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LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 
ți-a continuat, marți diminea
ța, lucrările celei de-a treia 
sesiuni a celei de-a șasea le
gislaturi.

Deputății și invitații au în- 
tîmpinat cu puternice și în
delungi aplauze sosirea în sala 
de ședințe a tovarășilor: 
Nicolae Ceaușescu. Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil. Gheor- 
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Iiie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu. Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Le- 
onte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu.

Trecîndu-se la punctul 2 de 
pe ordinea de zi, deputatul 
Cornel Onescu, miniștrul afa
cerilor interne, a prezentat ex
punerea la Proiectul de lege 
privind organizarea și funcțio
narea Miliției. Raportul Comi
siei pentru consiliile populare 
și administrația de stat și al 
Comisiei juridice la acest pro
iect de lege a fost prezentat 
de deputatul Dumitru Balalia, 
președintele Comisiei pentru 
consiliile populare și adminis
trația de stat.

După discutarea pe articole, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret, cu 
bile, Legea privind organiza
rea și funcționarea Miliției.

La următorul punct de pe 
ordinea de zi deputatul Flo-

rea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, a prezentat expune
rea la Proiectul de lege pri
vind angajarea gestionarilor 
constituirea de garanții și răs
punderea în legătură cu ges
tionarea bunurilor organiza
țiilor socialiste. Deputatul 
Aurel Vijoli, președintele Co
misiei economico-financiare. 
a prezentat raportul acestei 
comisii și al Comisiei juri 
dice.

Proiectul de lege a fost apo> 
discutat pe articole. în cor 
tinuare, prin vot secret, cu 
bile, Marea Adunare Națio
nală a adoptat Legea privind 
angajarea gestionarilor, con
stituirea de garanții și răspun
derea în legătură cu gestiona
rea bunurilor organizațiilor 
socialiste.

La cel de al 4-lea punct al 
ordinei de zi, ministrul justi
ției, Adrian Dimitriu, a pre
zentat expunerea la Proiectul 
de lege privind executarea 
pedepselor, iar deputatul Mi
hail Ghelmegeanu, vicepreșe
dinte al Comisiei juridice, ra
portul acestei comisii la pro
iectul de lege în discuție.

în cadrul dezbaterilor ce au 
urmat, au luat cuvîntul depu
tății Emilian Nucescu, preșe
dintele Tribunalului Suprem 
al Republicii Socialiste Româ
nia, și Gheorghe Pop. prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Maramureș.

După discutarea pe articole,

Marea Adunare Națională a 
adoptat prin vot secret, cu 
bile. Legea privind executarea 
pedepselor.

în ședința de azi dimineață 
deputății au adoptat de ase
menea, modificări în compo
nența unor comisii permanen
te ale Marii Adunări Națio
nale, — punct prevăzut în 
ordinea de zi. La propunerea 
Biroului M.A.N., în locul de
putatului Florea Dumitrescu, 
care îndeplinește funcția de 
ministru al finanțelor, deputa
tul Virgil Pîrvu a fost ales 
membru al Comisiei econo
mico-financiare. în locul de
putatului Angelo Miculescu, 
care îndeplinește funcția de 
ministru al agriculturii și sil
viculturii, Marea Adunare Na
țională a ales pe deputatul 
Dumitru Coliu ca membru a! 
Comisiei pentru agricultură 
și silvicultură.

La amiază, ședința plenară 
a luat sfîrșit. Tovarășul Ste
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, a anunțat 
că, în conformitate cu princi
piul sesiunilor deschise, lucră
rile actualei sesiuni vor con
tinua în comisii permanente, 
care vor examina celelalte 
proiecte de legi înscrise pe 
ordinea de zi a sesiunii. Re
luarea lucrărilor in ședințe 
plenare va fi anunțată din 
timp.

(Agerpres)

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL FEMININ

Astăzi, în sala Sporturilor din
Cluj, au loc partidele finale

SUB LUPA EXIGENTĂ A OBIECTIVITĂȚI!
Meciul cu Grecia s-a 

încheiat, acum are-a 
zile, consfințind victo
ria echipei României. în grupa 

I a preliminariilor Campio
natului mondial de foîbai. a 
cărui finală va avea loc ;* 
Mexic, anul viitor. Și 
comentariile privind desfa 
șurarea acestei partide-cb.r.e 
sînt încă in actualitate. Pe 
bună dreptate, s-ar putea 
pune întrebarea: de ce ? 
Explicațiile sînt multiple si 
dintre ele ne propunem să 
menționăm citeva.

în primul rînd. ne apare 
firesc ca la capătul unei 
etape importante, așa cum a 
fost cea din cadrul grupei, 
evoluția globală, dar și cea 
parțială, a echipei noastre să 
fie supusă unei analize se
rioase. lucide, cit mai cuprin
zătoare. Pe de altă parte, 
necesitatea unor concluzii 
imbrățișind nu ■ numai com
portarea tehnico-tactică a 
formației naționale se im
pune, a se tace, pentru cu
noașterea ambianței generale 
care a înconjurat evenimen
tul de-a lungul desfășurării 
sale deoarece, după cum s-a 
văzut, comportarea celor 11 
purtători ai tricourilor națio
nale a mobilizat atenția unor 
largi mase de oameni din țara 
noastră care au participat 
activ și pasionat la disputele 
din București și, indirect, la 
cele de peste hotare: toto
dată. pregătirea psihologică, 
realizată, în primul rînd. în 
cadrul lotului de către an
trenor, cît și cea medicală 
consolidarea capacității de 
voință și de concentrare in

• CONSIDERAȚII PRIVIND COMPORTAREA REPREZEN
TATIVEI NOASTRE DE FOTBAL ÎN MECIUL FINAL AL GRUPEI
• FISURILE MICI POT PRODUCE BREȘE ADÎNCI• MEXICUL 

NU ESTE ATÎT DE DEPARTE PE OT CRED UNII • CALIFICAREA 
ÎN TURNEUL FINAL NU ÎNSEAMNĂ 0 POLIȚĂ ÎN ALB

cadrul pregătirilor și mai 
ales pe durata disputelor 
propriu-zise. au însemnat tot 
atitea amănunte importante 
ale participării fotbalist’lor 
noștri la întrecerea amintită. 
Chiar și presa a trebuit să 
desfășoare o strategie anume, 
în funcție de importanța în- 
tîlnirilor, de stadiul pregăti
rilor. de implicațiile izvorite 
din desfășurarea în paralel 
a campionatului și a cons
trucției echipei naționale, a 
contactului cu opinia publică 
cu informarea și pregătirea 
acesteia pentru fiecare meci.

Iată de ce retrospectiva 
obiectivă în sens critic con
structiv mai ales, apare drept 
necesară cu atît mai mult eu 
cit prima etapă a obținerii 
calificării s-a încheiat favo
rabil pentru fotbaliștii ro
mâni.

Vom începe prin a mărtu
risi că adeseori. încălziți de 
sentimente legitime țintind 
dorința imperioasă a promo
vării soceerului nostru în 
scara valorilor mondiale re
cunoscute. în intenția mobi
lizării jucătorilor și a publi
cului pentru o operă comună 
închinată aceluiași scop.

-e-am lăsat — noi înșine — 
înclinați mai mult spre fan
tezie și metaforă decît ne-am 
aplecat asupra aspectelor 
concrete ale muncii de pre
gătire, asupra deficiențelor 
constatate sau întrevăzute, 
preferind efemeritatea spu
moasă a verbului, profunzi
mii analizelor, comparării 
lucide a circumstanțelor, ela
borării de concluzii eficiente.

Desigur, lupta sportivă 
implică, o încărcătură afectivă 
importantă, dar nu atît de 
masivă pe cît trebuie să fie 
cea de strictă specialitate, 
tebhico-tactică. fizică și de 
voință, condiția sportivă fiind 
mai cu seamă aspră bărbă
tească severă de la amănunt 
la general, dîrză pînă la 
incăpâțînare, și cu atît mai 
consecventă și ascendentă cu 
cît țintește mai departe.

Am înțeles toate aceste 
aspecte duminică după-a- 
miazâ, atunci cînd admirabi
lul nostru public amuțea în
cetul cu încetul în fața evo
luției insuficiente în raport 
cu așteptările noastre a 
celor 11 fotbalști creditați cu 
o nemăsurată încredere, cu 
un echilibru multiplu și per

fect, cu ceea ce numim șansa 
hîrtiei. Valoarea recunoscută 
a adversarilor ce-și disputau 
un loc la finala din Mexic 
recomanda echipa noastră 1 
tradiția întîlnirilor anterioare 
de asemeni, oaspeții nereușind 
niciodată să-i învingă pe ro
mâni ; terenul propriu, cu 
publicul local și însuși cla
samentul, din acel moment, 
al grupei îndrituiau presupu
nerea robustă a unei califi
cări fără prea multe pro
bleme, obținută printr-o vic- 
torie. Dar, aceasta nu s-a 
produs și, în schimb, am fost 
martorii unei comportări in
egale în cele două reprize, 
trăind chiar spectrul unui 
posibil eșec pe care, în acel 
moment de tensiune, cu greu 
ni l-am fi putut explica și 
care ar fi contestat toate 
calculele prealabile, însăși 
evidența unui raport de forțe 
unanim acceptat pînă a- 
tunci. Tocmai de aceea se 
impune ca acum, cu mintea 
limpede a înțeleptului care 
știe să învețe binele la rău, 
se cere o justă apreciere a 
celor întîmplate.

Calificarea obținută conferă 
ambianța de calm necesară 
unei analize din care să 
lipsească, pe cît posibil, su
biectivismul, analiză destinată 
îndreptării unor erori, în 
viitor. Ziarul nostru, încă în 
cronicile și aprecierile făcute 
îndată după joc, a exprimat 
unele rezerve în privința 
jocului prestat și asupra ran
damentului și comportării

I. MITROFAN

PATRU PUGILIȘTI ROMÂNI PARTICIPĂ 
LA TURNEUL DE LA LENINGRAD

XslAzi au părăsit Capitala — Îndreptindu-se spre Lenin
grad — patru pngilițti români, invitați pentru a participa la 
un important turneu internațional, intre 1*—3S noiembrie. 
Împreună eu antrenorul Petre Pop au făcut deplasarea ur
mătorii boxen : Achim l'rsuieanu uemimuscăl. Gabriel Po- 
metra (eoeuși. Antonio VasSe (nsoară) și Arpad Maja» (șe- 
mimigocie).

atractiv
turneu

CLUJ, 13 (prin telefon, 
la trimisul nostru). — 
capătul celor trei zile 
întreceri preliminarii, 

care au fost programa- 
12 jocuri, ediția jubi-

de 
La 
de 
în 
te -
liară a „Trofeului Carpați'1 
ți-a desemnat finalistele. 
Echipa R. D. Germane a 
parcurs itinerarul meciu
rilor de calificare cu de
zinvoltură, manifestînd o e- 
videntă superioritate în 
confruntările cu fiecare 
din cele trei adversare. 
Cealaltă finalistă, repre
zentativa României, a dat 
uneori emoții numeroși
lor ei suporteri, cu deose
bire în prima parte a în- 
tilnirilor. Tracul pune prea 
mult stăpînire pe aceste 
fete talentate și handica
pul unUi început nesigur te 
obligă apoi în finalul jocu
rilor la eforturi mari, la o 
oboseală fizică și nervoasă 
care, fără îndoială, nu ră- 
mîne fără repercusiuni.

„Trofeul Carpați" este 
un veritabil test. Vorbin- 
du-ne despre rezultatele 
sale, ziaristul iugoslav MI
LOS GLIGORICI de la 
Sportske Novosti din Za
greb spunea : „Handbalul 
feminin mondial este do
minat de echipa R. D. 
Germane. Omogenă, cu va
lori certe, sudată în nenu
mărate jocuri, beneficiind, 
în plus, și de o vastă ex
periență, formația antreno
rilor Becher și Kretzsch- 
maar s-a dovedit a fi cu 
o clasă peste celelalte par
ticipante. Ea este urmată 
de un pluton compact, e- 
gal valoric, alcătuit din re
prezentativele României, 
Uniunii Sovietice, Unga
riei și Iugoslaviei. Turneul 
de la Cluj, deosebit de 
util, excelent organizat, a 
scos însă în evidență o 
tendință care ar trebui să-i 
pună pe gînduri pe spe
cialiști : jocul mult prea 
dur al fetelor, uneori chiar 
mai dur decît al băieți
lor, cu evidente apropieri

Sovietica Bobrus a reușit

Ta mijlocul unui cam
pionat feminin fără 
sclipiri. federația de 
saeeaîrtatfe a luat tn>- 
lărirea. cLctată de Im-

să pătrundă la semicercul echipei Ungariei și încearcă *ă arunce la poartă ca toată opo
ziția lui Toth ți Ferenczne.

Foto: R. AGNER-Cluj

voleibalistîc

față de rugby. Rezultatul 
nu poate fi altul decît re
ducerea spectaculozității și 
frumuseții handbalului fe
minin. Mai mult decît atît 
există pericolul scoaterii 
din activitate — prin acci
dentare — a unui mare 
număr de jucătoare. Așa
dar, atenție !“.

în mod cert confratele 
nostru din Zagreb are 
dreptate. Sutele de faul
turi, sancționate sau ne
sancționate, au sufocat par

tidele, au fragmentat jo
cul, l-au lipsit de cursivita
tea și rapiditatea care-1 
impun în fața spectatori
lor. Dorința de afirmare, 
de victorie le stăpînește 
atît de mult pe handbalis
tele din primul eșalon in
cit ele sînt gata să sacri
fice totul pentru un gol 
în plus.

Firește, „Trofeul Car
pați" n-a scos în evidență 
numai acest lucru. Sînt ne
numărate concluziile

care specialiștii le trag de 
pe urma confruntării aces
tor echipe, ce vor aspira 
in 1971 la titlul mondial. 
Unora dintre aceste con
cluzii le vom face loc in 
coloanele ziarului nostru 
intr-un viitor nu prea în
depărta'.. Astăzi vocn da 
cuvin tui cunoscutului arbi
tru elvețian MARCEL

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-al

Reprezentative din 7 țări in turneul
masculin de handbal de la Timișoara

fi 
ci-

Nici nu se vor stinge bine 
ecourile valorosului turneu 
internațional de handbal fe
minin de la Cluj și o altă 
mare competiție va solicita 
atenția iubitorilor acestui 
sport. Este vorba de între
cerea formațiilor masculine, 
participante tot la „Trofeul 
Carpați**, intrecere ce se va 
desfășura intre 22 și 
noiembrie la Timișoara.

Cu acest prilej vor 
prezente în țara noastră
tieva dintre cele mai bune 
reprezentative masculine de 
handbal din Europa, unele 
dintre ele aureolate cu per
formanțe. deosebite. Dar. 
pentru - început, să vedem 
ce echipe vor. intra in dis
puta pentru „Trofeul Car- 
pați“ : Iugoslavia, Suedia. 
Danemarca, Franța, Ungaria, 
Polonia, România A și Ro
mânia B. Să 
cum ca prin citeva argu
mente cifrice, să susținem 
afirmația de mai î----
potrivit căreia unele dintre 
selecționatele ce vor fi pre
zente la Timișoara au in-

încercăm a-

înainle,

scrise in palmaresul lor ex
celente performanțe.

