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• Joi — relansarea campionatului de fotbal, miine... • Etapa

revanșelor ? • Citeva anticipații

Am intrat, aproape fără să 
ne dăm 
stagiunii 
cerii de pe prima scenă fot
balistică 
natul diviziei A.

Un final dominat, se pare, 
de apropierea primei ediții 
a... scadențelor, judecind după 
abandonul elementelor de 
efect (gratuit) din recuzita

seama, în finalul 
de toamnă a între-

a țării — campio-

tuturor echipelor, care luptă 
cu dinții strînși (a nu se în
țelege neapărat nesportiv, 
deși pe ici-pe colo...) pentru 
punctul sau punctele aducă
toare de... căldură la iarnă. 

Intervalul de numai două 
zile între etapele a XII-a și 
a XlII-a, pe care impropriu 
și neabil ar fi să-l folosim 
pentru concluzii grăbite, oîe-

ră, totuși, o punte (de timp) 
în stare să suporte citeva 
reflecții înaintea ..momentu
lui 13“ al
tru.

Printre
— așa ni

campionatului nos-
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' Xxtac dinamovist la poarta Rapidului. La lupta pentru balon 

participă Lupescu și Dumitru, cei doi jucători ai feroviarilor 
care au înscris cele două goluri ale victoriei

puținele ei virtuți 
s-a părut etapa a 

XII-a. destul de cenușie — 
ziua de joi ne-a oferit o re
lansare a campionatului, gra
ție Rapidului, învingătoare 
la pas (cu două lungimi care, 
după părerea martorilor ocu
lari, puteau fi dublate!) a 
puternicei echipe dinamo- 
viste, care (de regulă) toc
mai atunci cînd se simte (și 
se crede) mai puternică, su
feră k.o.-uri spectaculoase. Să 
nu-i plîngem, însă, pe dina- 
moviști pentru că Dinu, Lu- 
cescu, Dumitrache, Nunweil- 
ler VI, Deleanu, Ghergheli 
și chiar... Coman știu să se 
ia în seHos după ce primesc 
cite o usturătoare (și din 
cînd în cînd binevenită), co
recție...

Nu prea sînt de invidiat 
ceferiștii clujeni, care vin 
mîine la întîlnirea cu băieții 
lui Nicușor în aceste clipe de 
supărare...

O curiozitate face ca re-

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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Dan Grecu, ciștigător al titlului de campion al tării la juniori, se va afla azi, 
în meciul cu Elveția, in fruntea echipei României

Foto: AUREL NEACU

Campionatele naționale de șah
MASCULIN: replica marelui maestru!

s-a înfu- 
reamintit 

din finala
Florin Gheorghiu 

riat vineri și le-a 
adversarilor săi 
campionatului național de șah 
că este (deocamdată) singurul 
mare maestru al României. Ia- 
tă-1, așadar, reușind un tur de 
forță, probabil, unic : trei 
puncte intr-o singură zi ! Di
mineață, Florin a cules primul 
succes, Drimer cedînd fără joc 
întrerupta din runda a 7-a. 
Apoi, el l-a învins într.-o ex
celentă partidă de concepție 
pe Serbări Neamțu, consumind, 
astfel, amînata din runda a 
6-a. Iar după-amiază, cu ne
grele,, a mai înscris o victorie 
la Vasile Georgescu, care s-a 
aventurat într-un atac hazardat 
și prematur, lipsit de sprijin 
și temelie, preferind — totuși
— să piardă eroic, ca un ostas 
curajos.

N-a fost rea ziua de vineri 
nici pentru doctorul Troianescu 
care i-a învins dimineața pe 
Ungureanu și Varabiescu. iar 
după-amiază a remizat cu Dri
mer.

Ciocâltea a asediat cu vio
lentă poziția apărată de Bon
doc, a cîștigat două calități, și 
va obține — indiscutabil 
victoria după întrerupere.

Scurtă a fost domnia 
fruntea clasamentului a lui 
liu Szabo. Vineri, liderul 
aflat la un pas de înfrîngere 
înaintea lui Sorin Segal, sal- 
vîndu-se in extremis cu o re
miză. Și tot scurtă revenirea 
lui Stancîu, învins aseară, fără 
drept de apel, dc Ungureanu.

Remize în partidele Reicher
— Partoș, Mititelu — Voicu
lescu și Neamțu — Fischer. 
Ghițescu a întrerupt în poziție 
egală cu Varabiescu.

în clasament- conduce acum

FEMININ: se anunță

Și în runda a 9-a favori
tele finalei campionatului na
țional feminin au cîștigat 
ceea ce trebuiau să cîștige : 
Pogorevici a învins-o cu ne
grele pe Bogdan, iar Baum- 
starck a imitat-o în partida 
sa cu Miroslava. întîlnirile 
Makai—Gogîlea și Teodores- 
cu—Nicolau au fost remize.

Astfel. în clasament con
tinuă să conducă «Margareta 
Teodore^cu cu 7 puncte din 
9 posibile, urmată de Ger
trude Baumstarck cu 6*/2, 
Veturia Simu 51/» (2), Alexan
dra Nicolau, Suzana Makai și 
Maria Pogorevici cu 5'/2. Ele
onora Gogîlea 4‘/2 (1).

Dar, de fapt, finala abia 
începe, pentru că ultimele 
cinci runde programează par
tidele hotărîtoare ale compe
tiției. Fruntașa clasamentului, 
Margareta Teodorescu, are de 
jucat cu Pogorevici, Simu și 
Gogîlea, Nicolau o va întîlni 
pe Baumstarck, Simu pe Ma
kai și la capătul acestor 
dispute vom cunoaște învingă- 
toarea.
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GIMNAȘTII JUNIORI ÎN CONFRUNTĂRI' 

INTERNAȚIONALE
Astăzi și mîine. echipele 

reprezentative de gimnas
tică (juniori) ale Româ
niei susțin importante exa
mene internaționale.

Sala Rloreasca din Ca
pitală (azi de la ora 17) 
va găzdui întîlnirea din
tre selecționatele de ju
niori ale României și El
veției. Antrenorul Mircea 
Bădulescu, pe bara com
portării 
niori - la 
mișoara, 
formația 
nia : Dan Grecu, proaspă-

gimnaștilor ju- 
finala de la Tî- 
a stabilit deja 

pe care o va ali-

tul campion național, Con
stantin Petrescu, Radu 
Branea. Nicolae Oprescu. 
Dan Sabău și Nicolae 
Achim. Gimnaștii oaspeți, 
sosiți de vineri după-amia- 
ză în Capitală, au depla
sat următorul ,7", din 
care urmează a fi alcă
tuită formația definitivă : 
Michele Arnaboldi, Ro
bert Bretscher. Philippe 
Caille. Renato Giess. Bern- 
hard Locher, Gerard Nuss- 
baumer, Armin Vock (an
trenor Marcel Adatte).

Reprezentativa de ju-

1 
| 

nioare va evolua, în ora- • 
șui Frydes Mistek, în com
pania echipei selecționate 
a Cehoslovaciei. în vede
rea acestei confruntări au 
plecat ieri spre Praga 
gimnastele : Felicia Dor- 
nea, Mariana Gheciov, 
Ștefania Bacoș. Georgeta 
Dosiceanu, Maria Stoica, 
Maria Constantinescu, Ma
riana Mocanu. Luni seara, 
cele două echipe vor pre
zenta exerciții demonstra
tive în fața spectatorilor 
praghezi.

I
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Florin Gheorghiu cu 6”< p și 
o partidă întreruptă, urmat de 
Szabo G'/s, Ghițescu 5V» (1), Mi
titeii! 5'/>, Voiculescu 5, Cio
cănea 4*/« (2), Partoș 4'A (1), 
Troianescu și Ungureanu 4’4.

Astăzi, de la ora 15, se joa
că partidele rundei a 10-a.

START IN EDIȚIA JUBILIARĂ 
A „TROFEULUI CARPAȚI" LA HANDBAL 
• Cele 8 echipe au sosit la Timișoara • în prima zi, două meciuri de mare

atractivitate: Danemarca-Ungaria și România A-Franța
TIMIȘOARA. 21 (prin te

lefon dc la trimișii națlri). 
Orașul de pe Bega a deve
nit, de vineri, un veritabil 
cartier general al hand
balului european. Din zori 
au început să sosească — 
cu trenul, cu avionul sau 
cu autocarul — oaspeții edi
ției jubiliare, a X-a. a „Tro
feului Carpați", veritabiiă 
avanpremieră a campiona
tului mondial ce se va des
fășura în februarie-martie 
în Franța. Primii care au 
semnat actul de prezență 
au fost handbaliștii polo
nezi. urmați... Ia mică dis-

tanțâ de cei iugoslavi. Cele 
două formații oaspe. îm
preună cu reprezentativele 
A și B ale României, au 
făcut, ia cu. sui dapâ-amre- 
zii antrenamente lejere fc 
eleganta Sală a sporturilor 
din Timișoara care, ince- 
pind de simbătă. va găzrini 
întrecerile.

După-amiază. pe aero
portul din Arad au sosit 
echipele nord: re. selecțlaca- 
tele Suediei și Danemarcr ;. 
însoțite de na masiv grup 
de turiști, precum și de 
numeroși ziariști. rad» și 
telereportert Spre sea:

a®

rației: Comei Oțelea, Mir
cea Costacbe II, Gbeorghe 
Gruia. Cezar N'ica, 
gibe Goran. Comei 
pentru peste 25 de 
insigna de argint : 
Samungi, Cristian 
Gr.eorghe Lieu. Titus Mol
dovan. Alexandru Dincă, 
Gabriel Chitit. Ioan Popes
cu. Roland Guneș, Mihai 
Marinescu ; pentru mal pu
țin

Ghsor- 
Penu ; 
jocuri, 

Valeriu 
Ga tu.

de 25 de jocuri, insigna
Călin ANTONESCU 
Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)
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u c dală s-a întîmplat ca, 
intrînd inopinat la o orâ de 
educație fizică, indiferent de 
nivelul la care se desfășoară 
ea : curs elementar, mediu sau 
universitar — să nu surprinzi

un număr apreciabil de cursanti (de 
regulă, un sfert din efectivul clasei sau 
cl grupei X) ocupînd, pasiv, banca re
zervelor, în virtutea unei scutiri medi
cale eliberată pentru o oră sau pentru 
o anume perioadă de timp, sau ca ur
mare a unei învoiri acordată ad-hoc 
de spiritul generos al profesorului res
pectiv.

Fenomenul motivărilor temporale, în
grijorător prin proporțiile căpăta'e, nu 
constituie însă singura barieră care 
distanțează tineretul studios de sport, 
lui adăugîndu-i-se un complementar ai 
său, mult mai complex și mai grav s 
scutirile totale de frecvență de la orele 
de educație fizică. Volumul acestui gen 
de „indulgențe* — după cum relatează 
diferiți observatori — a crescut (I) șî 
continuă să crească astfel că, un even
tual sondaj realizat într-un anume mo
ment, în toate punctele din țară, ar 
oferi un bilanț alarmant prin minusurile 
sale, ar descoperi un perimetru deose
bit de vast și trist de elemente care 
recuză conștient binefacerile sportului.

Semnificativ în acest sens este ra
portul primit recent de la coresponden
tul nostru din Galați care, investigînd 
un asemenea aspect la nivelul liceelor 
din oraș, a identificat, pentru anul șco
lar 1968/1969, 1500 de liceeni solici- 
tanți de scutiri totale, dintre care un 
număr de 960 a și primit aviz favorabil. 
Bineînțeles, acești elevi care au întors, 
anul trecut, sportului spatele, au repetai 
acum solicitarea (și mulți, în virtutea 
antecedentelor, au și primit-o), după 
cum o vor repeta și anii viitori...

Și, astfel, an după an, recidiva se 
transmite pînă la nivelul universității 
așa că, surprinderea legată de procen
tajul ridicat de studenți-scutiti de sport 
nu trebuie nicidecum să mai apară, 
ea fiind o derivată organică a de
prinderilor primare.

La obținerea unor atari .,clemențe* — 
scutirile totale de sport — motivele 
invocate sînt, de regulă, afecțiunile or
ganice (multe ireale) pe care medicii 
nu se grăbesc a le cerceta în profun- 
zime acordînd, după controo'e de su
prafață, scutiri pe ani întregi. Adevă
ratele motive trăiesc, însă, dincolo de 
închipuitele afecțiuni ele numindu-se s 
„smulgerea unei felii de tirr.p pentru 
acoperirea unor lacune la materia X“, 
.febra părinților după mediile mari ale 
odraslelor care, străine de elementele 
primare ale sportului, nu vor putea 
obține la acea materie un maximum 
afeciîndu-și astfel totalul*, .culanța me
dicilor care-și pun cu generozitate pa
rafa pe niște scutiri de... sănătate".

întrebarea „de unde această nonșa
lanță — în unele cazuri chiar ostili
tate — a tineretului față de sport* a 
fost lansată în N cazuri majoritatea 
răspunsurilor convergînd spre palida 
conștiință sportivă a tineretului nostru, 
generată la rindul ei de lipsa unei 
instrueții sistematice și susținute în spi
ritul sportului.

lată pentru ce obligativitatea intro
ducerii acestei discipline la bacalcureat 
apare ca o necesitate stringentă, eq 
fiind singura măsură capabilă să sto
peze un minus care amenință să se 
accentueze. Instruit, astfel, de 
din licee sau < 
tară — î , ..  ,
ajuns în anii de boltă ai școlii 
versitatea — va rămîne fidel _____
prieten, nu în virtutea unei obligativi
tăți, ci în raport direct cu convinge
rile sale.

Pînă cînd măsurile vor căpăta apli
cativitate, nu trebuie să sacrificăm, însă, 
o generație care, mai tîrziu, în refu* 
lăriTe ei, va condamna aceste ieftine 
gratulații acordate tinereții lor, pe lista 
celor proscriși sentimental fiind men
ționați, printre primii, acei medici care 
au exclus tinerii din arenele sănătății 
si ale bunei dispoziții, împărțind cu 
larghețe SCUTIRI DE... SÂNATATE.

barieră care
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u- TIMIȘOARA-SWIFT ROERMOND,
UN JOC INTERESANT I

IN LA HANDBAL Ifl

titlul I
I
I
IDavidov —

Nușn MUȘCELEANUIARCAN 
principal

PETRE 
coresp.

istruit, astfel, de ios — 
chiar din școala elemen- 

în spiritul sportului, tînărul, 
— uni- 
acestuiC.C.E."

Valeria CHIOSE

I
I

%

CUTEZĂTORII" IN FAJA
UNUI EXAMEN CU TOTUL INEDIT • ••

impozante

de

ex- 
sti- 
fj-

Și

cele mal 
latului pionierilor 
cuprinde rodul căuțârilor 
loase. entuziaste ale unui 
de 45 de echipaje din 23 
dețe, reprezdntir.d toate

Organizatorii activităților „cra
vatele roșii" ne-au obișnuit cu 
inițiative dintre cele mai Inte
resante. Ultima dintre ele — o 
expoziție a expedițiilor pionierești 
ale „Cutezătorilor".

In vacanta mare pionierii Iu
bitori al turismului au colindat 
cu rucsacul in spate o varietate 
de trasee mai apropiate sau 
mai depărtate de propriile lor 
localități. Expedițiile „Cutezători
lor", tradiționale de altfel, și-au 
propus să reprezinte o pledoarie 
cit mai directă — și mai con
vingătoare — pentru turism, mai 
exact pentru drumeții cu cazare 
în corturi, deci cu popas peste 
noapte. Paralel, prin asemenea 
acțiuni pionierii au avut posibi
litatea să cerceteze multilateral — 
geografic, geologic, botanic, etno
grafic etc. — -zonele vizitate, de 
regulă cu altitudini de peste 
500 de metri. In fine, în contextul 
unor astfel de expediții, pionieri
lor li s-a oferit prilejul .să înve
țe cum să se... autogospodăreas- 
că.

Bilanțul acestor expediții pio
nierești ale „Cutezătorilor" este 
prezentat, în esență, acum,- la 
expoziția de care am amintit și 
care face obiectul rîndurilor de 
față...

Expoziția, găzduită de una din

săli ale Pa- 
din Capitală. 

“ “ migă- 
număr 
de ju- 

_________ _________ zonele 
de relief ale țării. 45 de echipaje 
care au adus la București tot 
ce au crezut a fi mal reprezen
tativ din „piesele" lntilnite șl cu
lese din traseele lor, pornind de 
la roci, plante și semințe de 
flori, ciubăre, linguri și termi- 
nind cu imprimări folclorice. Este 
o „recoltă" de o originalitate Im
presionantă, care cuprinde nu 
mal puțin de 1 500 de * expo
nate.

Deschisă plnă la 15 decembrie, 
expoziția de la Palatul pionierilor 
se va încheia cu o festivitate nu 
mai puțin interesantă, cu care 
prilej vor fi premiate echipaje
le fruntașe. O comisie 
alcătuită dintr-o serie de 
s.onalități ale vieții noastre 
turale va decerna o serie 
trofee, și ele purtind r 
originalității. Iată-le : 
dacic" — pentru cea mai 
țioasă descoperire istorică ; 
seta de cristal'"

— expediției cu cd mai bun 
rit gospodăresc: .Sfinxul 
patic" — răsplata expediției 
cei mai bine întocmit itini 
„Cutezătorii" care vor re; 
punctajul maxim vor primi 
pe deasupra — și .Buscla 
aur". .

Iată, așadar, o inițiativă 
trem de prețioasă, menită să 
muleze continuu activitatea 
ristică in rindu! pionierilor 
școlarilor, să formeze adepți cre
dincioși al drumeției pe cărări 
de munte. O inițiativă pentru 
care Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor și revista 
„Cutezătorii" merită sincere și 
călduroase aprecieri !

Tiberiu ST AMA

»
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specială, 
per- 
cul- 

de 
pecetea 
„Scutul 

i pre- 
; „Ca- 

___ ___ _______ — celei mal fru
moase colecții de roci : „Cortul de 
mătase" — echipajului care a 
manifestat cea mai perfectă o- 
mogenltate ; ^Termosul de argint"

TIMIȘOARA. 21 (prin te- 
leIOD).xin cadrul ' " 
lai handbalistic 
nâ. fncepind de 
orașul nostru, 
retur din ediția 
a .C.C.E.- la fete 
ptetează atractivul 
gram oferit iubitorilor 
cestul sport. Deși în 
partidă, disputată la 
mond. Universitatea 
șoara a Învins pe 
pioana Olandei. Swift, cu 
13—S, jocul retur, progra
mat pentru duminică. la 
ora 11 in Sala sporturilor, 
se anunță interesant, mai 
ales pentru că. deși a cu-

festivalu- 
ce domi- 

simbătă, 
partida 

1969—1970 
corn- 
pro- 

a- 
prima 
Roer- 
Timi- 
cam-

cerit de patru ori 
de campioană națională, 
Universitatea apare pentru 
prima dată In fața inimo
șilor ei susținători intr-o 
competiție continentală, fia 
prima ei participare (1966— 
1967) a susținut jocul la 
Cluj, fiind eliminată In 
semifinale tie Jalgiris Kau
nas, cîștigătoatea „C C.E." 
din acel an.

întrecerea va fi condusă 
de cuplul bulgar 
Barbarov.

I 
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„CUPA FLACARA IA MARȘ
Tn organizarea Consiliului de educație fizică și sport din sectorul 1, duminică 

de la ora 9,30, pe stadionul Tineretului se vor desfășura întrecerile din cadrul 
competiției de marș „Cupa Flacăra", la care vor participa sportivi din cluburile 
Rapid, Metalul, Dinamo, Steaua, Școala sportivă nr. 1.

tului — iată una din frumoasele 
initiative ale clubului Dunărea din 
Galati. Sub atenta îndrumare a unor 
instructori competenfi, copii in cirstă 
de 4—6 ani primesc botezul apei din 
piscină, deprimînd mișcările elemen

tare de a pluti asupra ei
Fotei G. SATMARI
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PE CINE CONTAM LA CROSUL BALCANIC
SI LA» ALTE COMPETIȚII?
I^a ultima com

petiție oficială a 
anului 1959 — cam
pionatele de cros, 
s-a înregistrat un 
record în ceea ce 
privește numărul 
participanților. Din 
de vedere trebuie 

ne bucurăm ținînd 
ales că, de ani de

acest punct 
desigur să 
seama, mai 
zile, stăm destul de slab cu pro
bele de semifond și fond, atît 
ca număr de participanțl cit 
mai ales ca valoare a perfor
mantelor.

In acest an am avut cîteva 
surprize plăcute oferite de ti- 
năra Viorica JItaru din Trestieni 
jud. Prahova, care a ciștigat 
proba de 1 000 m junioare mici, 
de echipa Liceului din Govora 
jud. Vilcea sau de echipa șc. sp. 
Focșani clasată pe locul III la 
categoria juniori II. De aseme
nea, merită a fi 
comportarea bună 
Centrului atletic 1 
tieni. Oltul Vatra 
trul de atletism al 
sp. Satu Mare etc.

tn 
s-au 
buie 
unor 
colta 
Ialomița, _ . _
șani, Liceul I Măcin, Liceul pe
dagogic Birlad, știința Găești, 
Metalul Tirgoviște, Liceul 1 Vas
lui, Constructorul Ci. Moldove
nesc, Șc. sp. Miercurea Ciuc, 
Lumina Rădăuți etc, care apar 
pentru prima dată în clasamen
tul unei competiții cu caracter 
național.

O altă remarcă care se cere 
subliniată este și aceea că din 
cei 925 participant! doar 16 au 
abandonat ! Indiscutabil gradul 
de pregătire al participanților a 
fost superior față de trecut cind 
numărul abandonaților era de 
ordinul zecilor iar traseele cu 
mult mai ușoare decît cel din 
acest an.

Formații anonime ca cea a 
Liceului Govora la categ. ju
nioare II — campioană repu
blicană — sau a Centrului de atle
tism Viforul Trestieni, locul III 
la aceeași categorie s-au clasat 
înaintea echipelor de juniori din 
cluburi cu renume între care Di
namo București (locul 19) sau 
Steaua Buc. (Jocul 20) unde ac
tivează ca antrenori Florica Oțel- 
Safta, fostă campioană balcanică 
la cros șl, respectiv, Constantin 
Aloanei — unul dintre cei mai 
buni crosiști tn perioada anilor 
1953—1958.

O altâ remarcă este aceea că 
Liceul din Găești a venit cu

' la juniori I, se- 
~ Textila Boto-

menii mată 
echipelor 

Viforul Tres- 
Dornei, Cen- 

1 armatei, Șc.

echipe care 
fruntașe tre-

afara acestor 
clasat printre 
să mai subliniem evoluția 
noi centre atletice ca : Re- 
— Movila Miresei din jud.

Liceul agricol Ptăgă-

șani .la junioare și juniori mici 
și mari, în timp ce cluburi ca 
Progresul și ConstiJUetorui Bucu
rești, cu bugete însemnate și cy 
cite 4—5 antrenori, nu apar de 
loc în clasamentul celor 7 probe, 
iar Rapid București care avea 
în anii trecuți echipe complete 
la toate categoriile apare acum 
de abia pe locul 4 la juniori I 
în urma formației centrului Atle
tul Craiova înființat in 1968 »

Ce au de spus la toate acestea 
antrenorii, conducerile secțiilor 
și ale cluburilor acestor mari 
unități ale sportului nostru de 
performanță ?

I Dar mai este și un alt aspect : 
este oare bine să ne creăm o 
„glorie" și o atmosferă «ie auto- 
mulțumire prezentînd echipe fără 
nici o perspectivă ? Iată de pil
dă, am revăzut-o în cursă pe 
Elisabeta Teodorof, care a aban
donat de 3 ani sportul ae per
formanță sau pe Georgeta Mo- 
raru, născută în 1941 1

Acestea sînt speranțele noastre 
pentru Crosul Balcanic din 1970 ?

Faptul că la categoria tineret 
nu au fost decît 55 de partici
pant! (mai mulți ca in anii trecuți) 
nu ne poate satisface, mai ales 
că exceptindu-i pe primii 5—ș 
atleți care au venit mai grupați, 
restul — fără nici o valoare — 
au contat în această cursă doar 
ca persoane fizice !

La seniori au fost doar 5 echi
pe, iar în ceea ce privește va
loarea și aici, în afara primilor 
“ ’ au venit la diferențe de

minutelor, fiind ajunși
3, restul 
ordinul

18 ANI IN

echipe complete 
nioare, junioare i.

în anul ce vine calendarul 
competițiilor atletice interna
ționale va cuprinde și două 
importante acțiuni rezervate ju
niorilor. Este vorba de ediția 
inaugurală a campionatelor eu
ropene programată la Paris, la 
12—13 septembrie și de debu
tul oficial al unei competiții 
similare, organizată la nivel 
balcanic (Atena, 25—26 iulie).

Pentru ambele concursuri s-a 
stabilit ca limita de virstă a 
participanților să fie anul 1951 
pentru băieți și 1952 pentru 
fete, ceea ce, mai ales in ca
zul fetelor, impune o serie de 
măsuri speciale raportate Ia 
selecționarea loturilor respec
tive. Pină aici, poate, nimic 
nou ; căci și pină acum partici
parea fetelor la cele trei «dițu

ORA BILANȚULUI 
A PERSPECTIVEI

tradi- 
ani în

bună
doi 
de atletism 
mîine pînă

Continuînd o 
tie începută cu 
urmă, Federația 
își reunește de 
miercuri, la Snagov, cadrele 
de elită într-un amplu coloc
viu profesional.

Se vor dezbate, de bună 
seamă, cu acest prilej ceea 
ce a făcut atletismul româ
nesc în 1969, dar — mai ales 
— ceea ce n-a făcut și ceea 
ce trebuie să facă.

Pe agenda lucrărilor figu
rează o ordine de zi amplă 
și judicios alcătuită :

• Bugetul federației, 
altele.

Participarea largă, spiritul 
înnoitor, ideile generoase ca- 
re-i animă pe toți cei care 
s-au decis să-și consacre 
munca destinelor atletismu
lui românesc promit un 
schimb fructuos de experien
ță și de opinii, menit să tra
seze noi căi de progres aces
tei ramuri sportive.

Succes deplin colocviului 1

Și

• Calendarul competițional 
al anului 1970 ;

• Stabilirea ioturilor re
prezentative și dezbaterea 
pianului lor de pregătire ;

• Normele de selecție 
Iot, normele de participare 
marile întreceri, inclusiv 
campionatele europene de 
Paris ;

SUSPENDĂRI

Ca urmare a a- 
baterilor săvîrșite ' 
de unii 
Colegiul 
de arbitri a dic
tat următoarele 
sancțiuni :

• E. Jagrolici (Timișoara), 
S. Gheorghiță (București) — 
se suspendă pe timp de șase 
etape pentru erori grave în 
întocmirea foii de arbitraj ;
• Mircea Popescu și FI. An- 

ghelescu (București) — se sus
pendă patru etape pentru ne- 
respectarea atribuțiilor regu
lamentare de verificare a evo
luției scorului în foaia de ar
bitraj ;

• Mihai Popescu (Bucu
rești) se suspendă patru etape 
pentru neprezentări repetate 
la jocurile la care a fost pro
gramat ;

• C. Stanemlr, N. Subțiri
că (Tulcea), Gh. Sava (Oțelul 
roșu). Th. Szilaghi (Petroșani). 
Z^.Jianu (Reșița), M. Teleleu 
(Cîmpulung Muscel). V. Bui- 
dan (Bistrița), M. Luțescu (Satu 
Mare), V. Dobre (Craiova) — 
se suspendă două etape pentru 
neprezentare la jocurile la 
care au fost programați ;

® M. Cuțui, Gh. Petrea, C. 
Trandafir, Gh. Tănase (Bîrlad) 
— se suspendă două etape 
pentru neprezentări la jocuri 
și schimbare de delegări fără 
asentimentul F.R.V.;

• V. Tilcă, C. Bucuf (Cra
iova), I. Vlad (Oțelul roșu) — 
observație pentru netrimiterea 
foilor de arbitraj în termen 
de 24 de ore.

ANTRENORII

cu cite 1 tur sau chiar 2. Se pune 
Întrebarea cu ce atleți ne vom 
prezenta la crosul Balcanic; ți- 
nlnu seama că echipa va fi for
mată din 6 concurenți !

Toate aceste aspecte, și încă 
multe 
trebui 
serios 
gov.

în linii mari campionatul de 
cros ne-a arătat că avem ele
mente foarte talentate, dar ne- 
fiind urmărite eu atenție și pre
gătite ca atare mulți tineri se 
pierd descurajîndu-se poate și 
pentru faptul că antrenorii um
blă mai mult după „vedete", ui- 
tind — sp pare — adevărul că 
in semifond și fond trebuie să 
treacâ ani ca cineva sâ devină 
un mare campion.

Trebuie deci să muncim mai 
mult, să fim mai răbdători, să 
facem sacrificii. Acesta este se
cretul celor care au obținut re
zultate de valoare.

De aceea, acum, in pragul pre
gătirilor care vor începe la 1 de
cembrie pentru 1970. facem un 
apel la toți profesorii de educa
ție fizică. Ia antrenori și la in
structorii voluntari care se ocu
pă de pregătirea atleților ca să 
depună toate strădaniile pentru 
ca anul următor să constituie 
un reviriment al atletismului 
nostru.

prof. Victor FIREA 
secretar general al

F. R. Atletism

la Hanovra, în 
a „Prietenilor

ZI -GREA: ZI -BUNA
altele considerăm că vor 
să fie dezbătute foarte 

la consfătuirea de la Sna

LOC DE 19!
ale Criteriului european al ju
niorilor s-a făcut, tot așa, di
ferențiat. Noutatea apare insâ 
in momentul in care mai mul
te federații naționale și-au pro
pus să revizuiască propriile re
gulamente de desfășurare a 
competițiilor interne și și-au 
arătat intenția să organizeze 
meciurile internaționale după 
sistemul „europenelor”, adică 
junioarele mai mici cu un an 
decît băieții. De aceea, mai 
mult ca sigur, nu peste multă 
vreme. în majoritatea țărilor 
de pe continent, ca să nu spu
nem în toate, virstă junioare
lor va fi diferențială de cea 
a juniorilor. Este firesc să 
fie așa din moment ce o f3tă 
la 19 ani este mai bine dezvol
tată, din toate punctele de ve
dere. decît un băiat de aceeași 
virstă.

