu)

Seria a IlI-a
I.T.C. Constanța — Laromet 

București 1—0 (1—0)
Delta Tulcea — Marina Man

galia 1—1 (1—1)

Prahova Ploiești 
Drăgășani 0—0

Progresul Balș — Caraima- 
nul Bușteni 1—1 (I—1)

Carpați Sinaia — Flacăra 
roșie București 2—0 (0—0)

I.R.A. Cimpina — Chimia 
Turnu Măgurele 1—0 (0—0)

Autobuzul București — Pro
gresul Corabia 6—0 (3—0)

Dacia Pitești — Comerțul 
Alexandria 1—1 (0—0)

Sirena București — Petrolul 
Tirgoviște 2—3 (1—2)

Unirea Cîmpulung Muscel — 
T.U.G. București 0—0

(Corespondenți : M. 
ma, D. Paraschiv, 
Popa, E. Stroe, P. Pea- 
nă, I. Udrescu, D. Dia- 

conescu)

Seria a V-a

Si- 
P.

Vici»t i j Caransebeș 
nerul Bocșa 0—0

Mi'

AGENDĂ BUCUREȘTEANfl
JOI, 20 NOIEMBRIE

• STADIONUL DINAMO, 
ora 12,451 Dinamo Buc. — 
Rapid (tineret-rezerve) ; ora 
14,30 i Dinamo Buc. — Rapid 
(divizia A);
• STADIONUL REPUBLI

CII, ora 12,45 i Steaua — F.C. 
Argeș (tineret-rezerve); ora 
14,30 i Steaua — F. C. Argeș 
(divizia A);

DUMINICA, 23 NOIEMBRIE

• STADIONUL DINAMO, 
ora 12,151 Dinamo Buc. — 
C.F.R. Cluj (tineret-rezerve); 
ora 141 Dinamo Buc. •— 
C.F.R. Cluj (divizia A);
• STADIONUL POLITEH

NICA, ora 11 t Sportul stu
dențesc — Progresul Brăila 
(divizia B);
• STADIONUL PROGRE

SUL, ora 11 i Progresul Buc.
— Dunărea Giurgiu (divi
zia B) ;
• TERENUL ELECTRONI

CA. ora 11 t Electronica Obor
— Petrolul Berea (divizia C);
• TERENUL GLORIA, ora 

11: Mașini unelte Buc. — 
Unirea Minăstirea (divizia C)|

• TERENUL LAROMET, 
ora 11 i Laromet Buc. — E- 
lectrica Constanța (divizia Cji
• TERENUL T.U.G., ora 

111 T.U.G. Buc. — Progre
sul Balș (divizia C);
• TERENUL AUTOBU

ZUL, ora 11 i Flacăra roșie 
Buc. — Prahova Ploiești (di
vizia C).

• Duminică, în Capitală, în 
cadrul campionatului națio
nal de juniori și școlari, se 
vor disputa următoarele me
ciuri : terenul Laromet, ora 
13: Laromet — Electrica Con
stanța; terenul Gloria, ora 13: 
Mașini unelte — Portul Con
stanța ; terenul Electronica, 
ora 13: Electronica — Delta 
Tulcea; terenul Metalul, ora 
9: Metalul — Sirena; sta
dionul „23 August* — tere
nul IV, ora 9 5 Centrul 23 
August — T.U.G.; terenul O- 
limpia, ora 13 î Flacăra roșie
— Chimia Rm. Vîlcea; te
renul Voința, ora 13: Voința
— F. C. Argeș.

ARBITRII ETAPEI A Xll-a
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

A. S. ARMATA — STEAGUL ROȘU : Gh. Limona, aju
tat la linie de G. Retezan și N. Mibăilescu (toți din Bucu
rești) ;

FARUL — JIUL: I. Hrisafi, ajutat la linie de S. La- 
zăr și D. Isăeescu (toți din București);

DINAMO BACAU - „U“ CLUJ: N. Cursaru (Ploiești), 
ajutat Ia linie de M. Vasiliu (Ploiești) și G. Vasilescu I (Bucu
rești) ;

DINAMO BUCUREȘTI — RAPID: A. Bentu, ajutat la 
linie de V. Toma și M. Sadoveanu (toți din București))

CRIȘUL — POLITEHNICA IAȘI: G. POPOVICI, ajutat 
la linie de D. Gbețu și A. Munich (toți din București) ;

STEAUA — F. C. ARGEȘ: C. Nițescu, ajutat Ia linie 
de E. Bucșe și A. Tudor (toți din Sibiu);

UNIV. CRAIOVA — PETROLUL; M. Rotaru (Iași), 
ajutat la linie de V. Popa (Iași) și T. Leca (Brăila) J

C.F.R. CLUJ — U.T.A.: M. Bădulescu, ajutat la linie 
de Tr. Vecan și A. Pop (toți din Oradea).DIVIZIA €

Metalul Topleț — Victoria 
Tîrgu Jiu 3—2 (2—1)

Progresul Strehaia — Unirea 
Orșova 2—1 (2—1)

Minerul Lupenl — Vulturii 
Textila Lugoj 1—0 (1—0)

Minerul Motru — C.F.R. Ca
ransebeș 3—0 (0—0)

Electromotor Timișoara — 
Steagul roșu Plenița 3—1 (3—0) 

Dunărea Calafat — Furnirul 
Deta 2—0 (1—0)

Energia Turnu Severin — 
U.M. Timișoara 0—3 (Energia 
fiind suspendată)

(Corespondenți : M. 
tașcu, C. Avram, C. 
boi, I. Cotescu, A. 
veanu, P. Arcan, 

Zvîgnea)

Bradul

Mu- 
Băr- 
Jiro- 

Șt.

