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Derbiul penultimei runde : partida 
Szabo.
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Ciocâltea (dreapta)

înaintea ultimei runde

pe carr.
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Ziua de ieri a campionatu
lui a început cu disputarea 
numeroaselor partide întrerup
te, în cursul dimineții. Rezul
tatele înregistrate au consoli
dat situația lui I. Szabo în 
fruntea clasamentului, deoare
ce Ciocâltea n-a reușit să ciș- 
tige la Reicher. în schimb 
Bondoc a mai făcut un pas 
spre norma de maestru, cîști- 
gînd la Mititelu. în celelalte 
partide n-au fost surprize 
(Drimer — Ungureanu 1—0, 
Segal — Stanciu 1—0, Voicu- 
Iescu — Gheorghiu */»—"/», Bo
tez — Georgescu */»—'!>).

Derbiul penultimei runde, 
partida dintre cei doi fruntași 
ai clasamentului, Szabo și Cio
câltea, n-a adus nici o schim
bare de situație. Remiza, con
semnată după 28 mutări, îl a- 
vantajează pe Szabo, care păs
trează astfel prețiosul său a- 
vantaj de o jumătate de punct, 
în ultima rundă el urmează să 
joace cu albele cu Griinberg, 
in timp ce Ciocâltea are o sar
cină mult mai dificilă cu ne
grele împotriva lui Segal.

Majoritatea restului partide

lor s-au încheiat destul de re
pede remiză (Voiculescu — 
Troianescu, Botez — Segal, 
Ungureanu — Reicher, Vara- 
biescu — Drimer, Mititelu — 
Neamțu), fără prea multă agi
tație. Acalmia acestei runde a 
fost turburată, spre satisfacția 
spectatorilor, de desfășurarea 
dramatică a partidei dintre 
Stanciu și Gheorghiu. La un 
moment dat se părea că Stan
ciu are avantaj, dar Gheorghiu 
a ripostat foarte bine, 
nînd balanța în favoarea 
cele din urmă a decis 
de timp : Gheorghiu a 
dama în priză, Stanciu a 
și, temîndu-se că nu va mai 
putea efectua restul de mutări 
în cele cîteva secunde rămase, 
a propus remiză ! Singura vic
torie a rundei a fost înregis
trată de Bondoc, la Fischer, 
iar partidele Ghițescu — Par- 
toș și Griinberg 
s-au întrerupt.

în clasament 
conducă I. Szabo 
te, înaintea lui V. Ciocâltea 12,
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azi după-

Trei echipe românești sus
țin in această săptămină me
ciuri internaționale in cadrul 
competițiilor continentale de 
baschet „C.C.E." și „Cupa cu
pelor". Este vorba de 
și Rapid, care vor 
Racing Bell Malines 
pectiv U.C. Clermont 
in turul al doilea al 
și de Steaua care va susține 
jocul cu M.T.V. 1846 Giessen 
(R.F.G.) în primul tur al „Cu
pei cupelor".

Prima intră în focul între
cerii, chiar astă-seară, cam
pioana feminină Rapid, califi
cată în urma partidelor sus
ținute cu campioana Israelu
lui, Hapoel Tel Aviv. De astă 
dată, misiunea feroviarelor 
este evident mai dificilă, ele 
avind în campioana Franței un 
adversar dificil. Afirmația este 
bazată atit pe progresul evi
dent înregistrat de baschetul 
feminin francez în ultimii ani. 
cit și de prezența în formația 
U.C. Clermont Ferrand a bine
cunoscutelor baschetbaliste iu
goslave Radovanoviei și Bebici. 
Echipa antrenorului S. Ferencz, 
care a părăsit Capitala dumi
nică dimineața, este însă opti
mistă. cu atit mai mult cu 
cit pivotul Octavia Bițu s-a 
refăcut după accidentul suferit 
și in ultima vreme a dat un 
randament sporit. Sperăm că 
rapidistele vor ști să-și valo
rifice experiența și vor rea
liza un rezultat care să ne 
dea speranțe pentru calificare, 
bineînțeles după desfășurarea 
meciului retur programat pen
tru marți 9 decembrie, la Bucu
rești. La ambele jocuri, F.I.BA 
a delegat următorii oficiali: 
la Clermont Ferrand : comisar 
F.I.B A. : K. