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ZIAR AL COXSILILLL1 NAȚIONAL

ROMĂNIA-SUEDIA IN FINALA

PEKTRL EDCCAȚIE FIZICĂ $1 SPORT

„TROFEULUI CARPAȚI" LA HANDBALCOMENTARIILE UNUI PORTAR DE CLASĂ
Interviu cu maestrul emerit al sportului MIHAI REDL

TIMIȘOARA. 24 (prin telefon). Printre spectatorii prezenți in 
tribunele sălii „Olimpia-* se află și maestrul emerit al sportului 
MIHAr REDL. cel care a apărat buturile echipei noastre naționale 
in 87 de meciuri. Volubil, cu un dezvoltat spirit de observație, M. 
Redl arc și avantajul — pentru o discuție tehnică — de a-și fi 
dublat calitatea de jucător cu aceea de antrenor.

— Ce părere aveți despre valoarea portarilor care evoluează 
în acest turneu ?

— Fără discuție cel mai talentat dintre jucătorii cu nr. 1 este 
Cornel Penu. De aceea, incercind o ierarhizare a celor mai buni 
portari, sint obligat să-1 trec pe locul doi pe Laszlo Bode (Ungaria), 
urmat de Ștefan Orban (România) și Kurt Rom (Suedia). Toți trei 
sînt foarte tineri și au, deci, mari posibilități ’

— Considerați că actuala generație de 
nivelul valorii anilor trecuți ?

— Este greu de spus. Roland Mattson 
(Cehoslovacia). Bengt Mortensen (Danemarca)

TIMIȘOARA. 21 
fon. de Ia trim 
lllima cupă a preliminariilor 
Traleuioi Caipati. desfășurată 
luni după-amiază in sala O- 
limpia. a oferit, așa eum era 
de așteptat, dispute dirze. e- 
chilibrate și ineheiale cu vic
torii la limită. In finala com
petiției s-au calificat reprezen
tativele României și Suediei. 
Partidele finale vor avea loc 
miercuri după-amiază.

•românia b
(îo—ii)

POLONIA —
20—19

O. CÎRLAN O. PANTiRU 
(2). pentru Româsta și respec
tiv SZOLK (6). KUCHTA O. 
SOKOLOWSKI <2>. MEL- 
CZER (2). PIOTROWSKI CJJ 
PIECHAREK (2). LECH (I) și 
NOVAKOWSKI (1).

UNG ARIA — FRANȚA 
ÎS—11 (!•—•)

Angajate într-o aprigă dis
pută (7 jucători eliminați. 2

Colin ANTONESCU

de viilor.
portari ■

(Suedia),
au

se ridică la

Shiri Vicha 
__ _ ___ —______ . . fost execep- 

t ion aii, ~ contribuind in mod decisiv la obținerea victoriilor echi
pelor lor. Actuala generație, talentată fără îndoială, n-a ajuns 
încă la stadiul maturizării.

— îmi permit — pentru a respecta adevărul istoric — să 
adaug pe lista portarilor celebri numele dumneavoastră. Și, 
continuînd discuția, pentru că sîntem la tînăra generație de 
apărători ai buturilor, o întrebare : vă preocupă formarea de 
noi portari pentru handbalul românesc ?
- Este una din marile mele bucurii in sport, aceea de a pre- 

găt* portari, de a Ie transmite toată experiența 
insufla dragostea pentru acest sport pe care eu ii 
Astă-vară F.R.H. m-a numit antrenor Ia tabăra 
la Buhuși. Aproape o lună m-am ocupat de acești 
să-și asume dificila sarcină de ultim apărător, 
mei au muncit cu multă conștiinciozitate. Dintre ei, nu se pui 
a avea viitor în handbal 1. Tamaș (Reșița) și P. Pătrașcu (Bacău).

- Ne apropiem cu pași mari de evenimentul nr. 1 al lunii 
handbalistice : campionatul mondial ce se va desfășura în 
februarie - martie în Franța. Ați asistat la jocurile echipei 
noastre naționale. Ce părere aveți despre evoluția ei ?
- Evident, echipa noastră are valoare. Esențialul pentru sta

diul actual este va principalele calități ale reprezentativei (forța 
în șut, fantezia în atac, puterea de luptă, cunoștințele tehnico- 
tactice) să fie mai bine valorificate. Poate ch și in ceea ce pri
vește sudura sufletească a echipei și, mai ales, întronarea unei 
atmosfere de modestie, de lucru conștiincios, de totală dăruire, 
mai trebuie făcut ceva.

Tn final, aș vrea să transmit și pe această cale tuturor mem
brilor echipei României mult succes la campionatele lumii, obți
nerea celei de a treia medalii de aur î

pelor lor. Actuala generație, talentată fără

mea, de a le 
iubesc sincer, 

de juniori de 
copii care vor 
Silitori, elevii 

ei, mi se par

/

H. N.

Evident că 
nezi nu mai 
victorie pe la mijlocul re
prizei secunde cînd cadeții 
noștri se distanțaseră la 2 
și apoi la 3 gftluri. Dar, oas
peții nu și-au dezmințit spe
cialitatea de a întoarce re
zultatele în favoarea lor în 
finalurile partidelor, reușind 
și azi să smulgă o victorie la 
limită și în ultimele minute. 
Formația secundă a României 
a început promițător (min. 7 : 
3—1 ; min. 14 : 6—3), dar a 
fost egalată (min. 22 : 8—8), 
pentru ca la sfîrșitul reprizei 
întîi ea să aibă cuvîntul ho- 
tărîtor și avantajul. Din pă
cate, la sfîrșitul celeilalte re
prize nervii, mai mult, și în- 
tr-un fel lipsa de șansă (pa
tru bare în ultimele cinci 
minute !) au făcut ca balanța 
victoriei să încline în favoa
rea 
Au 
M.
Au
(4), DUMITRU (3), CRISTIAN

jucătorii polo- 
sperau într-o

reprezentativei poloneze, 
condus bine F. Sajner, 
Valența (Cehoslovacia), 

înscris NICA (6). BALKO

S-A INTRA T IN LINIE DREAPTĂ!
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IDEI ZÎLL DE VOLEI DE CLASĂ
•te ■ sJg Divan prade coafratan • Meciul Dinamo-Peniciîi.ia, contează in campionat

• Test»' seeeoa«r< a aatioaala • Un bua prilej pentru atragerea de noi simpatizant!

o e

NATEI BERLINULUI (de 
laps reprezentativa R.D. Ger
mane). Trebuie să mai adău
gim că nota de atracl.vita- 
le mai este dată și de lapîul 
câ intflniiea dintie Dinamo 

Penicilina — o dispută 
ti tdcauna de un nivel ridi
cat — contează și in clasa- 
mentol campionatului și că 
in cele trei formații româ- 
rtești vom putea vedea eve- 
țuind pe aproape toate vo- 

:ele vizate pentru se- 
rea in lotul national, 
îndoială întîlnirile (o 
e și a turneului final 
mâvară) vor oferi tu-

turor celor prezenți — spe
răm in număr cit mai mare 
— partide de calitate, pe mă
sura valorii sportivelor care 
compun echipele pmticipan- 
te. Tată, de altfel, și progra
mul primei zile : Dinamo — 
Penicilina și Rapid — Selec
ționata Berlinului.
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Raptdiriele vor căuta. eu ta turneul tnterMțăoaal de la Dinamc, să confirme bu
nele aprecieri făcute in urma evoluțiilor din codrul campionatului și in fața unor 

echipe de certă valoare.

I
I

MASCULIN C i o c i 11 e a

Foto: AUREL NEAGU

FEMiNlN: Incertitudinea continuă
VICTOR C1OCILTEA

I
I
IFoto : ION POPESCU
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Clipe de mare tensiune la poorta oaspeților. Faza cin meciul 
Petrolul — Crișul, disputat duminică in divizia A.

Citiți în pagina a IlI-a, comentariul nostru de fotbal.

ȘEDINȚA DE ANALIZĂ

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SAHI

crs — fv 
(nnxta a

cu t—L — Bcgd-n
1—•. Matai — Desarireana

Soarta prim, 
pende. așadar.

1—4. CMcfon — Baum- rea dmtre Ba
starck t—L Pot^ăo — Nxroiau. in ea
Apostolescu * t—* ? (ronda sacrificat o pă
a 12-a). Teoderescj — doe pocni.
Sisna ‘.i—Desrr jeona — mocm Sitvaci
Crăciun ly—’» Bogdan — 
XLakal 1—4. Miroslav —
GogCea 4—1. A>3sxol«cu

tab£ă. la caz 
iBtflnire se te 
mxză. atonei

— Juncu 4—L 
gorevici t— 1 
13-a). La ora 
ediției se joacă part. 
Ba^mstarck — Nroau.

Intel se va decide intr-un 
meci de baraj.
In continuare clasamen

tul este următorul : Po- 
torevici și Gogii ea 7’’; p., 
Jancu • p. Chis și Desnii- 
reaau 5’ • p. Apostolescu 
si BAgdan 3 ”. p. Miroslav 
3 p. Crăciun 2 p.

/

ECHIPEI NAȚIONALE

în pre-

Nicu-
Tomes-

Ieri seară a avut loc șe
dința lărgită a Biroului Fe
derației române de fotbal 
care a analizat evoluția e- 
chipei reprezentative 
liminariile C.M.

Antrenorul Angelo 
lescu și dr. Dumitru
cu au prezentat informări 
privind pregătirea și partici
parea la cele șase jocuri ofi
ciale și patru amicale, pre
cum și cîteva concluzii refe
ritoare la potențialul actual 
al echipei naționale.

Totodată, au 
două variante 
a pregătirilor 
nale (aflate în 
Iui federal), i 
opteze, într-o viitoare ședin
ță, asupra aceleia care va 
răspunde cel mai bine ce
rințelor de pregătire a echi
pei naționale pentru turneul 
final.

La discuții au participat 
membri ai Biroului 
antrenori, activiști 
jucători, ziariști.

In încheiere, tov. 
Angelescu, președinte 
F.R.F., a făcut o sinteză 
dezbaterilor și a expus cî
teva din obiectivele imedia
te ale Biroului federal.

L fost enunțate 
de continuare 
echipei națio- 
studiul 

urmînd

federal, 
sportivi.

Mircea

SAPFOKO Șl iviwtfHEN- OBIECTIVE SPORTIVE,
® „Sportul" deschide discuția despre pregătirile 

olimpice ® Ileana Silai iși propune să fie prima 

femeie din lume care aleargă 800 m sub

® La Cluj se simte „suflul olimpic" ® între,,ce cerem" 

și „ce dăm"să existe deplină concordanță ‘S Talentul 

singur nu poate decide performanța ® Federațiile pot 

avea o mai mare pondere in pregătii ea olimpicilor

2 minute I

DE MARE ACTUALITATE!
O

3e 
-US O-

eind acruatt. Acesta este 
tivul pentru care, cu a 
de 3» de luni înainte ca

m por-

I
I

Credem câ ar fi util, pen
tru ciștigarea de noi adepfi 
ai voleiului, ca accesul tine
retului școlar la acest turneu 
să se facă pe baza carnete
lor de elevi.

IAPOLITISMULUIIN SPORT I
i
i

I ncidenfele sportului cu politi
ca sînf Io' mai des evocate 
în lume. Nu ne referim firește 
la conflictul dintre Salvador 
și Honduras, care tine mai 
curînd de anecdotica acestui

domeniu, ci la frecventele coliziuni, 
provocate voluntar sau involuntar, în-

I
I
1
I

discuție — ac 
ani înainte de 
despre pregâur 
sul manifestat 

vii, antrenorii și oCc 
țara noastră pentru 
limpice. programate ii
să pară unora prematură- $' 
insă că nivelul actual al spori 
mondial solicită candidațiioi 
startul competiției nr. 1 a li 
un uriaș volum de muncă, conți 
nuitate și o permanentă cunoaș
tere a noutăților ivite in r-.etod:- 
ca antrenamentului.
tehnica

la

Birou-
să se

sportu

Antrenorul Gheorghe Biro împreună cu atleta Ileana Silai privesc cu încredere 
sezonul atletic „’70“.

mt pe urmele oiimpeoloc romăni- 
fhc*rcind să-i sorpritxfom in e- 
fortul lor îndelungat, eâutind să 
prezentăm imagini care să scoată 
in evidență atit conlucrarea din
tre factorii meniți să contribu-e 
la crearea cfimatulu: necesar pen
tru o muncă asiduă, cit ș: min j- 
surile care grevează o bună des
fășurare a activității in acest do
meniu. Căci, mai ales in ceea ce 
privește acea pane care se refe
ră la carențe, este important ea 
ea să formeze obiectul unei ana
lize acum cînd timpul permi’e 
remedierea integrală a deficien
țelor și nu atunci, in ajunul mani 
întreceri, cînd lucrurile devin ire
parabile.

să-1 su

UN DOCUMENT DE 
MAXIMĂ IMPORTANȚĂ
Cu aproape un an -in urmă, am 

asistat la plenara C.N.E.F.S. 5n 
cadrul căreia a fost făcută o mul
tilaterală analiză a participării 
României la Jocurile Olimpice din 
Mexic, a modului cum consiliul, 
federațiile, cluburile, sportivii și 
antrenorii și-au desfășurat acti
vitatea in perioada ciclului olim
pic 1964—1968. Din experiența po
zitivă. din lipsurile manifestate in 
această perioadă, din discuțiile 
purtate atunci, s-a cristalizat un 
plan vast pentru pregătirea spor
tivilor români in vederea J.O. d.n 
1972 — de vară și de iarnă — 
care a fost adoptat. Este un do
cument unic in istoria sportului 
nostru, un document care — pe 
baza indicațiilor date de partid — 
cuprinde jaloanele unei munci’ 
eficace care să asigure sportului 
românesc o reprezentare și mai 
bună Ia Sapporo și la Miincheo. 
obținerea unor performante dem
ne de evoluția generală a țâri; 
noa>tre. Pianul cuprinde, in cele 
188 de pagini, indicații precise, la 
amănunt, in domeniul metodic.

organizatoric. economic-financiar, 
al as:ster.iei științifice etc. Pentru 
prima cară sint prevăzute între
cerile internaționale — in evoluție 

forța și amploarea lor, este in
dicat cu rigurozitate științifică în-' 
:reg drumul dintre Mexico si 
Munctaen. Sint precizate căile și 
orientarea de urmat în principa
lele sectoare ale complexei acțiuni 
de pregătire olimpică și anume : 
ponderea dezvoltării și sprijinirii 
ramurilor și probelor olimpice, 
importanța sportului școlar și u- 
niversitar 
campioni, 
olimpice 
pregătire, 
temațional, cadrele tehnice, pro
cesul de perfecționare sportivă și 
asistența științifică, medicina 
sportivă. Documentul prevede ac
țiuni pentru 27 de ramuri sportive 
(21 la J.O. de vară și 6 la J.O. de 
iarnă). însumind 171 de probe 
(149 — 22) din care 137 de probe 
masculine și 34 feminine. Pregăti
rea sportivilor se va efectua in 
193 de secții ale cluburilor, asocia
țiilor și școlilor sportive, la în
ceputul acestui ciclu olimpic fiind 
luați in evidență 1003 sportivi: 324 
consacrați și 679 de perspectivă. 
Plenul, la alcătuirea căruia și-au 
adus contribuția un mare număr 
de specialiști ai mișcării sportive 
din țara noastră, este — repetăm 
— excelent, dar el nu-și poate 
dovedi eficiența decit în condițiile 
in care toți factorii contribuie la 
valorificarea lui prin punerea în 
practică a indicațiilor pe care le 
cuprinde. Acesta este motivul 
pentru care — cercetindu-1 cu 
atenție, din nou — am hotărît să 
deschidem acum o amplă cam
panie pentru a înfățișa opiniei 
publice modul cum sint aplicate 
aceste importante prevederi. în
cepem raidurile-anchetă privind 
J.O. 1972 acum, la scurgerea unui 
an din noul ciciu olimpic, deoa-

In pregătirea viitorilor 
componența loturilor 
(selecția), formele de 
calendarul intern și in-

C. COMARNISCHI
H. NAUM

'Continuare tn pag. a 2-a)
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tre cele două sfere.
Secolul XX a adus o asemenea di

seminare a sportului pe glob, o atare 
integrare o sa în viota socială obiș
nuită, îneît ingerința politică a deve
nit inevitabilă.

Cînd conducerea unei țări este con
știentă de importanța educației fizice 
pentru sănătatea întregii populații si 
ia măsuri instituționale corespunzătoa
re, atunci avem de a face cu o atitu
dine benefică, pe care este ridicol s-o 
catalogăm drept imixtiune a politicii 
în sport. Este normal ca într-un ase
menea stat, cetățenii săi să u'i eze 
liniile directoare, cu convingerea câ 
totul este făcut spre folosul lor. In a- 
cest coz, activitatea sportivă poartă 
neîndoielnic, într-un sens pozitiv, am
prenta politico-socială a țării respec- 
-ive.

Activitatea sportivă desfâșurindu-se, 
primar, între limite de sfat, es'e nor
mal ca ea să reflecte o concepție po
litică proprie, națională. Cine poate 
nega faptul că splendizii baschetba
list! iugoslavi sînt expresia vie a poli
ticii sportive, a mișcării sportive, a or
ganismelor sportive proprii Iugoslavi
ei ? Situația este similară — între pa
rametri firește variati — pentru majo- 
rhatea țărilor lumii. Dacă totuși lucru
rile por mult mai evidente în țările 
socialiste, aceasta se datoreșfe desigur 
faptului că instituții de stat, cu un 
larg sprijin bugetar, își asumă prero
gative care în altă parte rămin la 
discreția unei inițiative private, mai 
mult sau mai puțin obscură, dar nu lip
sită de autoritate. (De pildă, atunci 
cînd orgamza’iile sportive elvețiene 
hotărăsc să nu-și trimită reprezenlan- 
tii la Jocurile Olimpice de la Melbourne, 
în 1956, ele comit un act politic I).

în aceste împrejurări, orice vorbărie 
despre apolitism în sport este caducă. 
Multi conducători ai mișcării olimpice 
de astăzi pretind încă, în mod ana
cronic, că se poate face abstract e to
tală de elementul politic în spor*. A- 
ceasta este o dulce iluzie, cînd nu e 
ipocrizie. A fost nevoie de mai multe 
sesiuni ale Comitetului Internațional 
Olimpic pentru a se admite sportivilor 
nord-coreeni să-și numească țara asa 
cum se cheamă ea : Republica Popu
lară Democrată Coreeană I

Multă vîlvă face în ultima vreme 
tentativa unor cercuri de a imoune re
nunțarea la steagurile și imnurile na
ționale pe stadioanele lumii. încerca
rea aceasta de desnaționalizare — în

tr-un domeniu în care jurămîntul olim
pic proclamă : „...spre gloria sportu'ui 
și onoarea echipelor noastre" — este 
ea însăși o atitudine politică. Deocam
dată, o ușoară majoritate lucidă a Co
mitetului Internațional Olimpic a res
pins ideea, deși unora — se simie — 
tare le-ar fi plăcut să o adop’e, pen
tru a confirma vetusta concepție a 
claustrării sportului la adăpost de orice 
influență politică.

Toa*ș cele relatate pînă acum nu în
seamnă, implicit, că pledăm pentru o 
prezență activă, precumpănitoare, a 
politicului în sport. Sîntem primii care 
deplîngem exagerările în acest dome
niu și constatăm cu regret fenomene 
de alienare care transformă o simplă 
întrecere sportivă într-o exclusivă ches
tiune de prestigiu național, cum se în- 
tîmplă adesea, mai ales în lumea fot
balului. A ignora caracterul luaic al 
sportului este la fel de periculos ca 
și a-l crede total sustras implicațiilor 
politico-sociale.

Cu totul altceva este atunci cînd lu
mea sportului (inclusiv 
nă Africa de Sud, o 
Jocurile Olimpice și îi 
le. Atunci este vorba 
atitudine politică ci si 
umanitară, repudiind 
sismul sub orice forma, 
poziție îi onorează pe sportivi, în pri
mul rînd, ca oameni, fără oulinfa 
a-i suspecta că 
ia urma urmei, 
rant I).

lată, așadar, 
care se înscriu 
cu oolitica. Nu avem prelentia de a le 
fi epuizat, dar, oricum, prezența lor 
era necesar să fie semnolală. Iar daco 
prin aceste rînduri am comis noi 'nș ne 
un act politic, ceiem scuze purhanilor 
care mai cred ferm in posibila izolare 
a fenomenului sportiv, în*r-o lume în 
care implicațiile se multiplică aht de 
mult, îneît devine tot mai greu să le 
ocolești I

îiticâ

C.I.O.) condom- 
exclude de la 
refuza cor.iade- 
nu numai de o 
de una profund 
apartheidul, ra-

O asemenea

de 
fac polilicâ (ceea ce, 

nu este deloc dezoro-

cîleva coordona'e pe 
incidentele sportului

Victor BANCIULESCU
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rece am dorit să lăsăm vremea 
necesară materializării primelor 
acțiuni.

POPAS ÎN ORAȘUL 
ILENEI SILAI'

Ne-am fixat ca prim obiectiv 
orașul Cluj, vechi și puternic cen
tru sportiv al României. Din do
cumentul amintit rezultă că 51 de 
sportivi de pe malurile Someșului 
aspiră la startul olimpic. înainte 
însă de a ajunge aci am socotit 
necesar să discutăm cu o serie de 
activiști, saiariațl al federațiilor, 
pentru a afla nivelul interesului 
ce se manifestă pentru pregătirile 
olimpice în general și pentru cele 
efectuate de clujeni, în special, 
pentru a ne informa asupra mă
surilor concrete elaborate de fe
derații în această privință. Cei 
mai mulțl dintre secretarii gene
rali și anfrenorii federali cunoș
teau în amănunt problemele lega
te de pregătirea olimpică, dubla
seră documentul inițial cu planuri 
de măsuri pentru realizarea tn 
practică a indicațiilor. Prof. Ni
colae Vieru (gimnastică), prof. 
Victor Firea (atletism), prof. La- 
zăr Baroga șl antrenorul Ștefan 
Petrescu (haltere), antrenorul e- 
merit Nicolae Sotir (volei), prof. 
Cristea Petroșeneanu (box) șl alții 
ne-au pus la dispoziție datele 
orientative, ne-au făcut o expu
nere — pe baza unor controale 
efectuate de activiști ai federa
țiilor — asupra situației actuale 
și a perspectivelor care există.

Ne-a surprins însă faptul că la 
alte federații interesul pentru ac
tivitatea de pregătire a olimpici
lor era mal mic, iar opiniile — 
evident din cauza necunoașterii 
situației — oscilau. La federația 
de baschet, de pildă (după opi
nia antrenorului federal Constan
tin Dirjan), cel mai bun dintre 
sportivii de perspectivă — Ale
xandru Vidican (Șc. sp. Cluj) — 
nu figura in planul antrenorului 
Alexandru Popescu, iar problema 
olimpică ni s-a părut, după discu
ția cu secretarul general, Octav 
Dumitriu, a fi confuză. Aflrmind 
că în condițiile actuale baschetul 
nu are de ce să meargă la MUn- 
chen, pesimistul secretar general 
al F.R.B., prin concepția sa, nu 
oferă perspective și, firește, nici 
stimulente în activitate pentru ca 
acest sport să-și semneze prezența 
la următoarele ediții ale J.O., în 
’76 sau '80. Cit privește patinajul, 
secretarul general, FI. Gămulea 
nu-și amintea din cel 8 sportivi 
clujeni nominalizați decît vreo 
doi, avînd chiar și despre aceștia 
foarte vagi informații. Am vrea 
de Ia început să fim bine înțeleși. 
Nu afirmăm că este obligatoriu 
ca fiecare dintre cei prevăzut! în 
planul pentru ciclul olimpic 19(8- 
1972 să ajungă la Sapporo sau 
Miinchen, sau chiar măcar vre
unul dintre ei. Este posibil ca o 
serie de sporturi să nu fie de 
această dată prezente la J.O. Ac
tivitatea dintre două Olimpiade 
constituie însă_ o secvență impor
tantă, de bază, pentru dezvolta
rea generală a mișcării noastre 
sportive, motiv pentru care — 
indiferent de faptul că se va 
merge sau nu la J.O. cu echipa 
sau sportivii dintr-o anume ra-

mură — este necesar sâ se lupte 
continuu, fără răgaz, pentru pro
gresul sportului respectiv, pentru 
deschiderea unor largi și certe 
perspectivă.' t

La toate federațiile, prevederile 
bugetare au fost îndeplinite, aces
ta fiind un punct important care 
ne atestă că baza materială ne
cesară îndeplinirii sarcinilor ce 
au decurs din planul de măsuri 
a fost creată.

Avind aceste date de ordin ge
neral, am ajuns la Cluj, primul 
contact luîndu-1 cu vicepreședin
tele C.J.E.F.S., loan Lârincz. Am 
constatat că aici interesul este 
mal mare decît la federații, că se 
cunoaște și se muncește pentru 
realizarea tuturor indicațiilor, că 
planurile sînt adaptate la specifi
cul și posibilitățile locale, că el 
este completat pe măsura ivirii 
unor lucruri noi, neprevăzute. A- 
ceastă caracteristică am întîlnil-o 
și la Clubul sportiv muncitoresc, 
cea mai puternică unitate sporti
vă din Cluj (18 sportivi nomina
lizați). Am parcurs cu vicepreșe
dintele Vasile Moraru întreaga fi
lieră a materializării planurilor in 
performanțe. Completind impre
siile generale cu cele speciale de 
la antrenamentele atleților, cicliș
tilor, fotbaliștilor .voleibalistelor 
etc., am încercat să sistematizăm 
pe puncte constatările.

CLUJUL POATE ASPIRA 
LA UN NUMĂR MAI 

MARE DE OLIMPICI
Incepînd cu tov. Vasile Moraru, 

cunoscător al problemelor sporti
ve clujene. îndrumător compe
tent și suporter entuziast, conti- 
nuind cu antrenorii Gh. Biro (atle
tism), Tiberiu Roman (haltere), 
Octavian Mladin (natație), Vasile 
Chiș (ciclism), Ion Cebuc (volei) 
și cu sportivii pe care i-am sur
prins în timpul antrenamentelor, 
toată lumea este de acord că in 
condițiile actuale (la care s-ar 
putea adăuga un sprijin mai con
sistent. continuu, din partea fe
derațiilor) șl cu o mal bună gos
podărire a fondurilor, cu o re
partizare judicioasă a lor, Clujul 
poate să dea țării mai mulți spor
tivi de valoare, mai mulți membri 
țn echipa olimpică. Planul Inițial 
— pe care clujenii 11 consideră un 
act important de îndrumare — 
va fi adaptat la condițiile exis
tente. Unii dintre sportivii prevă- 
zuți inițial sint schimbați cu alții 
care se dovedesc mai talentați. 
mai serioși în pregătire. mai 
dornici de afirmare. Această si
tuație constituie un stimulent pu
ternic, selecția fiind permanent 
deschisă. Desigur .acei sportivi 
care se angajează !ntr-o activitate 
susținută sînt menținuți, cuantu
mul de sprijin ce li se acordă 
fiind In permanentă creștere.
• Tlnind seama de faptul că 

sint normale unele schimbări in 
lista inițială a sportivilor nomi
nalizați, credem că ar fi necesar 
ca ele să se facă la momentul 
oportun de către club șl organul 
sportiv local cu avizul federați
ilor. In acest fel s-ar elimina 
unele situații bizare cum sînt 
cele ale gimnastelor Irina Sără
cuț și Ofella Alexa, Andrei Hol
ter (haltere). Ion Selejan (ci
clism) și alții care, din diferite 
motive (au abandonat activitatea.

manifestă de mal multă vreme o 
formă sportivă necorespunzătoare 
etc,) nu ---------------- ---------
vîrfurile 
tinuă să 
rațiilor.
• Greu de Înțeles este situația 

unor „nominalizați" care locuiesc 
și se pregătesc în orașul Cluj, 
dar care sînt legitimați la cluburi 
bucureștene. Este cazul trăgăto
rului Ștefan Caban (legitimat la 
Dinamo) și al boxerului Alexan
dru Popa (Steaua). în fapt, cine 
răspunde de pregătirea lor, cine 
are datoria să-i urmărească, să 
le asigure condițiile necesare 7
• Deși federațiilor le-au fost 

asigurate bugetele cerute, lucrul 
acesta nu s-a reflectat și la clu
buri. O serie de federații (patinaj, 
haltere etc.) nu și-au respectat 
promisiunile, creînd dificultăți in 
■pregătirea sportivilor.
• în anumite sporturi, clujenii 

pretind — și se pare că au drep
tate — că s-ar putea renunța la pre
gătirea centralizată 
unei activități la

mai sînt de fapt printre 
sportive locale, dar con
figureze pe listele fede-

nia. Lăstnd la o parte faptul că 
Tn momentul de față este suspen
dat pentru o serie de abateri, 
Oprițescu nu înțelege să se pre
gătească așa cum ar trebui. Nu 
depune la antrenamente eforturile 
care i se solicită, nu acceptă vo
lumul și intensitatea pregătirii. I 
se pare că este doar om de con
curs, dar nu și de antrenament. 
Bizara sa concepție constituie un 
veritabil paradox atîta timp . cit 
este știut că nu poți fi om de 
concurs dacă nu ai pregătirea ne
cesară pentru a aborda întrece
rea. Obstacolul pe care și-l cre
ează singur determină o scădere 
a performanțelor, o barieră în 
calea afirmării sale pe plan inter
național. Voleibalista Minodora 
Meseșan îșl creează, de asemenea, 
un handicap pe drumul afirmării 
printr-o participare necorespun
zătoare la activitatea de pregătire. 
Poate că dificultățile la care ne 
referim pot fi rezolvate. In orice 
caz aici nu mai este nevoie de 
„sprijin de sus“. Sportivii in cau
ză, antrenorii și clubul

favoarea 
susținute sînt fac-

lntr-un moment 
rucan

de relaxare, 
și antrenorul

eficientă) la

la un antrenament, Vasile Să- 
său, Gheorghe Kiss.

Fotografii : Petre NAGY
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CUPA SPORTUL “
Ca și în clasamentul oficial 

al diviziei A, schimbul de 
locuri dintre Dinamo și Stea
ua continuă și în „Cupa Spor
tul" oferită de redacția zia
rului nostru pentru echipa 
cu cea mai mare eficacitate. 
In momentul de față, în frun
te se află echipa Steaua, dar 
avantajul minim nu prezintă 
nici o siguranță pentru păs
trarea locului. Iată de altfel 
acest clasament i

1. Steaua 45 p 
'2. Dinamo 44 p

„U“ Tmș. 38 p
„U“Cluj 34 p

3.
4.
5. I.E.F.S.'32 p‘
6. ICHF 22 p
7. Polit. Buc. 21 p
8. Comerțul 20 p
9. Polit. Gal. 17 p

10. Rapid 16 p
11. Polit. Bv. 10 p
12. Voința Buc. 4 p

RAPID, LIDER AUTORITAR 
ÎN „CUPA EFICACITĂȚII"

După etapa de duminică, 
Rapid și-a consolidat poziția 
de lider în clasamentul „Cu
pei eficacității" oferită de an
trenorul S. Ferencz pentru e- 
chipa cu cel mai bun procen
taj la aruncările libere. Cla
samentul la zi t
1. Rapid 68,907/0 (74—51)
2. Polit. Buc. 58,60% (116—68)
3. ASA Cluj 58,60% (92—51)
4. IEFS 55,7Oo/o (70—39)
5. Crișul 55,20% (96—53)
6. Progresul 54,40% (112—61)
7. Voința Bv. 51.40% (70—36)
8. Mureșul 48,40% (64—31) 
9—10. Constructorul 45,900/o

(72-33) 
„U“ Cluj 45,90o/0 (72—33)

Nu sînt trecute procentajele 
meciurilor „U“ — Construc
torul și Mureșul — Voința, 
ale căror foi de arbitraj nu 
ne-au parvenit în timp

AZI, „ir TIMIȘOARA-STEAUA
Astăzi se dispută la Timi

șoara meciul de baschet din
tre echipa locală Universita
tea și Steaua București, pro
gramat inițial la 11 decembrie, 
în cadrul etapei a VIII-a a 
diviziei A.

(poate chiar mal 
club. Avînd cadre specializate, pe 
care le stimează și activul fede
ral. Clujul și-ar putea asuma res
ponsabilitatea pregătirii unor a- 
tlețl (chiar și a iul Sărucan), hal
terofili etc. Existind toate condi
țiile necesare pentru un lucru de 
înaltă calitate, prin descentralizare 
s-ar oferi mai multe condiții de 
creștere generală a nivelului spor
tului clujean. Și nu este un lucru 
de neglijat...
• Seriozitatea unul sportiv este 

unul dintre elementele esențiale 
in dobindirea performanțelor înal
te. Exemplul Ilenei Silai este gră
itor. împreună cu antrenorul săa, 
Gh. Biro, ea și-a făcuț o minu
țioasă planificare a antrenamen
telor (cu un volum sporit de 
muncă față de sezoanele anteri
oare), pe care l-a pus în aplicare 
incepînd de la 1 noiembrie. Obiec
tivul principal : doborîrea recor
dului mondial I Silai și antreno
rul său Biro n-au nici o Îndoială 
că în luna mai sau In cursul sezo
nului care urmează Vera Nlkoiici 
va fi deposedată de titlul de re
cordmană a lumii. Și nu numai 
atît. In locul acelui 2:00,5, pe ta
bela recordurilor mondiale va a- 
părea pentru prima oară în isto
ria sportului feminin o perfor
manță sub 2 min. ia 800 m : 1:59,8. 
Văzînd-o la antrenamente n-ai 
nici o îndoială că așa se va în- 
ttmpla. și Ileana Silai nu este 
singurul exemplu. Cicliștii lui 
Vasile Chiș (în special Imbuzan), 
Branea și Iușan (gimnastică) ca și 
alți sportivi dovedesc un simț de 
responsabilitate major fată de 
propria pregătire, acceptă volun
tar privațiunile unei adevărate 
vieți sportive. In opoziție cu acest 
fel de a gîndl se află însă alți 
sportivi clujeni, nu mal puțin 
talentați, dar lipsiți de dorința de 
a munci continuu, de a se dărui 
total pregătirii, activității pe care 
au îmbrățișat-o. Zeno Oprițescu 
este — după spusele antrenoru
lui său Octavian Mladin — cel 
mal talentat înotător din Româ-

VICTORIA PROCEDEELOR TEHNICE

util.

tardiv sau defectuos susți
nute de coechipieri. Nu rare 
au fost ocaziile în care ac
țiuni perfect justificate tac
tic au eșuat din cauza de
fectuoasei îndepliniri a rolu
lui de către participant din 
al doilea sau al treilea eșa
lon. Hotărît lucru, mai sînt 
destule de făcut și, chiar 
dacă ar părea exagerate te
merile ce apar printre pre
zentele rînduri, mai bine să 
arătăm (și, în special să 
luăm în seamă) părțile im
perfecte și defecțiunile acum, 
după o victorie evident fru
moasă, decît atunci cînd 1 
laurii se vor fi dovedit..- 
toxici.