Seria a Vl-a
Tehno-

Minaur

Minerul Ghelar 
frig Cluj 0—0

Victoria Călan — Știința Pe
troșani 1—0 (0—0)

Arieșul Turda 
Zlatna 2—0 (1—0)

Aurul Brad — Independența 
Sibiu 0—1 (0—0)

Minatul Baia de Arieș — In
dustria’ sîrmii Cîmpia Turzii 
2—2 (0—2). Disputat la Zlatna

Minerul Teliuc — Soda Ocna 
Mureș 3—1 (2—0)

A.S.A. Sibiu — Metalul Aiud 
1—1 (1—0)

Arieșul Cîmpia Turzii 
Mureșul Deva 1—0 (0—0) 

(Corespondenți : Fl, 
priță, A. Gunther. 
Lazăr, M. Susan, I.
brudcanu, I. Vladislav, 
L lonescu, L. Donciu)

O- 
P.

A-

Seria a Vll-a
Foresta Năsăud — Topitorul 

Baia Mare 2—1 (1—0)
Constructorul Baia Mare — 

C.I.L. Sighet 1—1 (0—0)
Dacia Oradea — C.I.L. Gher

la 0—2 (0-2)
Metalul Salonta 

Vișeu 3—1 (2—1)
Chimistul Bala Mare — Di

namo Zalău 4—1 (1—0)
Gloria Bistrița — Unirea 

Dej 3—1 (2—0)
Bihoreana Marghita — Vic

toria Cărei 0—1 (0—1) 
(Corespondenți : T. Pro
dan, T. Tohătan, I. Ghi- 
șa, E. Cotrău, V. Săsâ- 
ranu, I, Toma, A. Paș- 

calău)

Seria a VIII-a
Chimica Tîrnăveni — Trac

torul Brașov 0—1 (0—0)
Avîntul Reghin — Medicina 

Tîrgu Mureș 3—1 (2—0)
Colorom Codlea — Viitorul 

Gheorghieni 7—0 (2—0)
Torpedo Zărnești — Chimia 

Oraș Victoria 1—0 (0—0)
Carpați Brașov — Chimia 

Făgăraș 0—1 (0—0)
Minerul Bălan — Oltul 8f. 

Gheorghe 1—0 (1—0)
Lemnarul Odorhei — Meta

lul Copșa Mică 4—0 (3—0)
Unirea Cristuru Secuiesc — 

Vitrometan Mediaș 1—0 (0—0) 
(Corespondenți ; 1. Du- 
can, A. Dincă, N. Sece- 
lear-» C. Chiriac. T. Ma- 
niu <1. '••’ti A. Pia-

luga, V, Lorintz)



In preajma MECfutui ai franța

ril forței. de percuție really 
zînd, de*altfel, și cîteva teste 
convingătoare 5 atît la Ber- , 
lin, cît și la Kiev, am reușit 
să-noi țin la respect adversa
rii, nu numai prin eschive 
și joc de picioare — vechile 
mele arme —• ci și prin tă
ria loviturilor. Unii dintre ei 
au făcut, cum se spune, 
noștință cu podeaua™

— Ai vreo dificultate 
greutatea ?

O
Comentariile ziarelor din Atena:

cu-

cu

de— N-am, în momentul 
față, decît un kilogram peste 
limita categoriei. Trei-patru 
sprinturi, cîțiva pumni în sa
cul de box și mă încadrez 
în regulament înainte, 
aveam aceeași greutate și 
trebuia să las la antrenamen
te 4 kilograme pentru a veni 
în rîndul cocoșilor. Șl, nu o 
dată am resimțit acest lucru.

— Ce ne spui despre întîl- 
nirea de la St. Brieuc ?

PERFORMANTA PENTRU FOTBALIȘTII GRECI
9 7

Alături de ceilalți boxeri 
români care se pregătesc 
pentru întrecerea cu selecțio
nata Franței; o muncă in
tensă depune in aceste zile 
fostul campion al țării, Ni- 
colae Gîju, reintrodus in lo
tul național, după o absen
ță relativ scurtă, dar dure
roasă pentru el. Cîțiva ani, 
acest pugilist rafinat a con
stituit o apariție singulară, 
am putea spune, pe ringurile 
noastre, prin maniera sa de 
luptă, prin tehnica sa desă- 
vîrșită. El nici n-a trecut 
prin sita junioratului, care 
confirmă sau spulberă atîtea 
speranțe. A intrat direct în 
luptă cu boxeri calificați, 
bătîndu-i unul după altul, 
făcindu-i să se simtă nepu
tincioși in fața eschivelor 
sale derutante, a vitezei sale 
de reacție.