Avind în vedere această si
tuație propunem F.R.A. să stu
dieze modificarea de la 19 ia 
18 ani a limitei maxime de 
virstă pentru junioarele noas
tre, modificare care să fie apli
cată ia toate competijiile re
publicane și in orice caz Ia 
alcătuirea lotului național de 
junioare.

Propunem. de asemenea, 
F.R.A.. să modifice regulamen
tul in ceea ce privește probele 
de concurs deoarece, după cum 
se știe, in programul „europe
nelor" — competiția supremă 
a juniorilor — a fost introdusă 
de exemplu, cursa de 2 000 m 
obstacole in locul celei de 
1 500 m obtt. etc.

Ne găseam 
cocheta vilă 
naturii" ce fusese pusă la dis
poziția delegației noastre, cînd, 
la o oră după încheierea par
tidei dintre reprezentativele 
R. F. a Germaniei și Româ
niei, Bucureștiul ne suna pen
tru a afla rezultatul și amă
nunte despre meci. Și totuși 
convorbirea noastră a înce
put... în sens invers, noi fiind 
primii care am întrebat.

— Ce a făcut „B“-ul cu 
francezii ?... Era o întrebare 
care ne frămîntase mereu, iar 
undeva în sufletul nostru, 
simțeam o teamă ce ne chi
nuia. Ne chinuia pentru că 
nu puteam uita ce fel de 
„B“ formaseră francezii pen
tru întîlnirea de la Bucu 
rești.

— Am pierdut cu 18—12, 
dar au jucat bine, reușind 
chiar să conducă : 3—0, 6—0, 
6—3, 9—3, 9—8, a fost răs
punsul liniștitor și chiar ne
așteptat.

Orice cunoscător al rug- 
byului știa ce înseamnă sS 
alcătuiești un al doilea eșalon 
capabil să facă față unui „B" 
al Franței aproape la fel de 
puternic ca și „A“-ul, in timp 
ce prima noastră reprezenta
tivă. fără nici o modificare 
de formație, era angajată în- 
tr-o altă întîlnire internațio 
nală.

Dar iată că, chiar dacă a 
pierdut acest meci, rugbyul 
nostru a trecut cu succes so 
verul examen la care a fost 
supus. Am putea deci socoîl 
ziua de 9 noiembrie 1969 ca 
zi a obținerii certificatului de 
maturitate pentru rugbyul 
nostru.

Maturitate — Justificată in 
primul rînd prin maniera in 
care s-a abordat acest exa
men. în timp ce Franța for
ma un „B“ cu nume a căror 
rezonanță s-a făcut simțită pe 
multe stadioane ale continen-1 
telor cu rugby, noi alcătuiam • 
o echipă în care perspectiva 
a constituit obiectivul prin
cipal. Doar unul din cei 13. 
Mateescu, jucase și știa deci 
ce înseamnă un meci cu o 
națională franceză 1

Un alt argument 
dează 
darea 
ritate 
„B“-ul 
marcheze 9 din cele 12 punc
te înscrise „secunzilor" Fran • 
ței. Cele două Încercări șl 
drop-goalul au Încheiat fe
ricit bunele acțiuni de atac 
ce le-au precedat, făcînd ast
fel imposibile comentariile ce 
scădeau din valoarea bune
lor rezultate ce le obțineam 
in fața rugbyului francez.

Sâ acordăm deci bineme
ritatele felicitări celui de al 
doilea eșalon al rugbyului 
nostru cere s-a comportat 
onorabil în fața admirabililor 
francezi.

Sîntem datori, acum, cu ci- 
teva precizări asupra primei 
noastre reprezentative care în 
aceeași zi își disputa întîl
nirea amicală, devenită tradi
țională, cu reprezentativa 
R. F. a Germaniei. Rezultatul 
de 6—3 în favoarea naționa
lei noastre nu reprezintă in 
nici un caz doar o minină 
diferență valorică dintre rug
byul celor două țări, cum s-ar 
putea crede la prima vedere. 
Condițiile total neprielnice

ce ple- 
favorabil pentru acor- 
certificatului de matu ■ 
ar fi modul în care 

nostru a reușit sâ

pentru rugby — ploaie, frig, 
arbitraj ce a. permis jocul ob
structionist, distructiv, prac
ticat cu preferință de adver
sarii noștri — iată adevăra
tele cauze ale scorului strîns 
înregistrat în această partidă, 
în care problema învingăto
rului nu a fost niciodată 
pusă la îndoială.

Tn cel de-al doilea meci, 
susținut la Diisseldorf de na
ționala noastră în compania 
unei selecționate militare bri
tanice, rugbyul și-a făcut în 
permanență simțită prezența, 
atît în timp cît și în spațiu. 
Intr-adevăr, din primul și 
pină în ultimul minut de joc, 
de la un but la altul, acțiu
nile ofensive au fost prefe
rate de către ambele echipe 
celor distructive, generîndu-se 
astfel adevăratul rugby, care 
a satisfăcut deopotrivă spec
tatorii și jucătorii. Scorul 
înregistrat (31—3), favorabil 
rugbyștilor noștri la o dife
rență categorică, vine să se 
adauge argumentelor ce justi
ficau acel 6—3 realizat în 
fața rugbyștilor vest-germani. 
Aceasta pentru că aceeași se
lecționată militară britanică 
învinsese cu numai două sqjp- 
tămîni înainte reprezentativa 
Cehoslovaciei cu 14—6, aceas
ta din urmă autoare a unei 
surprinzătoare victorii în de
plasare asupra „X V“-lui R. F. 
a Germaniei.

Deci, contactul „indirect" 
cu rugbyul insular a consti
tuit pentru noi un succes, dar 
poate și o recomandare pen
tru un viitor mai bogat în 
astfel de întîlniri.

BASCHET : Sala Giu- 
lești, dc Ia ora 16,30 : 
Politehnica II — Rapid 
II (f B), Politehnica — 
A.S. Cluj (f A), Rapid 
— Progresul (f A) ; 
sala Dinamo, de Ia ora 
16,30 : Universitatea — 
Rapid Buzău (m B), 
Academia Militară — 
Progresul (m B), I.E.F.S. 
II — Arhitectura (f B).

VOLEI : Sala Pro
gresul, de la ora 16 : 
Spartac — U.T.A. și 
Viitorul — Flacăra ro
șie (f B).

POPICE : Arena Glo
ria (clubul uzinelor 
„Republica"), de la ora 
16 : Gloria — Voința 
București (f. A).

GIMNASTICĂ :
Floreasca, de Ia 
17 : ROMÂNIA - 
VEȚI A (j).

MIINE

Paul CIOBĂNEL

Campionatul național de

Lupta pentru primele locuri 
in campionatul național se 
complică cu fiecare rundă. In 
absența unui jucător de supra- 
ciasă, care să marcheze o su
perioritate netă asupra celor
lalți, un grup de jucători se 
străduiesc să se distanțeze de 
pluton, urmind ca lupta pentru 
titlu să se desfășoare intre ei, 
la sprintul final. Deocamdată, 
marcind a patra victorie con
secutivă. in runda a 8-a. Ju- 
liu Szabo a trecut in fruntea 
clasamentului, cu scorul exce
lent de 6 puncte (To*,). Adver
sarul său. Dan Bondoc, a în
cercat să amelioreze varianta 
jucată in runda precedentă in 
partida Georgescu — Szabo. 
Este adevărat-că el a obținut

MULTE DEMERSURI Șl NICI UN REZULTAT

arbitri, 
central

DE ARBITRI

Echipa de rugby ocupă in pre
zent locul 3 tn ,B“. iar șahiștii 
s-au calificat în optimile de fi
nală ale campionatului național 
Motoclciiștli, antrenați de Ion 
ștefan, reprezintă eu cinste eu- 
lorile asociației In * ‘
rioare ale marilor 
motocros șl viteză, 
fan deținf.nd chiar 
pion pe anul 19». 
cmc. Jucătorii și jucătoarele 
popice, tenis de masă. ’ * 
handbal slnt angrenați în 
pionatele județene, iar 
fia de fotbal e lideră în 
pionatul orășenesc.

Regularitatea concursurilor men
ționate impune sportivilor fe
roviari un program de pregătire 
continuu si meuxllc. eu un vo
lum de muncă corespunzător ce
rințelor. Presupunem, de aceea.

fazele supe- 
com petiții Ce 
Florian $ce- 

tiUul ae cam- 
la clasa IB 

de 
volei e:

i cam- 
fonna- 

eam-

exemplu, 
oră de 
de fotbal 
In total,

NOTA
AWW'WAW'

LOTURILOR
DE VOLEI

In ' ședința 
Biroul federal 
a stabilit antrenorii loturilor 
naționale de volei : Tănase 
Tănase, Florin Balaiș și Ga
briel Cherebefiu (medic-an- 
trenor) — la seniori, Mircea 
Dumitrescu și Paul Brașo- 
veanu — la tineret, Constan
tin Bengeanu și Marcel Șer- 
ban — la juniori, Gheorghe 
Bodescu și Nicolae Humă — 
la senioare, Leonid Sorbală 
și Ion Cristian — la lotul fe
minin de tineret, Sandy Chi- 
riță și Vera Pavlenco — la 
junioare.

șa de aseară, 
al F.R. Volei

Sala 
ora 

EL-

Gri-RUGBY : Teren 
vița Roșie (Parcul Co
pilului), de la ora 14,30: 
ROMANIA — CEHO
SLOVACIA, în „Cupa 
Națiunilor" F.I.R.A.

JUDO : Sala Floreas
ca, de Ia ora 16 : Cam
pionatul național (eta
pa de zonă).,

Florian Ștefan, campion de 
viteză pe anul 1969 la clasa 

{75 cmc.

Locomotiva Ploiești se numără 
printre cele mai mari asociații 
sportive din județul Prahova și 
chiar din țară. Reprezentanții 
sportivi ai feroviarilor ploicșteni 
participă cu succes la numeroase 
concursuri, ineepind cu întreceri 
la nivel de municipiu și termi- 
nînd cu campionate divizionare.

că asociația Locomotiva Ploiești 
dispune de o Pază materială co
respunzătoare. care să ofere ce
lor 6W9 de membri ai să: posi
bilitatea de a practica sporturi
le preferate. Dar. realitatea e cu 
totul alta.

— Cindva am avut patru com
plexe sportive, compuse din te
renuri de rotbal, baschet, volei, 
arenă de popice, toate cu grup 
social și sanitar — ne-a mărturi
sit Dumitru Teodorescu. secre
tarul asociației. In local lor au 
apărut blocuri de locuințe, ceea 
ce na-i rău, dar pentru sport 
astăzi nu mai avem nimic.

— Dar, Hotărirea Consiliului de 
Miniștri precizează că dezafecta
rea unui teren de sport se face 
in momentul cînd^se redă pro
prietarului altul la fel.

— Da. după o luugâ așteptare 
și după multe memorii la foru
rile superioare ni s-au dat două 
terenuri virane, in afara orașu
lui. exact in partea opusă uni
tăților noastre de producție. In- 
chipuiți-vă, cită oboseală, 
timp trebuie să piardă cel

cit 
ce

i

•••

POPICE : Arena Con
structorul, de la ora 
8 : Constructorul — Ra
pid București (m A).

dorește să facă spor: pentru
a merge la antrenamente.

— Și cum ați rezolvat totuși 
problema pregătirilor ?

— Plătim chirie. De 
lt.ri lei pentru fiecare 
antrenament pe terenul 
al Rafinăriei 9 Mai
cheltuim cam vreo 11 MO lei pe 
an eu contractele de închiriere.

— Ni se pare destul de cos
tisitor pentru puterea unei aso
ciații, care trebuie sâ asigure șl 
material sportiv, echipament e- 
chipeîor prezente in campionate 
sau in alte concursuri. De unde 
procurați, totuși, fondurile 
cesare ?

— Ne
resurse 
dată de 
membrilor noștri. Intr-adevăr, 
facem față cu greu situației. Pen
tru a scăpa de povara chiriei, am 
solicitat ajutorul organelor spor
tive locale, in sensul ca una 
din bazele asociației Rafinorul, cu 
o mai miră rază de activitate, sâ 
ni se dea in custodie pe termen 

‘ de Ia 
află 

altfel, 
la te-

ne-

din 
_ ____  _____ cota
sindicat și din cotizațiile 

noștri.

gotpodărim numai 
proprii, adică din

limitat. Ceream complexul 
Raltoâria 5 Mai. care se 
lotr-o stare proastă. De 
din cauza denivelărilor de 
renul de fotbal sîntem nevoiți sâ 
reparam săptâmînal ghetele ju
cătorilor. Terenul ne avantajează 
insă pentru că se află în apro
piere. Dacă ni s-ar fi aprobat 
cererea, l-am fi reamenajat. am 
fi reparat dușurile, am fi tencuit 
și văruit vestiarele. Am bătut pe 
la toate ușile, dar nicăieri nu am 
găsit Înțelegere.

Secretarul asociației ne-a vor
bit apoi despre demersurile pe care 
le-a făcut pe lingă conducerea ra
finăriei din Ploiești, despre dru
murile zilnice la Consiliul jude
țean și municipal pentru edu
cație fizică și sport, la Consiliul 
sindical și la alte organe locale, 
după care s-a ales doar cu... 
pingelele rupte. Prin urmare, 
multe demersuri și nici un 
zultal. Păcat că nimeni nu 
gfndește la nevoile sportivilor 
roviari din Ploiești. Mai ales 
e vorba de o asociație atît 
mare.

Tr. IOANIȚESCU

re- 
se 

te
ch 
de

un joc mai bun decit Georges
cu, dar in mijlocul partidei 
s-a încurcat și pînă la urmă 
a pierdut.

Imediat in apropierea lide
rului se menține Teoddr Ohi- 
țescu (la jumătate de punct) 
Victor Ciocâltea (la un punct) 
și Florin Gheorghiu, care are 
posibilitatea de a-1 ajunge pe 
Szabo, avind 2 partide între
rupte și o amînată.

In plutonul fruntaș a intrat 
șl Gh. Mititelu, în urma unei 
victorii la Fischer. Acesta din 
urmă n-a jucat bine deschiderea ' -------
Cf6
CcS 
Nd7 
DhleG 12. Del 
țeles această- excursie a Da
mei aJWla 1)4 și Înapoi) 12.., 
De7 13. De3e5 14. f:e5d:e5 15. 
e4 Ch5 1G. Ce3 Cf4 17. Ndl (De 
ce ? In nici un caz negrul n-ar 
fi schimbat calul său excelent 
pentru nebunul pasiv de la e2)
17.. . NeG 18. a4b4 19. Cbl g5 
20. Cbd2 Cdl 21. N:d4c:d4 22. 
Dg316 23.Rhl Rh8 (Negrul a 
obținut un avantaj pozițional 
evident care-i permite să orga
nizeze un puternic atac la rege) 
24. Cc4 Tad8 25. Cfd2 Tg8 26. 
Ngl h5 27. N:e6D:c6 28. Cf3 
NhG 29. Cgl Td7 30. Del (Damă 
albă are,_ în această partidă, 
o predilecție pentru cîmpul el)
30.. . hl 31. g4h:g3 32. D:g3g4 
33. hi Ch5 (Mai simplu era 
Th7 urmat de Ng5) 34. Dg2 Nf4 
35. Ce2 și Fischer a cedat. In
tr-adevăr, poziția albului nu 
poate rezista multă vreme.