In această ordine de idei 
nu este lipsit de interes să 
semnalăm că handbaliștii 
danezi sint cei ce la ulti
ma ediție a campionatulu* 
mondial au cucerit meda
liile de argint, disputînd fi
nala acestei mari competi
ții a handbalului cu redu
tabila reprezentativă a Ce
hoslovaciei. Chiar scorul cu 
care au pierdut atunci (Văs- 
teras, 1967) este intr-un a- 
numit fel grăitor în direc
ția valorii jucătorilor de 
handbal din Danemarca : 
11—14 (3—8). Dar, vom mai 
adăuga, că ei au învins in 
semifinale formația Uniunii 
Sovietice,

■-dintre cele mai mari sur
prize ale
al C.M. (17—12). Printre cei 
mai buni, jucători ai aces
tei echipe vom nota pe 
portarul Holst și pe Chris
tiansen, Nielsen, Lund, 
Vodsgaard și Kaae. Practi- 
cînd un handbal la fel de 
spectaculos, cu folosirea u-

furnizînd una
turneului fina)

nor
ce,

subtile procedee tehni- 
așa cum obișnuiesc 

frecvent jucătorii danezi, 
reprezentanții Suediei sint 
și ei un team cu autentice 
veleități la unul din prime
le locuri ale „Trofeului Car- 
pați“. Valoarea unor hand- 
baliști cum ar fi Karstrom. 
Hodin, Koch, Eriksson sau 
Jarlenius constituie un spri
jin real în formularea unor 
asemenea veleități. Desigur 
că, un cuvint greu in lupta 
pentru intîietate îl vor a- 
vea de spus și selecționa
tele Iugoslaviei, Ungariei 
și Franței. Prima dintre 
ele va aborda „Trofeul Car- 
pați“ intr-o alcătuire nouă, 
cu multe elemente tinere, 
ceea ce nu va scădea insă 
prea mult din potențialul 
ei. Cit privește pe handba
liștii francezi și cei unguri 
ei sînt socotiți, pe bună 
dreptate, capabili oricînd 
să realizeze surprize.

Selecționata primă a țâ
rii noastre, clasată pe lo
cul III la ultima ediție a 
campionatului mondial a

obținut anul acesta citeva 
performanțe meritorii, ciș- 
tigind. printre altele, tur
neu] organizat in primăvară 
de federația franceză, ca c 
repetiție generală a viitoa
rei ediții a disputei pentru 
titlu. In ultimul timp hand- 
baliștii selecționați au efec
tuat pregătiri chiar la Timi
șoara, așa incit este de aș
teptat ca elevii antrenori
lor N. Nedef, O. Vlase și 
E. Trofin să ne aducă satis
facția unei comportări bune

Importanța turneului do
tat cu „Trofeul CarpațL re
zidă insă și în faptul că el 
reprezintă una dintre cele 
mai importante confruntări 
înainte de apropiatul cam
pionat mondial. Lesne, deci, 
de bănuit interesul cu care 
antrenorii și alți specialiști 
așteaptă primele partide ale 
acestei mari competiții, în 
vederea căreia în orașul de 
pe Bega s-au făcut intense 
pregătiri.
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Aci. în cadrul luminos al noii săli de sport din Timișoara 
va avea loc incepînd de vineri „Trofeul Carpați" pentru 
echipele masculine. Foto : A. NEAGU

(tontinuare fn pag. 3J

DIRT-TRACK-UL,'
ÎNCOTRO? !

Un sport tradițional, specta
culos, iubit, rentabil, se zbate 
în ghearele agoniei. Un sport 
adulat de public respiră ca 
muribunzii și să nu ne mire 
dacă într-o bună zi își va da 

duhul — simplu, borbăteșle, fără re- 
mușcări, ca într-o povestire tristă de 
Hemingway.

Acest sport este DIRT-TRACK-ul 1
Un sport care a fost cindva mare. 

Mere prin „istoria’ sa (face parte din 
disciplinele împomîntenite pe aceste 
meleaguri încă la începutul secolului), 
prin strălucirii alergători pe care i-a 
dat, prin pasiunea statornică a unor 
piloți si a unor inimoși activiști, capti
vați de simfonia motoarelor. Acest 
sport era la noi, cu numai 5—6 ani 
în urmă, ceea ce în colțul cel mai de 
vest ol Europei sînt înfocatele corride.

Vă amintiți ce se petrecea în splen
didul manej de la Dinamo ? N-ati uitat, 
de bună seamă, cununa aceea ovală de 
zgură roșie, pe care un Monolete 
autohton, numit Ion Cucu, oprea res
pirația tribunelor (cu 7—8900 de spec
tatori !), strunindu-și taurul cu nări de 
flăcări™ Dar acele timpuri au apus.

A fost întîi o gafă care a costat 
niște bani. Pe urmă a venit o pauză 
generatoare de deficite ta capitolele 
mașini, alergători, încasări. Jn sfîrșit, 
s-o trecut la .reparații”, construindu-se 
un nou manej în Pantelimon, la baza 
sportivă Metalul. Un mănunchi de tineri 
entuziaști au lucrat acolo, cu sprijinul 
dat de Uzina „23 Augus!", penlru a 
reînvia corridele motorizate. Dar, vai, 
totul s-a împotmolit din nou.
. O știre oarecare, inserafă lecent 
mtr-un ziar, chema incert spectatorii 
la pista din Pantelimon. Am fost acolo 
si am asistat la un penibil concurs de 
dirf-track: mașini care nu voiau să 
pornească, _ starturi rafale, manșe în 
care numai unul sau doi din cei patru 
combatanți reușeau să acopere turele 
de pistă. Iar tribunele — goale I Ba 
nu,. într-una din ele erau cîțiva specta
tori, dar ei veniseră pentru altceva, 
pentru întîlnirea de fotbal ce trebuia 
să înceapă la prînz. Am așteptat, cu 
firească nerăbdare, finalul. Am vrui 
so-l vedem pe cîșfigător. Dar finalul 
n-o moi avut loc. Ultima manșă s-a 
anulat pentru că sosise ora începerii 
meciului de fotbal, iar fluierul arbi- 
trului a surprins oficialii de n-oto- 
ciclism pe gazon.

Ce se . întîmplă cu dirt-track-ul ? 
Avem mașini, există din nou o pistă 
dar, cu toate acestea, într-un întreg 
sezon sportiv nu s-au organizat decît 
5—6 concursuri de factură mediocră. 
De aia lipsa de antrenament a con- 
curenților, dezinteresul publicului, ab
sența mijloacelor materiale. Am dis
cutat cu cîțiva sportivi. Ei sînt indig
nați din cauza inactivității. Am ches
tionat persoane de la clubul Metalul, 
de la secțiile de motociclism bucureș- 
fene. N-am primit nici un răspuns pre
cis, ci doar ridicări din umeri, scuze 
nefondate sau învinuiri aruncate dintr-o 
parte în cita.

Dirt-track-ul e în agonie. „Corrida" 
cutahtonă respiră ca un muribund. 
.Toreadorii" noștri privesc nostalgic 
scurgerea timpului, iar telegarii lor de 
foc ruginesc în magazii. O liniște nefi
rească a cuprins manejul din Panteli-
mon, care ar putea să procure săptă- 
mînă de sâptâmînă admirabile bucurii 
și să aducă substanțiale beneficii. Cine
va trebuie să coboare neîntîrziat în 
arenă pentru a lua... taurul de coarne. 
Și acest cineva este FEDERAȚIA DE 
MOTOCICLISM.

Curaj I
Dumitru LAZAR
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CITINDU-L PE DAN DEȘLIU...
Neastîmpărat, omniprezent, eu 

figura sa de mandarin enigma
tic, poetul Dan Deșliu ne este 
drag pentru neobosita sa pasi
une tinerească și sportivă.

Publică în reviste literare, 
examinează la „Steaua 
nume1' sau în țară la o emis!-, 
une „Cine știe, cîștîgă“, serie 
scenarii de filme, pornește cu 
cicliștii în curse de mai multe 
etape, colaborează la „SPOR
TUL".

Adeseori, face impresia, ca un 
personaj de film polițist că, în 
același timp, este prezent in 
mai multe locuri. O dată a ve
nit din nordul țării, din Turul 
României, cu avionul, pentru 
„Steaua fără nume1' și apoi a 
doua zl, dimineața, a fost, ca 
orice ciclist concurent, la locul 
startului.

Așa ne-am învățat cu Dan 
Deșliu și nu ne-am mirat nici 
cînd a apărut aproape simultan 
in vitrinele librăriilor cu volu
mul de poezii „Drumul spre 
Dikson4* și însemnările sportive 
„Luminile arenei".

Cineva mă întreba, dacă în 
acftst volum Dan Deșliu nu ne 
dăruie cumva poezii sportive ? 
Nu. Este un volum de proză. 
Mai bine zis, așa cum însuși au
torul se prezintă în „pro domo", 
veți regăsi aici, la un deceniu 
de gazetărie : „siluetele cîtorva 
proeminente sportive, de la noi 
și de peste hotare. ambianța 
unor episoade intrate în istoria 
sportului național și internatio
nal*.

Desigur, slntețî curioși să știți 
despre ce anume, ce sporturi și 
teme l-au preocupat pe poetul 
și aproape nelipsitul spectator 
Dan Deșliu.

Cu fiecare pagină, descoperi 
o lume nouă si... pasiuni vechi 
Pentru frumusețea, dinamismul 
și neprevăzutul lor, poetul este 
îndrăgostit de întreaga lume a 
sportului, dar nu poți, nu este 
firesc să nu ai preferințe.

Care sînt ele ? Pentru Dan 
Deșliu apare evident că sportu
rile cele mai dragi sînt atletis 
mul. boxul, ciclismul și, bineîn
țeles, fotbalul.

Firește, sînt pagini minunate, 
de antologie, și despre rugby, 
parașutism, canotaj, dar laitmo
tivele amintite revin permanent

ln carte și nu credem d n» 
înșelăm susținînd că acestea sînt 
pasiunile sportive ale poetului. 

Prima parte a cărții „Eterna 
poveste44 este ca în Montherlant, 
un omagiu în „fața porții de 
aur“ a fotbalului a toate stăpî- 
nitor. Dan Deșliu se bucură și 
se întristează, discută și antici
pează, promite și nu se poate 
tine de cuvînt. Fotbalul este o 
pasiune care te devoră lent, în 
duminici și ani.

Și poetul e bolnav de fotbai 
din anii pantalonilor scurți, de 
pe vremea zeităților David, 
Albu, Baratky, Dobay. Astăzi, 
sînt alți zel, dar „religia" a ră
mas aceeași, dacă nu cumva 
este și mai puternică.

Lumea fotbalului - care l-a

pasionat, cum se știe și pe Jean 
Giraudoux, deși el alergase în 
tinerețe 50 de secunde pe 400 in 
și fusese campion școlar - îl 
cheamă stăruitor pe Dan Deșliu. 
El povestește meciuri și intîm 
plări, evocă jucători, dezbate 
problema ofsaidului și a antre
norului străin, visează partide 
fantastice și are un partener 
unic de meciuri, pe teribilul și 
incorigibilul Nae.

Al doilea capitol al volumu
lui a sugerat autorului chiar ti 
tlul cărții, deci „Luminile are
nei". Sint aici pagini minunate 
despre Iolanda Balaș și semni
ficațiile recordului, despre cul
tură și cultură fizică. despre 
bucuria de a face mișcare sub 
cerul liber. Am reținut intre

CITATE DIN „LUMINILE ARENEI"
• Cultura fizică reprezintă, in fond, o parte a culturii generale, 

una dintre direcțiile de dezvoltare a acelor însușiri care sînt proprii 
omului. Năzuim către formarea unei personalități armonioase, prin 
îmbinarea calităților fizice și spirituale...

• Un record nu înseamnă pur și simplu „un reeord". înseamnă 
că omul poate mereu mai mult, că e mereu capabil de nou, de ex
traordinar.

• Am fugărit și eu odinioară, laolaltă cu cițiva confrați de co
pilărie, o minge — de cirpă, îndeobște — pe maidanul din marginea 
cartierului. Ei in Arcadia ego î

• Pentru că nu te-au blazat laurii și trofeele, pentru că ai rămas 
același puști entuziast, cu părut ciufulit și cu ochii strălucitori, pen
tru că nu știi să pozezi fotografilor, nici să-ți privești de sus cole
gele și adversarele — deși evident, ai avea de unde — iți mulțumesc, 
Joii dragă.

• A ține cu x sau y nu înseamnă a rivni o victorie in orice con
diții ; oricît de paradoxal ar părea, nimic nu este mai perisabil, in 
sport, decit rezultatul in sine.

• Nimic mai onorabil decit să știi să primești infringerea de 
moment cu aceeași demnitate în gesturi, cu care ieri-alaltăieri, iți po
triveai pe frunte cununa de lauri.

• Depășind, intr-adevăr, orice limită, goana dementă după 
isprăvi supraomenești ar putea transforma treptat stadionul, ringul, 
șoseaua însorită în anticamere ale viitoarelor aziluri pentru exfeno- 
menele sportive.

• Este o flacără de departe : ea vine din urmă cu trei milenii, 
vorbind despre perpetua aspirație a umanității către pace și bună 
înțelegere.

alte multe adevăruri și unul 
care se pare că ne scapă ade
seori : „orice performanță lip
sită de o eventuală aplicabilitate 
în viața societății este la urma 
urmelor o simplă ciudățenie". 

Urmează capitolul „Gesturi, 
atitudini, reflecții". Din titlu, 
reies intențiile de sensuri adinei 
ale cronicarului nu numai spor
tiv : despre demnitate — arta de 
a pierde - nervi de sezon, spor
tivitate („a ține cu..."), dm nou 
simpaticul și prea Înțeleptul Nae 
care „vede tot. știe tot și poate 
orice", oul lui Columb sau tea 
ma de experiență. „pledoarie 
pentru comoditate". Dan Deșliu 
este acum satiric, dur. necruță
tor tocmai fiindcă iubește spor 
tul românesc și îl vrea înălțat 
pe culmi.

„Roza vînturilor* este ultima 
parțe a cărții. Ea începe cu o 
minunată pagină, poem în pro
ză, dedicată flăcării olimpice, 
flacără de foc. flacără nemuri
toare, cu spovedania atletului 
englez Șimpson care recunoaște 
după doi ani de la concurs, că 
s-a dopat, cu semnul de între
bare al limitelor posibilităților 
omenești.

Cele mai frumoase pagini ale 
cărții par însă să fie cele din
spre sfîrșit, unde Dan Deșliu se 
»asă furat, pe drept spunem noi, 
de frumusețea, măreția și tra
gismul ciclismului („grandoarea 
și mizeriile Turului Franței", 
cei trei zei ai ciclismului, Bartali, 
Bobet, Coppl), precum și de fru
musețea și pitorescul peninsulei 
Iberice Ude la golful Gasconiei 
la Barcelona"), atît de iubită, 
cum se știe. pentru oameni, 
natură și coridă, de însuși Er
nest Hemingway.

Dan Deșliu nu râmîne însâ 
un admirator al arenei însînge- 
rate, al acestui joc brutal și ne
înțeles cu moartea. El iubește 
prea mult stadionul cu zgura 
roșie sau gazonul geometriei 
fotbalistice, confruntarea omu
lui cu spațiul și cu ceilalți se
meni. Și le rămîne statornic, 
credincios. Sensibilitatea poetu
lui biruie curiozitatea reporte
rului și tinerețea lui generoasă 
preferă eternul spirit al sportu
lui...

Virgil LUDU

AHA MIȘCĂRII
PE POZIȚII ANTAGONISTE?

De la bun început trebuie să 
se lămurească un ■ lucru : gim
nastica modernă nu înseamnă 
desființarea gimnasticii sportive. 
Fiecare cu specificul ei, cu fru
musețea ei, cu adeptele și pasio 
natele ei. împreună, prin concu
rență, să zicem, rivalitatea și 
lupta sportivă (nu cea de culise) 
să aibă drept scop ridicarea ni
velului tehnic, singur în măsură 
să confere titlul de primadonă 
uneia din aceste două ramuri 
sportive.