Și astfel. în 1965, cu pum
nii lui mici dar vicleni, Ni- 
colae Gîju cucerește primul 
titlu de campion al țării. Co
roana cocoșilor îi încunună 
fruntea și în următoarele trei 
ediții: 1966, 1967, 1968. Fai
ma lui trece hotarele țării 
și capătă dimensiuni maxi
me, o dată cu titlul de cam
pion european pe care Gîju 
îl cucerește în 1967, la Ro
ma, în fața experimentatului 
pugilist vest-german Rascher.

Ajuns pe aceste înălțimi, 
Nicolae Gîju amețește. El 
uită legile aspre ale boxului, 
care cer, mai ales campio
nului, împotriva căruia toți 
luptă cu puteri și ambiții în
zecite, supunere totală. Și

ceea ce părea la un moment 
dat imposibil, se transformă 
intr-o neliniștitoare realitate : 
Gîju nu mai este marele 
vrăjitor al ringului, omul vic
toriei. Și iată-l, la 25 de ani, 
trecut pe banca rezervelor, 
uitîndu-se la titlurile sale ca 
la vechi, foarte vechi amin
tiri. A fost un șoc pentru 
Gîju. Sînt lesne de înțeles, 
deci, eforturile pe care le 
face in momentul de față și 
bucuria pe care o trăiește re
venind in echipa națională, 
ale cărei porți se încinseseră 
pentru el.

Am stat de vorbă cu Gîju, 
la Snagov, acolo unde s-au 
retras boxerii pentru a face 
ultimele pregătiri în vederea 
meciului cu Franța. Și ne-a 
impresionat plăcut faptul că 
i-am descoperit printre ges
turi și cuvinte o adevărată 
emoție. Ca la un debutant. 
De fapt, Gîju își interpre
tează un rol nou în echipa 
națională, evoluînd la o ca
tegorie superioară, la pană.

— Fără să-i subestimez pe 
francezi, mai ales în condi
țiile evoluției lor pe teren 
propriu, în jarul însuflețitor 
al galeriei, AM INSĂ DE
PLINA ÎNCREDERE ATÎT 
ÎN ȘANSELE MELE. CÎT ȘI 
ÎN CELE ALE ECHIPEI 
NOASTRE. Și, de ce n-aș 
spune-o. sint măgulit că ne 
prezentăm în ring, în Franța, 
cu o carte de vizită atit de 
frumoasă, pe care sînt în
scrise cu litere de aur cele 
4 TITLURI EUROPENE CU
CERITE ÎN VARA ACEAS
TA, LA BUCUREȘTI.

Sperăm să fim la înălți
mea ei !

Ziarele elene, apărute luni 
la Atena, se ocupă pe larg de 
meciul de fotbal România — 
Grecia, care a marcat această 
duminică sportivă internaționa
lă. In general comentatorii 
greci, fără să-și ascundă amă
răciunea pentru eliminarea e- 
chipei lor din lupta pentru ca
lificarea in turneul final al 
C, M„ caută să sublinieze va
loarea rezultatului egal obți
nut la București de 11-le națio
nalei elene. Această temă este 
reflectată în majoritatea croni
cilor transmise de trimișii spe
ciali ai ziarelor ateniene, care 
au asistat la partida de 
stadionul „23 August".

In comentariul trimisului 
Christo Kondaksis, ziarul
specialitate „ATHLITIKI IHO" 
menționează : „1—1 la Bucu
rești cu echipa României este 
un titlu de glorie pentru fot
baliștii greci. Niciodată pînă 
acum n-am reușit să-i înfrîn- 
gem pe români și aceasta n-a 
fost cu putință nici în meciul 
de duminică. Dar dacă acesta 
se juca la Atena, acum românii 
ar fi fost învinși ! Numai ghi
nionul lui Papaioanou ne-a 
privat de pașapoartele pentru 
Mexic...". în continuare ziarul 
remarcă pe Dimitriou, Kama- 
ras, Domazos și Ikonopoulos ca

pe

său 
de

Jack BE RARI U

pe cei mai buni jucători eleni, 
iar din rîndul românilor îi re
levă în mod deosebit pe Lu
cescu și Dinu.

Ziarul de mare tiraj „OMA- 
DA“ subliniază faptul că rezul
tatul de egalitate obținut la 
București de echipa Greciei e- 
ehivalează cu o veritabilă per
formanță dat fiind că „...Ro
mânia este foarte bine cotată 
in fotbalul european. Rezulta
tul de 1—1 este o prețioasă 
mărturie a treptelor de progres 
pe care le-a urcat în ultima 
vreme naționala de fotbal e- 
lenă".