Avem impresia — șl pen
tru acest motiv profităm de 
ocazie spre a o . aminti — 
că asistența medicală și 
recuperarea pun în valoare 
aportul medicului (dr. Mir
cea Constantinescu) și al 
masorului (I. , Vasilache), 
dar, din păcate, rolul lor n-a 
luat de loc sfîrșit, ba chiar 
poate abia acum se dovedeș
te mai greu. Cert este că 
în răgazul rămas teslele 
grele nu mai sînt indicate, 
ele riscînd să mai determine 
și alte indisponibilități. Cu 
atît mai mult, deci, cuvintul 
datelor medicale capătă gre
utate și buna intenție a e- 
ventualelor sacrificii indivi
duale prin participarea ne- 
restabiliților are șanse de a 
dăuna. Iar partida cu Franța, 
care nu mai are dreptul 
să-i obsedeze pe selecționa- 
b'ilii noștri, nu e dominată, 
în acest an, doar de necesi
tatea stringentă a rezultatu
lui, ci și de cea a practică
rii unui joc frumos, care să 
devină argument (poate) de
cisiv în favoarea admiterii 
naționalei noastre în .înalta 
societate" a ovalului euro
pean.

De altfel, la urma urme 
tot jocul frumos, curat, rug- 
byul autentic e cel ce oferă 
și perspectiva rezultatului 
onorabil 1

țională se pune însă proble
ma valorii acestei victorii și 
ca ' ultim test serios înain
tea extrem de dificilei con
fruntări de la Tarbes (14 
decembrie). Dacă ascendentul 
clar de formă și sus-aminti- 
tul progres concepțional rea
lizat sub îngrijirea antreno
rilor Al. Teofilovici și D. 
Ionescu constituie laturi net 
pozitive, unele deficiențe 
scoase la iveală chiar și în 
partida cu Cehoslovacia se 
cer, pe cît posibil, remediate 
de urgență. Repetăm — pre
supunerea că meciul cu 
Franța ar putea semăna (de
sigur nu ca desfășurare, dar 
nici ca manieră) cu cel de 
duminică este inadmisibilă. 
Mai întîi, cu totul altfel de 
înaintare vor avea de în
fruntat, peste mai puțin de 
trei săptămîni, rugbyștii noș
tri, Or, fără baloanele furni
zate de „pack", ca să nu 
mai vorbim de contribuția 
directă a înaintașilor noștri 
la înscrierea de puncte, nu 
se va putea obține un rezul
tat onorabil. Meciul cu Ce
hoslovacia nu ne-a convins 
insă sută la sută de forța 
grămezii. E adevărat, for
mula pentru Tarbes nu poate 
fi aceeași, introducerea lui 
Demian fiind evident nece
sară, iar unele indisponibili
tăți (și chiar unele scăderi 
de formă individual conside
rate) fac necesară o îndelung 
chibzuita alcătuire a înain
tării. Astfel, forța de împin
gere și talonajul nu sînt ca
pitole închise încă, după 
cum tot în suspensie a 
rămas, credem, și organiza- 
zea atacurilor prin percuție, 
ca și — referire valabilă 
pentru toate compartimentele 
— încadrarea purtătorului de 
balon. Apoi- consemnare 
obligatorie, nici din meciul 
cu Cehoslovacia n-au lipsit 
„scăderile de tensiune" ale 
concentrării (poate și evolu
ția scorului, ca factor csiho- 
logic, să fi atîrnat în balan
ță), după cum n-au lipsit 
nici eșecurile unor spontan 
inițiate acțiuni individuale,

Ața cum arătam și în cro
nica partidei, victoria rug- 
byștilor noștri asupra celor 
cehoslovaci ne-a prilejuit 
satisfacția majoră a constată
rii unor certe progrese de 
fond în jocul „naționalei". 
Se cuvine, însă. repetată 
precizarea că nu proporțiile 
scorului (42—6), Ci maniera 
în care a fost el obținut 
reprezintă de fapt aprecierea 
net pozitivă a performanței.

Două premise ni Se par de 
rigoare în analiza acestui 
mșci. Mai exact, premisa șe 
compune din două . părți: 
luarea în considerare a va
lorii adversarilor de dumi
nică și raportarea evoluției 
românilor la caracteristicile 
viitorilor parteneri de între
cere, francezii.

Nu puțini vor fi 
care, furați, pur și 
de scor și sprijiniți 
diție, au , cedat 
de a vedea în _ . 
victime sigure Și în rezul
tatul final un deznodămînt 
logic în fața unui 
slăbuț. Este însă exclus 
cei ce cunosc cît de cît 
numai rugbyul ca atare, 
care i-au mai văzut pe 
prezentanții rugbyului 
Cehoslovacia și în alte par
tide, să nu-și fi dat seama 
de uimitorul lor progres. 
Primele 20—25 de minute 
ale meciului au dovedit că 
victoria netă obținută în 
fața selecționatei vest-ger- 
mane (mai netă decît a „na
ționalei" noastre) n-a fost 
întâmplătoareîn sfîrșit, că 
mai desele contacte interna
ționale ale oaspeților noștri 
de duminică au dat roade 
frumoase, în pofida aparen
țelor create de scor. Ten
dința lor actuală spre joc 
curat, 
lenta tehnică individuală a 
jucătorilor din linia de trei- 
sferturi, talonajul fără cusur 
— iată argumente în sprijin, 

mai 
îm- 

rug-

fost cei 
simplu, 
de tra- 
tentației 
oaspeți

,xv- 
ca 
nu 

dar 
re- 
din

aerisit, deschis, exce-

torii care pot face ca lucrurile să 
ia turnura dorită.
• „în ciclul olimpic ’69—’72 

candidații olimpici vor participa 
lh 198 de competiții internaționale 
importante, din care 47 de cam
pionate mondiale și 48 de cam
pionate europene- .
în planul de acțiuni elaborat la 
începutul acestui an. Nu *
din discuțiile cu șportivii și acti
viștii clujeni, dar și din cele cu 
federațiile și din constatările per
sonale reiese că sînt cazuri în 
care nu se respectă această im
portantă prevedere. Adăugind și 
faptul că federațiile nu-și aduc 
întotdeauna contribuția, rezultă că 
nu există încă o suficientă con
cordanță între capitolele „ce ce
rem sportivilor* și „ce le oferim 
pentru realizarea baremurilor“. 
Organele sportive — pe întreaga 
lor filieră — au datoria să echili
breze cele douăxcapitole pentru 
reușita generală a acțiunii.

TN LOC DE CONCLUZII
Ar ti, într-adevăr, prematur să 

tragem unele concluzii pe mar
ginea activității ce se desfășoară 
in orașul Cluj pentru pregătirea 
viitorilor olimpici. Pareurgînd 
materialul, cititorul își poate da 
seama că în activitatea sportivă 
clujeană sînt multe aspecte po
zitive, dar și carențe, dintre care 
unele inerente. Dar nu asupra 
acestora am dori să atragem 
atenția în finalul materialului. 
Altceva nl se pare mai impor
tant. Anume, faptul că discuția 
pe care am provocat-o nl s-a pă
rut că l-a surprins pe unii acti
viști, antrenori și sportivi, că 
Jocurile Olimpice li se par între
ceri de viitor, de un viitor nu 
chiar atît de apropiat. Or, Sap
poro și Miinchen sînt acum, în 
1969, competiții intrate în actuali
tate, tocmai pentru faptul că ac
țiunile de pregătire a masei spor
tivilor hotărăsc în momentul de 
față valoarea performanțelor din 
1972, numărul victoriilor, poate. 
Este evident că declanșarea unei 
acțiuni generale, favorizarea unui 
curent de opinie îșl pot aduce 
contribuția la dezvoltarea activi
tății de pregătire a Jocurilor Olim
pice, iar soluționarea probleme
lor ce se ivesc, cu maximum de 
operativitate, poate readuce pe 
făgaș bun unele lucruri ce pot 
cintări greu în realizarea șanselor 
sportivilor români la marea con
fruntare mondială. în 1971 sau în 
1972 cînd. fără îndoială, toată lu
mea va discuta șl va încerca să 
rezolve problemele olimpice va fi 
foarte greu de făcut ceva, foarte 
greu de schimbat cursul lucruri
lor. Carențele care pot să pară 
acum mărunte, chiar neimportan
te. vor fi atunci piedici de uetre- 
cut.

Sapporo și Miinchen sînt obiec
tive sportive de mare actualitate 
și trebuie tratate ca atare 1

șe prevede

numai

Este, indiscutabil, cea 
bună echipă cehoslovacă 
potriva căreia au jucat 
byștii noștri.

Pentru echipa noastră

MASCULIN

na G. RUSSU-ȘIRIANU

ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI A

CONSTRUCTORUL BUCURLȘTI (m) H PRIMA VICTORIE

Constructorul București — 
Rapid București 5101—5054 
p.d. După patru schimburi 
se părea că feroviarii vor 
cîștiga la scor întrucît condu
ceau cu 62 de „bețe“. Finalul 
partidei a luat însă o întor
sătură neașteptată. Ultimele 
două schimburi de la Con
structorul, M. Manole și C. 
Rudău, veteranul echipei, 
s-au comportat excelent, în- 
vingînd pe adversarii lor la 
scor și astfel formația Con
structorul a cîștigat partida 
și, totddată, primul meci în 
actualul campionat. Iată re 
zultatele din finalul reuniu
nii : M. Manole (C) — I. Pe
tru (R) 873—777, C. Rudău 
(C) — L. Taină (R) 873-849. 
Cel mai bun rezultat indivi
dual l-a obținut rapidistul Al. 
Vrînceanu 
„pline" și 
(T. R).

— 928 pd (595 la
333 la „izolate").

de la învingători D. Dumitru 
(941) și V. Ivan (909). De Ia 
clujeni doar A. Vass s-a a- 
propiat de o cifră mai valo
roasă — 872 p.d. (ȘT. IONES- 
CU-coresp.).

C.S.M. Reșița — Voința 
București 5032—5117 p.d. în
tâlnirea dintre cele două echi
pe nou promovate în divizie 
s-a încheiat cu victoria meri
tată a oaspeților. Cei mai 
buni concurenți au fost Le- 
culescu(V) 892 p.d. și Tismă- 
naru (C.S.M.) 889 p.d. (P. 
IANCU-coresp.).

Flacăra Cîmpina — Rafi
năria Teleajen 5187—4971 p.d. 
Formația 7ui P. Purje, ac
tualul campion la individual, 
a cîștigat fără emoții o parti
dă în care însă nici un ju
cător n-a depășit 900 p.d. Cei 
mai preciși în lansarea bilei 
au fost i Șucatu 898, 
892 (FI.),

>
Szemanyi — 456, Ecaterina 
Damo — 446, Maria Fokovi 
— 426 de la mureșence și 
Margareta Kelemen — 396 de 
la clujence. (I. PAUȘ-coresp.).

Hidromecanica Brașov — 
C.S.M. Reșița 2415—2449 p.d. 
Formația oaspe, avînd cinci 
concurente cu peste 400 p.A 
a cîștigat pe merit. JunioaA^ 
Ildico Jijic (R) a obținut 
mai bun punctaj — 442 p.d. 
S-au mai evidențiat Maria 
Rus cu 420 p.d., de la Reșița 
și Use Schmidt cu 438 de la 
Brașov. (T. MANIU-coresp.).

Gloria București — Voința 
București 2179—2289 p.d. Vo
ința, cu numai 22 de bile 
„pierdute", a cîștigat comod. 
Doar o singură jucătoare, și 
anume Cornelia Moldoveanu 
(V), a reușit să se acomodeze 
cu noile piste ale arenei Glo
ria obținînâ' 425 p.d. In rest, 
rezultate modeste t Ana Mar- 
cu 381, Florica Neguțoiu 379 
(G), Cornelia Grecescu 383 
(V). (O, GUȚU-coresp.).

Metrom Brașov — Laromet 
București 2305—2301 p.d. Du
pă cum se vede și din rezul
tat partida a oferit o luptă 
îndîrjită între formația loca
lă, care evoluează pentru 
prima oară în divizia A, și 
echipa bucureșteană, cam
pioana ediției trecute. Deși 
după două perechi Metrom 
conducea cu 79 de popice, pî
nă la schimbul șase jocul s-a 
echilibrat datorită în special 
bucureștencelor Ana Ologoiu 
(409) și Elena Trandafir (408), 
care au fost, de altfel, și sin
gurele concurente cu rezul
tate de peste 400 p.d. (C. 
GRUIA-coresp.).

Purje 
Silvestru 880 și 

Mircea 865 (R). (C. VIRJO- 
GllIE-coresp.).

Gaz metan Mediaș — C.F.K. 
Timișoara 5102—4861 p.d. Me- 
dieșenii, datorită formei ex
cepționale a lui Kiss (940 
p.d.), și-au adjudecat victoria 
la o diferență apreciabilă. 
Randamentul scontat l-au mai 
dat și Weber (867), Tonei 
(860) de la Gaz metan. Ven- 
del (841) și Luca (838) au fost 
cei mai buni de la oaspeți. 
(Z. RÎȘNOVEANU-coresp.).

VoințaOlimpia
Tg. Mureș 5000—4899 p.d. Re- 
șițenii s-au prezentat mai 
slab ca în partidele prece
dente, cîștigînd la o diferență 
mică. Rezultatele au fost. în 
general, modeste i Băiașu 881, 
Micoroiu 867 de la Olimpia, 
respectiv, Fodor 862 p.d (D. 
PLA VII U-coresp.j.

Petrolul Ploiești — Voința 
Cluj 5383—4984 p d. Diferența 
de 399 <Je „bețe" ilustrează 
perfect superioritatea ploieș- 
tenilor, care au avut tn 
Cristu Vînătoru un jucător 
de mare precizie — 987 de 
popice doborite cu zero bile 
în gol! S au mai remarcat

Reșița

„Zona" de la București, ca
re a reunit judoka din 7 ju
dețe. s-a încheiat cu victoria, 
la toate categoriile, a sporti
vilor din Capitală, rezultate 
datorate nu avantajului tere
nului. ci superiorității lor teh
nice și maturității tactice din 
concurs. Spunînd aceasta nu 
vrem să diminuăm, însă, cu ni
mic eforturile tinerilor din ce
lelalte localități care au reușit, 
de altfel, să se înscrie, la 5 
categorii de greutate, printre 
finaliștii naționalelor de la 
Timișoara, ocupînd, în clasa
mentul zonelor, locul II.

Referindu-ne la competiția 
tn sine, trebuie subliniat ni
velul tehnic superior al par
tidelor. nivel marcat prin 
prezența abundentă a pro
cedeelor. atribute care dau 
claritate si finalitate luptei 
si anunță Intrarea judoului 
în etapa maturității sale.

Dar. să refacem finalele zo
nei, în ordinea desfășurării 
lor : după victoria la 63 kg. 
a lui Eug. Georgescu (Buc.) 
asupra lui Eug. Cîrciumaru 
(Dolj), primul procedeu — 
un veritabil seoi-nage (arun
carea peste umăr) — din se
ria celor care au constituit 
punctul forte al zonei bucu- 
restene, l-a executat Sorin 
Stănescu (Buc), în partida de

la 80 kg., cu 
(Harghita). Cea 
mai lungă finală a fost cea 
de la 70 kg. cîștigată, după 
consumarea întregului timp 
de luptă, de Mihai Stratan 
(Buc.), datorită calmului șl 
clarviziunii sale.

După circa 80 de secunde 
de studiu. Lucian Ghiță (Buc.) 
l-a supus pe Șolomon Deneș 
(Harghita) unui decisiv us- 
hiro-goshi (aruncarea peste 
sold din spate), cîștigînd de 
o manieră categorică partida 
la 56 kg. Rămas dator supor
terilor săi, cu partida pier
dută acum două săDtămîni. 
..greul" Dorin Lepădat (Buc.) 
s-a revanșat în „zonă", exe
cutând asupra craioveanulul 
I. Teceanu, un spectaculos 
o-uchi-garl (secerarea picio
rului din interior).

Cea mai așteptată finală a 
zonei, cea de la 93 kg., dintre 
bucureștenii Ion Herman și 
Dinu Cristof, a răspuns tu-, 
turor 
atît 
nic 
cel 
gat

Lajos Iosza 
mai dîrză și

FEMININ

Voința Tg. Mureș — Voința 
Cluj 2503—2281 p.d. Gazdele, 
cu cinci jucătoare cu rezultate 
superioare — toate peste 400 
p.d. — au cîștigat detașat. 
Cele mai bune i Margareta

IEPURII ZĂPEZII ÎN FAȚA
NOULUI SEZONMASCULIN
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așteptărilor, fiind — 
din punct de vedere teh- 
cît și spectacular — de 
mai înalt nivel. A cîști- 
Herman, deși

putea reveni 
adversarului

victoria
Ia fel de bine și 
său.

Nușa MUȘCELEANU

Ne-a vizitat la redacție 
prof. Gh. Bodescu — antre
norul divizionarei A, C. S. M. 
Sibiu, NUMIT vineri seara 
antrenor principal al echipei 
reprezentative feminine în 
locui Iui Victor Surugiu. Nu 
a venit pentru a face pri
mele declarații privind in
tențiile d-sale în legătură cu 
pregătirea în cele zece luni 
care ne mai despart de cam
pionatele mondiale, ci spre 
surprinderea noastră, pentru 
a ne cere un număr al ziaru
lui ca să vadă, negru pe alb, 
dacă ceea ce a auzit în le
gătură cu persoana sa este 
adevărat. Adică, dacă va fi. 
într-adevăr, antrenorul prin
cipal al echipei naționale! 
Prin urmare, nu știa nimic 
în acest sens! Doar cîteva 
apropouri vagi tăcute cu 
cîtva timp mai înainte, la 
care Gh. Bodescu lăsase să 
șe înțeleagă că nu are nimic 
împotrivă... Surprinderea noa
stră, vizavi cu modul în cate

federația de volei face ase
menea schimbări, a început, 
de altfel, chiar de la ședința 
Biroului 
aflat că 
antrenor 
avizat

federal,
N. Humă.

secund,
asupra sarcinii pe 

care federația i-a pus-o poate 
volens nolens pe umeri. 
Răspunsul Ia fireasca noastră 
întrebare ne-a sunat straniu

cînd am 
numit 

nu fusese 
sarcinii

NOTĂ
în urechi: .Ga să nu aveți 
dubii, întrebați-1, înainte de 
a vorbi noi cu el, și-o 
să vă convingeți că ar vrea 
să lucreze alături de Gh. 
Bodescu" I 11 Trebuie preci
zat de asemenea că n-au fost 
anunțați nici alți antrenori, 
unși la conducerea celorlalte 
loturi naționale (C. Bcngeanu

— căruia i s-a trimis o scri
soare, |a care nu s-a primit 
răspuns).

In sus-amintita ședință, 
membrii Biroului federal 
și-au exprimat, de fapt, 
speranța că nu vor fi refu
zați de aleșii lor !!

Fără a nesocoti capacitatea 
celor numiți, ne întrebăm 
dacă schimbările efectuate 
au darul să amelioreze va
loarea voleiului nostru la 
nivelul reprezentativelor, din 
moment ce noii „responsa
bili" nici n-au fost consul
tați în prealabil dacă sînt 
dispuși Să înceapă o operă 
destul de dificilă ce vizează 
redresarea lui. A existat 
vreo certitudine că cei nu
miți sînt nu numai capabili 
ci și puternic animați de 
dorința de a duce echipele 
naționale la comportări și 
rezultate onorabile la cam
pionatele mondiale ?

Auteiian BREBEANU

Știam că schiul românesc 
de fond traversase o criză 
care l-a scos de pe traiec
toria marilor performanțe. 
Mai știam că oamenii care slu
jesc acest sport nu se împa
că cu starea de lucruri exis
tentă și mai cunoșteam efor
turile întreprinse în ultima 
vreme de federația de specia
litate pentru a revitaliza o 
disciplină — altădată cu mare 
audiență — din care se hră
nește azi și proba de biatlon, 
dar care trebuie să trăiască 
și singură, ca probă distinctă, 
cu pregătiri și rezultate pro
prii- -A

Era normal, deci, să ne în
trebăm care sînt perspective
le unei probe practicate cu a- 
tîta perseverență, pasiune și 
discreție de un număr destul 
de redus de „fideji", să știm 
care-i sînt șansele și calenda
rul, care-i este stadiul pre
gătirilor ; era firesc să-i cu
noaștem pe noii „adepți" și 
n-am lăsat să ne scape ocazia 
de a-i urmări la normele de 
control periodice și centraliza
te, prin care „iepurii zăpezii" 
vin să-și înregistreze progre
sele realizate în pregătirea De 
uscat.

Stând de vorbă cu antreno
rii și sportivii, am aflat că 
principalele obiective de per
formanță pentru noul sezon 
sînt: campionatele mondiale 
de probe nordice (R. S. Ceho
slovacă), campionatele euro
pene de probe nordice pentru 
juniori (Austria), campionatul 
balcanic de la Uludag (Tur
cia), precum și alte competiții 
internaționale și interne de 
importanță mai redusă. 
Ne-am bucurat văzînd că 
schiul nordic încearcă să-și 
regăsească strălucirea în pri-

mul rînd prin renunțarea la 
izolarea competitională în ca
re se scufundase. Ca să supra
viețuiască, acest sport trebuie 
să se arunce în curentul pre
gătirilor și marilor concursuri 
pentru a păstra contactul cu 
preocupările, cu noutățile și 
rezultatele de altitudine, căci 
prin aceste constante capătă 
scop și finalitate pentru cei 
ce practică fondul de perfor-

au rămas să asiste și să apla
ude pe fondiști la normele de 
control, este o dovadă a ca
lității și seriozității concursu
lui, precum și o opțiune pro
mițătoare asupra atractivității 
acestui sport, ce se desfășoară 
de obicei fără spectatori.

Probele de decasalt, hexa- 
salt, 400 m plat sau flotările 
in brațe au fost antrenante și 
plăcute la vedere — pentru

colae Țeposu, Moise Stoian, 
Marcela Leampă, Nicolae 
Sforghiu.

® JUNIORII SE IMPUN PRIN NUMĂR Șl REZULTATE 

® PESTE 2.000 DE SPECTATORI LA NORMELE DE CONTROL

manță în prezent și se atrag 
și se recrutează efectivele spo
rite de mîine.

Observîndu-i, mai atent, în 
probele de control și apreciind 
efortul diurn pe care-1 depun 
spre a deveni mai buni, mai 
iuți, mai rezistenți, am înțeles 
că spectatorul obișnuit ar fi 
mai darnic în aprecierile, a- 
plauzele și stima sa, iar cro
nicarii mai puțin severi dacă 
ar cunoaște mai de aproape 
pasiunea constantă, munca 
stăruitoare, discretă, îndîrjirea 
cu care fondiștii doresc să re
facă terenul pierdut.

Am aflat, astfel, că pregă
tirea pe uscat a început încă 
din iunie, că a continuat în
tr-un „crescendo" ca durată 
și intensitate, care în prezent 
îi face să „ardă" de dorul ză
pezii. Tălpile „frig", alimen
tate de combustii interne, su
fletești.

Dacă cei peste 2 000 de 
spectatori veniți pe stadionul 
Tractorul spre a vedea un 
meci de fotbal feminin, con
tramandat in ultimul moment,

al partici-
90 — cu 
la nivelul 
rezultatele

ca crosul — proba specifică — 
să dea culoare și tensiune de 
mare concurs.

Numărul mare 
panților — peste 
ponderea maximă 
juniorilor, ca și
propriu-zise, ne îndreptățesc 
să-i considerăm într-un sta
diu avansat și la un nivel 
promițător de pregătire gene
rală și specifică. Ceea ce a 
constituit atracția normelor de 
control a fost omogenitatea 
calitativă și de aici caracterul 
de luptă între primii zece ju
niori, înregistrați cu rezultate 
foarte apropiate în cele pa
tru probe.

A plăcut nivelul de pregă
tire demonstrat de seniorii 
Nicolae Șletea. Nicolae Seca
rea, Gheorghe Cimpoia, Gheor
ghe Bădescu, Paraschiva 
Cojocaru, 
Rodica Clinei. Pentru 
verificarea a lăsat să s 
că pînă la căderea 
mai trebuie insistat 
dezvoltării rezistenței 
gim de viteză : Ion Benga, Ni-

Bădescu,
Adriana Barabaș, 

’ ~ l alții, 
se vadă 
zăpezii 
asupra 
în re-

★
Biatlonul — în proba de 

control organizată separat — 
a demonstrat existența unui 
climat de pregătire și de vo
ință superior anilor trecuți. A- 
ceastă conjunctură favorabilă 
obținerii unor rezultate pre
stigioase pe plan internațional 
îșl găsește explicația în omo
genitatea valorică a compo- 
nenților loturilor. Senatorii de 
drept ai naționalei nu mai 
au în acest an bilet cu loc 
rezervat în echipă și de aceea 
trebuie să lupte ca să-1 obți- 

x)ă. Cei ce vin din urmă știu 
acest lucru și nu se cruță 
nici ei, dar nici pe cei vîrst-' 
nici și experimentați. Așa se 
face că după cele mai bune 
probe de control, programate 
la intervale de timp aprecia
bile, cele mai bune rezultate 
cumulate le-au obținut în or
dine : Victor Fontana, Con
stantin Carabela, Gyorgy Vil- 
mos, Alexandru Szabo, Dumi
tru Soiu. La tineret, Vasile 
Papuc și Nicolae Vestea îm
part primul loc, urmați înde
aproape de Irimie Șovăială. 
Nicolae Hbrga și Ion Glrnlță. 
Controalele au evidențiat o 
bună pregătire pentru aler
gări, pentru fond, dar o tra
gere inconstantă ca ritm și 
performanță între pozițiile cul
cat și picioare. La tineret, ex
plicația rezidă și în întârzie
rea relativă cu care s-ău înce
put tragerile cu arma de ca
libru mare, care reclamă o 
acomodare mai îndelungată.

Mihai B1RA
Ștefan STAICULESCU 

antrenor
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S-A INTRAT ÎN LINIE DREAPTĂ! In divizia C FRUNTAȘELE S-AU DETAȘAT
Rapid și Steaua, singurele cu 3 puncte din 4 posibile in ultimele două etape 

O Ce zici, Voinea? Ce zici, Tătaru? • Lereter a dat semnalul! • Teasc; 
succes care obligă!

cat de mult ca in actualul 
sezon, se pare că la forma a- 
tinsă de pitesteaa ;i-a adus 
contribuția și exigentul Teaș- 
câ. cel care i-a impus lui Di*- 
brin un regim de viată spor
tivă. mult mai accesibilă per
formanței. Dobrin lărâ Teaș- 
eă n-ar talora tare mult" — 
concluziona ocazionalul nos
tru interlocutor.

Și-acum, a venit acest sur
prinzător eșec argeșean. care 
ne cam pune >n incurcătură. 
Ce s-a petrecut cu formația 
piteșteană de joi pir.ă dumi
nică? Cum de a ajuns de la 
0—0 cu Steaua, la 0—3 cu 
U-T-A. ? ~îi lipsește Dobrin 
— era de părere un coleg de 
redacție. Un joc-două fără 
Dobrin mai suportă echipa, 
dar mai mult-.**

Cum s-ar spune. Teașeă și

și Dobrin au nevoie unul de altul... • Un
S-a consumat și etapa a 

a XHI-a în divizia A, ante- 
ypenultima a acestui tur de 
/campionat desfășurat plnă cie 
curînd sub semnul arzătoarei 
dorințe (împlinite) a socce- 
rului românesc de a fi repre
zentat Ia anul în Mexic, la 
întîlnirca celor 16 finaliste. 
In linii mari, episodul jucat 
duminică pe scena primei di
vizii nu era dificil de anti
cipat, avînd legătură cu cel 
vizionat joi: dinamoviștii 
bucureșteni, fără să strălu
cească, și-au luat de la 
C.F.R. Cluj punctele (atit de 
necesare pentru menținerea 
la șefia plutonului) pierdute 
Ia feroviarii bucureșteni : la 
fel au procedat și U.T.A.. Pe
trolul, Steagul roșu și Poli
tehnica Iași. învinse și ele — 
ca echipa din șoseaua Ștefan 
cel Mare — în etapa care a ur
mat după lunga... toamnă 
fierbinte (pasionant serial — 
paralel cu campionatul) pen
tru tricolorii români.

Destul de normale (și. deci, 
previzibile) apar și rezulta
tele de egalitate, realizate, la 
Cluj ți Bacău, de Rapid și. 
respectiv. Jiul, ca. de altfel 
și această victorie a Stelei.

schimb, pentru miine. in par
tida de la Ploiești, ne 
abține să
Ce zici,
Tătaru ?

vom
dăm pronosticuri.
Voinea ? Ce rri

*

Rezultatul V.T.A.-ei — 3 0 
in partida cu F.C. Argeș — 
are darul să impresioneze. 
De cind n-au mai cîștigat 
campionii la un asemenea 
scor in fața unui adversar 
care părea că a învățat să 
se apere 2 De mult, de foarte 
mult timp... Deocamdată, 
semnalul redeșteptării a ve
nit din partea celui mai 
virstnic.'•celui mai serios 
(l-am numit pe Lereter). care 
nemaisuportînd umilința, a 
realizat to’ate cele trei goluri 
(ce splendid hat-trick la 26

Fără îndoială, performerele 
acestor două etape, a XII-a 
și a XIII-a. sint formațiile 
bucureștene Rapid și Steaua, 
singurele care au adunat 3 
puncte din 4 posibile. Giuleș- 
tenii au, pare-se, totuși merite 

jrifn plus, ei evoluînd în con- 
Wliții de deplasare și joi, cînd 
I au întrecut pe liderul clasa

mentului în fief-ul acestuia, 
în ambele meciuri, linia forte 
a rapidiștilor a fost apărarea 
(Răducanu.’ Lupescu, Dan și 
Greavu figurează în echipa 
etapei desfășurată duminică), 
compartiment care în 180 de 
minute de joc n-a primit nici 
un gol. (Ca pe vremea ani
lor de glorie ai Rapidului). 
Atacul, în schimb, deși nu
mără în rîndurile sale pe 
Neagu, unul dintre frun
tași în clasamentul golgete- 
rilor, se comportă mai slab 
(n-a înscris de loc în două 
etape) așteptind să marcheze 
cei din liniile dinapoi : Lu
pescu. Dumitru...

Dacă ne gindim bine, nu 
putem să le imputăm aproa
pe nimic nici lui Năstureseu. 
4ai lui Codreanu (ei vor pu- 

a să strălucească in conti
nuare în rolul ingrat, cenu
șiu. de cărăuși) Și atunci ? 
Cind va avea Rapidul o îna
intare eficace ca in anii de 
glorie ? Poate doar in mo
mentul în care alături de 
Neagu va apare un creator 
în genul

Cit de 
ceasta 1

de ani !) ale victoriei. Tntr-o 
singură zi. Lereter a readus 
optimismul în tabăra Aradu
lui fotbalistic. Axente! Do- 
mide ! Broșovschi i E rîndul 
vostru să urmați frumosul 
exemplu al bătrînului căpi
tan de echipă...

★

Seria I
Domei «
Humorul1

lui Emil Dumitriu... 
departe este ziua a-

Surprinzătoare — Infringe- 
rea Argeșului la acest sccr 
de forfait. Mai ales că ea 
vine după un 0—0 cu Steaua. 
Ia București, rezultat obținut 
printr-o evoluție bună, care 
impresionase plăcut ți pe 
unul dintre tehnicienii for
mației militare. ..Restructura
tă tactic după noua— imagine 
a antrenorului ei. Argeșul a 
jucat fotbal in partida cp 
noi — nc spunea acesta, sîm- 
bătă la amiază, pe peronul 
Gării de Nord, lingă trenul 
care avea s-o transporte pe 
Steaua în orașul de pe lito
ral pentru meciul cu Farul. 
Și cum Dobrin —• mai spunea 
tehnicianul stelist — n-a ju-

Dobrin sau Dobrin și Teașcă 
au nevoie unul de altul...

★
Calificarea tricolorilor noș

tri la turneul final al C.M. — 
ediția mexicană — comentată 
și apreciată la timpul său — 
constituie, fără îndoială, un 
succes al fotbalului românesc: 
un succes care obligă, deter- 
minindu-ne pe noi toți să pri
vim cu exigentă sporită în
trecerea divizionarelor A. 
competiția cea mai importan
tă din calendarul nostru in
tern, care a înlesnit lui D i- 
mitrache. Lucescu. Dan. Hăl- 
măgeanu et comp să atingă 
măiestria sportivă.

O bună formă sport it ă în 
Mexic a echipei naționale 
este, desigur, condiționați ți 
de nivelul tehnic al campiona
tului no<tru la care participă, 
in continuare si tricolorii.

Și atunci ? Antrenorii, ju
cătorii. federația de fotbal 
trebuie sl-si aducă o aprecia
bilă conlrihuție

G NICOLAESCU

★

victoria 
al eta-

mai sus că 
singurul ,.2“ 
fost oarecum previ-

Scriam 
Stelei — 
pei — a 
zibilă.

Cum motivăm ? Prin pre
zența lui Suciu, Sătmăreanu 
și Hălmăgeanu în sistemul 
defensiv al formației, prin 
cele 26 de goluri (record pe 
întreaga divizie și înaintea 
etapei a XIII-a) trecute la 
activul echipei. Ni s-ar putea 
imputa că le-am acordat o 
prea mare încredere caprici- 
oșilcr Tătaru și 
Nicidecum. Știam că primul 
se află după o etapă de sus
pendare, iar cel de al doilea 
după un meci fără... gol. în

Voinea.

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET-REZERVE

1, Crișul 13 11 1 1 26-10 47
2. Din. Bacău 13 803 32-16 40
S. Din. Buc. 12 7 0 5 26-13 34
4. U.T.A. 13 553 22-15 31
5. Steaua 11 6 3 2 17-14 2»'/>
6. „U" Cluj 13 6 2 5 18-18 29
7. Farul 13 544 18-18 28
8. St. roșu 13 4 4 5 19-20 25’/s
». Jiul 13 5 2 6 17 23 25'/«

10. politehnica 13 5 1 7 15-18 23'/»
11. Petrolul 11 434 14-14 22
12. A.s.Arntata 13 3 4 6 17-24 21'/»
13. Unlv. cv. 12 345 14-17 20
14. C.F.R. 13 2 5 6 11-22 16'/»
13. F.C. Argeș 12 2 4 6 9-18 13'/»
16. Rapid 12 2 2 3 6-21 11

00L6ETER1I CAMPION.TULII
DIVIZIEI A

10 GOLURI : Dumitrache — 
din 11 m (Dinamo București); 
GOLURI : Neagu (Rapid),

1
9_____ _____ _ .. . ..
Tătaru II și Voinea — 2 din 
11 m (Steaua), Oblemenco (U- 
niversitatea Craiova) ;

8 GOLURI : D. Ene (Dina
mo Bacău) ;

7 GOLURI : Gyorfi (Steagul 
roșu), Dobrin — 2 din 11 m 
(F. C. Argeș) ;

6 GOLURI : Lereter (U.T.A.), 
Florescu (Steagul roșu). Crei- 
niceanu (Steaua) ;

5 GOLURI : Lupescu (Ra
pid), Dembrovschi — 1 din
11 m (Dinamo Bacău). Nuțu —
I din 11 m (F. C. Argeș). Sâl- 
ceanu (Dinamo Buc.), Adam 
— 1 din 11 m („U” Cluj), Do- 
mide (U.T.A.), Peronescu (Ji
ul) ;

4 GOLURI : Grozea — 3 din
II m și Dincuță (Petrolul). 
Moldoveanu și Cuperman —
1 din 11 m (Politehnica), Bar
bu (,X>“ Cluj). Radu (F. C. 
Argeș), Sasu (Farul), Naghi —
2 din 11 m (A. S. Armata) ;

3 GOLURI : Soos — 1 din 11 m 
și Soo (C.F.R.). Naidin. Libar- 
di și I. Constantin (Jiul). Co- 
ci; și Harșani (Crișul), Bădin 
(Petrolul), Oprea („U“ Cluj), 
Ciutac (A. S. Armata). Tufan 
(Farul), Lucescu și Dinu (Di
namo Buc.), Axente (U.T.A.),

ANALIZA ACTIVITĂȚI FOTBALISTICE DIN CAPITALĂ
de 
va

Miercuri, 26 noiembrie, 
la ora 18, în sala Dinamo, 
avea loc plenara Comisiei 
municipale de fotbal Bucu
rești. Cu acest prilej se va 
analiza activitatea fotbalistică 
din Capitală pe baza planului

de măsuri elaborat de Fede
rația română de fotbal.

Vor participa antrenori, ar
bitri și delegați ai echipelor 
din campionatele republicane 
și municipal.

C. Argeș), Pes- 
roșu) ;
Trăznea (A. S. 

_______ Ăngelescu. Straț și 
Dumitru (Rapid), Caniaro — 1 
din 11 m (A. S. Armata). Ru- 
giubci și Băluță (Dinamo Ba
cău), Cotormani (Jiul), Kun H. 
Suciu, Dărăhan si Kassai (Cri
șul). M. Popescu (C.F.R.). Nea
gu. Bălan și Dașcu (Univetsi- 
tatea Craiova) Roșu (F. C. 
Argeș). Duniitrîu III (Steaua), 
Kallo. Badea și Ologu (Faruî), 
I.upulescu (Politehnica) ;

1 GOL : Ivăncescu. Cane, 
Necula, Balint și Jamaisehi 
(Steagul roșu). Strimbeanu șt 
Deselnicu (Universitatea Cra
iova). Schwartz, AI. Vasile și 
Stincel (C.F.R). S. Avram și 
Koszka (Farul). Sima, Moț. 
Petescu și Fl. Dumitrescu 
(U.T.A.). Jercan (F. C. Argeș), 
Marinescu (Jiul). Simionaș 
(Politehnica). Bungău. Mun- 
teanit și Iordache („U" Cluj),
E. Naghi, Arno(ehi, Cefan și 
Sătmăreanu II (Crișul). Gher- 
gheli, Doru Popescu și Frățiiă 
(Dinamo Buc.), Vălatu (Di
namo Bacău). Ștefănescu și 
Negrea (Steaua), 
Moraru (Petrolul) ;

AUTOGOLURI : 
(Petrolul) pentru 
Florea (Petrolul) 
namo Bacău ; Nedelcn (Dina
mo Bacău) pentru Universita
tea Craiova ; Lereter (U.T.A.) 
pentru ‘ 
pentru 
Boțea 
roșu i
F. C. 
Bacău) 
rești ; Lupescu

Prepurgel (F. 
caru (Steagul

2 GOLURI : 
Armata).

Stănescu șl
N. lonescu 
„U“ Cluj ; 
pentru Di-

Jiul : Poloni (U.T.A.) 
Universitatea Craiova ; 
(Farul) 
Mare; 
Argeș ;
pentru

pentru Steagul 
(Farul) pentru 
David (Dinamo 
Dinamo Bucu- 

. .______ (Rapid) pentru
F. C. Argeș ; Georgevici (Jiul) 
pentru Farul : Bretan (C.F.R.) 
pentru Dinamo Buc. : Baum
gartner (Crișul) pentru Petro
lul.

Minobrad Vatra
Minerul Gura
2—1 (0—1): Victoria Romar. 
— Textila Buhuri 4—0 (1—-0': 
Textila Botoșani — Penicili- 
na — Iași 6-—0 (2—0) ; Fo
resta Fălticeni — Coostrjc 
torul Piatra Neamț 1—6 
(0—0); CF.R. Pașcani — R»- 
răul Cîmpuiung 5—2 (3—1) t 
Nicotină Iași — Petrolul Mot- 
nețti 1—1 (0—1) : Fulger-I 
Dorohoi — Minerul Comâ- 
nești 2—0 (2—0).

(Corespoadenți: P. S-rac. G 
Ungureanu. D. 
Enea. V. Diaro- 
Cojocăriței.)

Etapa viitoare : I.M.U. Med
gidia — Olimpia Giurgiu, 
Voința București — Ș. N. Ol
tenița. Marina Mangaiia — 
I.T.C. Constanța. Unirea Mî- 
năstirea — Laromet Bucu
rești. Electrica Constanța — 
Cimentul Medgidia. Petrolul 
Videle — Celuloza Călărași. 
Delta Tulcea — Mașini unelte 
București. Tehnometa'. Bucu
rești — I CA B Arcuda

Seria a IV-a

Groapă, T. 
Crăciun. C. 
nescu și A.

1. Nicolina 
î.
3.
4.
5.
6.

C. F. R. 
Victoria
Letca 
Fores ta 
Textila “ 

7. Minobrad 
X Petrolul M. 
9. Minerul

Rariul 
Minerul G. H. 
Constructorul 
Fuieeru! 
Penicilina 
Textila Bh.

BL

(Corespondenți: 
Iau, („ Donciu, 
Gh. Tăutan, S. 
mogyi, l. llie șt

I. Vladis- 
I. Abrudeanu. 
Băloi, I. So- 

P. Lazăr).

18.
11.
12.
13.
14-
15.

C.

13 8 3 2 
13 8 I 3 
13 7 2 4 
13 7 t 4 
13 7 2 4 
13 7 3 4

13 8 2 5
13 4 5 4
13 S 3 S 
K S 3 7
13 4 1 8
13 3 3 7
13 4 1 8
12 4 4 I
11 3 8 3

3>-;3 u 
24-11 
37-14 
34-11 
»-14 
27-18 
12-14
14- 14
17- 34 
Z3-T
18- 21
15- 23 
J*-M
8—34 

14-24

18
38
M
14
18
14
13
13 
rt
•
8
8
8
8

Etapa viitoare 
Iași 
tea Bacău 
șani. < 
Neamț 
Dornei. 
morului 
Petrolul 
Dorohoi.
— Victoria Roman. Textila 
Buhușî — Nicotină Iași.

Seria a II-a

Pe=;,
Foresta Fălticei 

Textila 
Constructorul 
— Minobrad 
Minerul Gura 
— C.F.R

na 
L Le- 
Boto- 

Piatra 
Vatra 

Hu-
Pasreni. 

Moinești — Fulgerul 
Minerul Comănești

Electronica Obor — Petro
lul Berea 6—1 (2—Oi ; Ancora 
Galați — Petrolistul Boldești 
5—1 (1—1): Unirea Focșan
S.U.T. Galați 1—1 (1—0).
Dunărea Brăila — Locomoti
va Adjud 4—0 (0—0) : Gloria 
C.F.R. Galați — Chimia oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej 3—1 
(1—0): Metalul Plooer.i — 
Metalul Buzău 2—0 (0—0): 
Șoimii Buzău — A SM. Te
nuri 4—2 (2—0): Rulmentul 
Bîrlad — Metalurgistul Brăi
la 3—0 (2—0)

Dumitru ți

(Corespondenți: D. Dmct> 
nescu, Gh. Arsenie. A. Axen
te. Tr. Enache. T. Siriopo!. 
Șt. lonescu. M. ~
L. Solomon)

1. Metalul P. 14 9 4 1 39- 7 22
2. Erctronira 11 S3 3 39-19 19
3. Șoimii 14 7 5 2 22-11 19
4. Ancora 14 8 3 4 27-14 I*
5. Ch-mia 14 7 3 4 *1-17 t7
6. Petro*.siu? 14 5 4 4 17-14 :<
7. Metalui Bx_ 11 7 1 5 25-19 15
€. Italtnexrttț) 14 7 1 • 29-29 19
9. A.S M. 11 f 2 6 24-19 14

ie-11. Met. 14 4 5 4 19-15 14
GL C-F-B- 14 f 2 9 17-23 14

12. Unire* 11 1 5 5 it-34 12
IX S.U.T. 14 4 > 7 ll-tf LI
14. Durirea 14 2 1 9 :9-^> 7
IX LocvciM-va 14 2 2 19 19-28 5
11 PetroTuJ 14 2 1 11 19-37 5

Etapa fittoart; Chimia Oraș 
Gh. Ghecrghiu-Dej — Rul- 
mertul Eirlad. Petrol il Bev>
— Șoimii B-irtn A AM. Te
cuci — Gloria C.FR Calați. 
Metalurgistul Brăila — Elec
tronica Obor. SU.T. Galați
— Dunărea Rrtila. Petrol știi 
Boldești — Unirea Facșasi. 
Locomotiva Adjud — Metaini 
Plopeni. Metalul Buzău — 
Ancora Galați.

Seria a IlI-a
Mașini unelte București — 

Unirea Mlnâttirea 0—1 (0—0); 
Ci men iul Medridia — Petro
lul Videle 2—0 (0—0): I-are- 
met București — Electrica 
Constanța 2—2 (1—0); Celu
loza Călărași — Tehnometal 
București 2—1 (0—0): T.T.C. 
Constanța — I.M U. Medgidia 
0—3 (0—1); Olimpia Giurgiu 
— Voința București 
(1—0); Ș N. Oltenița — 
ta Tulcea 3—0 
I.C.A.B Arcudb — 
Mangalia 1—1 (0—1).

(Corespondenți: O.

2—0
Del- 

(1-0); 
Marina

Guta, 
R. Avram, T. Năstase, I. A~ 
chim, N. Enache, P. Burcin 
și M. Voicii).

1. Celuloza 14 9 2 3 21-11 20
X 7.M.U.M. 14 5 6 2 14-6 18
3. unirea 14 7 3 4 22-18 17
4. Tehnometal 14 7 2 5 25-14 15
5. Cimentul 14 5 44 13-12 15
6 S.N O. 14 5 5 4 17-13 15
7. Laromet 14 6 3 5 22-19 15
8. Delta 14 5 5 4 29-17 15
9. Electrica 14 5 5 5 14 14 15

10. I.T.C. 14 5 3 8 13-17 17
11. Olimpia 14 4 4 5 14-19 i2
12. Voința 14 3 5 5 10-24 12
13. Petrolul 14 4 3 7 12-29 11
14 Mașini 14 4 2 8 M 19 10
15. Manna 14 3 4 7 18-19 10
16. Arcuda U J SI 16-35 9

1.
X
3.
4.
5.
5.

X
9.

Arieșul T.
Mlnaur 
Metalul 
Minerul G. 
Ind. slrmet
Mureșul 
Independenta 
Arieșul C. T. 
Soda

11
14
14
14
14

8 4 2 16— 7 
8 2 4 24—11 
6 5 3
5 6 3
6 3 5

14 5 5 4
14 6 3 5
14 < 2 6
14 6 2 6

11. Victoria 14 • 3 •
11. Minerul T. H 53S
12. Știința 14 4 4 9
11. Aurul 14 5 1 1
14. Mineral B.A. 14 4 3 7
Ik Tehnofrj? 14 4 2 1
IC A-S A. Sibs U 14 3 4 7

E:ar.a viitoare: I
Gheiar — Arieșul
AJ?A Sibiu -r Soda

20 
18 
17
16
15
15
15
14
14
13
13
12
11

20— 6 
H—10 
18—12 
18—14
13- 15
17- 15
18— 21 
11—21
14— 18 
11-12
14— 23
15— 25 11
8—17 10 
»— 1» 10

Minerul 
Turd». 

Ocna 
— Tn- 

i Tureîi 
Metalul Aiud. 

— Tndepen- 
Deva — 
Arieșul 

— Minerul Ba- 
Minaur ZIatna

Mjreș. Victoria Călan 
dustria sirmei CImpia 
Aurul Brad - 
Tehnofrig Ci; 
denta Sibiu. Mureșu 
Știința Petroșani. 
CImpia Turzîi 
ia de Arieș.
— Minerul Teliuc.

fCorenondenti: P. Peer.?.
V. Zbarcea. I. Fețeana, M.
A ranu. D. Denghe1. D. R5-
dulesctt ți Gh. Sandu).

1. Autobaza: 14 119 3 1 31- 1 23
3. T.U-G. 14 • 2 S 2S-14 19
X Căra*—Anul 14 S 7 1 22-11 19
4. CarpaU 14 ( ( ! îl-12 13
5 Comerțul 14 ii 4 n-n n

Seria a Vil-a
Marmației
Mare 1—0

8. LR-A.
7. CKmia
X Sirena
3. F" ie3r»

18. Prahova
11. Voirea D. 
-.3. Voirea C. 
11 Progres--’.
14. Petrolul
13. Da-a
18. Prosresu'.

c.

B.

*
14
14
14
14
14
14
14
II
14
II

8 11 17-15 18 
5 4 S 18-13 14
4 8 4 13-14 14
4 S 3 12-11 13
HI 13-18
8 1
2 8 8
2 8 8
3 3 V
311
3 4 3

8 17-21
ÎS-24
13- 23
14- 23
H-28
8-28

n 
ii 
ie
10

9
8
1

Carcați Si- 
Corabia.

Etapa viitoare: < 
nai a — Progresul 
Autobuzul București — Dacia 
Pitești. Comerțul 
— Flacăra roș;e 
Progresul Balș 
Cîmpuiung M-rscel. 
București — Unirea Drăgă- 
sani. Chimia Turnu Măgure
le — Petrolul Ttrgoviște. Pra
hova Ploiești — Carai mânui 
Bușteni. I.FLA Clmpina — 
TV.G B’jcurestl.

Alexandria
București, 

Unirea 
Sirena

Seria a V-a
- F- 
6—3
Mi-
Du 
Ca
M 

irit textila 
A) • Furnirul 

Top«eț 2—» 
la Tmișna 
Jiu — M»- 

| (O—ffl ; Mi 
Progres ”• 

-O): Victoria 
Electromotor

Steagul roșu Pîe- ’a - 
rertttica Tr. Severin 
(4—<h : Unirea Orțova — 
nervi Roesa 6—4 (3—2); 
r.ârea Ca’a'at — C.F.R 
rar.sebeș 0—1 (0—1): U 
Drmjoara — VuIUbR — 
Lusoj 2—0 (2—I 
De* a — Metalul 
(1—1) (s-a jisra* 
ra) : Victoria Tg 
nerul T.upePi 3—1 
cerul Motru — 
Strehaia 1—0 (l— 
Caransebeș — I 
Timișoara 2-6 (1—O'

fCaresTfmdenti: I Ja'ea,
I lacob Și. Zrfanea. Șt. Ma- 
lom, V. Serines. V Dtgu'eten.

ți M Ma’ayP. 
e*.)

Mi-
O 
îj»

X VM.T 14 !• 1[ 3 n
x vaetarta c. 14 7 « 3 1V-T2 î«
X Tt- J- 14 f I ’ T?-29 n
€ M om’ B 14 7 3 4 29—H 17
1 U 14 7 2 3 29— »3 M
C. CF B 14 < 1 « SC— U 15
T. Vy’tor* M <2 < m—r n
t M. 11 14 7 M—*4 34
» r-’ M 5 2 • 22—9 M

’ • ~ Qi~oocr MO • 39—2? M
11. MBWI IA < 1 3 24—» X9
ÎX Fg” M S 9 9 •♦—9? *2

11 >1 8 *S—M 11
IC BR*-e*oe> 14 4 3 7 t *—n
IX 14 4 2 t r-a m

Ptorrw r 14 2 3 • M-39 7

Etapa rîrtore: Mr-alui To-
plet — Dunăre: Calafat, 
nervi î-iipem — Victoria 
ransebes. Valiuri' textile 
goj — Unirea Oșova. Fn-r- 
getica Tr Severin — Mine 
rul Motru. CF.R. Carans^eț
— U. M. TlmHoera. Minem' 
Bocșa — Steagul roșu Pleoi- 
ța. Electromotor Timișnora
— Furnirul Deta Procre» 
Strehaia — Victoria Tg. Jiu

Seria a Vl-a
Minerul Teliuc — Mureșul 

Deva 0—0: Industria s’rmri 
CImpia Turrii — M raur 
ZIatna 3-0 (2—0): Mine
rul Baia de Arieș — Tehno- 
frig Cluj 2-1 (1—1) (s-e ju
cat la ZIatna): Soda Ocna 
Mureș — Minerul Ghelar 1—1 
(I—C); Știința Petroșani — 
AS.A. Sibiu 0—0 : Metalul 
Aiud — Arieșul CImpia Tur- 
Mi 2—0 (1—0): Independența 
Sibiu — Victoria Că lan 1—I 
(0—1); Arieșul Turda — Au
rul Brad 2—1 (1—1).

CONSFĂTUIRE CU ANTRENORII CENTRELOR

DE COPII Șl JUNIORI

CJ

In prima jumătate a lunii 
decembrie va avea loc la Bucu
rești. în orgar. zarea FR. 
Fotbal, o consfătuire
antrenorii celor 35 de centre 
de copii și juniori, care fiin
țează în Capitală și provin
cie. Cu acest prilej, va fi a-

Etapa viitoare i Someșol 
Satu Mare — Gloria Bistrița, 
Constructorul Baia Mare — 
Metalul Salonta, Bihoreana 
Marghita — C.I.B. Chert a, 
Bradul Vișeu — C.I.Ti. Sighe- 
tul Marmației, Dinamo Zalăn 
— Topi torul Baia Mare. Chi
mistul Baia Mare — Unirea 
Dej, Foresta Năsăud — Dacia 
Oradea, Victoria Cărei — 
Dermata Clei.

Seria a VIII-a
Metalul Copsa Mică — Chi

mia Orașul Victoria 2—1 
(0—1) ; Unirea Cristuru Secu
iesc — Colorom Cocile» 3—2 
(1—2)Chimia Făgăraș — 
Torpedo Zărnești 2—1 <2—G) : 
Mineral Bălan — Carpațl 
Brașov 0—1 (0—0): Chimica 
Tîrnăveni — Vitrometan Me
dias 4—0 (2—0); Medicina 
Tg Mureș — Viitorul Gheor- 
ghieni 1-0 (0—0) (s-a jucat 
Ia Tîrnăveni); Oltul Sf. 
Gheorghe — Avîntul Reghin 
jO—o (4—0) ; Tractorul Brașov 
— Lemnarul Odorheiul Secu
iesc 4—0 (1—0).

CLU Sighetul 
— Someșul Satu 
'0—C) ; Dermata Cluj — Bi
horeana Marghita 3—0 (2—0): 
Dacia Oradea — Victoria Ca- 
-ei 0—2 (0—1): Topitorul Ba
ia Mare — Bradul Vișeu 1—2 
(0—0): Gloria Bistrița — Con
structorul Baia Mare 7—0 
(3—0): Metalul .Salonta — 
Foresta Năsăud 3—1 (3—1): 
CIL. Gherla — Chimistul 
Ba-a Mare 4—0 (3—0): Uni
rea Dej — Dinamo Zalău 3—0

(Co^espondenți: V. Godja. 
P. Radvani. S. Vasile. V. Să- 
săranu. I. Toma. Gh. Cotrău,

T. Prodan.)

(Corespondenți i M. Ealtcîm 
V. f.orintzi, Tr. (Aincea. R- 
Bortoș, I- Ducan. O. Ioan, Gh.

R.

Etapa viitoare:

Briotă și T Maniu.)

1. Tractorul 14 11 1 ? 38— 4
2 Oltul 14 10 1 3 38—7?
3. Chimia F. 14 10 1 3 32—12
4. Colorom 14 9 1 4 31—21
5. Lemnarul U 9 0 5 37—21
6. Metalul 14 6 2 6 25—21
7. Chimica 14 7 0 7 24-21
8. Chimia v. 14 6 1 7 18—81
9. Carpațf 14 4 4 6 13—17

18. Mineral 14 5 2 7 17—24
11. Unirea 14 5 2 7 17—27
12. Torpedo 14 4 3 7 21-18
13. Autntul 14 4 2 8 18—38
14. Viitorul 14 4 2 8 10—36
15. Vitrometan 11 3 3 8 16—2»
16. Medicina 14 1 3 10 11-42

23
21
11
19
18
14
14
13
12
12
12
11
13
10
9
5

D. Vatau și

1. Gloria il 1 3 3 38—13 19
2. Someșul 14 8 3 S 24— » 19
3. Victoria H 8 3 3 21—73 19
4. cn> s shei 14 8 3 3 23-15 19
$ Dtr/n>ta 14 7 3 4 22—11 17
1 CIL Gberia 14 7 3 4 72—13 17
7, Cor.ștroctorul 14 7 2 5 19-1* i6
t Cntrea 11 «3 S 31-13 15
9 XCMlul 14 6 2 6 18—21 14

19 CiHffMo! 11 5 J 6 29—îl 13
11 Bradul 14 6 9 » 13—29 12
12. r*sr*s*.3 1< 3 4 7 !4-22 19
1X 1< 3 4 7 tî-n i«
14. rea n a 14 3 3 8 19-25 9
li. Doe.a 14 1 8 7 19—27 9
IC. Toot torul lt 2 3 1» 12—27 «

_____ Carpațl
Brașov — Oltul Sf. Gheorghe. 
Vifrometan Mediaș — Mria- 
lul Copșa Mică. Chimia Ora
șul Victoria — Medicina Tg. 
Mureș. Viitorul Gheoiehi-ni 
— Chimica Tîrnâveni, Torpe
do Zărnești — Minerul Bâlan,. 
Colorom " “
Brașov.
.Secuiesc 
Secuiesc.
Chimia Făgăraș.

Codlea — Tractorul 
I emnarul Odorheiul
— Unirea Cristuru 
Avîntul Reghin —

LOTO-PRONOSPORT
ULTIMA ZI PENTRU 

CONCURSUL 
SUPLIMENTAR 

PRONOSPORT _S 
DIN 26 NOIEMBRIE

urma un film artistic. Intra
rea liberă

1969

ZI In 
depune 

atractivul 
Prono-

Astăzi es’.e ULTIMA 
care vă mai puteti 
buletinele pentru i 
concurs suplimentar 
speri din 26 noiembrie 1969. 
axat pe meciurile retur din 
ootim le de finală ale mari
lor enmoetitii europene -CU
PA CAMPIONILOR EURO
PENI- și ..CUPA CUPELOR-,

Rezultatele oficiale ale me- 
efBri'-or vor fi publicate toi 
27 nc <tabn» a_c. tar orolo- 
zarea se va efectua vineri 28 
nacembrie 1M9.

• Tot astăzi este s; ULTIMA 
ZI peotru procurarea bilete
lor Ia concursul Pr>-.oexores 
oe nuerruri 26 noiembrie 
IM6 a cărui tragere va avea 
loc la Bocuresti in ta'a Clu- 
baîci F-nante Bă.nci din stra
da Doamnei nr. 2 cu începe
re de la ora 19 Tragerea va 
fî radiodifuzată după care va

• Miine miercuri. 26 noiem
brie ac. va avea loc trage
rea la sorți a premiilor ofe
rite de redacția „Programului 
Lolo-Pronosport" cu prilejul 
concursului organizat asupra 
•corului
partidei 

Tragerea 
Clubului 
s’rada Doamnei nr. 2 înain
tea tragerii concursului Pro- 
noexpres.

fina! și la pauză a! 
România—Grecia, 

va avea loc în «ala 
Finanțe Bănci din

PREMIU E CONCURSULUI PRO-
NOEXPRES NR. 47 DIN 19 NO

IEMBRIE 1969

extragerea I : Categoria I : 
1 variants a 100 000 lei ; a II-a : 
52.4 a 2.075 lei; a in-a : 1.643.1 
a 84 lei

Premiul de categoria I a revenit 
'■ -pan'ului MOLODETIU TOAN 

din București.

extragerea a II-a : Catego
ria A : 4.2 variante a 21.237 lei; 
categoria B : 206,6 a 433 lei; ca- 
.egoria C : 8.218.1 a 28 let.

UN APARAT MODERN
RADIORECEPTORUL „ISTRIA

După apariția editorialului 
nostru din 20.XI.1969, intitu
lat „TALANGA", mai mulți 
cititori și-au dat osteneala — 
fapt pentru care le mulțu
mim — să scrie redacției, fă 
cîndu-și astfel cunoscute opi
niile privind tema, cu impli
cații de ordin etic și sportiv 
pusă în discuție publică de 
.SPORTUL".

Iată — in esență — cuprin
sul a două din scrisorile pri
mite la

După 
ziarului 
minți tă, 
scrisorile-ecou, dr. DIMITRIE 
PAVLOV (str. Spătarului nr. 
17, București), continuă :

„Mulți oameni cu logică și 
oarecare gindire sportivă au 
rămas surprinși și dezamă
giți de scandalul provocat de 
purtătorii de tălăngi și sirene 
în ziua de 16 noiembrie, cînd 
se juca partida de fotbal Ro
mânia — Grecia. Toți am 
fost indignați pentru că, pe 
motivul încurajării jucători
lor noștri, s-a făcut cel mai 
mare zgomot cu putință, cu 
obiecte sinistre — sirene sau 
tălăngi. Oare publicul — așa- 
zis al 12-lea jucător de fot
bal — trebuie să fie terorizat

de moda tălăngilor și sirene
lor, importată din străinăta
te, numai pentru că acolo e- 
xistă acest obicei ? In acest 
mod se poate duce o echipă 
la victorie ? Noi, credem, că, 
dimpotrivă, acest lucru poate 
duce la dezastru o echipă ; 
prin astfel de zgomote ea se 
zăpăcește, se dezechilibrează 
psihțc, nu se poate concentra

CIIIV (str. Sirenelor nr. 90, 
București) și cuprinde — în 
rînduri pline de indignare — 
opinia unui om pasionat de 
sport, cu o mare experiență 
de viață (zilele trecute a îm
plinit 70 de ani).

„Nu pot pricepe — ne scria 
d-sa — gustul barbar de a 
veni în tribună numai pen
tru a agita falanga la urechea

să înțeleagă că sunetul de si
renă sau zgomotul de talongă 
sint un adevărat atentat Ia 
sănătatea publică. Oa-e nu 
există un alt mijloc, civilizai, 
pentru a exprima simpatia 
față de o echipă sau alta ?' 

Scrisoarea are același final
— în care ziarul este rugat 
să ceară tuturor factorilor de 
resort măsuri energice pentru

redacție:
ce salută inițiativa 
de a aborda tema a- 
semnatarul uneia din

Ecouri
— i se face numai rău. Cu 
totul alt efect ar avea încu
rajările cu adevărat umane, 
sportive..."

în finalul scrisorii, dr. 
DIMITRIE PAVLOV solicită 
intervenția redacției pe lingă 
federația de specialitate — 
ceea ce și facem pe această 
cale — de a lua măsuri care 
să interzică în viitor astfel 
de manifestări pe stadioanele 
noastre.

★
Cea de a doua scrisoare 

este semnată de A. PARAS-

la... TALOGA
I 

cuiva. Oare 
iști (ca să 
pic de bun 
place ție, dar nu la toată lu
mea. Mai supărătoare decit 
falanga este sirena. Of, doam
ne, e ceva îngrozitor, ceva 
care toacă nervii; te surzeș
te și nu știi ce și cum să-i 
spui „omului" de lingă tine. 
•Tinerii care reproduc acum 
sunetul sirenei n-au trăit tim
purile grele de acum 25 de 
ani și nu știu ce se petrecea 
pe atunci cu nervii noștri, cu 
viața noastră. A-r trebui să 
li se spună, să li se aminteas
că. Dar și fără asta ar trebui

chiar atîl de ego- 
nu spun fără un 
simț) sintem ? îțt

stăvilirea unor asemenea ma
nifestări total străine 
tului sportiv.

spiri-

*

Iată — chiar numai 
cuprinsul acestor două 
sori — destrămate teoriile u- 
nora care-i consideră pe pur
tătorii de 
personaje 
bunei, iar 
inofensivă 
tare a 
libertatea de manifestare esie 
eronat înțeleasă de unii spec
tatori și confund-tă cu liber
tatea unei asemenea manites-

prin 
scri-

tălăngi ori sirene 
..pitorești** ale tri- 
actul lor drept o 

formă de manifes- 
,simpatiei“. în fapt.

ISTRIA
cen-relcr 

înfiin- 
a con- 
cteva 

aaor 
tstruire

la 
zi

târî. De aia — poete 
rolul redus la contemplație 
sau resemnare al multor al
tor spectatori. In locul unor 
puneri la punct binemeritate 
Așa se explică, desigur, și 
faptul că atît la etapa de jo
ia trecută, cît și la cea de 
duminică — din transmisiile 
radiofonice — ne-am dat sea
ma că pe marile stadioane 
n-a început să se schimbe ni
mic și că semnalele de alar
mă nu prea au ajuns la u- 
rechile celor' vizați.

Tn repetate rînduri. dar 
mai ales după campionatele 
europene de box, conducerea 
C.N.E.F.S. a hotărît măsuri 
precise tn direcția menținerii
— la toate ramurile de sport
— a unei atmosfere sănătoa
se pe toate terenurile, sta
dioanele și în toate sălile de 
sport.

I.a rîndul nostru, am soli
citat — printre altele — 
punctul de vedere și. mal fl
ies, intervenția organelor or- 
dinei publice. De ce, atunci 
se întîrzie aplicarea unor mă 
suri care să readucă în tri 
bune — fără excepție — tra
diționala sportivitate, obiec
tivitate și entuziasta manifes
tare a publicului nostru ?

Printrg tipurile deosebite produse de Uzinele ELECTRO
MICA este și radioreceptorul „ISTRIA".

— Patru game de unde, patru tuburi electronice, difu
zor permanent dinamic de 3 w.

— Pentru schimbarea gamelor de undă este dotat eu 
un comutator tip claviatură.

— Acordul fin și reglarea volumului sonor se eiectuca- 
în partea dinză prin intermediul a două butoane dispuse 

față a aparatului.
— Se alimentează la rețeaua do curent 

tensiunile 220 V, 120 V și 110 V.
— Aparatul este montat într-o elegantă 

ruilâ.
Prețul de vinzare este de .numai 935 lei.
Se vinde și cu plata în 10—18 rate lunare, 

între 140 și 137 lei.

alternativ cu

casetâ iui ni’

cu un aconto

C.FR


o
Trofeul Carpați“ la handbal Trimisul nostru

transmite

După meciul(Urmare din pag. 1)

A

român), de for-

special, JACK BERARIU,

Turneul întreprins în Marea Britanie de 
selecționata de rugby a Republicii Sud-Afri- 
cane a fost marcat de numeroase manifes
tații anti-apartheid, care au întrerupt des
fășurarea jocurilor. Iată un instantaneu edi
ficator, luat în timpul partidei susținute 
sîmbăta trecută de „Springboks" în compa
nia combinatei cluburilor londoneze, cînd

politia intervine pentru a opri manifestația 
spontană a unor spectatori ce-și exprimau 
dezaprobarea pentru apariția pe terenurile 
din Anglia a reprezentanților unor țări in 
care este legiferată politica de discriminare 
rasială.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

FROLOV A ARUNCAT MANUSA
■>

Un antrenor federal, un cercetător științific, un scriitor, un antrenor,» > ’ 1 1»

de la echipa Franței și 5 de 
la cea a Ungariei) pentru evi
tarea ultimului loc din serie, 
cele două formații au etalat 
tot ce pot în handbal. Supe
riori pe plan fizic și cu mai 
multe cunoștințe de ordin 
tactic, jucătorii maghiari s-au 
impus pînă Ia urmă, nu însă 
fără dificultăți. Ei au făcut 
mari eforturi pentru a depăși 
mqbila apărare franceză și 
au apelat nu o dată la mij
loace extreme în defensivă.

Au
VASS (3). SZABO (5). HU- 
NYADKURT (5), SZLATENJI 
(1), HARKA (3) — pentru 
Ungaria si R. RICHARD (3), 
GALLANT (1). DRUAIS (1), 
GERMAIN (4), FAYE (4), 
CARITE (1) — pentru Franța. 
Au arbitrat bine Pândele 
Cîrligeanu și Geo Popescu.

marcat : CSIK (1).

tari și munca lor de 55 de 
minute era să se năruie ușor 
în ultima parte a disputei, 
cînd de la scorul de 15—li) 
jucătorii iugoslavi s-au apro
piat amenințător pînă la 
15—14. Cronometrele, insă, 
nu le-au mai dat posibilita
tea să-și încerce măcar șan
sa egalării, consfințind victo
ria Suediei pe care o consi
derăm meritată. Au marcat: 
D. ERIKSSON (2), L. E- 
RIKSSON X10), JAKOPSSON
(2) , KURT GORAN (1) pen
tru Suedia, HALILOVICI (1), 
ANDRICI (4). MALESEVICI 
(1), BEGOVICI (3), TELICI
(3) . KRSTICI (2) pentru Iu
goslavia. Au arbitrat bine V. 
PELENGHIAN și V. SIDEA.

ROMANIA — DANEMARCA 
16—13 (8-6)

SUEDIA — IUGOSLAVIA
15—14 (7—5)

din Saint Brieuc:

de box Franța-România

BOX IN TREI
Cititorii ziarului nostru n-au 

scăpat, cu siguranță, știrea re
feritoare la articolul din ziarul 
„Sovietski Sport“ în care cunos
cutul pugilist sovietic Valeri Fro
lov — de două ori campion con
tinental — pledează pentru in
troducerea meciurilor de cinci 
reprize la amatori. „Box<ul ama
tor trece printr-o perioadă de 
criză — scrie Frolov. Din cauza 
timpului limitat (trei reprize) în 
care un pugilist își poate eta
la calitățile, nu se pot desprinde 
caracterizări clare, iar arbitrajele 
sînt în mod fatal subiective. In 
partida de 5 reprize boxerul ar 
putea da mai bine măsura va
lorii sale, iar arbitrajul ar putea 
clntări mai just acordarea deci- 
ziei“..

Considerînd că ideea este cel 
puțin interesantă și cu multiple 
implicații — pentru arbitri, bo
xeri. antrenori, cercetători, orga
nizatori sau spectatori — ziarul 
nostru a inițiat un sondaj în 
rîndul unor persoane competen
te, precum și în rîndul iubitori
lor acestui sport.

întrebarea pe care ziarul nostru 
a pus-o tuturor celor solicitați 
a fost : Considerați utilă șl jus
tificată propunerea de a se in
troduce desfășurarea meciurilor 
de box pe distanțe de cinci re
prize la amatori ?

ALEXANDRU VLADAR — an
trenor federal : ,,Problema este 
mult mai complicată decît pare 
la prvma vedere și cu implicații 
în diverse sfere pe care le cu-

DOUA HEI Uliii
AII BOURII(III ROMÂNI

I

MOSCOVA. 24 (Agerpres). 
în cadrul turneului interna
țional de box de la Leningrad, 
sportivii români au obținut 
două victorii. La categoria 
semimuscă. tinărul pugilist 
Achim Ursulescu l-a învins 
prin k.o. .tehnic în repriza a 
II-a pe polonezul 
Urtnovschi. iar în
categoriei ușoară Vasile An- 
toniu a cîștigat prin k.o. în 
prima repriză meciul susținut 
cu boxerul sovietic Serghei 
Tkacia.

Henrik 
limitele

La sfirșitul 
mini va avea

acestei săptă- 
loc la Viena 

tradiționalul concurs interna
țional de patinaj artistic pen
tru juniori organizat de clu
bul „Wiener Eisslauf-verein". 
Țara 
tată 
Anca
nr. 2

noastră va fi reprezen- 
de tînăra patinatoare 
Tănase (Școala sportivă 
București).

l-ÂU ÎNTRECUT clar

PE CANADIENI
Aproape 15 000 de specta

tori au urmărit la Praga me
ciul revanșă dintre reprezen
tativele de hochei pe gheată 
ale Cehoslovaciei si Canadei. 
Hocheiștii cehoslovaci au ter
minat învingători cu scorul 
de 5—2 (2—1, 2—1, 1—0).

prinde boxul. Desfășurarea me
ciului de box pe o asemenea dis
tanță ar atrage după sine o In
fluență considerabilă asupra pre
gătirii boxerilor. Numărul de 
antrenamente ar trebui să creas
că, iar volumul de muncă intr-un 
singur antrenament s-ar mări 
considerabil. Din punct de vede
re calitativ, ar fi necesar să se 
preia o serie de mijloace de lup
tă tehnice șl tactice specifice 
boxului profesionist. Se știe că 
limita inferioară a numărului de 
reprize ce se perfectează la me
ciurile dintre profesioniști este 
tocmai de 5 reprize, o chestiune 
foarte importanta o constituie și 
faptul că recepționarea unui nu
măr mare de lovituri poate pro
voca grave accidente. Nu rareori 
slntem. martorii unei epuizări g- 
proape totale în repriza a IlI-a, 
cînd preocuparea pentru apărare 
Și acțiuni judicioase este aproape 
inexistentă. Practica dovedește 
insă că acolo unde există 
o adevărată măiestrie, sînt de 
ajuns trei reprize. Îmi amintesc 
de boxerul sovietic Enghlbarlan 
care Intr-un meci din campiona
tul european nu a recepționai: 
decît 14 lovituri, față de media 
evaluată la 60—70 de lovituri. 
Ppntru arbitri ar însemna, in
tr-adevăr, o ușurare a sarcinii, 
dar cred că ar crește considera
bil numărul deciziilor de abandon 
Și k.o. împotriva cărora A.I.B.A. 
luptă necontenit. Pentru organi
zatori ar fi o catastrofă. Inchi- 
puiți-pă că numai o gală de io 
meciuri ar dura aproximativ pa
tru ore șl jumătate. Cred că ni
meni nu s-ar mal încumeta s<i 
organizeze campionate europene 
sau Olimpiade în astfel de con
diții. Poate vă amintiți că la 
București, pînă la finale, au fost 
peste 20 de meciuri pe zi.

Dar, făcînd abstracție d<e aces
te impedimente, formularea pă
rerii mele este legată de ideea 
pe care o consider esențială : ce
le trei reprize corespund cel mai 
bine caracterului umanitar al 
boxului amator."

CORNELIU RADUT — director 
adjunct științific al 
cercetări științifice 
educației fizice 
,,Abordarea acestei 
dotată interesantă, 
tă din multe puncte de vedere. 
Si cum întotdeauna o idee nouă 
și-a făcut cu greu loc între cele 
vechi, s-ar părea că și de data 
aceasta unele fațete ale proble
mei pledează pro, altele contra. 
De aaeea, nu din rațiuni de ar
bitraj cred că este necesar să 
abordăm lărgirea cadrului tem
poral al desfășurării meciului de 
box, ci pornind de la bază, adi
că luind tntii sportul, apoi boxul 
ca fenomen biologic șl social. 
După cum se știe, recordurile se 
depășesc 
efectuate 
siderabili 
gic al

Șl în 
intervină 
cu ușurință celor trei 
incit de cete mai 
ta este deosebit 
Se simte nevoia 
nul nou obstacol, 
rerea noastră, ar 
bine boxul. Acțiunile tehnice, bi
ne gîndite și dozarea conștientă 
a efortului ar compensa noul 
obstacol. Departajarea s-ar fac» 
mult mai ușor. Cred că numărul 
accidentelor ca scădea pentru că 
se vor micșora considerabil acțiu
nile negindite. nepregătite. in 
condițiile ritmului actual de lup
tă nu se pot pregăti nici acțiu
nile, nici nu se poate gindi tac
tic in funcție de acțiunile adver
sarului.

Adversarul trebuie cunoscut. O 
repriză sau două de studiu, de 
încercări prudente, de tatonări 
reciproce vor înfrumuseța boxul 
amator. In consecință, consider 
că ideea lui Frolov este justifi
cată și corespunde unor cerințe 
pe care boxul amator actual le 
reclamă."

GHEORGHE FIAT — antrenor 
la Steaua : „Este o idee exce
lentă. Prin introducerea ei ar 
clștiga toarte mult boxul tehnic. 
Acțiunile gindite, acțiunile de 
contraatac, care constituie. de 
fapt, un răspuns la intențiile ce
lui din față se vor dubla, infru- 
musețind cațitatea spectacolului. 
Firește, ea ar aduce și modifi
cări in structura procesului de

Centrului de 
în domeniul 
și sportului : 
idei, fără în- 
trebuie făcu-

permanent. Cercetările 
atestă o creștere con- 

a potențlatulul blolo- 
tinerelor generații.
box este cazul să 

ceva. Boxerii fac față 
reprize, 

multe ori lup- 
de echilibrată, 
introducerii li
căre. după pi- 
influența in

instruire, dar nu este tun lucru 
foarte greu. De fapt, cînd ne 
pregătim pentru un turneu, deci 
pentru mai multe meciuri, ne 
pregătim pentru mai multe re
prize. Individualizarea, deziderat 
ai antrenamentului sportiv con
temporan, va trebui să-și găseas
că o mai bună fructificare. Poa
te vă amintiți că și Laszlo Papp 
și Benvenuti au evoluat la Bucu
rești, dar n-au putut demonstra 
măsura valorii lor decît în me
ciurile desfășurate pe distanțe 
mai lungi de timp. Mircea Do- 
brescu, cel mai nedreptățit boxer 
pe care l-a avut România vreo
dată, dacă ar fi boxat in cinci 
repritfe, nici cel mai rău inten
ționat arbitru nu l-ar fi putut 
frustra de victorie. Ar fi fost 
prea evident. Dar așa..."

AL. STRUȚEANU — scriitor : 
„Boxul este un sport minunat, 
intr-adevăr, cele trei reprize sînt 
puține pentru a decide pe învin
gător. și spectacolul oferit este 
prea scurt. îmi amintesc de fil
mul meciului dintre Joe Louis 
și Max Schmeling care a durat 
45 de minute dar n-a plictisit de 
loc. A fost, din contră, senzațio
nal.

Tehnica va ciștiga. Caracterul 
umanitar al boxului nu este de 
loc alterat, ci dimpotrivă. A 
fost și este un sport nobil, mai 
ales că astăzi nu se mai boxea- 
ză cu cestele antichității.,.u

MARIN ZAMFIRESCU — arbi
tru : „Este o idee valoroasă. O 
susțin cu toată convingerea. Ju
decătorii ar putea aprecia mult 
mal bine cine este adevăratul 
învingător. Chiar dacă o gală de 
multe meciuri pe cinci reprize 
ar însemna un adevărat maraton, 
problemă mult discutată astăzi, 
ideea mi se pare, totuși, valo
roasă. Problema maratonului nr 
putea fi rezolvată bine cu unele 
eforturi de ordin material. Fro
lov nu a fost numai curajos, 
dar, sînt sigur, bine documentat 
prin practica sa îndelungată și 
rezultatele remarcabile pe care 
le-a obținut. Ideea dreptății care 
prinde viață în momentul acor
dării verdictului este, după pă
rerea mea. esențială.

Nedreptatea reprezintă o lovi
tură extrem de grea după o lup
tă crînoenă, dusă pînă la epui
zare. Pentru a elimina erorile, 
nedreptățile, în fapt neintențio
nate, datorate unui echilibru a- 
proape perfect în cazul unor tn- 
tîlniri de numai 3 reprize, con
sider că meciul de cinci reprize 
este salvator n

ISAI ALEXE — boxer la Stea
ua : ,,Mi-ar conveni de minune 
să boxez cinci reprize. Ar fi un 
efort colosal, cred, dar mi-aș 
putea dovedi mai multe cunoș 
tințe decît pot in cele trei re
prize în care nici nu am timp 
să respir ca lumea, darămite să 
mai gfndesc, să studiez adversa
rul... Cred că nu aș mai declan
șa acțiuni nepotrivite, riscante 
In trei reprize trebuie sâ apiic 
tot ce știu, tot ce pot și într-un 
ritm infernal. Timpul îmi este 
al doilea adversar. Momentele 
de relaxare care m-ar face să-mi 
revin unecri pentru a executa 
din nou acțiuni precise, clare, 
frumoase, mi-ar folosi foarte 
mult. Cred că m-aș orienta mult, 
foarte mult spre tehnică."

ION OLTEANU — boxer !a Di
namo : ..Nu cred că este necesar 
să mărim numărul de reprize. 
Ne-am obișnuit cu ele. In căzu’ 
unei asemenea schimbări ar tre
bui să ne antrenăm ca profesio
niștii, ori noi slntem amatori. 
După o zi de muncă sau de 
școală nu cred că 7—8 reprize 
de luptă condiționată, cite ar fi 
necesare la un asemenea antre
nament, ar duce la performanța. 
Mai degrabă cred ed vor epui
za...".

Sondaj realizat de

Gh. IL1UȚA

Abia în acest meci am pu
tut aprecia corect valoarea 
elevilor lui Roland Mattson, 
în afara nenumăratelor pro
cedee tehnice, pe care le u- 
tilizează cu o ușurință și o 
siguranță dezarmante pentru 
adversari, ei au manifestat, 
în fața energicilor jucători 
iugoslavi, o deosebită chib
zuință tactică. prelungind 
atacurile atunci cînd trebuia, 
forțînd ritmul în momentele 
de revenire a adversarilor, 
finalizînd 
scurte sau prin pătrunderi 
individuale 
aplauzele spectatorilor. Nu
mai în ceeă ce privește pre
gătirea fizică handbaliștii 
suedezi s-au dovedit defici-

prin

care

combinații

au smuls

Așteptată cu un justificat in
teres disputa dintre cele două 
formații a oferit un spectacol 
de excelentă factură, victoria 
revenind, absolut meritat, re
prezentanților noștri. Tricolorii 
au manifestat multă siguranță 
in apărare și au avut, in Penu, 
un portar in formă de zile 
mari. Handbaliștii danezi au 
încercat fie prin forța de șut 
a celor 4 principali tunari 
(Lund, Graversen. Heideman, 
Vodsgaard). fie prin excelen
tele acțiuni la scmiterc ale lui 
Petersen să-și onoreze cartea 
de vizită. Și au reușit acest 
lucru, insă victoria n-au putut 
să și-o apropie in fața echi
pei române, care a funcționat 
excelent. Au marcat GRUIA 
(7). OȚELEA (3). GUNESCH 
(2). MOLDOVAN. SAMUNGI, 
CHICIDT, BIRTOLOM pentru 
România. PETERSEN (6), JOR
GENSEN (3), GRAVERSEN (2), 
HEIDEMAN și LUND pentru 
Danemarca. Au arbitrat H. 
BERTSCHINGER și H. WAG
NER (Elveția).

ELOGII IN PRESA FRANCEZA
I

Parcă n-a fost vorba de un 
meci de box, cu legile lui as
pre care-ți cer să lovești tu 
mai mult și mai puternic de- 
cit adversarul tău, care și-a 
pus mănușile cu aceleași gin- 
duri.

De Ia început pînă la sfirșit, 
aici la Saint Brieuc, totul a 
purtat pecetea unei întilniri 
amicale prelungite, intre gaz
de și oaspeții lor, ca și cum 
intre ei n-ar fi existat și un 
ring de box.

Referindu-ne la ceea ce a 
fost înaintea meciului, tre
buie să menționăm primirea 
extrem de călduroasă, cu ac
cente de fast, care s-a făcut 
delegației noaistre. La sosirea 
in Saint Brieuc ea a fost în- 
timpinată nu numai de oficia
litățile sportive, ci și de nu
meroși locuitori ai orașului, 
neașteptată fiind în special 
prezența unui grup de elevi 
imbrăcați in pitoreștile costu
me bretone și cintind puter
nic din buciume.

După meci, atmosfera n-a 
fost mai puțin amicală. La 
banchet, in ciuda victoriei care 
stătea la masa cu boxerii ro
mâni. și a înfringerii care ar 
fi putut intuneca frunțile fran
cezilor, nu s-a putut vedea 
nimic din semnele bătăliei 
purtate cu o oră inainte. Nici 
o privire piezișă. Dimpotrivă, 
felicitări reciproce, chiar între 
Joe de Guerme și Covaci și 
intre Gratien Tonna și Gheor- 
ghe Chivăr.

Dar. întilnirea de box, 
sine, pe ce coordonate 
situat ? — simt că sinteți ne
răbdători să mă întrebați. Și 
ea a purtat amprenta unei 
depline sportivități. S-a lup
tat corect, din toate punctele 
de vedere, de-a lungul a zece 
meciuri nedictîndu-se

în 
s-a

avertisment. Poate că publi
cul, surprinzător de obiectiv, 
a așteptat ceva mai mult din 
partea unor campioni euro
peni ca Ciucă, Dumitrescu și 
Cuțov. în schimb, spectatorii 
au fost delectați de boxul teh
nic al lui Gîju (căruia i s-a 
acordat trofeul rezervat celui 
mai bun boxer___ "
ta și precizia loviturilor lui 
Silberman, de maturitatea cu 
care a boxat 
greu, Alexe.

In ziarul „l’Equipe", sub sem
nătura trimisului său special, 
Georges Peeters, se remarcă 
„ambianța extraordinară" în 
care s-a desfășurat întilnirea 
de box dintre echipele Fran
ței și ‘ ~
chipa 
eters 
Alexe 
stil clasic și sigur, care a 
reolat victoria echipei sale”. 
Ziarul ..l’Aurorc" vorbește des
pre „triumful previzibil al ro
mânilor", arătînd că la Saint 
Brieuc s-au bătut cu această 
ocazie toate recordurile de 
asistență. Sub titlul „Numai 
Tonna a bătut un român", zi
arul „Combat" subliniază ; 
„Românii sînt excelenți sti
liști”. Despre Silberman ziarul 
spune că „ar putea face o- 
noare oricărei echipe națio
nale, oricărui ring". în înche
iere, „Combat” scrie : „Ro
mânii. care-și continuă turneul 
și vor evolua la 28 noiembrie 
contra Irlandei și la 4 decem
brie contra Scoției, sînt sus 
ceptibili de a înregistra i 
succese". ț

Le așteptăm, cu încredere. 
Deocamdată. Saint Brieuc mar
chează o dată fericită în ca
lendarul boxului românesc.

tînărul nostru

României. Elogiind 
română, Georges 

insistă asupra lui 
„un atlet magnific,

e- 
Pe- 
Ion 
cu 

au-

CORESPONDENTA SPECIALA PENTRU „SPORTUL"

STEAUA ROȘIE A CIȘTIGAT DERBY-ul IUGOSLAV
Etapa de duminică a cam

pionatului Iugoslaviei a fost 
sărbătorească : cu ocazia îm
plinirii a 50 de ani de exis
tentă a federației, președintele 
Iosip Broz Tito a decernat 
forului conducător al fotbalu
lui iugoslav ordinul „Meritul 
pentru popor11 și panglica de 
aur. Cil același brilej. 180 de 
activiști, jucători și antrenori 
de pe tărîmul fotbalului au 
fost decorați, pentru merite 
excepționale în dezvoltarea 
acestui sport. Sportivi 
Glaser. Kokotovici. Moșa 
rianovici. Mitici. Vukas.
bek, Sekularac, Geaici și alții 
au fost citați, din ordinul 
președintelui Republicii. ca 
făcînd parte dintre figurile 
cele mai proeminente, cu. me
rite recunoscute, ale fotbalu
lui iugoslav de-a lungul exis
tentei sale semicentenare.

Tot duminică, în cadrul a- 
celorași manifestări prilejuite 
de aniversarea semicentena
rului federației, a avut loc

ca
Ma-
Bo-

tradiționalul derby al cam
pionatului iugoslav : meciul 
dintre echipele belgrădene 
Partizan și Steaua Roșie. Du
pă o dispută pasionantă, care 
a entuziasmat pe cei peste 
60 000 de spectatori, campioa
na a obtinut victoria cu sco
rul de 3—1 (1—0), grație go
lurilor înscrise de Geăici, A- 
cimovici și Geztici. Unicul gol 
al lui Partizan s-a datorat 
lui Nosici.

Iată acum și celelalte re
zultate ale etapei a XlV-a : 
Radnicki Kr.—Zagreb 3—2 ;
Sloboda—Maribor 2—0 ; Rad
nicki Niș—Celik 4—0 ; Dina
mo Zagreb—O.F.K. 1—1 ; Ze- 
lezniciar—Bor 3—1 ; Vardar— 
Velej 
ievo 
1—0.

în
Steaua Roșie cu 22 puncte, 
urmată de Zelezniciar. 21 p. 
Radnicki Niș, 19 p. etc.

Ivo GORAN
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TURNEUL DE VOLEI DE LA NITRA
săptămîniiLa sfirșitul 

trecute, echipa masculină de 
volei Politehnica Galați s-a 
întors din Cehoslovacia, 
unde a participat la turneul 
studențesc de 
apoi, la un 
ce va deveni 
orașul Nitra. 
Capitală.
Balaiș ne-a 
amănunte în 
comportarea 
români și cu valoarea ad
versarilor întîlniți. „La Praga, 
în turneul studențesc, echi
pa noastră a ocupat locul 
IV în disputa cu adversari 
valoroși. Astfel, cehoslovacii 
au jucat cu cunoscuții com- 
ponențî ai formației Spariak 
Brno (fostă deținătoare ti 
C.C.E.), Petlak și Koudelka: 
italienii au prezentat echipa 
națională, surprinzător de 
valoroasă, de altfel ; sovie

au beneficiat de apor-

Campionate...
BULGARIA.

13-a 
rare 
strinse. 
de 
oana T.S.K.A. și Lokomotiv 
Plovdiv, care s-a încheiat cu 
victoria clară a gazdelor: 
6—1. Militarii au făcut poate 
cel mai frumos joc al lor 
din actualul campionat. Au 
înscris

o 
cu

a avut 
liniștită, 

exceptind 
la Sofia dintre

Etapa a 
desfâșu- 
scoruri 
meciul 
camui-

Iakimcv
• pentru 
Burgas, 
deschis 
Cerno-

Ja

Jekov (3).
(2) și Atanasov, 
oaspeți — Bonev. 
Levski—Spartak 
scorul în meciul 
moreț, terminînd 
egalitate (1—1). Contrar aș
teptărilor. fosta campioană 
Trakia a întrecut dificil pe 
Krakra. deținătoarea ultimu
lui loc. cu 2—1. Alte rezul
tate : J.S.K. Slavia — Cerno

iar 
La 
a 
cu 
totuși

NOI ÎNTRECERI DE TENIS

PE TEREN ACOPERIT
Ion Tiriac a debutat victorios in open-ul de la Stockholm

Campionate

la Praga și. 
turneu fulger, 
tradițional, în 

La sosirea în 
antrenorul Florin 

furnizat cîteva 
legătură cu 
voleibaliștilor

ticii 
tul internaționalilor Lapinski, 
Kravcenko, • Surambaev și 
Gonciarov. Prin urinare, Po
litehnica — cu mulți tineri 
promovați de la școlile spor
tive (Stere, Ungureanu, Da- 
vidovicl) și cu Păduraru ac
cidentat — nu putea să ob
țină o performanță mai 
bună. După această conipeti- . 
ție, am participat la turneul 
de la 
mațiile 
Slavia 
natele 
pestei 
după

Nitra, alături de for- 
Slavia Bratislava, 

Nitra și de selecțio- 
studențe^ti ale Bucla
și Belgiei. S-a jucat 

sistemul 2 seturi 
3. Politehnica a obținut 
mul loc ciștigînd toate 
tidele. Cupa instituită

din 
pri- 
par- 

la 
acest turneu este transmisi
bilă și poate fi păstrată de 
echipa care o cucerește de 
trei ori“.

Tiparul LV. „liilvrina|ia", str. Biezuiauu nr.23—25, București

Sezonul internațional al tur
neelor de tenis _open“ continuă 
cu întrecerile pe teren acope
rit găzduite de capitala Sue
diei. Aici au luat startul prin
cipalii protagoniști ai recent 
încheiatului turneu de la Lon
dra. ciștigat in mod strălucit 
de primul tenisman al lumii 
australianul Rod Laver. Aces
ta l-a învins in finală pe com
patriotul sau Tony Roche, fără 
să piardă vreun set : 6—4, 6—1, 
6—3. în finala feminină a tur
neului britanic, gazdele au a- 
vut satisfacția de a o vedea 
învingătoare pe compatrioata 
lor Ann Haydon Jones, care a

dispus după o luptă dirză de 
americanca Billie Jean King, 
cu 9-11, 6-2, 9-7.

La Stockholm, în primul tur 
din noul turneu al elitei te
nisului. românul Ion Tiriac l-a 
eliminat după două seturi pe 
suedezul Rolf Norberg ; 6—4, 
6—1. Pe lista promovaților din 
primul tur figurează și asul 
profesionist spaniol Andres 
Gimeno. învingător cu 6—4, 
6—2 asupra juniorului suedez 
K. Johansson.
Zahr (Suedia) 
francezul Jean 
cu 6—3, 6—2.

More 
demik 
1—0, 
1—0, 
2—1.
Spartak 23 p. Ț.S.K.A. 21 p, 
Trakia ~ 
15 p, 
motiv 
moreț

UNGARIA.
ma etapă a campionatului, 
liderul clasamentului Ujpesti 
Dozsa a învins cu scorul de
2— 0 formația Eger. Alte re
zultate : Dunaujvaros —
Ferencvaros 2—1 : Salgotar- 
jan — Honved 2—1 ; Komlo
— MTK i—0 : Vasas — Pees
3— 2 ; Tatabanya — Egyeter- 
tes 2—2 ; Raba Eto — Cse- 
pel 4—0 ; Diosgyor — Szom- 
bathely 0—0. Pe primul loc 
în clasament se află echipa 
Ujpesti Dozsa, cu 47 p. care 
indiferent de rezultatele ce 
se vor înregistra în ultima 
etapă și-a adjudecat titlul de 
campioană. Urmează Honved
— 42 p, Ferencvaros — 39 p, 
Vasas — 37 p, etc.

CEHOSLOVACIA. — în 
etapa a 17-?> a campionatu
lui Spartak Trnava a învins 
în deplasare cu scorul de 
3—0 formația Banik Ostrava, 
iar Slovan Bratislava a ter
minat la egalitate: 0—0 cu 
Bohemians Praga. Alte re
zultate : Inter Bratislava — 
Slavia 
Preșov 
Sparta 
Kosice

clasament conduce

1—1. Botev — Aka-
1—1, Marek — Etar 
Marița — Beroe 

Spartak — Dunav 
Clasament: Levski și

3—3 ; Voivodina—Sara-
2—2 ; Hajduk—Olimpia

în alt joc, H. 
l-a in v ins pe 
Claude Barclay

19 p, J.S.K. Slavia 
Cerno More și Loko- 
14 p. Etar și Cemo- 
13 p etc (T. H.).

In penulti-

Praga 3—0 ; Tatran
— Sonp Kladno 3—0 ; 
Praga — Lokomotiv

1—0 ; T. J. Gotwaldow 
— Dukla Praga 3—2 ; V.
S.S. Kosice — ZVL Jilina 2—0. 
Clasafnent: 1.
Tîmava — 25 p ; 
van Bratislava — 
Inter Bratislava —

PORTUGALIA, 
a 9-a : Leixoes —

Spartak
2. Slo-

24 p ; 3.
21 p, etc. 

— Etapa 
Cuf 1—0:

Geaici (tricou vărgat), unul din cei mai buni jucători pe care 
i-a produs fotbalul iugoslav in cei 30 de ani de existentă, luptă 

cu trei apărători in fața porții.

Setubal — Benfica 
Tomar — Varzim 
Barreirense — Porto 
Boavista — Academica 
Braga — Guimaraes 
Sporting — Belenensqs 
în clasament continuă 
conducă Sporting Lisabona 
cu 17 puncte, urmată de 
Benfica și Varzim — 12 p.

SPANIA. — în etapa a 
11-a : Atletico Bilbao a cîș
tigat în deplasare cu 2—1 
la Sabadell, iar Valencia a 
învins cu 1—0 pe Real Ma
drid. Alte rezultate: Mal
lorca — Barcelona 3—2 : 
Atletico Madrid — Coruna 

Celța Vigo — Elche 
Pontevedra

Real

1—0 ; 
0—2 :
1—1 ;
2__2 :
2—1 !
2—1.

să

In primul meci
AUSTRALIA-RHODESIA 1-1

2—0 ;
4—0 ; Sevilla
3—1 ; Las Palmas
Sociedad 0—1 ; Granada — 
Saragossa 1—0. Pe primul 
loc în clasament se află 
Atletico Bilbao cu 18 p.

La Lourenco Marques (Mo- 
zambic)s-au întîlnitîn primul 
lor meci din cadrul prelimi
nariilor C. M. de fotbal selec
ționatele Australiei și Rho- 
desiei. Meciul s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (0—0). Scorul 
a fost deschis în minutul 63 
de fotbaliștii rhodesieni prin 
Bobby Chalmers, 
a survenit cîteva 
tîrziu prin golul 
Tommy McColl,
cestei întîlniri se va desfă
șura la 27 noiembrie, tot la 
Lourenco Marques.

iar egal a rea 
minute mai 
înscris de 
Returul : a-

7H£T- TELEX- TELEX- TELEX

Echipa de hochei a Româ
niei a terminat victorioasă 
turneul său nordic, învingind 
reprezentativa Norvegiei cu 
8—7 (2—4. 3—2, 3—1). De la 
scorul de 5—5, pe care lam 
comunicat la era închiderii 
ediției de duminică, lucrurile

s-au precipitat. Gazdele au 
luat conducerea cu 6—5, apoi, 
însă, echipa noastră a reușit 
din nou o excelentă repriză 
a III-a și a învins. Ea încheie 
astfel favorabil prima sa evo
luție internațională a sezonu
lui : două victorii cu Dane-

marca (7—3 și 10—2), două 
victorii (3—2 și 3—7) și o in- 
fringere (3—5) cu Norvegia.

Lotul s-a înapoiat aseară în 
Capitală și după o zi de odih
nă va, pleca miercuri la Po
iana Brașov. în vederea jocu
rilor de sin I ătă și duminică 
cu Iugoslavia. I

• întilnirea de tenis dintre se
lecționatele Poloniei și Ceho
slovaciei, contîr.d pentru sfer
turile de finală ale „Cupei Re
gelui Suediei", s-a încheiat la 
Varșovia cu scorul de 4—1 in 
favoarea oaspeților, 
victorie a gazdelor a 
ținută de Rybarczyk învingă
tor cu 8—6, 8—6 în ‘ ' ' '
Kukal.

La Goteborg în cadrul acele
iași competiții, reprezentativa 
Suediei a învins cu scorul de 
3—2 formația Franței. în par
tida decisivă Ove Bengtsson a 
ciștigat cu 6—4, 6—4 la N’Go- 
drella.
• Concursul internațional de 
călărie de Ia Geneva a pro
gramat o nouă probă de ob
stacole, 
revenit
Raimondo d'înzeo (pe „Belle
vue"). Pe locul

Singura 
fost ob-
fața lui

în care victoria i-a 
campionului italian

secund 
clasat brazilianul Nelson 
soa (pe „Samson"), 
trei a fost ocupat 
cezul Marcel Rozier 
Vadis“.
• în runda a doua a 
internațional

iar 
de 
pe
turneului

de șah de la

Palma de Mallorca, tinărul 
maestru brazilian Henrique 
Costa Mecking (cu piesele al
be) l-a învins pe marele maes
tru argentinian Miguel Naj- 
dorf. Boboțov a ciștigat ia 
Toran, iar Unzicker la Hort. A 
fost consemnată remiza în 
partidele Parma—Petrosian, 
Medina—Pomar, Szabo—Kor- 
cinoi, Damianovici—Panno și 
Penrose—Diez del Corral. 
Spasski a întrerupt cu Larsen.
• Cu prilejul unui concurs de 
atletism 
sportivul 
a cîștigat 
înălțime 
2.16 m.
• Turneul internațional de te
nis de la Santiago de Chile s-a 
încheiat cu victoria jucătorului 
cehoslovac Jan Kodes, care in 
finală a dispus eu 4—6. 6—3, 
1—6, 6—1. 6—2 de compatrio
tul său Milan Holecek. Proba 
feminină a fost cîștigată de 
tenismana vest-germană Hel
ga Niesscn învingătoare cu 
6—3, 6—3 in fața lui Carmen 
Ibarra (Chile),

desfășurat la Kiel, 
vest-german Sieghart 
proba de săritură in 
cu rezultatul de

z 40368