Recentul curs de specializare 
cu cadrele didactice din invâță- 
m intui superior, curs organizat 
de Ministerul Invățămîntului. cu 
concursul C.N.E.F.S.. și cu apor
tul direct al catedrei de gim
nastică a I.E.F.S., vine să întă
rească ideea avută de mai mult 
timp dar nu întotdeauna mărtu
risită. că gimnastica modernă 
trebuie să ocupe, pe lingă alte 
ramuri sportive, un loc precis 
ln programa de educație fizică 
la toate gradele de invățâmînt.

In cuvin tul de deschidere a 
cursului, iov. conf. univ. Gh. 
Ghisoiu. secretar al C.N.E.F.S., 
a ținut să precizeze, printre ai- 
tele. că gimnastica modernă nu 
va reprezenta un adversar pen
tru celelalte sporturi, in migă
loasa muncă de depistare a ti
nerelor dotate cu calități motrice 
care să le recomande perft»r- 
manțelor superioare. deoarece 
avem de unde alege pentru toate 
sporturile. Practica a dovedit, 
exemplele fiind numeroase chiar 
în gimnastică, că pe lingă cali
tățile motrice native, ca puncte 
de reper în selecția inițială, 
aptitudinile sint cele care îți 
spun ultimul cuvînt și nu de pu
ține ori. mai ales în munca de 
instruire cu copiii, s-a ajuns ca

după un anumit timp antrenorii 
să descopere in elevele lor apti
tudini reale pentru alt sport de- 
cît pentru cel pentru care le- a 
pregătit. Omul potrivit la locul 
potrivit se dovedește o teorie 
care trebuie înțeleasă ca atare 
mai ales de acei care prin func
ția și competența lor sînt prin
cipalii și primii diriguitori ai 
valorilor umane.

In sport, ca în oricare dome
niu de activitate, mediocritatea 
reprezintă apanajul celor co
mozi. celor care nu vor sau nu 
pot găsi căile spre perfecționare, 
spre treapta superioară de afir
mare. Așa că nu trebuie să ne 
facem griji din cauza aVîntulul 
pe care-1 va lua gimnastica mo
dernă. Gimnastele sportive nu 
vor lua Locul „gimnastelor mo
derne". și nici Invers nu se va 
intîmpla dacă nu vor dovedi că 
intr-adevăr au calitățile ți apti
tudinile necesare atingerii unui 
nivel tehnic superior în sportul 
ales.

Cum oricare început de drum 
trebuie sprijinit și ajutat, iată 
că gimnastica modernă se anunță 
încă de pe acum beneficiara 
unor atenții morale și materiale 
care-i vor da ocazia să demon
streze că gradul de rubedenie 
cu gimnastica sportivă nu se va 
limita la poziția unei rude să
race în... trofee șl locuri frun
tașe cucerite în competițiile de 
anvergură.

Și pentru că veni vorba de 
competiții, trebuie să recunoaș
tem că pînă în prezent calen
darul competițional n-a oferit 
suficiente ocazii gimnastelor noa
stre de a se Întrece în con
cursuri interne și internaționale.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH

MAEȘTRII DOMINĂ

Transmisiile de la Varna au reu
șit să trezească gustul amatori
lor pentru spectacole sportive 
de maniera spectacolelor oferite 
de gimnastica modernă cu oca
zia campionatului mondial. Per
fectarea unei întîlniri între echi
pa noastră reprezentativă (des
pre care se vorbește deosebit de 
frumos) și teribilele campioane 
de peste Dunăre ar satisface; 
pe deoparte, cele mal pretenți
oase gusturi, iar pe de altă parte 
ar reprezenta exemplificarea vie 
a frumuseții și perfecțiunii miș
cării. capabilă să ssoatft din 
inerție toată suflarea feminina 
asportivă. . _

Acum cînd totul se prezint* 
în roz pentru w mo de mele" noa
stre poate n-at fi rău să 
reamintim că pasiunea nu pcate 
fi confundată cu patima. Eu nu 
zic, dar spun că se zvonește, se 
șoptește cum că... și pe din? 
colo... Adică ceva în legătură 
cu lucrătura din culise gi arbi
trajul din sală.

Așteptăm ca primele concursuri 
să ne ofere ocazia vizionării 
unui spectacol de înaltă ținută 
artistică și sportivă care să in
firme astfel cele ce se spun des
pre obiectivitatea arbitrajului» 
răsplata gimnastelor etc.

Poate n-ar strica organizarea 
unui curs de arbitraj rezervat 
arbitrelor specializate ln această 
disciplină; curs care să sa În
cheie cu un examen obligatoriu» 
în urma căruia numai absolven
tele să aibă dreptul de « judeca 
soarta concursurilor de gimnas
tică modernă.

Elena LEUȘTEANU

„Cupa Școlii sportive nr. 2“, la ciclocros,

Florin Gheorghiu și Victor 
Ciocâltea n-au întrerupt nici o 
partidă pînă acum în acesi 
campionat. Dimpotrivă, gîndesc 
repede (și bine) aplicînd tacti
ca binecunoscută a jucătorilor 
tari : remize cu negrul, vic
torii cu albul ceea ce pare a 
fi suficient pentru un loc foar
te bun în clasament.

Astfel, Ciocâltea a 
încă o victorie rapidă, 
da a 5-a, asupra lui 
lescu. Desfășurarea 
pare, Ia prima vedere, foarte 
simplă. Dar în spatele acestei 
aparente simplități se ascunde 
o tehnică foarte bine pusă la 
punct, necruțătoare față de mi
cile greșeli ale adversarului. 
Iată cum s-au desfășurat lu
crurile :

A fost
obișnuită (1. eî 2.
Cc3 Nb4 4. cJCe7 5. Nd2) Aci, 
in locul mutării standard 5... 
c5, Voiculescu a ales un alt 
plan, care, de obicei se joacă in 
ordinea de mutări 5. a3 N :c3 
6. b:c3b6. El a jucat acum 
(5... b6) ceea ce, probabil
nu este la fel de bine. (A ur
mat 6. Cb5!N:d2 7. D:d2Na6 
8. Dc3 !) După această mutare 
foarte bună, Negrul este prac
tic nevoit să schimbe la b5, 
renunțînd deci la ideea sa stra
tegică, anume de a schimba 
nebunii de cimpuri albe (8.. 
N:b5 9. N:b5+ c6 10. Nd3 Cd7 
11. Dd2 0—0 12. f4c5) S-ar
părea că nimic grav nu s-a 
întîmplat. Dar superioritatea 
de spațiu în centru și faptul că 
a păstrat nebunul de alb, _ per
mite lui Ciocâltea să desfășoa
re un atac simplu, dar foarte 
precis și eficace (13. c3f5 ÎL 
Cf3 c4 15. Nc2 b5 16. 113 Cg6) 
Negrul nu realizează amploa
rea primejdiei. Poate că un 
plan mai bun ar fi fost Te8 urmat 
de CÎ8 (17. gl Ch4 18. Df2 
C:f34- 19. D:f3 g6) Deși pozi
ția pare atît de simplă, amenin
țările Albului sînt foarte tari, 
în spatele zidului de pioni pie
sele negre sînt reduse la pa
sivitate. (20. hl Tf7 21. hă C18 
22. 0—0—0) De remarcat cit 
de tirziu a efectuat Albul ro
cada — numai atunci cînd ata
cul său a ajuns în faza deci
sivă (22... TbS 23. Tdgl Tbb7 
24. Dh3 !) Concentrarea forțe
lor albe pe flancub regelui a 
atins punctul maxim. Se_ame
nință tripla luare la fă. tar 
dacă Negrul joacă 24.^. ^Dc8, 
atunci întii _
apoi 26. g:f5. De aceea Voicu
lescu s-a decis sâ joace (24... 
f:g4) dar după (25. T:gl), in 
poziția din diagramă, a cedat, 
deoarece nu mai există apărări 
suficiente împotriva multiplelor 
amenințări, de exemplu 25... 
Tg7 26. h:g6h:g6 (26... C:g6 
27. N:g6T:g6 28. T:g6+h:g6
29. Dh8+ și ciștigă dama) 27. 
N:g6 !! C:g6 28. T:g6 și ciștigă.

obținut 
în run- 
Voicu- 

partidei

o apărare franceză
d4 dă 3,

(3. iar
25. h:g6C:g6 și

Conduce
Margareta Teodorescu

Pogore-

Finala feminină se apropie 
de jumătate. O revenire pu
ternică a marcat maestra in
ternațională Margareta Teo
dorescu, campioana țării, 
aflată acum în fruntea cla
samentului, înaintea Veturiei 
Simu care joacă și ea foarte 
bine în acest turneu.

lată rezultatele :
viei — Simu 0—1, Aposto- 
lescu — Teodorescu 
Chiș — Bogdan 1—0. Cră
ciun — Miroslav, Baum- 
starck — Desmireanu, Nico
lau — Makai și Juncu — 
Gogîlea, remize (runda a 
Vl-a), Baumstarck — Simu 
1—o, Pogorevici — Juncu 
0—1, Crăciun — Teodorescu, 
Miroslav — Teodorescu, Si
mu — Nicolau și Bogdan — 
Apostolescu, remize (partide 
întrerupte).

După șase runde, conduce 
în clasament Teodorescu cu 
5 p, urmată de Simu P, 
Makai și Baumstarck 4 p, 
Nicolau, juncu și Gogilea 
3‘A P.

0-1,

Si
MO i

ii
iîa as

. si ... SS
r;

Un reviriment puternic a 
marcat I. Szabo, obținînd două 
victorii consecutive, in rundele 
5 și 6, la Drimer și Reicher. 
In prima dintre aceste partide, 
Drimer a încercat să ciștige 
și a intrat intr-o serie de com
plicații, bazate pe o periculoa
să legare, care păreau să-i (ie 
favorabile. E greu 

a greșit, in 
s-a apărat și în 
a obținut un 
Iată cum s-a

de spus 
orice caz 

cele din 
prețios 

desfășu- 
partidă: 
(Apăra-

unde 
Szabo 
urmă 
punct, 
rat această interesantă

Drimer — Szabo — 
rea Siciliana) 1. e4 c5 2. Ct3 <J6 
3. dlcidt 4.
6. Ngă e6 7. 
Dc7 9. Ne2
Dg3. Locul nebunului este ia 
d3) 9... Cc6 10. Dg3 Nd7 ÎL 
fi h6 12. NM 0—0—0 13. Del 
Kb8 14. Ng3C:dl 15. T:d4 Nc6 
16.Nf3gă 17. f:găh:gă 18. e5 
(începutul unei interesante 

acțiuni, bazată pe legarea pe 
diagonala h2—b8) 18... N:f3
19. e:d6N:d6 20. T:d6T:d6 2L 
Deă 
g:f3) 
aici 
22...
T:d6
(Negrul se strecoară _prin Je- 
renul „1 ’ ' *
28. a4 Df6 
giul și-a 
material.

C:d4Cf6 5. Cc3 a6 
Df3Ne7 8. 0-0—V 
(Mai bine direct

(Poate mai bine simplu 
21... Thd8 22. D:f6 (Și 
era de considerat g:f3) 
N:g2 23. Tdl Rc8 24. T:d« 
25. D:gă Dd8 26. De5 Td4

.minat”) 27. Dcă + Nc6 
și pînă la urmă Ne
valorificat avantajul

★
Un sfirșit amuzant (nu pen

tru Fischer însă) a avut parti
da sa cu Ungureanu din runda

6-a. In poziția din diagramăa

el a jucat neatent 15. c2—c3 77 
pentru ca sâ constate, cu sur
prindere probabil, că după 15— 
Cf6 c8 ' calul său din dă nu 
mai are retragere ! Fischer a 
mai încercat 16. b4 e6 17. b:că 
d:c5 18. N:c5e:d5 19. eă (După 
19. N:f8N’:f8 Albul n-are nici 
o șansă) 19... Ce7 20. e6 Dc7

N:dă D:a3
23. e7N:d5 24. e:f8DD:f8 după 
care a cedat.

21. N:e7D:e7 22.

S. SAMARIAN

0 EXPERIENȚA CARE NU TREBUIE REPETATĂ
Bilanțul recent încheiatului 

sezon de caiac-canoe invită in
sistent la evaluări lucide, la 
interpretări cit mai obiective 
— și, aș adăuga — curajoase, 
pentru ca măsurile ce se cer 
aplicate in sportul nostru să 
fie intr-adevăr, cele mai efi
ciente.

O anume particularitate a 
acestui sezon trebuie, cred, 
subliniată înaintea oricăror alte 
comentarii. Este vorba despre 
faptul că după finișul olimpic 
din Mexic a început — din 
păcate, NU AȘA CUM TRE 
BUIA — pregătirea pentru 
ediția 1972 a J.O. Existau, din 
capul locului, citeva probleme 
de dificultate evidentă pentru 
federația de specialitate, pen
tru colegiul de antrenori, pen
tru toți specialiștii caiacului 
și canoei. în Mexiț. de exem
plu. au participat o serie ae 
sportivi de virf. eonsacrați pe 
plan mondial, dar care, teore
tic, nu au multe șanse de a-și 
menține valoarea pînă la J.O. 
Ei trebuiau insă pregătiți și 
folosiți la C.E. Totodată era 
necesar să se înceapă „rodajul-' 
viitoarei echipe olimpice, să 
se realizeze măcar un început 
de omogenizare 
prezentativ.

Ce ne spun, 
țațele ? O parte 

(Vernescu.

a lotului re-

ultima repetiție înaintea finalelor naționale

ACUM, rezul- 
din garnitura 

bază (Vernescu, Sciotnic. 
Ivanov. S. Covaliov) a ara
ci poale da și in viitor 
randament bun. îmbucură- 
este și faptul că generația

de 
D. 
fat 
an 
tor
mai tiniră a confirmat progre
sele anterioare, Iacob. Rujau 
Zafiu sau Sitniocenco fiind 
gata să înlocuiască (unii au 
ți făcut-o) pe cițiva dintre ti
tularii echipei- în schimb, o 
altă parte dintre sportivii frun
tași (H. Ivanov, Conțolenco, 
N. Terente. Coșnițâ. Irimia, P. 
Maxim) n-a obținut rezultate 
pe măsura așteptărilor. MAI 
AU, SAU NU. VALOARE ȘI

PERSPECTIVE ACEȘTI SPOR
TIVI ? Foarte greu se poate 
da un răspuns exact acestei 
intrebări vitale pentru sportul 
nostru (mai ales pentru că nu 
am citat decit pe unii dintre 
sportivii fruntași cu rezultate 
modeste in acest sezon). Se 
poate, însă, aprecia că la aceas
tă situație — și implicit la ob
ținerea unor rezultate generale 
bune dar nu foarte bune — 
principala contribuție negativă 
a avut-o renunțarea la unita
tea de pregătire a lotului și 
chiar a sportivilor fruntași din 
cluburi, impărțiți nefiresc în- 
tr-un sistem de grupe, fiecare 
cu o anume concepție și meto
dică. Așa s-a făcut ca o gru
pă (DINAMO) sâ cucerească 
majoritatea locurilor fruntașe 
la CX, iar cealaltă (STEAUA) 
doar uh’loc 3 
grupe erau la 
oului, „pe plan 
leric, de--forțe 
sconta pe o contribuție egală 
la un succes de prestigiu. Tot 
această împărțire pe grupe a 
inlocuit colaborarea dintre e- 
chipaje — in pregătire și chiar 
in competiție — cu o rivalitate 
greșit înțeleasă, cu o luptă di
rectă. nu întotdeauna sportivă, 
existind cazuri cînd un echipaj 
românesc a fost descalificat 
pentru că a jenat în cursă un 
alt echipaj românesc care a- 
vea, de fapt, prima șansă la 
titlu ! Nu mai insist asupra 
unei alte consecințe : din cau
za amintită nu a fost posibil 
nici sâ se realizeze echipajele 
combinate de maximă valoare.
in unele probe acceptindu-se 
o reprezentare de GRUPE și 
nu a LOTULUI.

Iată numai citeva din nume
roasele argumente care atestă 
(dar cel mai bine ar face-o 
analiza individuală a compo
nențelor lotului !) nereușita 
unei experiențe, care de la 
inceput prezenta riscul ca re-

-“-•deși ambele 
începutul sezo- 
numeric și va- 
apropiate și se

zultatele scontate să fie obți
nute numai de una din grupe 
și anume 
fixase la cele 
de pregătire, 
trebuie să se 
tă nereușită. Este nevoie ca 
metodica pregătirii să fie uni
tară și să ne reamintim cu 
toții că in această direcție avem 
propria noastră experiență, ex
periența școlii românești de 
caiac-canoe. înțeleg prin aceas
ta nu limitarea căutărilor, 
înnoirile firești cerute de pro
gresul general al sportului 
nostru în lume. Dar nu mi se 
par cîtuși de puțin inspirate, 
ci dimpotrivă cu rezultate ce 
pot deveni extrem de 
te, experiențele făcute 
gul originalității sau 
simplu numai pentru 
altfel decit ceea ce 
organele tehnice ale federației. 
Poate că asupra unora dintre a- 
ceste probleme va trebui re
luată discuția.

de aceea care se 
mai bune criterii 
Mi sc pare că 

învețe din aceas-

neplăcu- 
de dra- 
pur șl 
a face 

stabilesc

Duminică, traseul 
cinta complexului 
(șoș. Pan teii mon) a 
o nouă competiție de ciclo
cros : „Cupa Șc. sp. nr. 
La starturile întrecerilor au 
fost prezenți un număr 
62 de concurenți, printre care 
și ciclocrosiști din orașele : 
Brașov, Ploiești, Cluj. Con
cursul a constituit un ultim 
prilej de verificare înaintea 
finalelor campionatului na
țional, care se vor desfășura 
duminică în Capitală.

La ..avansați” (8 ture — 
18 km) s-au aliniat la start 
14 concurenți. După ce în pri
mul tur concurenții s-au stu
diat reciproc, în turul urmă
tor, D. Stanca (Dinamo) s-a 
instalat în fruntea plutonului. 
Pe parcurs el și-a mărit avan
sul, învingînd detașat, cu a- 
proape o jumătate de minut 
înaintea lui G. Negoescu 
(Steaua). De remarcat că cei
lalți .tayorjțj. ai. categoriei ,(M. 
Ioniță. V. Selejan, I. Cosma) 
au ocupat locuri de mijloc.

La juniori mari, I. Ajoghin 
a cîștigat ușor, anunțîndu-se 
printre favoriții finalei -r de 
duminică.

O luptă strînsă pentru sta-

din in-
Metațul 
găzduit

2U.

de

bilirea învingătorului, s-a dat 
la juniori mici. Cu 40 m îna
inte de finiș, Ferfelea și Mu- 
rineanu erau la egalitate. în 
final, Ferfelea reușește sâ-șî 
întreacă rivalul cu două roți, 
cucerind astfel primul loc.

Dar iată rezultatele tehni
ce : seniori (8 ture — 18 km) 
—1. D. Stanca (Dinamo) 36: 
55; 2 
37:20 
38:20 
39:30 
39:38 
41:40; 7.1. Constantin (Dinamo) 
41:40; 8. I. Cosma (Dinamo) 
42:40; 9. C. Ciobanu (Voința 
Ploiești) 42:40 ; juniori 
(6 ture — 14 km) — 
Ajoghin (Șc. sp. nr. 2) 
2. S. Brezeanu (Șc. sp.
30:40 ; 3. N. Gavrilă (Steaua) 
32:05; juniori mici (4 ture — 
9 km) — 1. M. Ferfelea (Stea
ua) 15:00; 2.. V. Murineanu (Șc. 
■sp. nr. 3) 15:00; 3. M. Bu- 
dea (Dezrobirea Brașov) 15:40; 
semicurse (2 ture — 5 km) 
— Mihai Pascu (Șc. sp. nr. 2) 
11:00 ; oraș (un tur — 2,3 km) 
—, Gh. Tudor (Steaua) 0:00.

>

:. G. Negoescu (Steaua) 
; 3. V. Selejan (Dinamo) 
; 4. M. Ioniță (Dinamo) 
; 5. Șt. Leibner (Dinamo) 
; 6. C. Popescu (Voința)

mari
I. I. 
30:25 ; 
nr. 2)

REZULTATELE LA B
MASCULIN: 

•Steagul roșu Bra
șov — Știința Me
diaș 94—80 (46— 
36), Crișul Oradea 
— Știința Petro

șani 88—65 (41—34). Medicina 
Timișoara — „U" Craiova 
44—48 (21—21), Farul Con
stanța — .U“ Buc. 79—68 
(33—29), Constructorul Iași — 
Academia militară 80—85 (41— 
44)!, Știința Sf. Gheorghe —

Constructorul Arad 82—76 
(51—36). ASA Bacău — 1EFS 
«1 76—63 (38—28). Progresul 
Buc. — Petrolul Ploiești 88— 
54 ; FEMININ : Foresta Arad 
— Voința Tg Mureș 42—60 
123—23), Rapid II — Olimpia 
Buc. 48—43
București — Politehnica Bra
șov 47—52 (18—18), Sănătatea 
Satu Mare — Voința Oradea 
75—54 (47—18).

(29—20), .U

LOTO-PRONOSPORT
După concursul suplimen

tar Pronosport din 12 noiem
brie a.c., Administrația de 
Stat Loto-Pronosport organi
zează la 26 noiembrie, un 
nou concurs suplimentar 
Pronosport. Dar iată pro
gramul concursului supli
mentar „S. 2“ din 26 noiem
brie 1969 : I : Benfica — Cel
tic Glasgow ; II : Fiorentina
— Dinamo Kiev ; III : Fei- 
jenoord (Olanda) — Milan ; 
IV: Ferencvaros — Leeds (An
glia) ; V : St. Etienne — Le- 
gia ; VI : Real Madrid — 
Standard Liege (Belgia) ; 
VII : Galatasaray — Spartak 
Trnava ; VIII : Steaua roșie 
Belgrad —Vorwaerts (R.D.G.) ; 
IX : Eidhoven (Olanda) — 
Roma ; X : Dinamo Zagreb
— Ol. Marseille ; XI : Schalke 
04 (R. F. 
Norrkoping 
Manchester 
(Belgia) ;
Glasgow (Scoția) 
Zabrze (Polonia).
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA LOTO DIN 18 NOIEM

BRIE
FAZA 1} EXTRAGEREA

11, 87, 18, 82, 59, 75.
32 ; EXTRA-

61. 83, 19,

I :
63, 80, 16, 42,
GEREA a II-a :
46. 45, 84. 89, 1. 6, 54, 25, 58 ; 
EXTRAGEREA a IlI-a : 28. 
75, 21, 30. 84, 8, 24, 69. 9. 60. 
82, 53.

FAZA a II-a : EXTRAGE
REA a IV-a : 6, 33, 30, 81,
31. 44, 42, 61, 26, 76. 9. 78 ; 
EXTRAGEREA a V-a : 77,
71, 37. 79, 83. 40. 61, 7, 3, 80, 
24, 64. Fond de premii :
1.317.730 lei.

Plata premiilor va începe 
în Capitală de la 2 decem
brie pînă la 3 ianuarie 1970 
inclusiv ; în provincie de la 
5 decembrie pînă la 3 ianua
rie 1970 inclusiv.

a Germaniei) — 
(Suedia) ; XII : 
City — Lierse 

XIII : Rangers 
Gornik

PREM1ILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 46 DIN

16 NOIEMBRIE
Cat. 1: (13 rezultate) 7 

premii lO»/o x 13.723 lei fie
care ;

Categ. a II-a : 
tate) 29,8 variante 
lei ;

Categ. a IlI-a : 
tate) 389 variante

(12
a

rezul-
3.868

rezul-(11 
a 444 lei.

46.

In ista
ii leu l ui

In cadrul campionatului di
viziei A de volei s-au dispu
tat pînă în prezent șase eta
pe, la masculin și cinci eta
pe. lg feminin, lată configu
rația clasamentelor :

MASCULIN

1. Rapid 6 6 0 18: 1 12
2. Steaua 6 6 0 18: 2 12
3. Dinaruo 5 5 0 15: 1 10
4. Viitorul 6 4 2 14: 8 1(1
5. Politehnica Gl. 5 4 1 13: 7 9
6. Unirea Tricolor 6 2 4 8:12 8
7. Petrolul 6 2 4 6:14 8
8. Tractorul 5 2 3 10:13 7
9. Polit. Tim. 6 15 8:17 7

10. Universitatea 6 15 5:17 7
11. Minerul 6 15 4:16 7
12. Progresul 5 0 5 4:15 5

FEMININ

1. Rapid 5 5 0 15: 0 10
2-3. Dinamo 4 4 0 12: 1 8
2-3. Penicilina 4 4 0 12: 1 8
4. Universitatea 5 3 2 11: 8 8
5. Medicina 5 3 2 9: 9 8
6. Ceahlăul 5 2 3 9:10 7
7. C.S.M. 5 2 3 8:10 7
8. I.E.F.S. 523 7:9 7
9. Farul 5 2 3 7:11 7

10. C.P.B. 5 1 4 5:12 6
11. Progresul 5 14 3:12 6
12. Voința 5 0 5 0:15 5

Radu HUȚAN Gheorghe DINU
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Astăzi, pe stadionul din 
r. Dr. Staicovici, cu înce

pere de Ia orele 15 Progre
sul București va întîlni, în
tr-o partidă amicală, forma-

(Urmare din pag. 1)

aies, în- 
a lotului 
antreno- 
zilei de

Sub lupa exigenta a obiectivitătii

anume 
cu

pierduse 
ultimele 
formații 
ție. fără 

ce 
a<ee;
Gro

fi pu- 
puțin; 

au trăit 
că dacă

Astăzi, in Dr. Staicovici, de la orele 15

Progresul București - Torpedo Kutaisi
ția Torpedo Kutaisi, care e- 
voluează în prima divizie a 
campionatului Uniunii Sovie
tice.

multor jucători. Astăzi, ne-am 
propus să generalizăm cîteva 
din observațiile prilejuite de 
drumul spre Mexic. în inten
ția sinceră de a contribui la 
evitarea de aici înainte a 
unor greșeli care ar putea 
să transforme evoluția ecu • 
pci noastre în turneul fina', 
într-o prezență neconcludentă, 
sau chiar nesatisfăcătoare. 
Ne-au ușurat aprecierile de față 
și convorbirile avute cu unii 
tehnicieni și, mai 
tîlnirea cu o parte 
reprezentativ și cu 
rul lor in cursul 
luni, după meci.

O primă observație țintește 
acea fluctuație, la nivelul 
valoric al echipei române. 
Știm că este foarte greu de 
realizat o evoluție uniformă 
ia etalonul maxim al posibi
lităților unei echipe de-a 
lungul a 90 de minute de 
joc chiar pentru formații 
mai experimentate și mai 
dotate decît cea a țării noas
tre la ora actuală. Dar, știm, 
de asemeni, că fluctuații 
de brusce și de nete ca 
înregistrată duminică de 
colori, de la o repriză 
alta, sînt nu numai surprin
zătoare dar și extrem de 
periculoase. Sursa lipsei de 
echilibru poate fi mai mult 
de natură psihică dar provine 
desigur și dintr-o insuficientă 
pregătire fizico-tehnică. De 
plidă, incapacitatea exploată
rii momentelor psihologice 
ale unei întîlniri sportive 
poate fi calificată drept o 
carență de maturitate, o 
elipsă primejdioasă a lucidi
tății și, de asemeni, drept o 
tratare superficială a obli
gațiilor sportive, cu atît mai 
exigente cu cît întîlnirea este 
mai importantă. După 1—0, 
echipa gazdă. în loc să in
siste în atac, obligîndu-și 
adversarul să se apere și să 
cedeze definitiv sau cel puțin 
încă o dată în compartimen
tul defensiv, a slăbit ritmul 
de joc, s-a complăcut într-o 
comportare relaxată, savu- 
rîndu-și parcă înainte de 
vreme (așa cum avea să se 
vadă în curînd) succesul ce 
se profila. Desconsiderarea 
adversarului ori supraaprecie
rea propriilor posibilități 
sint erori consemnate in 
abecedarul oricărui sport și 
ele se plătesc adeseori foarte 
scump. Poate fi la fel de 
adevărată și o altă explica
ție, de data aceasta de natură 
tehnică 
jucătorii 
știut să 
practice 
apărării 
tul în 
strîns rîndurile, simțind ' pri
mejdia înfrîngerii. Este abso
lut clar, 
partea a 
în vreme 
folosiseră 
siderarea 
rări primelor 45 de minute, 
eompatrioții noștri și-o pe
trecuseră, probabil, în apre
cieri liniștitoare, lipsite de 
perspectiva imediată a osti
lităților. Mărturisirile jucă
torilor din apărare, făcute 
după meci redacției noastre, 
ne-au demonstrat că schim
barea formulei de atac a

atît 
cea 
tri- 

la

e-

și anume aceea că 
români -----

găsească 
pentru 

din față în momen- 
care oaspeții și-au

n-au mai 
rezolvările 
depășirea

cel puțin pentru 
doua a jocului, că 
ce fotbaliștii greci 
pauza pentru con- 
exactă a desfâșu-

semnal ui de 
din partea 1 
a p-od.s o oarecare 
in compartimentul 
defensiv. Nu știm 
tehnicienii nu au

alarmă, venit 
Hălmăgean 

panică 
nostru 

de ce 
_ prevenit 

echipa asupra acestei posibi
lități. cu toate că se outea 
presupune că oaspeții vor 
miza totul pe atac, deoarece 
numai o victorie le-ar mai 
fi adus calificarea și intrucit 
ei recurseseră la înlocuirea 
lui Sideris (omul nr. 1 al 
echipei) care nu dăduse de
plină satisfacție, prin Botir.os. 
jucător caracterizat prin deo
sebite calități incisive.

S-a apreciat, chiar și de că
tre ziarul nostru, că la data 
meciului, formația română pre
zenta o omogenitate psihica 
și sufletească perfectă, o con
știință limpede a datoriei ce 
“ reYenea ?i că ea era ca
pabilă de o mobilizare mul
tiplă și maximă. Atunci cum 
să ne explicăm faptul că Do
brin, bolnav pînă în ultima 
clipă și prin urmare absent 
de la unele antrenamente, n-a 
avut totuși curajul sau tăria 
de caracter de a-1 preveni pe 
antrenor la pauză, sau chiar 
mai devreme, asupra dureri
lor pe care ie acuza și care 
îl împiedicau să dea echipei 
aportul său obișnuit ? Să nu 
fim greșit înțeleși, admirăm 
banele intenții ale lui Dobrin, 
eforturile deosebite pe care 
a trebuit să le facă în joc, 
dar am fi dorit ca el să 
înțeles interesul major 
formației căreia, în acele 
pe, un alt om. în plenitudi
nea capacităților sale fizice, 
i-ar li fost mai util chiar dacă 
sub raport tehnic, să zicem, 
IJobrin ii rămînea superior. 
Chiar și Mircea Lucescu, că
pitanul tricolorilor, un jucă
tor cu podoabe nu numai fi
zice dar și intelectuale, a e- 
zitat să propună schimbarea 
lui Dobrin in momentul în 
care acesta i-a mărturisit că 
nu se simte perfect, și s-a 
lăsat pradă subiectivismului 
și compasiunii față de cama
radul său, uitînd, de asemeni, 
mobilul suprem al 
interesul colectiv.

Ne vin in minte 
unele argumente 
pentru explicarea rezultatului 
de egalitare cu Grecia, argu
mente care vorbesc despre 
comportarea neașteptat de 
bună a oaspeților. In același 
timp, insă, ne reamintim că 
ultimele evoluții ale fotba
liștilor greci au fost suprave
gheate de tehnicieni români, 
tot astfel cum cartierul nos
tru general și-a avut „vizita
tori* din tabăra adversă. Ra
poartele specialiștilor noștri 
n-au fost de loc confirmat0 
in jocul de duminică. în locui 
unei apărări ușor penetrable, 
fotbaliștii români s-au izbit 
de un zid ferm, nu numai sub 
raport fizic dar și tehnic, cu 
un paznic al buturilor de o 
mare inspirație și valoare, 
portarul Ikonomopoulos. Ne 
surprinde că nici măcar o 
știre mai lucidă, mai realistă, 
în orice caz, despre potenția
lul fizic și tehnic al adversa
rilor noștri nu a parvenit teh
nicienilor din jurul reprezen
tativei române și ne vine ex
trem de greu să credem că 
oaspeții au suferit. peste 
noapte, un salt calitativ atit 
de important pînă la a-i face

major
fi 
al 

di-

întrecerii,

acum și 
invocate

grecilor care au folosit 4 de nerecunoscut'
oameni în locul celor trei în comentariul nostru de
vîrfuri utilizate în prima re- ieri, se enumerau o serie de
priză, i-a deranjat și că situații în care echipa de

W —o _ «M. —. ■w —— —• ■

-ix . .mpcnar. .e i.n 
momente ca șî aite 
cu o mai \eche tndi 
a se trage- insă concluzia 
se impunea si
că ți in intilnirea 
ci* nefasta tradiție ar 
tut să se repete ți nu 
au fost acei* care 
penibilul sentiment
întîlnirea ar fi continuat e? 
ar fi fost eiștigetă de sporti
vii greci Pe de c parte inhi 
bitia. provenind cin carențe 
ale pregătirii multilaterala. 
pe de altă parte infatuarea 
sau abandonarea luptei spor
tive. îndată după înscrierea 
unui gol. reprezintă racile 
mai vechi ale unor echipe ro 
mânești și ele probează (ca 
și insomniile si nervozitatea 
manifestată de unii jucători in 
preajma intilnirii cu Grecia) 
că atmosfera de calm, de în
credere în propriile posibili
tăți, de abordare lucidă a lup
tei sportive nu a fost lipsită, 
nici de această dată, de fisuri. 
Nu cu un singur prilej s-a 
amintit fotbaliștilor, cu exem
ple dintre cele mai conclu
dente (ale căror victime au 
fost ei înșiși adeseori) că e- 
chipele mari, că echipele pu
ternice, animate de dorința 
vie de victorie, nu scad forța 
de joc în funcție de rezultat 
ci. dimpotrivă. înscriu atitea 
puncte cite pot de-a lungul 
întregii partide. fără a se 
mulțumi cu simpla victorie.

Dar, mai mult poate decît 
aceste considerații, ne-a în
grijorat lipsa unei perspecti
ve 
da 
lui 
de

toarte clare pentru perioa- 
pînă la începerea turneu- 
final din Mexic. Solicitat 

noi, Angelo Niculoscu ne-a
declarat că jucătorii vor acti
va in cadrul cluburilor pînă 
la terminarea campionatului, 
după care va fi timp și pen
tru piegătiri. Nevrînd să com
batem neapărat acest punct 
de vedere, credem, totuși, că 
din moment ce calificarea 
era considerată ca sigură, se 
impunea ca. măcar in linii 
«nari, programul lotului 
prezentați v să se fi 
deja. De 
fost lipsit 
antrenorii 
jucători

asemeni, 
de interes 
cluburilor 
reprezen ta ti ei

re- 
creionat 
n-ar fi 

ca înșiși 
care dau 

să
aibă, de pe acum, specificate 
anumite obligații de natură 
tehnică și de recuperare a- 

celor susceptibili de a 
îmbrăca trccoul naționale;.

Desigur, că învățămintele 
c-e succed sfințitul seriei T a 
prelimînariHor Campionatului 
m-jr.dial de fotbal, ciștigată 
de echipa noastră, vor fi 
mult mai numeroase decît 
cele Înfățișate de noi și nu 
ne îndoim că datoria fiecă
ruia dintre cei ce îndrăgesc 
sportul este aceea de a contri
bui. pe măsura posibilităților 
lor. la desăvârșirea formei 
sportive și morale a celor 
care vor reprezenta. în 1970. 
fotbalul țării noastre în fața 
lumii întregi.

L n duel tradițional — pe care-l tom revedea fi miine intre doi jucători care nu mai 
au nevoie de prezentare — Dumitrache (Dinamo București) și Răducanu (Rapid)

DIN NOU LA CAMPIONAT
. .. Gata, calificarea echi

pei României la turneul final 
al Cupei Jules Rimet fiind 
la această oră ceea ce se 
cheamă un important obiec
tiv atins, să revenim la fot
balul nostru cel de toate zi
lele, cu numeroasele-i pro
bleme în suspensie.

Mîine, o dată cu cea de-a 
12-a etapă a acestui campio
nat drag nouă pentru că este 
viu și pasionant, privirile 
numeroșilor iubitori de fot
bal din țara noastră se vor 
aținti din nou — pretențioa
se, critice — la soccerul din 
„grădina proprie", uitîndu-i 
timp de 90 de minute, pe

Sormani sau Rivera, pe Best 
sau Bobby Charlton, pe Do- 
mazos. cel care în ultimul 
an a marcat doar vreo tie: 
goluri, dintre care unul 1-a 
ghicit (atît de fericit peniiu 
el) tocmai duminică, 
ciul de pe stadionul 
gust".

Miine, timp de 96 
nute, sufletiștii vor

în 
-.23

me- 
Au-

ml-de 
tremura 

din nou pentru F. C. Argeș 
sau Petrolul, pentru „U" sau 
Rapid, pentru Politehnica sau 
Jiul, fiecare gindindu-se ca 
cel mai important lucru pen
tru el este să-i cîștige echipa 
favorită...

Mîine, însă, în aceleașl 90

de minute, tehnicienii și 
spectatorii mai puțin senti
mentali și mai mult realiști 
vor scruta cu UN ALT OCHI 
evoluția celor care au în • 
scris numele României pe 
lista primelor 16 soccere din 
lume. De la ei este obliga
toriu să pretinzi lucruri deo
sebite, diferențiate net cali
tativ de producțiile lor 
DINAINTE. Dan, 'Dumitra
che, Dobrin, Dinu, Lucescu. 
Deleanu, toți cei 25 care 
ne-au adus calificarea în tur
neul final al C.M. (și nu nu
mai ei), au dovedit prin probe 
că POT mult mai mult, că 
sint în stare să atingă treapta

superioară a valorii fotbalis
tice. Iată de ce pretențiile 
față de ei se vor raporta — 
logic și realist — la propriile 
lor posibilități.

Din lecturarea etapei de 
miine. ochii și gîndurile se 
opresc, în primul rînd, la 
tradiționalul „cap de afiș" 
Dinamo București — Rapid. 
Aliniind 8 din cei 12 jucă
tori tricolori care au evo
luat duminică. întîlnirea pre
zintă, în afara garanțiilor 
sale tradiționale (acest meci 
a rămas, de-a lungul anilor, 
un prototip de partidă în 
care cele mai reci calcule ale 
hîrtiei au fost spulberate de 
neprevăzut) și o chezășie a 
unei ținute tehnice deosebite.

Un meci la fel de intere
sant se anunță pe stadionul 
din Dealul Spirii. unde 
Steaua — un team care face 
vizibile eforturi să-și ono
reze o firmă cîndva glorioa
să — intîlnește o echipă 
(F. C. Argeș) caracterizată 
prin temperament și ambiție.

Echilibrate sub raport va
loric apar meciurile Farul — 
Jiul și Dinamo Bacău — „11“ 
Cluj, unde rezultatele pot fi 
decise de avantajul terenu
lui. de un zar sau de un... 
cavaler-necavaler al fluie
rului. Se mai întîmplă, din 
păcate, și asemenea lucruri.

Atractive, mai ales dato
rită. .. reflecțiilor lanternei 
roșii și a perspectivelor în
ghețate. ni se par meciuri
le A. S. Armata — Steagul 
roșu, Crișul — Politehnica și 
C.F.R. — U.T.A., jocuri în 
care gazdele vor face totul 
pentru obținerea celor două 
puncte aducătoare de spe
ranțe.

Un singur favorit net al 
hîrtiei : Universitatea Craio
va, unul din subiectele de 
excepție ale acestui campio
nat.

M. P.

AU CUVINTUL TEHNICIENI DIN FOTBAL

BUCURIA SA NU NE ÎNTUNECE RAȚIUNEA
• CU GÎNDUL LA VIITOARELE SARCINI DIN MEXIC © NU NUMAI SIMPLE• ECHIPA ROMÂNIEI SUB

V»

NIVELUL AȘTEPTAT
RETUȘURI, CI MUNCĂ ASIDUĂ

meciul Românie — Grec'a de 
retină ofentio opiniei publice, 

echipei noastre este urmată c'e o ono- 
i>ă atentă, lucido a JOCULUI prestat. Dintre numeroasele 
păreri exprimate în această direcție de către specialiști ai fot
balului nostru, cm seiecricnot cîteva ;

tN iresc, comeotoriile după
' duminică, continuă să 

Bucuria calificării echij— 
liză atentă,

DUMITRU NICOLAE-NICUȘOR, 
antrenor al formației Dina
mo București:

Evoluția sub așteptă;; a 
tricolorilor noștri duminică 
cred că-și găsește explicația 
in miza foarte mare a me
ciului. încă de ia antrena
mentul de joi s-a văzut că 
jucătorii noștri sint dominați 
de importanța prea mare 
care s-a dat acestui joc. O 
altă explicație a randamen
tului sub posibilități prestat 
de echipa noastră cred că 
poate fi găsită in evoluția 
nesatisfăcătoare a jucătorului 
Dobrin, în care se puneau 
atitea speranțe. E drept — 
lui nu i se poate imputa ni
mic — nefiind in plenitudi
nea forțelor, dar. tocmai de 
aceea, după prima jumătate 
de oră, cind era clar pentru 
toată lumea că nu poate face 
mai mult, ar fi trebuit 
schimbat.

Insă, după părerea mea. 
consider că cea mai marc 
greșeală, din punct de ve
dere tactic, s-a comis oferin- 
du-i-se excelentului Domazos 
un larg 
care el 
a vrut.
— ar fi
lat 
fi 
de

Prof. CONSTANTIN 
IANU, antrenor al 
Petrolul ;

CERNA- 
echipei

faptul
succes

iN DIVIZIA € DUPĂ B ETAPE1
• ••

Seria I Seria a IlI-a Seria a V-a Seria a VlI-a

cimp de acțiune, in 
s-a „plimbau cum 

Nu-mi vine să cred 
o greșeală de neier-

ca antrenorul să nu 
dat unui jucător sarcina 
a fi „umbra" lui Doma- 

zos. Vinovat este. deci, ju
cătorul care nu și-a înde
plinit această sarcină. Tn plus, 
s-a jucat foarte mult cu pase 
laterale, cind era indicat să 
fie folosite cele in adincime. 
singurele capabile să sur
prindă apărarea „clește- apli
cată de fotbaliștii greci. De 
asemenea, nu in|eleg de ce 
nu s-a insistat mai mult in 
atac la 1—0 ? Autoliniștirea 
manifestată în tabăra noas
tră, după deschiderea scoru
lui. a dat aripi și speranțe 
adversarilor.

Și apoi — ce ce n-am re
cunoaște — replica echipei 
lui Lakis Petropoulos a fost 
peste orice așteptări. Nici
odată n-am văzut o echipă 
din Grecia practicînd un fot
bal atît de viguros. Iată, deci, 
o altă cauză a randamentu
lui scăzut al formației noas
tre

CLASAMENT CLASAMENT CLASAMENT CLASAMENT

1. Nirolina
2. C.F.R.
3. Letea
4. Victoria
5. Foresta
6. Textila Bt.
7. Minerul C.
8. Petrolul M.
3. Rarăul

10. Minobrad
11. Minerul G.H.
12. Constructorul
13. Penicilina
14. Fulgerul
15. Textila Bh.

Tn clasament ;

12 
12
13
12
12
12
12
12
13
12
12
12

2
2
2
2
2
3
4

8
7
7
fi
6
fi
5
4
5 2 6 21-
5 2 5 10-
4 1 7 15-
3 3 6 15-

11 4 0 7 9-
12 3 1 8 18-:
11 3 0 8 14-

fost inclus

H 
14
13
12 
12
12

9
9
8
7
6 

și... _________  a ___  __
rezultatul meciului restanță Vic
toria Roman — Textila Botoșani: 
4-0 (1—0).

ETAPA VIITOARE : Minobrad 
Vatra Dornei — Minerul Gura Hu
morului, Victoria Roman — Tex
tila Buhușl, Textila Botoșani — 
Penicilina Iași, Foresta Fălticeni 
— Constructorul P. Neamț, C.F.R. 
Pașcani — Rarăul Cîmpulung, Ni- 
colina Iași — Petrolul Momești. 
Fulgerul Dorohoi — Minerul Co- 
mănești.

Seria a Il-a

1. Celuloza
2. Tehnometal
3. I.M.U.M.
4. Delta
5. Unirea
6. Laromet
7. Electric*
8. Cimeutu!
9. S.N.O.

10. I.T.C.
11. Voința
12. Petrolul
13. Mașini
14. Olimpia
15. Marina
16. Arcuda

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
5
5
6 
€
6
5
4
5
3
4
4
3
3
3

2 
2
6
5
3
2
2
4
5
3 
fi
3
2
4
3
2

19- 18 
24-12 
II- 8
20- 14
21- 18

3
4
2
3
4
5 86-17
5 12-12
4
4
5
4
fi
7
6

8

11-12
14- 13
13-14 
lfi-22
12-18
28-18
12-18
17-18
15- 34

18
14
14
14
15
14
14
14
13
13
12
II
14
1*

1
*

u-Mașini
Unirea Minas-

Cimentul Medgidia

ETAPA VIITOARE : 
nelte București 
tirea. Cimentul Medgidia — Pe
trolul Videle. U:om“t Buriiresti
— Electrica Constanța t.C.A.B. 
Arcuda — Marina Mangalia. Ce
luloza Călărași — Tehnometal 
București, I.T.C. Constanța — 
I.M.U. Medgidia. Olimpia Giurgiu
— Voința București. S. N. Olte
nița — Delta Tulcea.

Seria a IV-a
CLASAMENT CLASAMENT

1. MetaJuI P. 13 8 4 1 28- 7 20 1. Autobuzul 13 10 2 1 30- 7
2. Electronica 13 7 3 3 33- 9 17 2. Carp«ți

3—4. Comerțul
13
13

6 6
8 2

1
3

21-11
21-16

3. Șoimii 13 6 5 2 18- 9 17 3—4. I.R.A. 13 8 2 3 17-12
4. Chimia 13 7 3 3 20-14 17 5. Caraimanul 18 5 7 1 21-11
5. Ancora 13 7 2 4 22-13 16 6. T.U.G. 13 7 3 3 22-13
6. Petrolistul 13 6 4 3 16- 9 16 7. Chimia 13 5 3 5 18-13
7. Metalul Bz. 13 7 1 5 23-17 15 8. Flacăra 13 4 4 5 12-11
8. A.S.M. 13 6 2 5 22-15 14 9. Sirena 13 3 6 4 13-14
9. Metalurgistul 13 4 6 3 10-13 14 10. Prahova 13 3 5 5 18-16

10. Rulmentul 13 6 1 6 17-29 13 11. Progresul C. 13 2 6 5 13-26
11. Gloria C.F.R. 13 5 2 6 14-22 12 12. Unirea D. 13 4 1 8 16-21
12. Unirea 13 3 5 5 15-23 11 13. Unirea C. 13 2 5 6 16-24
13. S.U.T. 13 4 2 7 10-15 10 14. Petrolul 13 2 4 7 13-22
14. Locomotiva 13 2 2 9 10-24 fi 15. Progresul B. 13 2 4 7 8-23
15. Dunărea 13 1 3 9 12-29 5 16. Dacia 13 2 2 9 9-28
16. Petrolul 13 2 1 10 9-31 5

22
13
18
18
17
17
13
12
12
11
10
9
9
8
8
«

B. 
i_ 
c.
Tg. J.

8.
9. 

lfi.
11.
12.
18.
14.
15. 
lfi.

U.M.T. 
Minerul
Minerul 
Victoria 
Victoria 
Vulturi»
Electromotor 
C.F.R.
Minerul M. 
steagul 
Furnirul 
Du ai re* 
Energetica 
Metalul 
Unirea 
Pro eresul

13 9 1
13 7 3

3
6
7
fi
fi
5
6
5
5 2
5 1
4 3
5 1
3 2
2 3

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

2
4
1
2
3

Î7- I
20-11
23- 10
17-12
24- 19

3
3
4
3
5
5 34-13
5
5
7
C
6

6
7
8
8

18-2»
25-18
15- 14
16- 20
14-28
25-23
16-25
20-37
14-26
16-33

11
17
14 
IC
11
14
14
13
12
12
12
11
11
11
8

SteagulETAPA VIITOARE :
ro»u Plenita — Energetica Tr. Se
verin. Unirea Orșova — Minerul 
Bocșa. Dunărea Calat»! — C.F.R. 
Caransebeș. U.M. Timișoara — 
Vulturii Textila Lugoj. Fuminil 
Dcta — Metalul Toplet. Victoria 
Tg. Jiu — Minerul Lupeni. Mine
rul Motru — Progresul Strehaia. 
victoria Caransebeș — Electromo
tor Timișoara.

Seria a Vl-a

1. Someșul
2. Gloria 
“ Victoria

C.I.L. Sighet 
Constructorul 
Dermat* 
C.I.L. Gherla 
Unirea 
Chimistul 
Metalul

11. Dinamo
12. Bradul
13. Foresta
14. Bihoreana
15. Dacia 
18. Topitorul

Rezultatul
Cluj — Someșul Satu Mare : 0—0.

ETAPA VIITOARE : Dermata
Ciuj — Bihoreana Marghita. Da
cia Oradea — Victoria Cărei. To
pitorul Baia Mare — Bradul Vi- 
șeu. Gloria Bistrița — Construc
torul Baia Mare. Metalul Salonta 
— Foresta Năsăud. C.I.L. Sighet — 
Someșul Satu Mare, C.I.L. Gher
la — Chimistul Baia Mare. Uni
rea Dej — Dinamo Zalău.

Seria a VIII-a

3.
4.
5.
fi.

8.
9.

10.

13 
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8 3
7 3
7 3
7
7
s
4
5
5
5
3
5

13 3
13 3
13 2
13 2

meciului

2
3
3
3
4
4
4
5
5 
fi

CLASAMENT

3
2
3
3
3
3
2
4 6 
0 8
4
3
5
2

24- »
31-13
22-12
22- 13
19-12
19- 11
18-13
23- 17
20- 17 
ÎS-20 
12-19
11-28

6 13-25 10
7 10-22 9 
6 10-25 9 
9 11-25 4
Deraiat*

îs 
17
17 
17
lfi
15
15
13
13
12
10
10

a BRAUN-BOGDAN, antrenor 
federal »

ETAPA VIITOARE : Electronica 
Obor — Petrolul Berea, Ancora 
Galați — Petrolistul Boldești, U- 
nirea Focșani — S.U.T. Galați, 
Dunărea Brăila — Locomotiva Ad- 
jud, Gloria C.F.R. Galați — Chi
mia Oraș Gh. Gheorghlu-Dej, Me
talul Plopeni — Metalul Buzău, 
Șoimii Buzău — A.S.M. Tecuci, 
Rulmentul Bîrlad — Metalurgis
tul Brăila.

T.U.G.
C»-

Comerțul A-

1. Minaur
2. Arleșul T.
3. Metalul
4. Minerul G.

5— 6. Mareșul
5— fi. Arieșul C.T.

7. Indep.
8. Ind. sîrmei
9. Soda

10—11. Victoria
10—11. Minerul

12. știința
13. Aurul
14. Tehnofrig
15. A.S.A.
16. Minerul

R. A.

13 8 2 3
13 7 4 2 

353 
5 5 3
5
fi
fi
5
6 1 fi
5 2 fi
5 2 fi
4 3 fi
5
4
3

T.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

24-
14-
18-
13-

4 4
2 5
2 5
3 5

1 7
2 7
3 7

13 3

/

ETAPA VIITOARE : 
București — Progresul Balș. 
raimanul Bușteni — 
lexandria. Progresul Corabia
Sirena București, Dacia Pitești — 
I.R.A. Cîmpina, Petrolul TSrgo- 
viște — Autobuzul București, fi
nirea Drăgășanl — Carpați Si
naia, Unirea Cîmpulung Mușcel 
— Chimia Tr, Măgurele; Flacăra 
roșie Bucure?». prahova Plo
iești

4
6
9

18-14 
17-13
12- 14
15- 12 
17-20
16- 20 
14-18 
11-12
13- 21 
7-15 
9-19

3 7

16
18
15
16
14
24
14
13
13
12
12
11
11
1«

9

13-24 9

MinerulETAPA VIITOARE
Teliuc — Mureșul Deva, Indus
tria sîrmei C. Turzii — Mineur 
ZIatna, Minerul Baia de Arieș — 
Tehnofrig Cluj. Soda Ocna Mureș
— Minerul Ghelar, Știința Petro
șani — A.S.A. Sibiu, Metalul Aiud
— Arieșul C. Turzii, Independen
ta Sibiu — Victoria Calan, Arie- 
»ul Turda — Aurul Brad.

CLASAMENT

î. Tractorul 13 10 1 2 34- 4 21
2. Chimia F. 13 9 1 3 30-11 19
3. Oltul 13 9 1 3 28-12 19
4. Colorom 13 9 1 3 29-18 19
3. Lemnarul 13 9 0 4 37-17 18
8. Chimia V. 13 6 1 6 18-19 13
7. Metalul 13 5 2 6 23-20 12
8. Chimica 13 6 0 7 20-21 12
9. Minerul 13 5 2 6 17-23 12

10. Torpedo 13 4 3 6 20-16 11
11. Czirpați 13 3 4 6 12-17 10
12. Unirea 13 4 2 7 14-25 10
13. A viatul 13 4 2 7 16-29 10
14. Viitorul 13 4 2 7 10-35 10
15. Vitrometan 13 3 3 7 16-25 9
16. Medicina 13 0 310 10-42 3

a fost modificatIn clasament 
rezultatul meciului Minerul Bălan
— Viitorul Gheorghieni. Comisia 
centrală de competiții și discipli- 
ră a F.R.F. a hotărît să omologhe
ze rezultatul cu care s-a înche
iat partida, adică 2—1 în favoarea 
Viitorului (și nu 0—3).

ETAPA VIITOARE : Metalul
Copșa Mică — Chimia Oraș Vic
toria. Unirea Crisluru Secuiesc — 
Colorom Codlea, Chimia Făgăraș
— Torpedo Zărnești, Minerul Bă
lan — Carpați Brașov, Chimica 
Tîrnăvenl — Vltrometan Mediaș. 
Medicina Tg. Mureș — Viitorul 
Gheorghieni. Oltul Sf. Gheorghe
— Avîntul Reghin, Tractorul Bra
șov — Lemnarul Odorhei.

Evident, mi bucură foarte 
mult această calificare, pe 
care am așteptat-o atiția ani. 
dar totodată sint convins că 
un asemenea moment de sa
tisfacție trebuie să cores
pundă cu altul, de obiectivi
tate. de realism. Astfel. !ă- 
sind deoparte faptul — foar
te important — că replica 
grecilor a fost neașteptat de 
bună, trebuie să amintesc că 
echipa noastră a vădit unele 
carențe care se cer remedia
te cu atenție, pentru o com
portare cel puțin onorabilă 
pe terenurile din Mexic. Mă 
refer, înainte de toate. Ia lip
sa de omogenitate a echipei 
— in care doar Nunweiller. 
Lucescu, Dembrovschi. Dan 
și Deleanu au jucat la va
loarea lor — apoi la faptul 
că jucătorii români n-au reu
șit să mențină ritmul jocu
lui, mai ales in repriza se
cundă. Să fim bine intelcși : 
jocul naționalei este mai bun 
astăzi decit cu doi-trei ani 
în urmă, dar și cerințele, la 
nivelul fotbalului mondial, 
au crescut. In acest context, 
se poate reproșa fotbaliștilor 
noștri, îndeosebi apărătorilor, 
că nu și-au marcat adversa
rul cu toată conștiinciozita
tea, că n-au știut să depă
șească momentul critic de 
după primirea golului. In lu
nile care urmează, cu luci
ditate și simț de răspundere, 
antrenorii reprezentativei tre
buie să analizeze lipsurile 
manifestate pe tot parcursul 
calificării și să treacă la o 
activitate susținută, asiduă, 
pentru a demonstra, în Me
xic, că fotbalul românesc se 

făcut

Lăsind deoparte 
că trăiesc intens acest 
al fotbalului românesc, pe 
care îl constituie'calificarea, 
după, mai bine de trei dece
nii. la Finala campionatului 
mondial, consider că într-un 
asemenea moment — insist, 
tocmai într-un asemenea 
moment — se impune o ana
liză lucidă a evoluției echi
pei reprezentative.

Să-mi fie permis să afirm, 
dintru început, că randamen
tul echipei naționale a fost 
sub așteptări si că. în pofida 
tuturor previziunilor, califi
carea a fost obținută pe 
muche de cuțit intr-o parti
dă al cărei rezultat final a 
stat mult timp sub semnul 
incertitudinii. Evident nu 
minimalizez importanța per
formanței realizate prin ca
lificare. dar vreau să men
ționez că asistînd la meciul 
cu Grecia am încercat cîteva 
nedumeriri, în ceea ce pri
vește echipa noastră... In 
primul rind — bineînțeles, 
neeludind miza care și-a pus 
amprenta asupra calității jo
cului — i 
tea liniei 
reușit să 
ansamblu, 
vidualâ a 
feL Dobrin a acuzat o con
valescență (poate, scuzabi
lă), iar Dumitrache — marea 
noastră speranță — a rămas 
mult timp izolat în teren, 
neștiind să se descurce în 
„capcana" marcajului indivi
dual practicat de oaspeți.

Și mai este ceva : dacă 
echipa are, după opinia mea, 
o bună condiție fizică, atunci 
cred că în lunile care ur
mează. conducătorii ei tre
buie să se preocupe îndea
proape de pregătirea psihică 
a jucătorilor. S-a văzut du
minică, mai ales în finalul

partidei, o teamă, exagerată, 
a fotbaliștilor români de a 
nu greși, de parcă nici unul 
dintre ei nu intuise, nici un 
moment, eventualitatea unei 
opoziții deosebite 
rului și, implicit, 
zultat egal.

a, adversa - 
a unui re-

VALERIU NEAGU, antrenor a! 
echipei Dinamo Bacău:

află în progres. S-a 
primul pas, dar nu și cel 
mai important... Cum 
team, cerințele au crescut..

amin-

m-a șocat sterilita- 
de atac, care nu a 
se ridice, luată în 

. la valoarea indi- 
jucătorilor ei. Ast*

IUMI ECHIPfl JIU
l\ H. D. GERMANA
Luni seara echipa Jiul Pe

troșani s-a înapoiat în țară 
după un turneu întreprins 
in R. D. Germană. Săptămî
na trecută fotbaliștii de la 
Jiul au susținut 3 meciuri a- 
micale în compania unor for
mații din prima ligă a cam
pionatului R. D. Germane 
Iată rezultatele obținute :

O la 13 noiembrie, Jiul — 
F. C. Karl Marx-Stadt 3-3 
(2—0). Golurile au fost mar
cate de I. Constantin (2) și 
Naidin. De remarcat faptul 
că elevii lui Ozon au condus 
cu scorul de 3—0 pînă în 
min. 75 ;
• Ia 15 noiembrie, Jiul — 

Wismut Aue 3—2 (2—1). Pen
tru Jiul au înscris : I. Con
stantin (2) și Naidin ;

® la 16 noiembrie. Jiul — 
Stahl Riesa 0—1 (0—0). Go
lul gazdelor a fost realizat 
în ultimele minute ale par
tidei.

...Al UNIVERSITĂȚII
CRAIOVA

Săptămîna trecută, Univer
sitatea Craiova a susținut

Cu regretul că nu am avut 
posibilitatea de a urmări 
meciul România — Grecia 
decît pe micul ecran, o să-mi 
permit să fac cîteva apre
cieri în legătură cu această 
întîlnire din postura de... te
lespectator.

Mă așteptam la mai mult 
de la echipa noastră. M-a 
surprins neplăcut oboseala 
manifestată de jucători, eu 
toate că li s-au creat condiții 
optime de pregătire. S-ar pu
tea să fi fost vorba de o 
oboseală psihică mai mult 
decît de una fizică, dată fiind 
miza mare a jocului, dar cert 
este că randamentul echipei 
in acest meci a fost mult 
sub posibilități. $i cînd spun 
acest lucru mă refer la toa
te compartimentele. Apăra
rea, în 
minute 
greșeli 
tcau să
Noroc că grecii... Cei doi mij
locași — R. Nunweiller și 
Dinu — au întîrziat prea 
mult jocul la mijlocul tere
nului, păstrînd nepertnis de 
mult balonul, ceea ce a con
tribuit la impunerea unui 
ritm scăzut de joc. Nici ata
cul n-a desfășurat jocul obiș
nuit, Dumitrache și Dobrin 
evoluînd foarte slab. E drept 
că Lucescu și Dembrovschi 
au avut o zi bună. însă nea- 
jutați de ceilalți coechi
pieri nici ei nu au putut rea
liza prea mult.

In general, cred că trebuia 
să se joace mult mai ofensiv, 
mai ales după 1—0.

pritnele douăzeci de 
in special, a făcut 
nepermise, care pu
ne coste calificarea.

trei partide amicale în R. D. 
Germană. în toate meciurile 
victoria a revenit echipelor 
gazdă. Astfel. Universitatea 
a pierdut cu scorul 
în fața lui Zwikau, 
cu Chemie Halle și 
cu Chemie Leipzig.

dtAUA

de
cu 
cu

1—0
1—0
2—1

Echipa bucureșteană a e- 
voluat în Iran, toate meciu
rile disputîndu-le la Tehe
ran. Steaua a întrecut cu
3—1 selecționata de tineret a 
Iranului, a cedat apoi cu
1—0 campioanei Iranului, 
chipa Peycan, și, în 
a cîștigat cu scorul 
în fața selecționatei 
nului.

e- 
slîrșit, 

de 2—0 
Tehera-

Arbitrii bucureștem 
se pregătesc

Azi, în cadrul plenarei 
bitrilor bucureșteni se 
prezenta un referat cu 
vire Ia ultimele dispoziții de 
interpretare a unor artico
le ale Regulamentului de fot
bal. Referatul va fi susținut 
de arbitrul C. Manusaride.

Ședința va avea loc în sala 
Dinamo, cu începere de la 
ora 18,30.

ar
ea 

pri-

t



PENTRU MECIUL CU FRANȚA

Boxerii români sîntA optimiști UNGARIA-R. S. F. S. R.
Surprize în 

hocheiul sovietic

IN AJUNUL UNEI NOI [Mill
4 CWONATEIOR BNICANICE 

DE SCRIMĂ

AUREL DUMITRESCU
văzut de AL. CLENCIU

După turneul 
categorii, de la 
norii Ion Popa 
trescu au selecționat echipa 
reprezentativă de box care, 
așa cum se știe, va întilni la 
22 noiembrie la Saint Brieuc, 
formația Franței. După acest 
meci, pugiliștii români vor 
mai evolua în Scoția și Irlan
da, unde vor boxa cu selecțio
natele țărilor respective.

In vederea acestor impor
tante confruntări, cei doi an
trenori au alcătuit o echipă 
redutabilă, cu tot ceea ce are 
mai bun boxul românesc la 
ora actuală. Au fost selecțio
nați toți medaliații de la C.E. 
in frunte cu campionii conti
nentali ' Constantin Ciucă. 
Aurel Dumitrescu. Calistrat 
Cuțov și Ion Alexe. Alături 
de aceștia se află Victor Sil- 
berman și Ion Monea (argint). 
Ion Covaci (bronz). La cate
goria pană, o prezență ine
dită : fostul campion european 
al cocoșilor, Nicolae Giju.

de box pe 
Brăila, antre- 
și Titi Dumi-

FOTBAL-MERIDIANE
• Echipa Mexicului sub focul criticilor
• Tragerea la sorți in r,C. C. E." și „Cupa
cupelor" la 10 decembrie ® Reprezentativa
Marocului — Învinsă! • Echipa de tineret
a Iugoslaviei a ciștigat cupa-challenge UEFA

Ziarele mexicane critică e- 
voluția echipei Mexicului, 
care, după cum se știe. în
tr-un joc amical a învins la 
Ciudad de Mexico cu 1—0 
echipa Belgiei. Comentatorii 
de specialitate consideră că 
echipa mexicană nu a jucat 
la adevărata sa valoare. U- 
nele ziare remarcă că jocul 
a fost „rudimentar și lipsit 
de fantezie". Ziarul „OVA- 
CIONES“ subliniază că vic
toria mexicanilor nu a satis
făcut pe nimeni și că din e- 
chipă nu a corespuns de.cît 
linia dc fundași.

★
U.E.F.A. a anunțat că tra

gerea la sorți a jocurilor din 
cadrul sferturilor de finală 
ale competițiilor europene 
(„Cupa campionilor europeni" 
și „Cupa Cupelor") va avea 
loc la Ziirich în dimineața 
Zilei de 10 decembrie.

★
La Kotonu s-a disputat în- 

tîlnirea amicală dintre selec
ționatele Marocului și Coas
tei de Fildeș. Victoria a re
venit echipei Coastei de Fil
deș cu scorul de 1—0 (0—0). 
Reamintim că formația Ma
rocului este calificată in tur
neul final al C.M.

★
în etapa a 13-a a campio

natului olandez, Ajax Am
sterdam a învins cu 2—0 pe 
D.W.S. Amsterdam, iar Fe- 
yjenoord a ciștigat cu 4—0 la 
Haarlem. Alte rezultate : 
M.V.V. 
ningen 2—0 ; 
Sparta Rotterdam 
star — 
Breda — 
Twente ■ 
1—1. în 
Ajax cu 
yjenoord

puțin) etc. în clasamentul 
golgeterilor conduc Van der 
Ku.vlen (P.S.V.) și Cruyff (A- 
jax) cu cite 10 goluri înscrise.

★
Rezultate înregistrate în e- 

tapa a 8-a a campionatului 
din Luxemburg; Beggen — 
Stade 2—3 ; Tetingen — Red 
Boys 2—2 ; Dudelingen — 
Spora 1—1 ; Aris — Riimelin- 
gen 1—4 ; Niderkorn — Jeu- 
nesse 2—2. Pe primul loc se 
află formația Riimelingen cu 
12 p, urmată de Jeunesse — 
10 p.

★
La Zrenjanin (Iugoslavia) 

s-a disputat finală competi
ției internaționale pentru e- 
chipele de tineret, dotată cu 
cupa challenge ,,U.E.F.A.“. în 
finală, echipa Iugoslaviei a 
învins cu 2—0 (1—0) 
Suediei.

echipa

★
Conducerea clubului 

Roșie din Belgrad a 
ca antrenamentele echipei să 
aibă loc cu porțile închise. 
La antrenamente nu va mai 
asista nici un spectator !

★
Presa iugoslavă din ulti

mele zile ne oferă o nouta
te, de senzație : iugoslavul 
Zlatko Ceaikovski (fost la 
Bayern Miinchen), a fost an
gajat să conducă pregătirile 
reprezentativei Mexicului la 
campionatele mondiale.

Steaua 
hotărît

Alte
Maastricht — Gro- 

Schiedam — 
2—2 ; Tel- 
0—1 ; Nac 
2—2 ; F.C. 
Eindhoven

Nijmegen
- A.Z. 67
— P.S.V.

clasament conduce 
24 p, urmată de Fe- 
— 23 p (un joc mai

Simbătă vom cunoaște
a 13-a finalistă

pentru Mexic
Nea- 
din- 
Ger-

Simbătă, 22 noiembrie, ia 
pole, se va disputa meciul 
tre echipele Italiei și R. D. 
mane, contînd pentru prelimina
riile C.M. de fotbal (grupa a 
IlI-a). în vederea acestui joc, 
decisiv pentru calificarea în tur
neul final din Mexic, selecțione
rii italieni au alcătuit următorul 
îot de jucători : Albertosi, Cudi- 
cini, Zoff, Anquiletti, Rosato. 
Burgnich, Facchetti, Poletti, Puia, 
Salvadore, Cera, Bertini, Bulga- 
relli, Ferrante, De Sisti, Juliano, 
Rivera, Anastasi, Domenghini, 
Riva. Mazzola. Prati.

Echipa învingătoare va fi cea 
de a 13-a finalistă la C.M. din 
Mexic. în cazul unui scor egal, 
se va desfășura un al treilea 
meci.

După o perioadă destul de 
îndelungată de căutări. Giju 
s a stabilit la 57 kg și speră 
ca si in cadrul acestei cate
gorii să aibă un cuvînt de 
spus. Ceilalți tricolori sînt: 
Mihai Aurel. Paul Dobcscu, 
Gneorghe Chivăr și Marin 
Constantinescu. Deci, o echipă 
redutabilă, capabilă să reali
zeze comportări bune la ni
velul performanțelor celor ce 
o compun.

Antrenorii Fopa și Dumi
trescu. împreună cu doctorul 
Radovici, și-au adunat elevii 
ia Snagov unde lucrează de 
zor.

I-am vizitat la cantonament, 
în ambianța plăcută și liniș
titoare a Snagovului, boxerii 
transpirau cin greu executînd 
comenzile profesorilor. Ciucă 
și Monea. nemulțumiți de ul
timele lor evoluții, băteau sa
cii de nisip cu rîvnă. Giju 
si Dobrescu săreau coarda cu 
viteză și dexteritate greu de 
imitat. Cuțov, cu un adversar 
imaginar in față, lovea nă
prasnic și era numai ochi și 
urechi la sfaturile maestrului 
său Titi Dumitrescu. Pe ga
zonul stadionului Aurel.
Covaci, Siiberman. Chivăr.
Constantinescu și Alexe au 
încins o miuță în care arbi
trul, 
ver), 
mai

în
Dumitrescu 
tul de stingă pe care-1 tri
mite cu o regularitate de me
tronom în palmele antrenoru
lui Popa.

într-o pauză, 1-arn întrebat 
pe campionul european al co
coșilor ce părere are despre 
adversarul său din echipa 
Franței. Aldo Cosentino. Du
mitrescu a răspuns. „Am citit 
in „Sportul" toate noutățile 
legate de partida cu Franța, 
în ceea ce privește optimis
mul Iui Cosentino, puteți fi 
liniștiți! în ultimul timp, 
ra-am pregătit foarte bine ți 
sper ea la Saint Brieuc să în
registrez al doilea succes în 
țața redutabilului meu adver
sar din finala europenelor".

BUDAPESTA, 18 (Ager
pres). — Meciul de șah din
tre echipele mixte ale Un
gariei și R.S.F.S. Ruse, dis
putat la Budapesta in patru 
tururi, s-a încheiat cu scorul 
de 27—21 în favoarea gazde
lor. Iată cîteva dintre rezul
tatele înregistrate în ultimul 
tur (primii sînt trecuți șa
hiștii maghiari) : Ribli — 
Karpov 1—0 ; Barczay - 
toșin 0—1 ; Adorjan — 
nikov 0—1 ; Ivanka — 
nova 1—0.

Aceasta a fost cea 
cincea întîlnire dintre
două reprezentative. De trei 
ori victoria a revenit șahiști
lor sovietici și de două ori 
celor maghiari.

- An- 
Sveș- 
Bilu-

de-a 
cele

MOSCOVA, 18 (Agerpres). 
în campionatul de hochei pe 
gheață al U.R.S.S. s-au în
registrat două surprize. Li
dera clasamentului, echipa 
Ț.S.K.A. Moscova, a pierdut 
cu scorul de 4—6 (3—3, 0—1, 
1—2) în fața formației Ari
pile Sovietelor Moscova. A- 
ceasta este prima înfrîngere 
suferită în actualul campio
nat de hocheiștli de la 
Ț.S.K.A. Cea de-a doua sur
priză a fost realizată de Tor
pedo Gorki, care a întrecut 
pe teren propriu cu 5—2 
(2—1, 2—0. 1—1) redutabila 
formație Spartak Moscova.

în clasamentul campiona
tului. pe primul loc se află 
Ț.S.K.A. Moscova cu 37 de 
puncte din 20 de meciuri (18 
victorii, un meci nul și o 
înfrîngere), urmată de Spar
tak Moscova — 28 puncte (un 
joc mai puțin).

Suedezii conduc in Raliul Marii Britanii
— In condi- 
nefavorabile 
puternic) se

dr. Radovici (foarte se- 
sancționează orice intrare 
tare a Iui Mihai Aurel, 
cercul de aruncări. Aurel 

exersează direc-

LONDRA. 18. 
ții atmosferice 
(zăpadă și vînt 
desfășoară în prezent Raliul 
automobilistic internațional 
al Marii Britanii. După trei 
zile de întreceri, competiția 
este dominată de concuren- 
ții suedezi, care ocupă pri
mele trei locuri în clasamen-

tul general. La punctul de 
control orar de la Blackpool, 
primul a 
condus de 
..Porsche"), 
strom (pe 
5 minute, și 
— la peste 
patru se află englezul Fall 
(pe ..Lancia").

trecut echipajul 
Waldegaard (pe 
urmat de Kall- 

.. Lancia") — la 
Trna (pe „Saab") 
12 min. Pe locul

Ne mai desparte o zi de 
începutul unei noi ediții a 
campionatelor balcanice de 
scrimă, iar lotul nostru se 
află, de ieri după-amiază. la 
Zagreb, orașul care găzduieș
te această întrecere, adăuga
tă — în toamna anului tre
cut — celor ce prilejuiesc 
sportivilor din sud-estul con
tinentului să-și confrunte po- 
1ențe și valori, să realizeze 
admirabila osmoză a expe
rienței, să întindă prieteneș
te mina unui învingător sau 
învins.

Mai înainte ca scrimeril 
din cele cinci țări partici
pante să pășească pe plan
șele întrecerilor, să rememo
răm ceea ce s-a întîmplat, 
exact în aceeași perioadă, cu 
un an în urmă, la București.

In probele individuale, 
proaspătul campion olimpic. 
Ionel Drimbă, a fost nevoit 
să se încline — după un ba
raj — în fața ambiției co
echipierului său Mihai Țiu. 
(Vom asista, anul acesta, la 
o revanșă ?).

Tot după un baraj — în
tre Sepeșiu și Pongrat — a 
fost decis și campionul bal
canic la spadă. Victoria a 
revenit lui Sepeșiu, care nu 
va mai fi, însă, prezent și 
la actuala ediție

Proba feminină de floretă 
a văzut, pe primele 4 locuri, 
toate reprezentantele noastre, 
în frunte cu Ecaterina lefl- 
cic. De data aceasta, situația 
va fi — probabil — mai echi
librată căci, alături de două 
trăgătoare cu vechi state 
(Szabo și Vicol) vor evolua

și două elemente tinere (Mo-' 
roșanu, Alexandrov').

întrecerea sabrerilor a avut 
ca învingător pe H. Bădes- 
cu. dar ea a permis — tot
odată — afirmarea trăgători
lor bulgari Stavrev și Ata
nasov, clasați pe locurile II 
și III. De fapt, sabrerii bul
gari aveau să-și confirme 
mai categoric clasa în proba 
pe echipe care le-a revenit.

La celelalte arme, întrece
rea pe echipe s-a soldat cil 
succesul scontat al scrimeri- 
lor români care au ocupat 
și locul I în clasamentul ge
neral. Sportivii bulgari care 
au mai avut evoluții remar
cabile la floretă (feminin și 
masculin), au terminat pe 
locul secund, fiind urmați de 
trăgătorii iugoslavi care s-au 
impus, atunci, la spadă — 
echipe (locul II). v

Este de așteptat ca, la ac
tuala ediție, și scrimerii turci 
să aibă o comportare mai 
bună, întrucît ei desfă
șoară o intensă activitate pre
gătitoare pentru viitoarele 
campionate mondiale în care 
doresc să nu se rezume nu
mai la rolul de gazde.

In linii generale, scrime
rii noștri pornesc ca princi
pali favoriți și in noua edi
ție a campionatelor balcani
ce, dar este de așteptat ca 
ei să primească o replică 
mai susținută din- partea ad
versarilor care consideră a- 
ceastă competiție o etapă im
portantă în drumul lor spre 
afirmarea pe plan interna
țional.

Sebastian BONIFACIU
’TS

■
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REZULTATE DE LA
C. H. I. 0. GENEVA
în cadrul concursului in

ternațional de călărie de la 
Geneva s-a desfășurat o pro
bă pe echipe mixte. Victoria 
a revenit cuplului englez 
Anneli Drummond (pe „Xan
thos")—Smith (pe „Times 
Square") cu timpul de 137,1. 
Pe locul 
perechea
Faria (pe „Rush du Camp“)— 
Nelson Pessoa (pe „Olimpia") 
cu 138,9.

secund s-a clasat 
braziliană Lucia

Șifc'-w

La campionatele mondiale 
masculine de baschet din 
anul 1970. pe care le va găz
dui Iugoslavia, America Cen
trală va fi reprezentată de 
sportivii din Panama, cîști- 
gători ai recent încheiatului 
campionat. lată-i, în fotogra
fie, pe campionii de baschet 
ai Americii Centrale, aliniați 
la ceremonia de premiere.

Foto : PRENSA LATINA

DUPĂ MECIUL DE HALTERE ROMÂNIA-ITALIA

UN NOU SEMNAL DE ALARMĂ!