In același sens, relatează și 
comentatorul ziarului „NEA” 
care remarcă, totodată, ținuta 
frumoasă a 
și se arată 
„atmosfera 
cerii și de 
cului bucureștean, care a avut 
manifestații de simpatie la a- 
dresa oaspeților de pe teren 
și din tribune”. Cronicarul 
elen consideră că arbitrul ir
landez J. Adair „a comis unele 
greșeli, dar nu prea grave, to
tuși". In concluzie, ziarul 
„NEA" opinează că „rezultatul 
partidei este just și reflectă fi
del perioadele de dominare ale 
celor două echipe".

In dezacord cu această ulti-

sportivilor români 
impresionat de 

excelentă a între- 
sportivitatea publi-

CAMPIONATE ÎN ȚĂRILE EUROPENE

— NUMAI SCRIMA PU
GILISTIC A NU ESTE SUFI
CIENTA LA ACEASTA CA
TEGORIE, în care începi să 
te simți... bărbat. Este ne
cesar să-ți lovești adversarul, 
cît mai puternic, FORȚA 
LOVITURILOR AVÎND UN 
DUBLU ROL. DE ATAC ȘI 
De AP ARARE. Cu cit e mai 
tare pumnul tău, cu atît de
vine mai slab cel al adver
sarului... M-am antrenat mult; 
în ultimul timp, în special 
în direcția aceasta, a spori-

Turneul studențesc de la Praga

i> :;w

Portarul Betancort (Real Madrid) oprește o minge periculoasă. în derbiul de duminică 
al campionatului spaniol: Real— Atletico Madrid 1—1. Telefoto : A. P. — AGERPRES

mă afirmație se arată Insă zia
rul „TO FOS", care consideră 
că rezultatul de 1—1 îi nedrep
tățește pe jucătorii greci, care 
„s-au luptat ca leii...". Același 
ziar remarcă tactica bună a 
românilor care după marcarea 
golului lor au temporizat jocul, 
ținind balonul.

în cronica ziarului „VRA- 
DINI" sînt relevați Lucescu, 
Dembrovscbi și Răducanu, 
cei mai buni jucători ai 
echipei române". După două
zeci de minute șovăitoa
re — scrie ziarul — româ
nii și-au regăsit singele rece, 
au corectat greșelile din apă
rare și au devenit din ce în ce 
mai combativi”. Ca și în majo
ritatea celorlalte comentarii e- 
liminarea Greciei este pusă pe 
seama ratărilor comise de îna
intașii echipei lui Lakis Pe- 
tropoulos. Ghinionul, marele 
responsabil al faptului că 
pierdem avionul de Mexico — 
și aceasta este o notă generală 
a primelor ecouri din presa a- 
teniană, după draw-ul de la 
București.

Jean VANDOROS
Atena, 17 noiembrie

★
Agențiile internaționale de 

presă au transmis comentarii 
pe marginea meciului interna
țional de fotbal România — 
Grecia, desfășurat duminică, 
în cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial. In cores
pondența sa de la București, 
comentatorul agenției FRANCE 
PRESSE scrie, printre altele :

„Pentru prima oară după a- 
nul 1938, echipa României reu
șește să se califice în turneul 
final al campionatului mondial. 
Fotbaliștii români au obținut 
în meciul cu Grecia punctul 
necesar pentru a putea face 
deplasarea la' Ciudad de Me
xico”.

Comentatorul francez subli
niază că în prima parte a jo
cului fotbaliștii români au de
clanșat o periculoasă ofensivă, 
făcindu-i pe oaspeți să se re
grupeze în fața porții. In re
priza a doua, echipa greacă a 
atacat mai mult, înscriind lm- 
parabil printr-un gol splendid 
marcat de Domazos, se conti
nuă în reportaj. In încheiere 
se arată că ..frenetic încurajați 
de spectatori, românii au atacat 
in trombă, însă apărarea Gre-

ciei a Jucat fără greșeală, mea> 
ținind rezultatul egal-.

La cronicile lor, agențiile in
ternaționale de presă „United 
Press International", {.Associa- 
ted Press" și A.P.A.-Viena 
subliniază că rezultatul oglin
dește fidel cele petrecute pe 
teren. Aceste agenții publică 
clasamentul grupei I europene 
cîștigată de echipa Româ
niei, apreciind ca remarca
bilă PERFORMANTA ECHI
PEI ROMANEȘTI, care a de
monstrat o formă mai constan
tă decît celelalte echipe parti
cipante ale grupei: Grecia, 
Portugalia și Elveția.

în comentariul său, agenția 
,,REUTER“-Dondra scrie _ că 
România a dominat in prima 
parte a meciului, iar că în par
tea a doua, inițiativa a avut-o 
formația Greciei.

★
ZURICH, 17 (prin telex). 

Ziarele elvețiene se ocupă și 
ele de ultimul med al preli
minariilor C. M. (grupa I), la 
care a participat și reprezen
tativa Elveției.