După un început slab, Tra
ian Stanciu pare a se fi „tre
zit”. După ce le-a „ciupit" co
legilor săi de club, Ciocâltea și 
Ghițescu cite o remiză, el a 
cîștigat o partidă în vechiul 
său stil întreprinzător, la Griin- 
berg. Iată cum a decurs jo- 
CUL:

Stanciu — Grunberg (Apă
rarea Alehin) — 1. e4 Cf6 2. e5 
Cd5 3. c4 Cb6 4. c5 CdS (Păre
rea teoreticienilor nu este prea 
bună despre acest sistem de 
combatere a apărării Alehin. 
Tn practică insă, el dă rezul
tate bune) 5. Cc3 eG 6. d4 !? 
(Continuarea cea mai bună este 
aci 6. Nc4) 6... C:c3 7. b:c3 dGl? 
(Așa se întimplă cind nu cu
noști bine o deschidere. 
7. .. b6 ! negrul obține un 
foarte bun) 8. c:d6c:d6 9. 
d:e5 10. f:e5Dh4+ (Avind 
vedere continuarea, era i 
bine pentru negru să se abți
nă de la acest șah) 11. g3De4-l- 
12. Rf2 ! (Vezi diagrama. Re
plica aceasta, probabil, n-a 
fost prevăzută de Grunberg. 
Luarea turnului din hl este 
legată de mari primejdii, deoa
rece 
tă și 
rată.
lung

BASCHET : Sala Flo
reasca, de Ia ora 8 : 
I.E.F.S. II — Construc
torul Iași (ni B), I.E.F.S. 
— Crișul Oradea (fA), 
Dinamo — Rapid (m A), 
Steaua — 
Galați (m

Politehnica 
A).

(cu albele) 
3. e3g6 4. 
6. Nb5 0—0
9. DelaB

1. flc5 2. Cf3 
b3 Ng7 5. Nb2 

7. 0—0 dG 8. h3 
10. Ne2 bă 11. 
(E greu de in-

Cu 
joc 

. fl 
I in 
mai

dama neagră este izola- 
amenințată să fie captu- 
După ce a cîntărit înde- 
consecințele luării la bl,

Joi și vineri, formațiile par
ticipante in campionatul divi
ziei A s-au întrecut în cadrul 
etapei a Vl-a a competiției, 
tntrecerile s-au soldat cu două 
surprize de proporții : 1. ju
nioara Ildico Jijic, de la 
C.S.M. Reșița, a obținut un 
punctaj... astronomic (la pro
ba de 100 
p.d., ceea 
de „bețe” 
senioarelor; 2. Echipa Voința 
Tg. Mureș a învins Ia Bucu
rești formația campioană (f) 
Laromet. Iată amănunte des
pre desfășurarea partidelor :

FEMININ
Rapid București — Gloria 

București 2498—2447 p.d. Rapi- 
distele, in formă bună, au ciș- 
tigat partida în fața unei echi
pe care a avut in Florica Ne- 
guțoiu cea mai bună jucătoare 
a reuniunii (467 p.d.). De la 
învingătoare, toate concuren
tele au obținut punctaje de 
peste 400 p.d. Excepțional^ au 
tras Elena Cernat 
ca Balaban (426). 
— corespondent)

C.S.M. Reșița 
. stanța 2543—2197 

toarele de la 
s-au întrecut pe sine, 
gind formația constănțeană la 
o diferență netă. Junioara Il
dico Jijic (21 de ani) a evo
luat excelent,, doborind 525 de 
popice, depășind astfel substan
țial recordul oficial care este 
de 483 p.d. O altă jucătoare 
de la Reșița care' a obținut un 
punctaj superior a fost Maria

lovituri mixte) : 525 
ce depășește cu 42 
recordul oficial al

(439) și Tin-
(P. PEANA

Voința Con- 
p.d. Jucă-

C.S.M. Reșița 
învin-

Stanca — 451 p.d. De la Voin
ța, cele mai multe puncte le-a 
realizat Ecaterina Antonovici 
— 397. (I. PLĂVIȚU - cores
pondent)

Laromet București — Voința 
Tg. Mureș 2386—2402 p.d. Ele
na Trandafir (L) jucind cu 
Margareta Szemanyi (V) a pier-

(Helga Marzele, Elena Băncilă) 
în formație, Metrom n-a putut 
face față rutinei ploieștence- 
lor care se prezintă tot mai 
bine 
S-au 
lescu 
(409) 
tene

de la o etapă la alta, 
remarcat : Elena Nico- 
(413), Polixenia Gavrilă 

și mezina echipei ploieș- 
Anica Dobre (391). (TR. 1.)

IN DIVIZIA

O ETAPA
A

CU SURPRIZE DE PROPORȚII
dut la o diferență de 38 dc 
„bețe", ceea ce a ușurat mu- 
reșencelor obținerea victoriei. 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținut : Szemanyi 448, Dame 
435, Fokovi 403, de la Voința, 
respectiv, Andrei 417 și Tran
dafir 410.

V.oința Cluj — U.T. Arad 
2374—2325 p.d. Cele mai pre
cise jucătoare : Kelemen — 
428, Racz 402 (V), Antal 
și Babuțiu I 396 (U.T.A.) 
PALADE — coresp.)

Petrolul Ploiești — Metrom 
Brașov 2337—2103 p.d. Elevele 
instructorului A. Szedlacsek au 
avut o misiune ușoară în com
pania brașovencelor. Cu cîteva 
elemente tinere, de perspectivă

432 
(A.

Voința București — Hidro
mecanica Brașov 2525 — 2412 
p.d. Partidă interesantă, deși 
Voința a cîștigat la un scor 
destul de concli/dent. Cele mai 
bune jucătoare au fost : Cor
nelia Moldoveana — 447 p.d., 
Cornelia Grecescu — 436 p.d., 
Crista Szocs — 430 p.d. de Ia 
Voința, respectiv, lise Schmidt 
— 432 p.d.

MASCULIN
Rafinăria Teleajen — Petro

lul Ploiești 5099—5180 p.d. A 
fost un meci de mare luptă, 
spectaculos, cu răsturnări de 
scor. Primele schimburi ale 
antrenorului I. Dinescu (Rafi
năria) i-au depășit pe carn

pioni, care erau conduși, după 
patru perechi, cu 106 p.d. In 
mare vervă da joc, C. Vînă- 
toru (935) și V. Nicolescu (896) 
au refăcut handicapul, cîștigînd 
partida. De la învinși, cel mai 
bun a fost Gh. Silvestru (927).

Voința Bucuroșii — Olimpia 
Reșița 5150—5363 p.d. Oaspeții, 
cu Micoroiu (936) și Kridor 
(926) in mare formă, au cîșli- 
gat cu ușurință. De la Voința 
s-a remarcat doar Voicu — 
898 p.d. (O. GUȚU — coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA - FLA
CĂRA CÎMPINA 4809 — 4947 
p.d. Doar un singur jucător 
ceferist a reușit să-și învingă 
adversarul : Groza — Vartic 
773—767. Performerul reuniu
nii : P. Purje (F) notat 
foile de arbitraj cu 922 
(A. PETRE — coresp.)

Rapid București — Gaz 
lan Mediaș 5355 — 5181 
Bucureștenii au întrecut
mod pe medieșeni, care au a- 
vut un singur jucător valoros : 
E. Kiss — 940 p.d. De la Ra
pid s-au remarcat, în mod 
deosebit, Vrînceanu (901), Ivan- 
ciu (920) și Măntoiu (921). (T. 
NASTASE — coresp.)

Voința Tg. Mureș — Con
structorul București 5285—5013 
p.d.

Voința Cluj — C.S.M. Reșița 
4926—4754 p.d.

★
Azi și mîine are loc etapa 

a VII-a.

pe
p.d.

me- 
p.d.
co-

Griinberg a renunțat, ceea c« 
implică recunoașterea faptului 
că cele două șahuri ale damei 
au fost cel puțin inutile...)
12.. . fG !? (Această atacare a 
centrului înainte de a termina 
dezvoltarea este prematură) 13. 
Cf3 Cc6 14. Nd3 Dd5 15. Tel 
Ne7 16. c4 Da5 17. d5 (Acum

' atacul infanteriei albe In cen
tru decide repede partida)
17.. . e:d5 18. e:f6g:fG 19. fe:d5 
Ce5 (Altfel cîștigă d6) 20, C:e5 
f:e5 21. Dh5+ Rd8 22. T 
Db64- 23. Rg2 și Negrul a 
dat. la 23... Te8 urmează 
Ng5 !

O altă victorie 
ajutorul căreia se 
plutonul fruntaș, a 
Șerban Neamțu (cu 
dr. Troianescu. Acesta din ur
mă a întirziat cu efectuarea 
rocadei și a fost surprins de 
o serie de complicații tactice 
care 
materiale.
astfel : 1. c4 c5 
Ng7 4. Ng2 CcG 
Cge7 7. Cge2 dG 
tat cunoscutul
Botvinnik) 8. Ng5 (O mutare 
inexactă. De obicei se joacă 
0—0 urmat de a3) 8... h6 9. 
Ne3 Cd4 10. CM !? Tb8 11. Cce2 
(în locul acestei manevre a 
cailor era indicat 0—0 și a4)
11.. . C:e2 12. D:e2b5 (Este 
clar că inițiativa a trecut la 
negru) 13. c:b5T:b5 14. d4 Da5+
15.. Nd2 Db6 16. d:c5 d:c5 17. 
Nc3N:c3 18. b:c3Na6! (Mult 
mai tare decit 18... Tbl+ 19. 
Rd2!) 19. 0—o (Prea tîrziu)
19.. . Tb2 20. De3 N:fl și Ne
grul a ciștigat peste cîteva 
mutări.

D:e5
i ce-

24
rapidă, 
apropie 
obținut 

negrele)

cu 
de
Și 
la

s-au soldat cu pierderi 
Partida a decurs 

2. Cc3g6 3. g3 
5. <13 eS G. e4 

(Albul a adop- 
sisitem al lui

VOLEI: 
greșul, de 
Progresul ____ __ _
lași (f A), Progresul — 
Unirea Tricolor Brăila 
(m A), Șc. sp. nr. 2 — 
Petrolul Ploiești (m J) ; 
sala Giulești, de la ora 
8,30 : Universitatea — 
Vagonul Ploiești (m B), 
Rapid — Politehnica 
Galați (m A), Rapid — 
Voința M. Ciuc (f A) ; 
sala Dinamo, de Ia ora 
8,30 : Dinamo — Cea- 

,,hlăul p. Neamț și Me- 
- dicina-— I.E.F.S. (f A) ~ -

sala Constructorul, de 
la ora 9 : Șc. sp. nr. 3 
— Steaua (m J), Con
structorul — Sănătatea 
Tîrgovîște și Universi
tatea — Progresul Rm. 
Sărat (f B).

Sala Pro- 
la ora 8,30 : 

— Penicilina

FOTBAL: Stadionul 
Dinamo, ora 12,15 : Di
namo — C.F.R. Cluj 
(tineret-rezerve), ora 14: 
Dinamo — C.F.R. Cluj 
(divizia A) ; Stadionul 
Politehnica, ora 11 ; 
Sportul studențesc — 
Progresul Brăila (divi
zia B) ; Stadionul Pro
gresul, ora 11 : Progre
sul — Dunărea Giur
giu (divizia B) ; Teren 
Electronica, ora 11 : 
Electronica Obor — Pe
trolul Berea (divizia 
C) ; Teren Gloria, ora 
11 : Mașini unelte — 
Unirea Mînăstirea (di
vizia C) ; Teren Laro
met, ora 11 : Laromet
— Electrica Constanța 
(divizia C) ; Teren 
T.U.G., ora 11 : T.U.G
— Progresul Balș (di
vizia Ci 5 Teren Auto
buzul, ora 11 : Flacăra 
roșie — Prahova Plo
iești (divizia C).

l

S. SAMARIAN
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ECHIPEI NAȚIONALE 
IN PRELIMINARIILE C.M,

Luni, de Ia ora 17, va 
avea loc la sediul 
C.N.E.F.S. ședința de ana
liză a participării echipei 
reprezentative de fotbal 
în grupa I a prelimina
riilor C.M.

Vor lua parte antrenorii 
și jucătorii echipei națio
nale, tehnicieni ai unor 
cluburi divizionare, 
riști.

0 PUNTE

ANALIZA COMPORTĂRII

INTRE DOUA „ACTE

DIVIZIA SECUNDA ÎNAINTEA FINISULUI

amenința 
fumizănd 

etapă

să le 
aproape 
cite o

să facem < 
revistă a

o scurt, 
i even:
pini

Departe de a fi intrat ir. 
conul de umbră al întrecerii 
colegelor din A. cele 32 de 
combatante ale divitiei se
cunde au sprințar din anoni
matul carg 
înconjoare, 
ia fiecare 
..bombă".

Încercînd 
trecere in
mentelor petrecute 
cum. vom începe prin a sub
linia pasionanta luptă care 
s-a dat (si se mai dă iacă» 
în fruntea clasamentelor 
lor două serii. A fost - 
este — intr-adevăr o dis 
interesantă, 
frecvente de 

Să ne 
lider.

a pierdut acum citev” 
acasă. în fața Dunări’ 

cînd îi era lumea

celor 16 meciuri prezenta 
unui derby: Ripensia Timi
șoara 
trecută la
CJML 
primul 
tă. Vagonul Arad, nu va pu
tea. probabil, să profite de 
„duelul" de la Timișoara, 
căci Macavej et comp se de
plasează la Rm. Vîlcea. toc
mai acolo unde Ripensia a 
cobori t din virful piramidei.

In seria I. Progresul Bucu
rești. neînvinsă de zece eta- 

(!), primește viata fotba
liștilor de la Dunărea Glur-

OMnetii

(lider detronat etapa
Rm. Vîlcea) — 

Sibiu (deținătoarea 
loc). A doua clasa-

nu pot emite pretenții la 
victorie. „Umbra" Progresu
lui. Metalul București, are o 
sarcină grea la Suceava. în 
fata Chimiei, mare specia
listă în a pune bețe în roate 
formațiilor care vizează 
loc în A.

Din programul etapei 
XlV-a. mai rețin atenția
mâtoarele jocuri : Politeh
nica — Flacăra, Ceahlăul — 
Gloria (seria I). Gaz metan — 
Metalul Hunedoara. Electro- 
putere — C.F.R. Timișoara 
(seria

un

a
ur-

— C.F.R. 
a II-a).

/

(Urmare din pag. 1)

prezentanții Clujului să arbi
treze, indirect, lupta celor 
două „vîrfuri", Rapid intîl- 
nînd pe „U“. dar în orașul 
de pe malul Someșului, unde 
..șepcile roșii" se întorc în
vinse de la Bacău. Mare meci 
trebuie să facă Dan și ai 
Iui colegi pentru ca Rapid 
să se mai întoarcă tot pe 
linia a doua (recte. locul 2 
în clasament) de la Cluj.

Interesante, chiar din... 
lectură, se anunță meciurile 
U.TA — F. C. Argeș, Stea
gul roșu — Universitatea 
Craiova și... Politehnica Iași 
— A. S. Armata Tg. Mureș.

La Arad. U.T.A.
din ultimele sale 
de... vitalitate din 
toamnă. Campioană
(e'tri^t, dar cuvintele 
să respecte faptele) 
rîm internațional și 
echipa arădeană speră — și 
probabil că și poate — să se 

^redreseze, cît de cît, în ochii 
lumii și în fața propriilor săi 
ochi. Meciul cu F. C. Argeș 
este unul din ultimele pri
lejuri pe anul ’69, un prilej 
cam... neprielnic, totuși, dacă 
avem în vedere că echipa 
piteșteană este un monument

de ambiție și pe deasupra 
și-a confecționat un patent 
de „lacăt" (made in Trivale. 
probabil) pe lingă care rele 
elvețiene sînt nevinovate măr. 
țișoare...

Dacă și la Brașov Univer
sitatea Craiova va lua vreun 
punct, jos pălăria în fața ei ! 
(Prin simplă impresie, cre
dem însă că vom rămîne cu 
pălăria pe cap...).

La Iași, temperamentalul 
și după părerea noastră, va
lorosul, totuși, antrenor Jus
tin joacă cu echipa sa una 
din hotărîtoarele cărți 
care scrie „A“ (a-mare).

S-ar putea ca Steaua
se... supere și ea pe malul

pe

să

mării și să încerce să inti
mideze o adversară care, pe 
vremuri, o saluta cu respect 
de la distantă. Cu mijloacele 
de azi (vezi înaintarea-fic- 
țiune a bucureștenilor) nu 
prea vedem. însă, cum s-ar 
putea produce evenimentul. 
Căci ar fi un eveniment...

La Bacău, dacă Dem- 
brovschi și Ene Daniel iau 
jocul în serios. Iui Ozon nu-i 
rămîne decît să ne facă, luni, 
sportive și competente apre
cieri despre doi atacanți de 
valoare.

în sfîrșit, dacă la Ploiești 
Crișul ia un punct, va fi una 
din surprizele etapei. Dar. 
oare, ia ?

cu schimb 
lideri și_ Si 
sîndim doar -ă 
Metalul Bueu-

prize, 
fostul 
rești.
etaue
Giurgiu, 
mai dragă.

în seria a doua. CAM. Si
biu, Vagonul si Ripensia a: 
făcu' cîteva permutări, sul 
privirile invidioase ale rest 
tonilor, care în acest fin» 
al turului au cam pierdu 
contactul cu plutonul frun
taș.

Ceva mai cenușii 
duelurile din zonele retro
gradării. acolo unde — cum 
remarcam într-o avancronică 

dată recentă — Sportul 
Sriinta Bacă”. 
Neamț (seria D. 
Soverin. Chimia 
Gaz metan Me-

dă unul 
examene 

această 
umilită 
trebuie 
pe tă- 
intern.

NEAGU SI OBLEMENCO 
CONDUC...

Neagu (Rapid),
(Universitatea

9 goluri: 
Oblemenco 
Craiova).

8 goluri : Tătaru II și Voi- 
nea — 2 din 11 m (Steaua), 
Dumitrache (Dinamo Buc.).

7 goluri : Dobrin — 2 din
11 m (F.C. Argeș), D. Ene 
(Dlnamo Bacău). (St. roșu), Dembrov-

PARTIDELE REPR06RAMATE
IN DIVIZIA NAȚIONALA A

Ne aflăm în preajma ds- 
putării partidelor amînate și 
reprogramate din divizia na-- 
țională A.

Săptămîna viitoare, miercuri 
26 noiembrie, se va desfă
șura, la Ploiești, primul meci 
amînat. Petrolul — Steaua.
* ■

La 3 decembrie vor avea loc 
ultimele trei partide :
Argeș 
Rapid 
sitatea 
astfel 
etape 
naționale A va fi „la zi“.

F. C.
— Dinamo București.
— Petrolul și Univer- 

Craiova — Steaua.
îneît înaintea ultimei 
clasamentul diviziei

6 goluri : Creiniceanu
(Steaua), Gyorfi (Steagul 
roșu).

5 goluri : Nuțu — 1 din 
11 m (F.C. Argeș), Sălceanu 
(Dinamo Buc.), Adam — 1 din 
11 m („U" Cluj). Domide 
(U.T.A.), Peronescu (Jiul). Flo- 
rescu
schi — 1 din 11 m (Dinamo 
Bacău). Lupescu (Rapid).

4 goluri : Barbu („U“ Cluj), 
Radu țF.C. Argeș). Sasu (Fa
rul). Naghi — 2 din 11 m 
(A.S. Armata). Dincută (Pe
trolul).

3 goluri : Tufan (Farul). 
Lucescu și Dinu (Dinamo 
Buc.). Libardi și I. Constan
tin (Jiul). Lereter și Axente 
(U.T.A.). Grozea — 2 din llm 
(Petrolul). Prepurgel 
Argeș). Pescaru (St. 
Moldoveanu (Poli). 
(C.F.R). Harșani (Crișul).

(F.C. 
roșu).

Soo

d“ 
«fudrnțesc 
Ceahlăul P. 
Metalul Tr. 
Rm. Vîlcea.
dias (seria a Il-al au mono
polizat. se oare, locuri’e 14. 
15 și 16. Oricum, situația nv 

de loc clarificată si la 
orimăvară vom fi. desieur 
martorii unor „bătălii" pentru 
suoravietuire cum n-am 
vă’ut de multă vreme.

Din păcate întrecOTea 
matiilor din divizia B a 
umbrită, în cîteva rînduri. în 
cele 13 etape scurse, de ati- 
tudmi reprobabile ale unor 
tocători. antrenori, conducă
tori de asocia»ii si spectatori, 
care, minați de goana dună 
cele două puncte puse în ioc. 
an călcat în picioare noțiu
nea pură a fair-play-ului. Nu 
mai departe decît 
•’•ecutâ. la Galati, 
de -la Progresul au 
coaste pumnii unor 
enervați peste 
propria neputință, în timp ce 
din tribune spectatorii arun
cau cu pietre si sticle, 
cînd să intimideze pe 
listii bucureșteni.

Trecînd de la aceste 
însemnări la etapa de 
vom remarca în programul

Dumitru VIȘAN

Trei apărători de la Portul Constanța l-au „încercuit" pe 
atacantul bucureștean, Iancu. fi acțiunea ofensivă a Metalului 
a eșuat. Fază din meciul Metalul Buc. — Portul Constanța 3—0 

Foto : N. TOCACEK

duminica 
iucătorii 

primit în 
adversari,

măsură de

încer- 
fotba-

fu sa re 
mîine.

DE LA F.R. FOTBAL
• MĂSURI ALE COMISIEI DE

SÂ IUBEȘTI
JUCĂTORII..

am 
un

Centrul de copii și juniori Steagul roșu
t

un renegat al Brașovului
întreaga situație poate fi 

prezentată telegrafic : un an
trenor, o echipă de juniori 
și două grupe de copii (una 
în curs de dispariție dacă 
nu va apare încă un antre
nor), care se antrenează si
multan pe același teren. Sin
gurul lucru bun este faptul 
că se asigură (folosind expre
sia unuia din conducătorii 
clubului) participarea echi
pei de juniori la actualul 
campionat republican.

Am pătruns.- totuși. în cu
lisele așa-zisei activități în- 
cepînd cu istoricul acestui 
centru.

bănoiu (Metrom Brașov) și 
Alex. Stoi (Gloria Birlad'. 
despre care nu se știe dacă 
vor mai veni vreodată la 
Steagul roșu, și încă patru 
jucători la echipa de tineret, 
constituie cam tot ceea ce se 
poate nota, cu 
în urma a patru ani și ju
mătate de muncă, 
tia sînt „jucători 
modestă" după calificarea fă
cută de antrenorul federal 
Gh. Ola cu ocazia unei ana
lize a muncii centrului, efec
tuată acum o lună de zile, 
și aflată în raportul înaintat 
federației.

indulgență.

Toți aces- 
de valoare

„CĂUTAM 
UN ANTRENOR"!

DELĂSARE? INERȚIE? 
NEPĂSARE?

(1înființat la aceeași dată 
mai 1965) cu celelalte centre 
din țară, cel brașovean s-a 
bucurat de prezența perma
nentă numai a antrenorului 
Ștefan Hidișan, aflat la pe
rioade destul de dese în pos
tura de... ultim mohican. EI 
a fost, în majoritatea timpu
lui, și coordonator al centru
lui, și „colectiv" de antre
nori și personaj fantastic cu 
posibilități de dedublare sau 
chiar triplare IU diferite tere
nuri, pentru a însoți echipe
le la meciuri. Dacă nu a pu
tut face el acest lucru în
soțitorii au fost diferiți ju
cători de la tineret sau chiar 
ai echipei care tocmai tre
buia să joace. Meszaros. Ha- 
șoti, Fusulan, Campo (deci 
foști jucători ai clubului, care 
ar fi trebuit să fie animați 
de-dragoste pentru el), și V. 
Grosaru (acesta din urmă, an
gajat la 1 august a.c. și re
tras la 1 noiembrie) au sem
nat statele de salariu ale 
centrului de copii și juniori 
dar pentru scurte perioade de 
timp. Fără îndoială. în aces
te condiții nu au putut lăsa 
nici o zestre, nici o urmă se
rioasă a trecerii lor prin a- 
ceste locuri. O rentă viageră 
mai substanțială nu se poa
te obține aici și cîriigul satis
facțiilor „platonice" nu prin
de pe multi. Așa că („nea 
Fane, caută și dumneata pe 
cineva, care să te ajute !“) 
antrenorul Hidișan caută în 
continuare doi colegi cu care 
să muncească și nu-i găsește. 
N" întrebăm cine trebuie să

■ njeze antrenori, dacă nu 
s ctia de fotbal a fiecărui 
club ? Dar, nu se știe nici 
măcar că de centrul unei e- 
cliine divizionare A trebuie să 
s - ocupe trei antrenori (con- 
fc i statutului de organiza
re și funcționare a acestui; 
centre) și nu doi cum se bă
nuiește aici ! Așa că, foarte 
normal, rezultatele lipsesc 
aoroape cu desăvîrșire. P. 
Cadar și Gh. Smeu — rezer
vă de portar la echipa de 
seniori, — readuși după state 
prelungite (doi ani) la C.S.M. 
Sibiu și, respectiv, Politehni
ca București, plus Gh. Șer-

Eșecul nu poate fi explicat 
totuși numai prin această 
prismă. Am căutat mai de
parte și alte cauze, pe care 
le expunem în rîndurile ce 
urmează. 38 de copii organi
zați pînă zilele trecute în 
două grupe și 20 de juniori 
constituie efectivul întregu
lui centru. Prin transferul lui 
V. Grosaru la Carpați Bra
șov, a doua grupă de copii a 
rămas fără antrenor, și, dacă 
nu va fi găsit un altul, cei 
cîțiva fotbaliști talentați vor 
fi comasați într-o singură 
grupă de copii născuți din 
1955 pînă în 1958. O echipă 
de juniori II activează și ea 
în campionatul județean, dar 
independent (afiliată grupului 
școlar Steagul roșu) avînd 
însă o existență fantomatică 
îneît (ni s-a spus) nu pose 
dă nici un element de per
spectivă.

O altă eroare devine evi
dentă încă din start : selec
ția este formală, cantitati
vă. pe de o parte raza aces
tei activități fiind foarte re- 
strînsă, pe de alta lipsind 
antrenorii care să depisteze 
talentele existente. Cînd este 
totuși întîlnit un element de 
perspectivă, este prea tîrziu, 
legitimarea fiind efectuată la 
altă echipă. Rivalitatea cu 
alte cluburi existente în lo
calitate (Metrom, Tractorul, 
Școala sportivă, Energia) este 
eronat înțeleasă, ea nefiind 
una constructivă. Situația din 
clubul Steagul roșu este cu
noscută in oraș și tocmai de 
aceea copiii nu vin din pro
prie inițiativă la teren. Trans
ferurile de juniori, canaliza
rea talentelor spre centru, nu 
își găsesc baza în asigura
rea unor condiții mat bune 
de pregătire și de aceea este 
preferată menținerea lor în 
continuare la cluburile care 
le-au descoperit și pregătirea 
lor pentru echipele de județ 
sau divizia C. Pe linie de 
club, Steagul roșu nu inter
vine în reglementarea aces
tei anomalii, căci s-a împă- 
mîntenit aci principiul legi
timării jucătorilor deja for
mați la alte echipe, fără să 
se pună astfel accentul pe 
formarea propriilor elemente.

Greșit se acționează și in 
însuși cadrul procesului de 
instruire. Ciubul a acceptat 
ca numai meciurile oficiale 
ale juniorilor republicani să 
se desfășoare pe gazon, in 
rest toată pregătirea se efec
tuează pe un teren de zgură, 
care nici el nu se prezintă 
în cele mai bune condițiuni. 
în plus, la antrenamente nu 
se prezintă totdeauna tot e- 
fectivul de jucători. De ce ? 
Nimeni n-a putut să ne ex
plice nimic. („Probabil acti
vități școlare !“ — oare nu
mai la Brașov se învață car
te ?). Nu e de mirare, deci, 
că în ultima săptămînă nu a 
fost posibilă efectuarea nici 
unui joc-școală. iar intrarea 
în meciul oficial s-a făcut, 
duminică, numai pe baza in
dicațiilor teoretice.

Există și o 
promovarea 
valoare. Este 
N. Adami și

lipsă de tact îo 
elementelor de 
cazul juniorilor 
Stelian Anghel 

care, la 17 ani, au 
cadrul echipei de 
fiind suprasolicitați 
jungîndu-se acum la 
paradoxală, ca la 18 ani să 
joace din nou la juniori

La situația ăctuală necores-

jucat în 
tîneret, 

fizic, a- 
situația.

2 ■ 1" c 
șicentrul de 

Steagului 
din plin și modul de finan
țare. Spre exemplu, in 1999 
numai 40 MO lei au fost a- 
locați centrului Suma este. 
intr-adevăr, mică car. eerin- 
du-se situata precisă a aces
tor fonduri. contabilitatea 
clubului ne-a pus la disper- 
ție numai genera utăti lucrtxri 
cețoase, aproape nimic clar 
sau... scris pe hirtie. Pentru 
anul 1968 nu se știa nici mă
car suma generală cheltuită 
cu centrul de copii și juniori, 
așa că asupra amănuntelor 
nici nu s-a mai insistat Este 
de datoria forurilor direct 
răspunzătoare să dezlege mis
terele contabile ale clubului 
Steagul roșu

Am relevat numai citevr, 
aspecte ieșite la iveală cu o- 
cazia vizitei la centrul de co
pii și juniori din Brașov. în 
general vorbind, comentariile 
se impun de Ia sine, car mai 
importante sînt acum mă
surile 1

Radu TIMOFTE

Joi seara, in ultima sa șe
dință, Comisia de competi
ții și disciplină de pe lingă 
F. R Fotbal a analizat o se
rie de incidente petrecute pe 
terenurile de fotbal în ulti
mele etape. Au fost dictate 
următoarele sancțiuni :
TERENURI SUSPENDATE
Se ridică dreptul de a or

ganiza jocuri pe teren pro
priu pe timp de trei etape 
asociației Politehnica Galati, 
pen’ru incidentele petrecute 
la jocul cu Progresul Bucu
rești din 16 noiembrie.

Asociația Furnirul Beta nu 
va avea dreptul de a orga
niza partide pe teren pro
priu t.rr.p de două etape, 
pentru incider.-.ele pe.recute 
la jocul cu Victoria Caran
sebeș. din 9 noiembrie.

De asemenea, i-a fost ri
dicat dreptul de a organiza 
meciuri pe teren propriu pe 
docă etape si echipei Medi
cina Tg. Mureș, pentru in
cidentele la jocul cu Chi
mia Făgăraș, din 9 noiem
brie.

Asociația Vitrotnetan Me
dias a fost suspendată pe o 
evapă pentru Reprezentarea 
echipei de juniori la jocul 
cu Medicina Tg. Mureș, din 
9 noiembrie. Astfel, rezulta
tul partidei Vitrometan Me
diaș — Metalul Copsa Mică, 
care urma să se dispute mîi
ne. este de 3—0 in favoa
rea fotbaliștilor din Copșa 
Mici

JUCĂTORI SUSPENDAȚI
Judecind abaterile de la 

disciplină ale unor fotbaliști, 
comisia a luat următoarele 
măsuri :

Se suspendă pe PATRU 
ETAPE jucătorii Gheorghe 
Chiriță și Cornel Cudalcec 
(ambii de la Unirea Orșova).

Se suspendă pe TREI ET A
PE Liviu Mureșan (Minerul 
Motru). Tlberiu Gacs (Indus- 
•ria sîrmei Cîmpia Turziik

COMPETIȚII Șl DISCIPLINĂ
Sorin Ulman (Dunărea Brăi
la), Viorel Halmagiu (Chimia 
Oraș Victoria), Dumitru Pet- 
cu (Progresul Brăila) și Ion 
Vior (Metalul Topleț).

Se suspendă pe DOUĂ 
ETAPE Gheorghe Păduraru 
(Fulgerul Dorohoi), Siancu 
Vișan (Minobrad Vatra Dor- 
neî). Ionel Voicău (Se. sp. Ti
mișoara). Ion Mâneci (Fla
căra Moreni), Gheorghe Năs- 
tase (Flacăra Ploiești).

O ETAPA suspendare au 
primit următorii fotbaliști : 
Constantin Sircu (Victoria 
Roman). Vasile Fătu (C.F.R 
Pașcani). Vasile Pitiga (Uni
rea Orșova), Mircea Florea 
(Progresul Corabia). Petre 
Bona (C.F.R. Caransebeș), 
Gheorghe Blidani (Metalul 
Topleț 1 și Salin Rizea (Ș.N. 
Oltenița).

ARBITRII
ETAPEI DE MilNE

A Xll-A EDIȚIE A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE TELEGRAFIE
Joi a început in sala Radloclu- 

bului central din str. Dr. Staîco- 
vici campionatul republican de 
telegrafie, individual și pe echi
pe. ediția 19«9. La concurs par
ticipă un număr de 21 de spor
tivi din 11 județe, care s-au 
clasat primii la etapele județene 
și au Îndeplinit o normă de re
cepție și una de transmitere de 
minimum categoria I.

Printre participant! am remar
cat prezența unor campioni din 
edițiile precedente, ca Mihai Io
sif și Lorian Soare din Bucu
rești. ion Șerbănescu din Pitești 
și alții. Pe lingă stabilirea cam
pionilor individuali și pe echipe, 
concursul mai are ca scop cu
noașterea stadiului de pregătire a 
radiotelegraliștilor. de a crea 
condiții pentru îndeplinirea nor
melor de clasificare sportivă, ob
ținerea de noi recorduri. Pentru 
atingerea acestor scopuri, 
curențil vor trebui (la sală)

JQ

recepționeze un nu mâr de rad->- 
grame U viteze stabilite. precu.T 
și Ia viteze in creștere : de ase
menea. sâ transmit! textul unor 
radiograme la viteze cit
mar. posibil ; totodatâ sâ fok>- 
seascâ cele mai bune metode 
per.tru scrierea și transcrierea 
texteior recepționate.
• Concursul de regularitate cu

prinde următoarele probe :
a. Recepția a trei radiograme 

cu text amestecat. Fiecare ra
diogramă va cuprinde toate lite
rele alfabetului latin, cifre, sem
nele de punctuație, punct, virgu
lă. semnul întrebării, bara de 
fracție, semnul
• Concursul 

cuprinde* două
a. Recepția 

cuprinzind grupe de cite cinci li
tere ale alfabetului latin.

b. Recepția unei 
cuprinzind grupe de 
cifre arabe.

• Concursul de transmitere — 
citezi, cuprinde douâ probe :

timp de trei 
conținutului unei ra- 
c-jprtnzind grupe de 
litere ale alfabetului

Colegiul central al arbitrilor 
delegat la meciurile etapei 
XllI-a următoarele brigăzi : 
PETROLUL - CRIȘUL : 

Andrei Râdulescu la centru. 
Radu Buzdun și Mircea Bieă 
(la linie) — toți din București.

DINAMO BUCUREȘTI 
C.F.R. : Zaharia Drâghici 
centru. Gheorghe Manole 
Gheorghe Tacciu (la linie) 
toți din Constanța

U.T.A. - F.C. ARGEȘ : Se
ver Mureșan (Turda), la cen
tru, Iuliu Boroș (Timișoara) 
Si loan Cimpeanu (Cluj) la 
linie.'

DINAMO BACAU — JIUL : 
Petre Solir (Mediaș), la cen
tru. R’dvan Cocoi (Constanța) 
și Octavian Calugherovici (Bra
șov) la linie.

„U* CLUJ — RAPID : Nico
lae Rainca (Birlad), la cen
tru. loan Radu_ (Birlad) și Ca
rul Silaghi 
linie.

STEAGUL 
CRAIOVA : 
nu. la centru. Constantin Pe- 
trea și Marin Niță la linie — 
toți din București.

POLITEHNICA
MATA : 
centru. Ilie. Drăghici și Ale
xandra — 
toti din

FARUL 
lae Cursaru. la centru. Mihai 
Moraru și Mihai Marinciu ia 
linie — toti din Ploiești.

a
a

la 
Și

(Baia Mare). Ia

ROȘU - UN1V. 
Nicolae Petricea-

A.S. AR-
Vasile Dumitrescu, la

Paraschiv la linie — 
București.

STEAUA : Nico-

Lector fiind la trei școli de 
antrenori, lecțiile începeau cu 
un motto : „Cine nu iubește 
jucătorul de fotbal și nu are 
piele de elefant, să părăsească 
sala".

Ca să reușești cu fotbaliștii, 
esențial este să-i iubești ; de 
altfel. în orice activitate ome
nească, dragostea este un mo
tor care mînă tot.

Dragostea te face să înțelegi 
jucătorii, să-i vezi în dimen
siunile lor omenești, nu ca 
mașini de bătut mingea. Ju
cătorul te simte dacă-1 iubești 
sau dacă-1 privești ca pe un 
mecanism...

Am fost unul dintre cei mai 
aspri antrenori, poate cel mai 
aspru. Uneori, revenind la 
antrenament, mă gîndeam, cu 
jenă, că voi întîlni răceală la 
cîte unul dintre elevii mei. Nu 
s-a întîmplat. însă, așa. La 
toți, dar absplut la toți, 
găsit o mare dragoste și
impresionant respect. A fost 
o dovadă că jucătorul simte; 
cînd îl iubești, cauți să-l înțe
legi, el se apropie de tine cu 
încredere și te înțelege și el...

A înțelege jucătorul, iată 
primul factor de la care tre
buie să plece un antrenor. 
Susțin cu tărie această idee, 
pentru că mi au trecut prin 
mînă zeci și sute de copii, pe 
carp i-am iubit cu adevărat 
și i-am învățat. După ce au 
ajuns „mari" și au plecat la 
alte echipe, cînd îi întîlneam 
și îi întrebam cum o duc. cît 
cîștigă, răspundeau stereotip : 
„o duc bine, ciștig foarte bine, 
dar mai bine era la noi". Era 
mai bine, pentru că acolo gă
seau dragoste.

Și eu am pedepsit și mai 
pedepsesc ; le-am explicat ju
cătorilor ce înseamnă pentru 
mine pedeapsa. Am fost înțe
les. Și acesta este un mare 
cîstig.

Le-am spus jucătorilor că 
pedepsiți nu pot fi decît băr
bații adevărați, sănătoși. Bol
navii, infirmii — moral sau fi
zic — nu pot fi pedepsiți, pen
tru că sînt deja prin infirmi
tatea lor. Pe urmă, cel ce gre
șește și este pedepsit are o da
torie. Orice om integru își plă
tește datoriile, ca să nu facă 
niciodată complex de inferio
ritate în fața celui căruia i-a 
greșit. Ti-ai plătit greșeala, 
ești din nou egal cu toți.

Le-am spus întotdeauna e- 
levilor mei că antrenorul, cînd 
este nevoit să-i pedepsească, 
este primul om nefericit, pen
tru că trebuie să lovească in 
cei pe care-i iubește. Dragos
tea aduce unei echipe unul 
dintre factorii vitali, unitatea. 
De aci curg celelalte : omoge
nitatea. lupta. întrajutorarea 
partenerilor.

Toate aceste deziderate se 
împlinesc, adeseori, și ca ur
mare a cite unei măsuri care 
„doare" Greu de aplicat, ea 
dă multe nopți de insomnie, 
de certuri familiale și de cer
turi cu tine însuți. Te întrebi, 
mereu, oare n-am greșit cum
va ?

Pentru mulți, aceste rîndurî, 
destul de sentimentale, vor fi, 
poate, o dezamăgire. Pentru 
că la „colțul specialistului" 
trebuie să găsești retete infai
libile... în ceea ce mă privește, 
nu pretind de Ia nimeni să mă 
creadă și mai ales să mă ur
meze : las fiecăruia libertatea 
de a trece prin filtrul minții 
sale gîndurile mele. Eu în
drăznesc să spun azi la „col
țul specialistului" ceva ce nu 
se poate măsura în procente 
de timp, spațiu etc, etc: „Cine 
nu iubește oamenii, să nu con
ducă oameni 1 Cine nu iubeș
te jucătorii, să nu se facă an
trenor !“

Si, acum, judecați și accep
tați, sau nu.

de separație.
de recepție-viteză 

probe :
ur.ei radiograme

a. Transmiterea, 
minute, a 
d.ograme 
cite cinci 
latin.

b. Transmiterea timp de trei 
minute a conținutului unei radio
grame cu prinzi nd gruoe de 
cinci cifre arabe.

Pe toatâ durata transmiterii 
cânii concurent transmiterea 
fi înregistrat! pe bandâ de mag
netofon șl onduîograf. Banda 
va constitui singurul criteriu de 
verificare in cazul contestațiilor. 
Controlul transmiterii — privind 
calitatea și exactitatea — se va 
face de către cinci arbitri de 
concurs pe toată durata cam
pionatului.

Theo MACARSCHI

Ștefan CIRJAN
antrenor la Universitatea

Cluj

cite

f:e- 
va LOTO-PRONOSPORT

radiograme

*

Zgomot in... liniște. Cufundați în tăcerea sălii, participanta la campionat recepționează 
o radiogramă Foto : M. FELIX

Astăzi este ULTIMA ZI în 
careva mai puteți depune bu
letinele pentru concursul 
Pronosport de duminică 2:/ 
noiembrie a.c. în orele care 
v-au mai rămas la dispozi
ție este bine ca, înainte de 
a vă fixa pronosticurile, să 
consultați „Programul Loto- 
Pronosport“ de marți 18 no
iembrie 1969, care conține 
amănunte 
cuprinse 
concurs.

1969, care 
asupra echipelor 

în programul de

Universitatea Craiova ; V : 
Jiul — Crișul Oradea ; VI : 
Sleagul roșu — U. T. Arad;
VII : Bologna — Lanerossi ;
VIII : Internazionale — La
zio ; IX : Juventus — Fioren
tina ; X : Napoli — Brescia : 
XI : Roma 
Sampdoria 
Verona —

— Torino ; XII :
— Milan ; XIII : 
Cagliari.

?n
26• La 

Administrația 
Pronosport organizează 
nou concurs suplimentar Pro
nosport, programul fiind al
cătuit din meciurile retur 
ale optimilor de finală ale 
marilor competiții „Cupa cam
pionilor europeni" și .Cupa 
cupelor". Amănunte găsiți la 
agențiile Loto-Pronosport,

noiembrie a.c., 
de Stat Loto- 

un

• Programul concursului 
Pronosport de duminică 30 
noiembrie a.c. este următo
rul : I : Politehnica Iași' — 
Dinamo București ; II : A.S.A. 
Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj : III ; F, c. Argeș — Pe
trolul; IV; C.F.R. Cluj —

LOTO

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA DIN 21

BRIE 1969

EXTRAGEREA I :
81 55 45 53 60 42

NO1EM-

25 32 69 
9 16 29.

Fond de premii : 537 783 lei.

EXTRAGEREA
41 6 67 30.

A ILAt

Fond de premii 301 381 lei.

Piata premiilor 
tragere 
lă de la 29 noiembrie *1969

5
la
5

se va face
la această 
în Capita-

pînă la 
țară de 
pînă la 
clusiv.

ianuarie 1970 ; în
3 decembrie 1969 
ianuarie 1970 in-



DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, JACK BERARIU

SAINT BRIEUC, 21 (prin 
telefon). — Meciul de box 
Franța—România a luat pro
porțiile unui mare eveni
ment, aici, la Saint Breiuc, 
unde acest sport se bucură 
de o deosebită popularitate, 
rivalizînd din acest punct 
de vedere cu fotbalul.

Sosită joi seara, în acest 
frumos oraș breton/delegația 
română a fost cazată la ho
telul Saint Georges, situat 
destul de aproape de sala 
Municipală, unde va avea 
loc întilnirea Franța—Româ
nia. In cursul zilei de vi
neri, pugiliștii noștri 
puns cîtorva invitații 
le ale oficialităților 
ze. Pretutindeni; 
gazdelor se concentrau, după 
ce îi 
celor 
peni: 
Cuțov

au răs- 
amabi- 
france- 

privirile

descoperiseră, asupra 
patru campioni euro- 

Ciucă, Dumitrescu, 
și Alexe. După termi-

narea vizitelor protocolare, 
care au constituit și die. în- 
tr-un fel, un bun exercițiu 
fizic, boxerii noștri au exe
cutat un ușor program de 
antrenament cu accent pe 
suplețe și menținerea condi
ției fizice. Toți reprezentan
ții noștri sînt în perfectă sta
re de sănătate și așteaptă cu 
încredere meciurile pe care 
le vor susține, deși își dau 
seama că adversarii lor. pur- 
tați de public, vor lupta 
nemăsurată ambiție.

în juriu nu va exista 
arbitru neutru. Vor oficia, 
rîn<£ doi arbitri 
unul român — și 
partea noastră 
dreptății vor fi 
Chiriac și vechiul 
pe tărîmu! boxului, 
bert care, aflîndu-se pentru 
un timp la Paris, s-a alătu
rat delegației noastre.

cu

un
pe
Șifrancezi 

invers. Din 
împărțitorii 
Constantin 

activist 
B. Ro-

iiTrofeul Carpați11 la handbal

Și acum, iată perechile care 
vor urca în ring la Saint 
Brieuc de la ora 21 (22, dra 
Bucureștiului : muscă : Aurel 
Mihai — Kaloufi ; cocoș : A. 
Dumitrescu — Cosentino ; pa
nă : N. Gîju — Jacques Re- 
mond ; semiușoară : P. Do- 
brescu — Daniel Bella ntano ; 
ușoară : C. Cuțov — Pierre 
Petit: semimijlocic : V. Sil- 
berman — Alaine Ruocco ; 
mijlocie mică : I. Covaci 
Joe de Guerrme ; mijlocie : 
Gh. Chivăr — Gratien Ton- 
na ; semigrea : M. Constan- 
tinescu — Harry Moreau ; 
grea : I. Alexe — Alain 
tor.

Francezii contează, în 
cial, pe experimentații 
sentino și Victor. Noi, pe toți 
componenții echipei române. 
Pronosticurile presei france
ze indică victoria finală a 
boxerilor români. Nu putem 
decît să ne raliem la aceste 
păreri, așteptînd să înlocuim 
cit mai repede pronosticurile, 
cu vești concrete și plăcute.

Trimisul nostru special la Campionatele balcanice de scrimă, SEBASTIAN BONIFACIU, ne transmite

la spadă!

Vic

spe- 
Co-

(Urmare din pag. 1)
de internaționali : Ștefan Or
ban, Teodor Coasă, Traian Du
mitru. Ștefan Birtolom, Ion 
Negovan, Dan Marin, Petre 
Avramescu, Cristian Gheorghe- 
vici, ~ 
Savu, 
Bota.

De 
partea 
s-a bucurat căpitanul 
noastre reprezentative, 
trul emerit al sportului 
Oțelea. La împlinirea 
de 29 de ani el a fost 
torit fără vin, dar cu mult en
tuziasm.

Agenda zilei de simbătă este 
extrem de încărcată. în cursul 
dimineții va avea loc ședința 
tehnică, în sala de marmură 
a Universității, după care con
ducătorii delegațiilor vor fi 
primiți de tov. Coriolan Pop, 
primarul municipiului Timișoa
ra. în acest timp, pentru zia
riștii acreditați la „Trofeul 
Carpați” se va organiza o con
ferință de presă. De altfel, 
organizatorii au manifestat 
mult interes. La Sala sportu
rilor a fost amenajată, în ime
diata apropiere a terenului, o 
masă rezervată lor cu 30 de 
locuri, iar pentru telereporteri 
și crainicii de radio cabine de 
transmisii.

Cele opt participante la Tro
feul Carpați au fost împărțite 
în două grupe preliminare. Din 
prima fac parte echipele : Ro
mânia A, Danemarca. Franța 
și Ungaria, iar din cea de a 
doua : Suedia, Iugoslavia, Po
lonia și România B. Cîșligătoa- 
rele fiecărei grupe își vor dis
puta miercuri finala, cele c!a-

Dan Roșescu, Olimpiu 
Dieter Cristian și Liviu

o atenție specială din 
tuturor celor prezenți 

echipei 
maes- 
Cornel 
vîrstei 
sărbă-

sate pe 
lupta 
ș.a.m.d.

Prima zi a turneului progra
mează simbătă, începind de 
la ora 15,45, întilnirile Româ
nia B — Iugoslavia, Danemarca
— Ungaria, Suedia — Polonia 
și România A — Franța. Dintre 
acestea, cele mai interesante 
par a fi meciurile Danemarca
— Ungaria și România A — 
Franța. Primul opune două 
formații redutabile. Danemar
ca — clasată pe locul II la 
ultima ediție a campionatului 
lumii — și Ungaria — revelația 
ultimelor întreceri internațio
nale. Va fi un veritabil derby, 
un meci de mare spectacol. în 
sfirșit, întilnirea România A — 
Franța va prilejui reprezentan
ților cocoșului galic — ca de 
obicei — posibilitatea de a-și 
valorifica pe deplin resursele, 
rezultatul constituind pentru ei 
un veritabil etalon al stagiu
lui de pregătire.

Febra de start se manifestă 
și în rîndul arbitrilor. Două 
cupluri de cavaleri ai fluierului 
de peste hotare (unul din Ceho
slovacia. celălalt din Elveția) 
vor conduce întrecerile în care 
evoluează handbaliștii români, 
iar un grup de arbitri români, 
în fruntea cărora se află Va- 
sile Sidea. Varac Pelenghian, 
Pândele Cîrligeanu. Constantin 
Câpățînâ si alții, vor asigura 
buna desfășurare a celorlalte 
meciuri.

Amatorii de sport din Ti
mișoara așteaptă cu nerăbdare 
startul în această importantă 
competiție internațională, că
reia toți cei prezenți îi doresc 
succes deplin.

Moscova candidează la
Jocurilor Olimpice de

locurile 2 in grupe vor 
pentru locurile 3—4

organizarea
vară 1976

telefon. 
la care

ZAGREB, prin 
Ora foarte tîrzie 
s-au terminat întrecerile din 
prima zi a Campionatelor 
balcanice de scrimă ne obli
gă să începem corespondența 
noastră de azi cu ultimul 
episod al probei individuale 
de sabie. Cei trei reprezen
tanți ai țării noastre califi
cați în finală, Vintilă, Irimi- 
ciuc și, într-o mai mică mă
sură, C. Nicolae, s-au com
portat foarte bine, dar au 
înfruntat adversitatea impla
cabilă a unor inexactități de 
arbitraj, care i-au scos 
cursa pentru primul

Titlul de campion 1 
nic a revenit, așadar, 
Spiridonov, care — cu 
cepția asaltului cîștigat 
5—1 la coechipierul său

din 
loc. 

balca- 
lui 

ex- 
cu 

Ata-

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN PRACA

Rugbyștii cehoslovaci
în ajunul unui sever examen

După cum transmite Agenția 
TASS, plenara Comitetului O- 
limpic al Uniunii Sovietice a 
examinat propunerea Comite
tului executiv al Sovietului de

Europa Iugoslavia
93-90 la baschet
Meciul jubiliar de baschet 

dintre reprezentativa Iugosla
viei și o selecționată a Euro
pei, desfășurat miercuri sea
ra la Belgrad, poate fi numit 
fără exagerare un adevărat re
cital al jocului cu mingea la 
coș. A fost o demonstrație a 
măiestriei baschetbalistice, în
cepînd cu precizia, aruncărilor 
la coș, și terminînd cu drib
lingurile subtile arătate de 
toți protagoniștii. Jocul în sine 
a fost pasionant, încheiat cu 
victoria la limită a selecțio
natei Europei : 93—90 (49—50). 
Gazdele au condus în prima 
repriză continuu, pină la sco
rul de 23—22, după care avan
tajul a alternat. In finalul par
tidei, selecționata Europei a 
avut o revenire puternică, ter
minînd învingătoare cu un 
avans de trei puncte.

Iată formațiile și autorii 
punctelor :

Sel. EUROPEI : Dimov (Bul
garia) 2, Rodriguez (Spania) 6, 
Luyk (Spania) 14, Lopatka (Po
lonia) 2. Zednicek (Cehoslova
cia) 5, Mifka (Cehoslovacia) 6, 
Paulauskas (U.R.S.S.) 16, Be
lov (U.R.S.S.) 25, Volnov
(U.R.S.S.) 10, Buscato (Spa
nia) 7.

IUGOSLAVIA : Rajkovici 11. 
Maroevici 2, Jelovac 7, Tvrdici 
4. Djurici 10, Țvetkovici 7, 
Kapicici 10. Șolman 8, Plecas 
2. Csermak 11, Daneu 18.

al orașului Moscova 
candidatura capitalei 

______ Ia organizarea celei de 
a XXI-a ediții a Jocurilor O- 
limpicc de vară, care vor avea 
loc în anul 1976.

Comitetul Olimpic al Uniu
nii Sovietice a decis 
teze această candidatură Comi
tetului Internațional Olimpic, 
exprimindu-și convingerea că 
cinstea organizării Olimpiadei 
va fi acordată orașului Mos
cova. Capitala sovietică a găz
duit pînă acum o serie întrea
gă de mari competiții sportive 
internaționale. printre care 
campionate mondiale și euro
pene. Moscova dispune de 69 
stadioane. 22 piscine, 110 te
renuri de fotbal, 230 săli de 
gimnastică.

După cum se știe, pină acum 
candidatura pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de vară din 
1976 a fost depusă de orașele 
Los Angeles, Montreal și Flo
rența.

deputați 
privind 
U.R.S.S.

să înain-

Dacă lucrurile ar ajunge la 
normal și dreptatea s-ar trans
forma in realitate, alături de 
echipele Angliei, Scoției. Ir
landei, Tării Galilor și Fran
ței ar juca, intr-un turneu de
venit al celor șase națiuni, și 
„XV“-le României. Iată, cred, 
o afirmație care rezumă cum 
nu se poate mai bine părerea 
cercurilor rugbystice din Ceho
slovacia despre rugbyul româ
nesc.

Iată însă, totodată, și mo
tivul pentru care meciul Ro
mânia — Cehoslovacia progra
mat duminică este privit ca o 
piatră de încercare, ce urmea
ză să confirme sau nu ultimele 
rezultate înregistrate de echipa 
Cehoslovaciei. Intr-adevăr, in 
palmaresul de 12 întilniri 
dintre echipele reprezentative 
ale României și Cehoslovaciei 
figurează 11 victorii românești 
și un singur rezultat de ega
litate (9—9 în 1966), de altfel 
considerat și acum drept cea 
mai bună performanță a rug
byului cehoslovac.

Am cerut o părere autorizată 
asupra partidei cu care se va 
inaugura „Cupa Națiunilor — 
F.I.R.A." ediția 1969-1970 căpi
tanului echipei, maestrul eme
rit al sportului Eduard Kiitz- 
ner, care a jucat în aproape 
toate aceste 12 meciuri : „Tre
buie, in primul rînd. să-mi 
exprim satisfacția pentru tra
diția acestor confruntări, la 
formarea căreia a contribuit 
și competiția continentală or
ganizată de F.I.R.A. Mențio
nez, ca o caracteristică a aces
tor meciuri, atmosfera extrem 
de sportivă, de corectitudine 
în care s-au disputat ele și, 
totodată, de asemenea, cu sa
tisfacție, faptul că ele au de
venit din ce în ce mai inte
resante și datorită progreselor 
pe care le-am făcut și care ne 
permit acum o evoluție mai 
aproape de valoarea reputați- 
lor noștri parteneri de joc. ro
mânii. Evident, ei ne sint su
periori in toate compartimente
le și dispun de obicei de o 
excelentă pregătire fizică. De 
altfel, calitățile lor nu sint 
recunoscute numai de uoi, ci 
și de severii examinatori ai 
«elevilor» continentali, fran
cezii. Și formația noastră este 
de obicei bine pregătită fizic, 
dar. din păcate, acest lucru nu 
poale compensa deficiențele 
tehnice, mai ales cele care fac 
ca atacurile să eșueze în faza 
de finalizare. Cred că tocmai 
comportamentul rugbyșiilor în 
aceste faze dă sau nu certifi
cat de măiestrie. Nu pot pro
mite prea mult pentru dumi
nică, dar ne vom strădui

facem tot posibilul pentru a da 
o replică onorabilă".

Echipa Cehoslovaciei sosește 
simbătă la București cu un 
ultim rezultat considerat bun : 
victorie la Hamburg asupra 
R.F. a Germaniei, cu 18—11. 
Știm că echipa României e în 
plină pregătire pentru meciul 
cu Franța și, deci, în plină 
formă.

Iată, deci, 
care sperăm 
care să arate 
rugbyului !

motivul pentru 
într-o partidă 

toate frumusețile

Gustav VLK
Ceskoslovensky sport-Praga

nasov — a obținut trei vic
torii la limită și a înregis
trat o înfrîngere în fața lui 
Vintilă (2—5). Sportivul ro
mân, după prima serie 
victorii din semifinale, 
impusese ca favorit princi
pal al probei, dar în tabelul 
de rezultate al finalei i-au 
fost consemnate două înfrîn
geri, ambele la limită 
fața lui Nikolov și a 
Atanasov. In celelalte asal
turi Vintilă a cîștigat la li
mită (Irimiciuc 5—3), C. Ni
colae (5—4) și la actualul 
campion balcanic Spiridonov 
(5—2), clasîndu-se al doilea,

Dan Irimiciue- (locul III) a 
tras în nota sa. El' a cîști
gat la C. Nicolae (5—4), la 
Nikolov (5—2) și la Atana
sov (5—0), înregistrinj două 
înfrîngeri, la Vintilă și Spi
ridonov (4—5). Iată acum și 
clasamentul probei : 1. Spi
ridonov (B) 4 v, campion 
balcanic pe anul 1969 ; 2
Vintilă (R) 3 v ; 3. Irimiciuc 
(R) 3 v : 4. Atanasov (B) 3 v» 
5. C. Nicolae (R) 
Nikolov (B) 1 v.

Vineri dimineața 
ția a continuat 
individuale de 
și spadă.

Toate cele 4 
lotul român au evoluat la 
înălțimea așteptărilor, chiar 
și Aniuca Alexandrov, care 
a ratat de puțin calificarea 
în finală, avînd un indice 
mai scăzut. In prima serie. 
Olga Szabo s-a detașat cate
goric cu 5 victorii și o sin
gură înfringere. Ea a dispus 
cu 4—0 de Esengin (T) 
Ciubrilova (B), cu 4—1 
Kukici (I) 
cu 4—3 de Moroșan. pier- 
zînd doar în fața trăgătoarei 
iugoslave Nedelkov (1—4). în 
aceeași serie Adriana Moro
șan a terminat pe locul se-

1 v;

de
se

în 
lui

fi.

competi- 
probelecu

floretă femei

floretiste din

și. 
de 

și Erdogan (T)

Campionii mondiali ai probei 
de dublu bărbați (Stockholm 
1967—Miinchen 1969), suedezii 
Kjell Johansson și Hans Alser 
anunță evoluția spectaculoase 
la actuala ediție a „interna

ționalelor" Scandinavici

cund, cu, 4 v și 2 înfrîngeri 
Tînăra noastră floretistă a 
Întrecut cu 4—0 pe Nedel- 
kov, pe Esengin și pe Ciu- 
brilova și cu 4—1 pe Erdo
gan. Ea a pierdut asalturile 
cu Szabo și Kukici, cu 3—4 
și respectiv 1—4.

în cea de-a doua serie, 
protagoniste au fost iugo
slava Vera Eftimiades și 
reprezentanta noastră Maria 
Vicol, ambele realizînd 5.vic
torii din cele 6 asalturi, Vi
col a dispus cu 4—0 de Sa
vici și Ezinler (T), cu 4—1 
de Dermendjeva (B), cu 4—3 
de Batulinska (B) și de tî
năra sa coechipieră, Alexan
drov. Aceasta din urmă a 
realizat 3 victorii, printre 
care una la Eftimiades, cu 
4—2, dar a pierdut asalturile 
cu ambele floretiste bulgare

La spadă, primul tur, dis
putat de 19 concurenți, nu a 
produs în ceea ce ne pri
vește decît o surpriză, întru
cît Iorgu a evoluat neaștep
tat de slab, cedînd asalt 
după asalt. Dintre spadasinii 
noștri s-a impus, în primul 

carerînd, Anton Pongraț, 
a terminat pe primul loc în 
seria I, cu 4 victorii din 4 
asalturi : 5—2 cu Percevici 
(I) și cu Dimitrov (B), 5—3 
cu Kir (T) și 5—4 cu Kotou- 
los (Gr). Duțu a realizat și 
el o serie de trei victorii, 
cedînd doar ultimului asalt, 
la iugoslavul Anastasov. 
Tăiate victoriile lui Duțu au 
fost obținute cu 5—3, în fața 
lui Argiin (T), Paniovski _ 
și Anastasilachis (Gr). Al. 
trate a tras mai lejer, 
mărind doar calificarea 
semifinale. El a obținut vic
torii la Dikopoulos (Gr) 
5—1 și la Savici cu 

întrecerile semifinale
spadă au continuat prin a 
scoate ih relief forma excelen-

(B) 
Is- 
ur- 
în

cu
5—4. 

la

tă a lui Pongraț, care a termi
nat neînvins și acest episod, 
în cealaltă semifinală, Al. Is- 
trate a ocupat și el locul I, cu 
4 v, învingînd între alții și pe 
Duțu. Acesta din urmă nu a 
mai obținut calificarea în fi
nală.