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU Sportul

BENVENUTI ÎNTÎLNESTE 
PE RODRIGUEZ

Hocheistii din R. D. G
in turneu

IN CEL MAI DIFICIL
ani. Nir.o 
în Româ-

Ultima evoluție pe arena in
ternațională a reprezentativei 
de haltere a țării noastre nu 
a corespuns așteptărilor. Echi
pa României a fost învinsă cu 
5—2 de selecționata Italiei, deci 
la o diferență mai mare decit 
anul trecut la Verona (4—3).

Care sint cauzele acestui re
zultat nedorit ? Stind de vorbă 
cu mai mulți antrenori și mem
bri ai federației, am aflat 
unele aspecte care nu numai 
că explică 
care sînt 
general al 
manifestat 
cursuri.

1. De mai mult timp, halte
rofilii fruntași nu se an
trenează pe baza unui plan u- 
nic, centralizat. Pregătirea lor 
se face la cluburile Dinamo și 
Steaua, de către antrenorii ce
lor două cluburi. Alexandru 
Cosma și Stefan Achim.

2. Se pare că pregătirea în 
cluburi este nesatisfăcătoare. 
Selecționabilii manifestă indi
ferență față de pregătire.

rezultatul, dar arată 
cauzele regresului 
sportivilor fruntași, 
in ultimele con-

3. Cei doi antrenori nu sint 
suficient de exigenți. O serie 
de componenți ai echipei na
ționale nu sint controlați cu 
regularitate in ceea ce privește 
greutatea corporală, pe care 
trebuie s-o aibă înainte de 
concurs. Aproape toți sportivii 
noștri din echipa națională 
sint nevoiți să slăbească multe 
kilograme, inainte de întrece
re, și. in cel mai bun caz, ei 
reușesc să realizeze la limită 
categoria la care au fost în
scriși. Procedeul acesta este 
profund greșit. Dacă, de pildă. 
V. Bădescu ar fi fost numai 
cu cîteva sute de grame mai 
ușor, el ar fi ciștigat întrece
rea cu sportivul italian, de 
fel ca și Ștefan Pintilie, 
ruia ii trebuiau cu 2,5 kg 
puțin la ultima încercare 
aruncat) pentru a cuceri 
cui I.

Problema greutății corporale 
a sportivilor am mai tratat-o 
în repetate rinduri. Totuși, 
deși este vorba de cîteva ches
tiuni elementare, sintem ne-

alt- 
câ- 

mai 
(la 
lo-
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(Urmare din pag. 1)
MILLIOUD : 
Lausanne am 
bitra meciuri 
Elveția ci și 
bine, 
aceste două țări echipele mas
culine nu se ridică la valoa
rea formațiilor feminine pe 
care le-am văzut la Cluj. Mă 
pasionează jocul lor și soco
tesc remarcabil saltul de va
loare pe care l-au făcut in 
acești ani. După părerea mea 
apropierea de jocul băieților, 
de jocul echipelor masculine, 
bune mărește spectaculozita
tea handbalului feminin, îl 
face mai atrăgător. Este de-a 
dreptul cuceritor spiritul de 
prietenie care domnește aci 
și fermecătoarea ospitalitate 
a românilor. îmi este greu 
să găsesc cuvinte pentru a 
exprima exact ceea ce gizi
desc, pentru a mulțumi gaz
delor care mi-au făcut onoa
rea de a mă invita la un tur
neu atît de interesant".

Chiar dacă părerile diferă 
atunci cînd este apreciată 
maniera de joc, ele converg 
în ceea ce privește utilita-

„Locuind 
șansa de a 
nu numai 
în Franța, 

vă spun sincer, că

la 
ar-
în
Ei 
în

tea acestui turneu internațio
nal (toată lumea socotindu-1 
un adevărat campionat mon
dial), modul ireproșabil in 
care a fost organizat și cli
matul favorabil în care s-a 
desfășurat. Numeroase perso
nalități din lumea handbalu
lui, prezente, aci, la Cluj,

Programul de azi, de la 
ora 15: România (tineret)
— Polonia (locurile 7—8); 
Cehoslovacia — Ungaria 
(locurile 5—6); Iugoslavia
— U.R.S.S. (locurile 3—4): 
România — R. D. Germa
nă (locurile 1—2).

mai firesc 
cele două 
face vreun 

paranteze 
și jocurile 
handbalis-

i

ne-au declarat că în afara 
importanței pe care o pre
zintă pentru grupul de teh
nicieni români, ..Trofeul Car- 
pați“ este o reală și eficientă 
contribuție la dezvoltarea 
handbalului feminin interna
țional, o acțiune menită să 
mențină unitatea celor ce do
resc progresul acestui sport 
în lume.

Finalele, actul cel mai im
portant al întrecerii, sînt co
mentate pe larg. Se fac pro
nosticuri, se estimează posi-

bilitățile, se pun în balanță 
calitățile și defectele partici
pantelor. Majoritatea comen
tariilor vizează finala cea 
mare, meciul pentru desem
narea învingătoarei. Cum însă 
calculele hirtiei sînt adesea 
răsturnate găsim 
să vă prezentăm 
echipe fără a mai 
comentariu. între 
sînt trecute vîrsta 
internaționale ale 
telor.

ROMÂNIA : Irina Naghi-Gli-
movschi (32. 101). Lucreția Anca 
(27, 31), Aneta Sramco (24, 42). 
Maria Maghiari (19, 14). Rodica 
Vidu (25, 33), Elena Dobîrceanu 
(24, 22), Rozalia Soos (22. 35). 
Constantina Die (23. 28). Simon» 
Arghir (20. 28). Petruța Băicoianu 
(21, 35). Tereza Secheli (22, 11). 
Emilia Neghină (19. 17), Magda 
Micloș (21. 20). Aurelia Costând a- 
che (19. 5), Natalia Matache (18, 
8), Iuliana Nedelcu (20. 0) ; an
trenor : Valeriu Gogîltan.

R. D. GERMANA : Eva Belde- 
weg (21, 4), Edelgard Rothe (25, 
21). Inge Schanding (34, 119). Mara 
Winkler (28, 82), Marlene Janger 
(25. 60). Valtraute Czelake (21. 43). 
Valtraute Mester (23, 20). Barbel 
Fluchmacher (24, 4). Barbel Braun 
(24, 45). Barbel Helwig (25. 10). 
Renate Brenner (26, 25), Barbel 
Enoch (23. 7). Cristina Hochmuth 
(23, 43), Regine Schnepel (25. 17) : 
antrenori : Hans Becker și Peter 
Kretzsclimaar.

voiți să revenim amintind din 
nou că unii sportivi sint grași. 
In locul unei fibre muscula
re ei au un țesut de... grăsi
me ! In asemenea condiții, per
formanțele nu pot crește, ci, 
dimpotrivă, scad. Sportivii de
vin mai lențt in mișcări, obo
sesc mai repede. Trei exemple 
sint edificatoare. F. Balaș, care 
cu greu mai realizează 67.5 kg 
(cat. ușoară). Ștefan Pintilie 
(peste 82.5 kg) și super-greul 
Gh. Mincu, care a ajuns la nu 
mai puțin de... 140 kilograme! 
Din această 
„aruncă” mai 
pinge”, ca să 
de rezultatul 
unde ridică cit un__ sportiv
de la categoria ușoară ! De ce 
aceste probleme, 
ple, nu stau in 
doi antrenori ?

4. Nu sintem 
ușurința cu care 
tă echipa națională, 
ziua meciului nu 
precizie componența reprezen
tativei noastre.

I „cocoș" trebuia 
unul dintre cei 
Em. Covaci sau 
pre ultimul s-a 
accidentat, 
că__ nu a sosit încă de la
Oradea ! De ce și-au dat an
trenorii asentimentul ca după 
campionatele pe echipe de la 
Oradea Em. Covaci să rămi- 
nă acasă ? Se știa doar că 
peste cîteva zile urmează un 
meci internațional.
te, antrenorii nici 
că Em. Covaci va 
nat ?
altul, 
ceput. 
plări, 
dusă ,
M. Grigoraș, care, așa cum era 
de așteptat, a pierdut intilni- 

. rea cu reprezentantul Italiei.
5. Se impune ca federația 

de specialitate să ia măsurile 
cele mai energice pentru a 
pune capăt acestor stări de 
lucruri. Ne așteaptă în curînd 
o mare competiție la București 
(Balcaniada) și dacă lucrurile 
nu se îmbunătățesc (măcar cit 
se poate în ultima clipă) nu 
este exclus să asistăm și la 
alte surprize, mai neplăcute.

cauză, Mincu 
puțin decit „im- 
nu mai vorbim 

său la „smuls"

atit de sim- 
atenția celor
de acord cu 
este alcătui- 

Nici in 
se știa cu

De pildă, la 
să se aleagă 

doi propuși :
Z. Fiat. Des- 
spus că este

iar despre Covaci 
sosit încă de

Sau, poa- 
n-au știut 
fi selecțio- 
caz, și în$i într-un

greșeala este de necon- 
După toate aceste întim- 
in echipă a fost intro- 

„ad hoc” a doua rezervă,

Ion OCHSENFELD

Exact acum 10 
Benvenuti, sosea 
nia — încununat cu titlul de 
campion amator al Europei 
pe care îl cucerise la Lu
cerna. La București și la 
Cluj, el avea să întîlnească 
— în cadrul tradiționalelor 
meciuri Italia — România — 
doi valoroși boxeri, pe Cojan 
Și pe 
vins, 
pumn

La L
Benvenuti se află în postura 
fericită de campion al lumii 
la categoria mijlocie. Este un 
profesionist al ringului (în 
cea mai favorabilă accepție 
a cuvîntului) ; Madison-ul l-a 
văzut într-o luptă titanică 
împotriva americanului Emile 
Griffith, numit „șoimul din 
St Thomas", un pugilist de 
culoare înzestrat cu o rezis
tență și o clasă remarcabile. 
Dar lumea boxului nu stă 
niciodată, campionii sînt tot
deauna sub presiune : după 
fiecare victorie, ei trebuie să 
se pregătească pentru alt 
meci.

Nino, italianul din Triest. 
se află azi, se pare, în fața 
celei mai grele misiuni din 
cariera lui. La 31 de ani, el 
nu mai este marele campion. 
Tehnica lui a rămas intactă 
dar prospețimea și forța pum
nului sau drept nu mai sînt 
ca altădată.

La 22 noiembrie, pe un 
ring din Roma, sub bolta 
imensă a Palatului sporturi
lor, el va trebui să-l înfrunte 
pe masivul Luis Rodriguez, 
un pugilist care posedă un 
palmares cu 104 meciuri din 
care 96 cîștigate 
mult de jumătate

Fără să 
sionat de 
Rodriguez 
cu gîndul 
titlului 
Ocean.

Este o întîlnire în care nu 
se poate da un pronostic. în 
antrenamentele pe care le-a 
și făcut în Italia, cubanezul 
a lăsat o puternică impresie, 
dovedind că este un boxer 
dificil, foarte rapid 
dreaptă necruțătoare 
o manevrează ușor 
Eenvenuti speră să 
deși comentatorii italieni par, 
de data aceasta, mai scep
tici. De fapt, pugilistul ita
lian a decepționat mult în 
ultimul lui meci, susținut la 
Neapole, cu tînărul Scott. Din 
acest motiv, el nu apare de 
data aceasta ca favorit în

Serbu pe care i-a în- 
demonstrînd clasă și 
viguros.

10 ani după aceasta.

pronosticurile specialiștilor 
deși boxează „pe teren pro
priu".

S-ar putea ca tocmai mîn- 
dria campionului să fie un 
factor decisiv în această lup
tă. indiscutabil cea mai difi
cilă din cariera lui. Cu si
guranță vom asista la un 
meci care va aduce învingă
torului cele mai mari satis
facții și care, pentru învins, 
s-ar putea să însemne sfîrși- 
tul carierei.

Benvenuti nu vrea să se 
gîndeascâ la această ipoteză. 
El își dă seama de impor
tanța meciului și. în ciuda 
scepticismului specialiștilor, 
este decis să realizeze cea 
■mai frumoasă ispravă a sa.

Rodriguez, care a întîlnit 
și el de două ori pe Griffith 
(în fața căruia a pierdut și 
a ciștigat), este adversarul 
cel mai indicat pentru a 
bili cine este cel mai 
mijlociu din lume.

La 22 noiembrie, pe 
gul din Roma, vom afla
italianul poate fi considerat 
un pugilist de mare clasă, ca 
predecesorii săi La Motta, 
Robinson și Tiger sau dacă 
nu este decit un campion de 
tranziție.

VARȘOVIA, 18. — în ca
drul turneului pe care îl în
treprinde în Polonia, echipa 
de hochei pe gheață S. C. 
Dynamo Berlin a jucat Ia 
Bydgoszcz cu formația loca
lă „Polonia". La capătul unui 
joc spectaculos, cele două 
echipe au terminat la egali
tate : 5—5 (1—3, 2—2, 2—0).

Europenii au dominat

open-ul

de la Buenos Aires
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sta
ll) un

rin- 
dacă

Giuliano ORLANDO
Milano, noiembrie

(iar mai 
prin K.O.). 
Ioc impre- 
italianului,

fie de
faima
a venit la Roma 

să intre în posesia 
și să-l ducă peste

și cu o 
pe care 

și decis, 
învingă

fost ciștigat de ju- 
francez
dare în

în patru

Franțois 
finală l-a 
seturi pe

Turneul internațional 
„open“ de tenis de la Buenos 
Aires a 
cătorul 
Jauffret, 
întrecut
iugoslavul Franulovici : 3—6, 
6—2, 6—4, 6—3. Jauffret a 
manifestat în acest turneu o 
formă excelentă, el învingînd 
— printre alții — pe Jan 
Kodes și Roy Emerson.

Proba de simplu femei a 
revenit surprinzător tenisma- 
nei vest-germane Helga Nies- 
sen, învingătoare cu 1—6, 
6—4, 6—2 în fața american
cei Rosemary Casals.

Un nou turneu „open ‘ de tenis
LONDRA, 18 — Elita te

nisului se află reunită acum 
în capitala Angliei, unde a

Hocheistii români 
și-au început turneul 

in Danemarca
Pe stadionul de iarnă din 

Copenhaga s-a desfășurat a- 
seară partida dintre selecțio
natele de hochei ale României 
și Danemarcei. La ora închi
derii ediției, mai rămăseseră 
de jucat puține minute și re
prezentativa țării noastre con
ducea cu 7—3 (2—1, 4—1, 
1—1) prin golurile marcate 
de Biro. I. Szabo, Florescu, 
Bașa, Fodorea, Gheorghiu și 
Calamar. Vom reveni cu a- 
mănunte.

început desfășurarea 
mare turneu 
„open", găzduit 
sălii sporturilor 
bley.

în primul tur 
cel mai 
fost cel opunînd pe olande
zul Tom Okker și prima ra
chetă britanică Mark Cox. 
Primul a ciștigat, după emo
ții, cu 6—2, 
Un rezultat 
fost obținut 
S.U.A., Stan 
eliminat pe 
Cliff Drysdale : 3—6, 6—3,
6—4. Alte rezultate : Clifton 
(Anglia) — T. Ulrich (Da
nemarca) 7—9, 6—3, 6—4 ;
Davidson (Australia) — Pa- 
sarell (S.U.A.) 6—4. 6—1 ;
Stilwell (Anglia) — Moore 
(R.S.A.) 6—2, 6—2 ; Plotz
(R.F.G.) — Curtis (Anglia)
6—1, 6—2.

unui 
internațional 

sub cupola 
la Wem-de

al
echilibrat

întrecerii, 
meci a

19—21 (!), 6—4. 
remarcabil a 

de campionul 
Smith, care i-a 

sud-afcicanul 
3—6,

40368