Ziarul „SPORT“-Zurich cen
tralizează două cronici sub un 
singur titlu : „România și 
U.R.S.S. calificate ieri pentru 
Mexic”. în reportajul transmis 
din București, „SFORT” scrie 
printre altele : „După ce Do- 
niazos a egalat, perspectivele 
gazdelor nu au fost prea opti
miste. Grecia a dirijat jocul 
după egalare, grație unei teh
nici mai bune și a dorinței de 
a obține vietoria, singura lor 
posibilitate de a merge în Me
xic. Partida a fost de un nivel 
mediu și ambele formații au 
ratat numeroase ocazii".

Ziarul „BLICK" publică sub 
titlul „Românii au tremurat 
pentru Mexico" următoarele ; 
Meciul decisiv dintre forma

țiile României și Greciei. în
cheiat cu rezultatul de egalitate 
și desfășurat în fața • 100 000 
de spectatori a adus calificarea 
echipei române. A fost un 
meci în care spectatorii și ju
cătorii 
pentru _ .
punct. Datorită apărării exce
lente a formației gazdă, par
tida s-a încheiat la egalitate 
și astfel. România obține pe
tru a treia oară calificarea i-i 
turneul final".

români au tremurat 
a realiza prețiosul

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI PE LOCUL IV

O La Leningrad s-a disputat me
ciul masculin de handbal U.R.S.S. 
— Finlanda, contînd pentru pre
liminariile campionatului mon
dial. Gazdele au terminat învin
gătoare cu scorul de 22—10 (11—6). 
Returul acestei Intîlniri va avea 
loc la 30 noiembrie la Helsinki.

PRAGA, 17 (Agerpres). 
Turneul internațional mas
culin de volei de la Praga, 
(rezervat echipelor studen
țești), s-a încheiat cu victo
ria selecționatei Cehoslova
ciei, care a totalizat 8 punc
te. Pe locurile 
s-au clasat 
U.R.SS. — 7 p, Italiei

următoare 
formațiile 

6 p.

României — 5 p și repre
zentativa de juniori a Ceho
slovaciei — 4 p.

In ultima zi a competiției, 
Cehoslovacia a învins 
U.R.S.S. cu 3—2 (13, 11, —11, 
—”, 11), iar Italia a dispus 
cu 3—1 (4, —8. 6, 12) de e- 
chipa României.

UNGARIA. — După 27 de etape, 
în campionatul maghiar de fotbal 
continuă să conducă Ujpest Dozsa 
cu 44 p, urmată de Honved — 
41 p, Ferencvaros — 39 p. Rezul
tate din etapa a 27-a : Csepel — 
Ferencvaros 1—1 ; Ujpest Dozsa 
— M.T.K. 6—1 ; Egyetertes — Sal- 
gotarjan 1—1 ; Komlo — Gyor
0—0 ; Tatabanya - 
2—0 ; Szombathely 
Eger — Vasas 
Diosgyor 1—0.

— Boa vista 3—0 ; Academica — 
Cuf 1—0. Pe primul loc con
tinuă să se afle Sporting Lisa
bona cu 15 p, urmată de Benfica
— 12 p, Varzim — 10 p etc.

Radnicki Niș 1—0. Pe primul loc 
tn clasament se află Steaua Ro
șie Belgrad cu 20 p, urmată 
Zeleznlciar — 19 p etc.

de

11-

PE TERENURILE DE TENIS
• ,,Cupa Dewar“ a luat sfîrșit • Jauffret 
l-a învins pe Emerson! ® Roche pe locul I

la Viena
Palace" din 
sfîrșit între- 

probe din 
Iată rezulta- 

în ultimele 
bărbați: He- 

Pasafell, Smith 
dublu femei : 

Plooy, 
6—2. 

„Cupei 
1. M. 

21 P-; 2.
Hewitt (Republica Sud-

Komlo
— Dunaujvaros 

Pecs 1—1 ; 
2—1 ; Honved —

Rezultate înregis- 
de duminică : St.

FRANȚA. — 
trate în etapa — 
Etienne — Bordeaux 2—0 ; Ajacdo 
— Nimes 2—0 ; Rennes — Angers
1— 0 ; Angouleme — Bastia 5—1 ; 
Strassbourg — Sedan 2—3; Marsi
lia — Lyon 4—1; Sochaux — Metz
2— 1 ; Nantes — Red Star 1—1 ; 
Rouen — Valenciennes 3—3. In 
clasament conduce St. Etienne cu 
23 de puncte (din 13 jocuri), ur
mată de Marsilia — 11 P (din 13 
meciuri) și Bordeaux — 17 p (din 
14 jocuri).

SPANIA. — In etapa a 10-a a 
campionatului spaniol. Real Ma
drid a terminat la egalitate : 1—1
cu Atletico Madrid, iar Atletico 
Bilbao a cîștigat în deplasare cu 
1—0 la Real Sociedad. Alte re
zultate : Las Palmas — Granada 
1—o ; Pontevedra — Sabadell 2—1; 
Barcelona — Celts Vigo 2—1 . 
Coruna — Sevilla 3—0 ; Saragossa 
— Mallorca 2—1. In clasament : 
Atletico Bilbao 16 p, Atletico Ma
drid — 15 p și Real Madrid — 
14 p.