Pongraț a continuat sâ do
mine scena întrecerii și în ul
timul ei act, realizînd victorii 
la Anastasov cu 5—1, Argiin și 
Istrate cu 5—2 și Savici cu 
5—4. El a pierdut o singură 
dată, în fața lui Kir (4—5).

Pentru locul secund s-a a- 
pelat la calcularea indicelui, 
în care Istrate a avut un mic 
avans față de ceilalți trăgători. 
Iată și clasamentul : 1. Anion 
Pongraț (ROMANIA) 4 v, cam
pion balcanic pe 1969, 2. AI. 
Istrate (România) 3 v, 3. Ar
gun (T) 3 v, 4. Kir (T) 3 v, 
5. Savici (I) 1 v, 6. Anastasov 
(I) 1 v.

La ora transmisiei era în 
plină desfășurare finala la flo
retă femei în care Olga Szabo 
a acumulat 3 victorii și pare să 
termine victorioasă.

DE FINALA IN vC,C.f.“
IN BASCHFT

Federația internațională de 
baschet a stabilit programul 
meciurilor din cadrul opti-ț. 
milor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" — 
masculin și feminin.

Campioana masculină a 
României, echipa Dinamo 
București, va întîlnî forma
ția belgiană Racing Bell Ma
lines, iar Rapid București 
(feminin) va avea ca adver
sară echipa franceză Cler
mont-Ferrand. Alte meciuri 
mai importante, la masculin : 
Legia Varșovia — Akademik 
Sofia, Steaua Roșie Belgrad 
— Panathinaikos Atena, Real 
Madrid — Honved Buda
pesta și M.T.K. Budapesta — 
Akademik Sofia — la fetni-

HOCHEIȘTH

SUEDEZUL KALLSTROMDoi dintre probabilii actori ai meciului

cuprinde 13 ju- 
și 8 profesioniști.

VIN IN EUROPA
TORONTO, 21. Reprezentativa 

de hochei pe gheață a Canadei 
a plecat spre Europa. Hocheiștii 
canadieni vor întreprinde un tur
neu de cinci jocuri în Cehoslova
cia, iar la începutul lunii decem
brie vor participa la marele tur
neu internațional de la Mosco
va. Lotul canadian, antrenat de 
Jack McLeod, 
cători amatori

de azi de pe „San Paolo" din Neapole: Mazzola 
și Juliano

AZI, LA NEAPOLE, SE VA DECIDE NR. B PENTRU MEXIC
A CiSTIGAT

7

ITALIA SAU R.D. GERMANA?
RALIUL BRITANIC

Azi, la Neapole are loc un 
alt meci decisiv pentru cali
ficarea în turneul final al 
C.M. de fotbal. Italia întîl- 
nește echipa R.D. Germane, 
partidă care va decide cine 
va fi a 13-a participantă în 
marea întrecere din Mexic.

Firește, șansele hîrtiei sint 
de partea „Squadrei Azzurra". 
Acest lucru este confirmat 
chiar și de cercurile de spe
cialitate din R.D. Germană.

Hempel.
„Sport echo" 

spunea — 
telefonică.

redactor 
din 

într-o 
asea- 
Nea- 
greu. 
să-și 

i șan-

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
încă o dată în pra- 
săptămîni sportive 

fotbalul o domină 
prima zi, prin par-

Iată-ne 
gul unei 
pe care 
încă din 
tida care va opune, la Nea
pole, formațiile Italiei și R.D 
Germane, aflate în luptă di
rectă pentru desemnarea ce
lei de a 13-a participante la 
turneul final din Mexic. Tot 
în cursul acestei săptămîni 
vor avea loc, pe teren neu
tru. în Mozambic, meciurile 
tur și retur dintre echipele 
Rhodesiei și Australiei, con- 
tînd. de asemenea, pentru 
preliminariile „mondial"-ului, 
în sfîrșit, pe agenda competi
țiilor de larg interes mai fi
gurează meciurile retur din 
cadrul ' optimilor de finală

ale „Cupei campionilor euro
peni1'.

Apropierea cu pași din ce 
în ce mai mari a campiona
telor mondiale masculine de 
handbal se face simtită. Tur
nee internaționale, partide a- 
micale și, desigur, meciuri 
de baraj pentru calificare în 
disputa pe care o va găzdui 
Franfa — iată „menu“-ul. ,

La Stockholm, campiona
tele internaționale de tenis 
de masă ale Suediei vor reu
ni „palete" de mare presti
giu într-o autentică constela
ție. Este foarte probabil ca 
reprezentanții (în special însă 
reprezentantele) tenisului de 
masă românesc să facă din 
nou o figură onorabilă, con- 
firmînd succesele obținute la

Miinchen. In fapt, confrun
tarea de pe meleagurile scan
dinave reprezintă un autentic 
și suplimentar campionat 
continental.

Panourile sălilor de mare 
capacitate ale bătrînului con
tinent vor privi, nu chiar așa 
de sus cum le pare muritori
lor... de rînd, disputele agi
lilor giganți angrenați în corn-, 
petițiile continentale interclu- 
buri și în meciuri interna
ționale amicale sau tradițio- 
nale, cum ar fi, de exemplu, 
„Cupa Națiunilor" în Franța, 
la Nantes.

Pugiliștii noștri fruntași, a 
căror excelentă comportare 
cu ocazia campionatelor con
tinentale găzduite de Bucu
rești nu credem că se mai

cere reamintită, au acumu
lat. o dată cu laurii, obligații 

anvergură. Publicul gale- 
de amatori de pe între- 
continent așteaptă, fireș- 

întotdeauna lucruri fru
moase de la români, indife
rent care ar fi ei. Iată deci 
motivul pentru care ..amica
lul" de amatori Franța — 
România, de la St. Brieuc, ca 
și marele turneu internațio
nal de la Leningrad (partici
pă pugiliști de frunte din 
Cuba. Bulgaria, Ungaria, Ro- 
nânia, desigur și din U.R.S.S.) 
•eprezintă examene de mare 
lificultate. Așteptăm, așa- 
iar. de la reprezentanții cu
lorilor noastre comportări 
meritorii, pe măsura dovedi- 
iului lor talent și a palmare
sului remarcabil cu care se 
nîndresc. De altfel (și aser
țiunea este valabilă pentru 
orice sport) succesele la o 
competiție periodică se pre
gătesc începînd cu termina
rea unei ediții: europenele 

au murit, trăias
că... europenele 
viitoare 1

în sfîrșit, în 
lumea 

lui tot velodromul 
la ordinea zilei, dar de 
aceasta aproape exclusiv 
cursele de șase zile (în 
tămîna viitoare — la 
rich). E drept că toamna s-a 
dovedit totuși destul de fa
vorabilă, așa capricioasă cum 
a fost ea. chiar întrecerilor 
pe șosele. Iar întrucît la noi 
capriciul a constat într-o ra- 
rissimă blîndețe. gîndul spre 
eventuala organizare a unor 
competiții care să prelungeas
că oportun activitatea, even
tual cu oaspeți de peste ho
tare (dintre aceia care își fac 
iarna car și vara sanie), ne 
adresase un surîs. Dar numai 
nouă !

WolfgaAg 
la 'ziarul 
Berlin ne 
convorbire
ră — că meciul de la 
pole este extrem de 
Dentru că italienii știu 
exploateze la maximum 
sele pe teren propriu.

Harald Seeger, antrenorul 
nrinciDal al reprezentativei 
R.D. Germane, va alinia 
după-amiază pe stadionul 
Neapole cea mai bună 
mafie. «Nu avem nici o 
disponibilitate în echipă, mo
tiv pentru care moralul ju
cătorilor este foarte ridicat. 
Ultima repetiție generală a 
selecționatei a corespuns, din- 
du-mî posibilitatea să mă 
fixez asupra formației defi
nitive. O singură întrebare 
planează încă : cine va juca 
pe postul de mijlocaș stingă 
— experimentatul Korner 
sau debutantul Sehlutter ?

Iată și formația probabilă : 
Croy — Frassdorf, Urbanc- 
zyk, Seehaus, Bransch, Stein, 
Irmscher. Korner (Schliitter), 
Lowe,

Am 
mâții 
chipei

azi 
din 

for-
in-

Frenzel, Vogel 
primit și cîteva infor- 
privind pregătirile e- 
italiene. Ea a fost can-

tonată de citeva zile la Co- 
verciano. iar de vineri a so
sit la Neapole. în ultimul 
meci de verificare, selecțio- 
nabilii au 
districtuală 
rugi a fost 
pe teren și 
luri ! Și, 
prezența sa în formație este 
incertă, pentru că rivalul său 
nr. 1 este excelentul Prati. 
Doi jucători de bază ai for
mației vor lipsi însă cu si
guranță : Rivera și Anastasi. 
ambii accidentați în 
rile de cupă de la 12 
brie. ,

Formația probabilă 
lienilor: Zoff -
Salvadore. Puia, _____ „
Cera (Juliano, Esposito), De 
Sisti, Domenghini, Mazzola, 
Riva. Chiarugi (Prati).

Iată și clasamentul grupei 
a IlI-a înaintea acestei parti
de decisive, care va fi arbi
trat. de la ora 14,30 (ora lo
cală), de austriacul
1. Italia 3 2
2. R.D. Germană

3 2
3. Țara Galilor

4 0

învins o echipă 
cu 12—0. Chia- 
cel mai bun de 
a înscris trei go- 

cu toate acestea.

1

1

0
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meciu- 
noiem-

a ita-
Burgnich,
Facchetti,

Schiller :
50 7—3

0 7—4

4 3—10
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TURNEUL DE CONSOLARE ?
ciclismu- 

rămîne 
data 
prin 
săp- 
Zu-

G. RUSSU-ȘIRIANU

ATENA, 21 (Agerpres). — 
Federația de fotbal din Gre
cia intenționează să organi
zeze în vara anului viitor un 
turneu de consolare pentru 
echipele care nu s-au cali
ficat în turneul final al cam
pionatului mondial din Me-

xic. Pe de altă parte, pre
ședintele federației din Gre
cia, George Dedes, a anunțat 
că la 3 decembrie va avea 
loc la Atena o reuniune, în 
cadrul căreia se va discuta 
reluarea campionatului bal
canic de fotbal interțări.

LONDRA 21. — După cinci 
zile de întreceri și 4 000 de km 
parcurși, raliul internațional 
automobilistic al Marii Bri
tanii s-a încheiat cu victoria 
echipajului suedez condus de 
Harry Kallstrom (pe ,Lancia 
Fulvia*). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Cari Or- 
renius (Suedia) pe „Saab“ și 
Tony Fall (Anglia) pe „Lan
cia Fulvia". Suedezul Wal- 
degaard, care mult timp a 
fost liderul cursei, a ocupat 
în final numai locul 12.

Tenis de masă:
ANGLIA-UNGARIA 6-1
La HOVE (Sussex), în cadrul 

„Cupei Ligii europene" la tenis 
de masă, echipa Angliei a în
vins cu scorul de 6—1 formația 
Ungariei. ~ ' ■- ..... ■-
englezi s-a remarcat Barnes, care 
a obținut două victorii : ' "
(21—19. 21—16) la Timar și 
(21-14, 21-13) Ia Borzsei. ___
celelalte rezultate tehnice ale în- 
tîlnlrli (primii sînt trecuți ju
cătorii englezi) : Neale — Borzsei
1— 2 (22—20, 19—21, 5—21) ; Neale
— Timar 2—0 (21—18, t" '" '
Barnes. Neale — Timar.
2— 1 (19—21, 21—9, 21—14)
Wright — A. Papp 2—0 
21—17) ; Neale, M. Wright 
nyer, A. Papp 2—0 (21—13,

SURPRIZE îf C.H.I.O

Din rîndul jucătorilor

CENfVA

2—0
2—0 
Tată

, nCdlC 
21—14) ; 
Jonyer 

> ; M.
(21—8, 

: — Jo- 
21—10).

Concursul internațional de 
călărie de la Geneva a pro
gramat o nouă probă de ob
stacole, în care victoria i-a 
revenit în mod surprinzător 
olandezului G. M. Maathuis 
Pe calul „The Saint”. Marii 
favoriți ai cursei, brazilia
nul Nelson Pessoa (pe .Sam
son") și vest-germanul Al
win Schockembhle (pe .Do
nald Rex“), s-au clasat pe 
locurile 2—3, la egalitate. 
Campionul francez Marcel 
Rozier, pe „Kilt“, a ocupat 
locul 6.

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
• Campionatele internaționale de 
tenis ale statului Chile au de
butat cu o surpriză : juniorul 
chilian Francisco Musalem a reu
șit să-l elimine în cinci seturi : 
6—3, 6—4, 5—7, 2—6, 5—3 (aban
don) pe cunoscutul jucător grec 
Kalogheropoulos.
• Selecționata de fotbal (tine
ret) a R.S.F.S. Ruse și-a început 
turneul în Senegal, jucînd la 
Dakar cu reprezentativa simila
ră a țării gazdă. Fotbaliștii so
vietici au terminat învingători cu 
scorul de 3—0 (2—0).
• Proba individuală din con
cursul internațional de călărie de

of 
în

la Toronto a fost cîștigată de 
campionul canadian Jim Adler, 
învingătorul (pe „Pieces 
Eight") a parcurs traseul 
38,0. z
• In etapa a 28-a a campionatu
lui maghiar de fotbal, liderul 
clasamentului, Ujpest Dozsa, a 
terminat la egalitate 1—1, în de
plasare. cu Komlo. Alte rezul
tate : Vasas — Diosgyor 4—2 ; 
Csepel — M.T.K. 1—1 ; Honved — 
Tatabanya 0—0 ; Egyetertes — 
Ferencvaros 1—0 ; Dunaujvaros — 
Raba Eto 2—0 ; Szombathely — 
Salgotarjan 2—1 ; Eger — Pecs 
0—1. Conduce Ujpest Dozsa cu

45 p, urmată de Honved — 42 p, 
Ferencvaros — 39 p etc.
O Celebrul portar spaniol de 
fotbal Ricardo Zamora a fost in
ternat in stare gravă la un spital 
din Barcelona. Fostul portar al 
naționalei spaniole suferă de in
suficiență renală acută.
« Cursa cicliști de S zile de la 
MUnster s-a încheiat cu victoria 
cuplului vest-german Schulze — 
Oldenburg, care a totalizat 494 p. 
Marii favoriți ai competiției, 
Bugdahl — Kemper (R.F. a Ger
maniei) au abandonat cu 45 min. 
înaintea Încheierii cursei.
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