ELVEȚIA. — In etapa a 10-a, 
derul clasamentului, Lugano, 
terminat la egalitate (1—1) 
deplasare cu formația Servette 
Geneva. Alte rezultate : Bellinzo
na — Lausanne 0—0 ; Tribourg — 
Basel 0—0 : Grasshoppers Zurich
— F. C. ZUrich 3—1 ; Chaux de 
Fonds — St. Gall 1—0 ; Wettingen
— Young Boys Bema 4—0 ; Bien
ne — Winterthur 1—0. Pe primul 
loc se află Lugano cu 13 p.

ln

• După patru runde șl dispu
tarea partidelor Întrerupte, In 
turneul feminin de șah de Ia 
Emmen (Olanda) oonduce Laza- 
revicl (Iugoslavia) cu 31/, p, ur
mată de Tuk (Olanda) — 2*/, p. 
Cîteva rezultate înregistrate In 
partidele întrerupte : LazarevM — 
Van der Giessen 1—0 ; Kretova — 
Lazarevicl 0—1 ; Tuk — Dobson 
%—*/s ; Vreeken — Van dar Gies
sen o—1.

• Concursul internațional de cl- 
clocros desfășurat Ia Baech (El
veția) a fost cîștigat de sportivul 
elvețian Hermann Gretener, cro
nometrat pe distanța de 23,1 km 
tn lh 02:32,0. Pe locurile urmă
toare s-au Clasat Peter Frisch- 
knecht (Elveția) — la 11 sec, Ro
bert Vermiere (Belgia) — la 22 
sec. șl Renato Longo (Italia) — 
la 34 sec.

• La 22 noiembrie, Ia Roma, 
campionul mondial de box la ca
tegoria „mijlocie", Italianul Nino 
Benvenuti, își va pune centura 
în joc In fața americanului Luis 
Rodriguez. în cadrul unei con
ferințe de presă televizate, Ro
driguez a declarat că „mașina sa 
de pumni" n va faoe K.O. pe 
Benvenuti I

La „Crystal 
Londra au luat 
cerile ultimei 

„Cupa Dewar", 
tele înregistrate 
finale: dublu 1 
witt, Hoad — 
14—12, 6—4 ; 
Jones, Wade 
Williams 7—5, 
Clasamentul final al 
Dewar" : masculin : 
Cox (Anglia) 
R.
Africană) — 13 p. ; 3. El 
Shaffei (Republica Arabă U- 
nită) — 11 p. ; feminin :
1. Virginia Wade (Anglia) 
— 23 p. ; 2. Julie Heldman 
(S.U.A.) — 18 p. ; 3. Ann
Haydon Jones (Anglia) — 
14 p.

du
3-6,

în semifinalele 
masculine de simplu de 
Buenos Aires, Jauffret 
eliminat, surprinzător,
6— 4, 6—4, 6—3 pe Emerson, 
iar Franulovici cu 6—3,
7— 5, 6—0 pe Richey. Finala 
probei de dublu femei a fost 
cîștigată de perechea ameri
cană Billie Jean King — Ro
semary Casals, învingătoare 
cu 6—1, 7—5 în fața cuplu
lui vest-german Helga Ni- 
essen — Cora Schwidy.

probei 
la 

l-a 
cu

★
turneul rezervat 

profesioniști s-a 
victoria lui Tony 

cu 
li

La Viena, 
jucătorilor 
încheiat cu 
Roche, care l-a întrecut 

6—i, 6—3 pe Pierre Barthes, 
în meciul decisiv.

ECHIPELE
/K

(Wrmare din pag. 1)

șuturi puternice. După 9 mi
nute de joc scorul îi era fa
vorabil : 5—2. încet, încet, 
jucătoarele din formația 
R.D. Germane își revin, dau 
viteză circulației balonului, 
echiliorează situația și în fi
nalul reprizei conduc cu 
9—8. în a doua parte a în
tîlnirii, echipa R.D. Germane 
se detașează net, înscrie gol 
după gol, asigurîndu-și o fa
cilă . calificare în finala tro
feului. Au înscris :
(8), Winkler (4),
(3), Brever (2), 1
Schanding pentru 1 
mană și Bobrova 
nova (3), Turcina ( 
șuba și Vlasova 
niunea Sovietică. Au arbitrat

Czelake 
Hochmuth 
Braun și 
R.D. Ger- 
(6), Șaba- 

(2), Mar- 
pentru U-

PORTUGALIA. — Scorul etapei 
a 8-a a fost realizat de Benfica 
Lisabona, care a întrecut cu 
scorul de 5—0 pe Braga. Alte 
rezultate : Barreirense — Leixoes 
4—0 : F. C. Porto — Tomar 2—0; 
Varzim — Setubal 1—1 ; Guima
raes — Sporting 1—2 ; Belenenses

ANQUETIL

SȘI COMPLETEAZĂ

PALMARESUL
PARIS, 17. — Disputat în 

prezența a peste 3 000 de spec
tatori, c.::_
Le Havre a fost 
cunoscutul rutier 
Jacques Anquetil. Pe locurile 
doi și trei s-au clasat Jean 
Graczyk (Franța) și De Vlaem- 
ynck (Belgia).

criteriul ciclist de la 
cîștiaat de 

francez

BULGARIA. — In etapa a 12-a 
s-a înscris cel mai mic număr 
de goluri în actualul campionat
— abia 13. Fără Asparuhov In 
formație (accidentat), liderul Lev- 
ski-Sparta s-a prezentat slab, 
cîștigînd cu mare dificultate me
dul cu Spartak (Pleven). Unicul 
gol a fost marcat tn min. 89, de 
către fundașul central Jecev. 
In medurile de la Varna șl Ruse, 
echipele oaspete au repurtat vic
torii prețioase : Cemo More — 
Trakia 0—1 șl Dunav — T.S.K.A. 
0—2. La Ruse campionii au Înscris 
al doilea gol prin lakiniov, cînd 
echipa lor juca în 10, Jekov fiind 
eliminat. Surprinzătoare șl vic
toria in deplasare a formației Cer- 
nomoreț (Burgas). învingătoare la 
Pemik asupra echipei Krakra cu 
1—0. In celelalte partide s-au 
obținut următoarele rezultate : 
Etar — J.S.K. Slavia 0—0, Aka- 
demik — Marița 2—1, Lokomotiv
— Botev 1—0, Beroe — Marek 3—1. 
Clasament : Levski-Spartak 22, 
T.S.K.A. 19, Trakia 17, J.S.K. 
Slavii și Lokomotiv 14. Cemc 
More și Star 13 etc. (T. H.)

BELGIA. — Etapa a 10-a : An- 
derlecht — St. Glllolse 2—2 ; St. 
Trond — Racing White 1—0 ; F.C. 
Lidge — Schaarbeek 4—0 ; Lierse
— La Gantolse 3—1 ; F. C. Bru
ges — Standard 1—1 ; Beerlngen
— Waregem 2—0 ; CI— ' 
Ostende 1—0 ; Beveren 
schot 1—0. Conduce Standard 
p. urmată de F. C. Bruges 
Beerschot — 14 p.

e Prima probâ din cadrul C.H.LO. 
de la Geneva l-a revenit 
rețulul vest-german Alwin 
kemohle, care a concurat 
Iul ,WimperM. Pe locul 
s-a clasat brazilianul 
Pessoa pe „Samson", 
trei a lost ocupat de 
Graziano MancineUi pe 
Surfer*.

călă-
Schoc- 
p-e ca- 
secund 
Nelson 

iar locul 
italianul

„W&tar

IUGOSLAVIA. — In etapa a
13-a, Steaua Roșie Belgrad a în
vins cu scorul de 3—1 pe Sloboda, 
iar Zeleznldar a terminat la e- 
galitate : 2—2 cu Velez. Alte re
zultate : Maribor — Radnicki
Kraguevaț 1—0 ; Celik — Parti
zan 1—3 ; Bor — Dinatno 1—1 ; 
Vardar — Hajduk 1—0 ; Zagreb — 
Vojvodlna 0—0 ; Sarajevo — O- 
limpla 4—1 ; O.F.K. Beograd —

ROMÂNIEI Șl R. D. GERMANE
FINALA COMPETIȚIEI
P. Cîrligeanu și 
(România).

CLASAMENTUL

C. Căpățînă

GRUPEI I

1.
2.

3.

X , 2---^---
Charleroi — 

Beer- 
16 
Șl

interna-

a
Sparta

CEHOSLOVACIA. — Etapa 
16-a : T. E. G'otwaldow 
Praga 0—2 ; Sklo Union Teplice
— Banik Ostrava 2—0 ; Slavia 
Praga — V.S.S. Kosice 3—2 ; Du- 
kla Praga — Z.V.L. Jlllna 0—0 ; 
Lokomotiv Kosice — Bohemians 
Praga 4—1 ; Slovan Bratislava — 
Tatran Preșov 0—0 ; Sonp Kladno
— Jednota Trencin 2—1 ; Spartak 
Tmava — Inter Bratislava 
In clasament ; 1—2 Slovan 
tlslava și Spartak Tmava 
P. 3—3. Sklo Union Teplice, 
Bratislava, Z.V.L. Jllina —

• Tradiționalul concurs 
țional de cros desfășurat la Pa
ris i-a revenit In acest an atle
tului englez Dick Taylor, crono
metrat pe distanța de 8,3 km în 
26:59,0. Pe locul secund s-a cla
sat cunoscutul campion belgian 
Gaston Roelants — 27:16,0, ur
mat de englezii Bob Hoit — 27:27,0 
și John Caine — 27:51,0.

• Campionul olimpic Mamo Wol
de (Etiopia) a acceptat să parti
cipe la 7 decembrie la maratonul 
internațional de la Fukuoka. Prin
tre alți atleți care vor lua startul 
în această probă se numără HUI 
(Anglia), Roelants (Belgia), Ga- 
rido (Mexic), Ackay (Turcia). In 
schimb, Adoocks (Anglia) și 
Clayton (Australia), clasați anul 
trecut In ordine pe primele două 
locuri la acest maraton, nu vor 
participa, fiind suferinzi.

• Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Madrid, 
Talion a stabilit un nou record 
al Spaniei In proba de arunca
rea suliței cu o performanță de 
75,50 m (v.r. — 74,98 m).

PELE N-A AJUNS 
LA 10001

19 P.

Cu prilejul întîlnirii internaționale de gimnastică R. D. 
Germană—,Japonia, desfășurată recent la Berlin, tinăra Ma
rianne Noack s-a făcut remarcată în mod deosebit în exer
cițiile la bîrni. Foto j ZENTRALBILD

Evenimentul așteptat de în
treaga lume fotbalistică nu 
s-a petrecut duminică. Pele, 
„regele fotbalului brazilian", 
nu a reușit să înscrie cel 
de-al 1000-lea gol, în meciul 
dintre Santos și Salvador, 
ultimul minut Pele a tras 
bară (I), iar Jair a reluat 
gol. Partida s-a terminat 
egalitate : 1—1. 
șansă pentru 
a fotbalului brazilian de a 
realiza această performanță 
încă neegalată în istoria fot
balului o oferă partida de 
campionat de miercuri seara 
pe stadionul Maracana din 
Rio de Janeiro în compania 
formației locale Rio.

Următoarea 
„perla neagră"

Adversarele noastre, deși lip
site de Radakovici, au știut să 
speculeze slăbiciunile forma
ției României și să se infil
treze prin fisurile apărării, 
în repriza a doua, echipa 
noastră s-a mobilizat și, sus
ținută frenetic de public, a 
reușit să refacă handicapul, 
în min, 38 (cînd se afla în 
inferioritate numerică!), prin 
golul marcat de Szekely, s-a 
produs egalarea : 9—9. Ilie
(min. 44) și Schramko (min. 
47) au adus conducerea echi
pei României, pe care 
păstrat-o pînă în final, 
înscris: Sos (3), Arghir 
Schramko (2), Băicoianu
Szekely și Ilie pentru Româ
nia și Zovko (3), Rădici (2),

Karabacici (2), Jijak, Sonici și 
Kadovici pentru Iugoslavia. 
Au arbitrat! G. Kurt și M, 
Millioud

651—293 03
Sovietică

3
3 

tineret 3 
'f

R.D. Germană 
Uniunea

Ungaria
4. România
r. • A

2
1
0

0

o 
o 
o

1
2
3

4
2
0

CLASAMENTUL GRUPEI a H-a

ROMANIA — IUGOSLAVIA
11—10 (6—8)

Meci de mare luptă, de 
extremă tensiune nervoasă, 
cîștigată la limită d£ echipa 
României. Ca de obicei, fe
tele noastre au început slab 
meciul. In min. 19, scorul 
era de 6—6. Cîteva pase date 
la adversar (Băicoianu), două 
lovituri de Ia 7- m ratate (Sos) 
și repriza s-a încheiat în a- 
vantaj pentru iugoslave ; 6—8.

au 
Au 
(2). 
(2),

Aipurui l.V. „luiuimația", sU. Hreapi^ow iu. Li—Li, Bucuiețu

1.,
2.
3.
4.

România
Iugoslavia 
Cehoslovacia 
Polonia

3
3
3
3

3 0
1 1
1
0

1 
o

0
1
1
3

49—33
35—29
38—42
33—53

6
3
3
0

Jocurile finale se 
fășura miercuri, cu 
de la ora 15, după următorul 
program : România tineret — 
Polonia (pentru locurile 7—8); 
Cehoslovacia — Ungaria 
(pentru locurile 5—6): Iugo
slavia — Uniunea sovietică 
(pentru locurile 3—4) și Ro
mânia—Republica Democrată 
Germană (pentru locurile 
1-2).

«vor des- 
începere

ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI *
LA EASCHET ȘI LA

„Cu- 
campionilor europeni".

Echipa feminină de bas
chet M.T.K. Budapesta s-a 
calificat în turul II al 
pei
In meciul retur, disputat la 
Budapesta în compania echi
pei Colegiului din Ankara, 
baschetbalistele maghiare au 
terminat învingătoare cu 
86—39 (30—22). în primul

meci, M.T.K, cîștigase cu 
79—51.

. La Madrid, în cadrul ace
leiași 
cală 
scorul 
chipa
învingătoare și în primul 
joc (scor 72—49), baschetba
listele spaniole s-au califi-

competiții, formația lo- 
Creff a învins cu 
de 58—15 (24—10) e- 

„A1I Black" Edimburg,

HANDBAL
cat pentru turui următor al 
competiției.

★
în cadrul „Cupei campio

nilor europeni" la handbal 
feminin, la Sofia s-au întîl- 
nit formațiile Institutului de 
cultură fizică din Sofia și 
S.K. Copenhaga. Victoria 
a revenit handbalistelor 
daneze cu scorui de 12—3 
(7-2).

4U368


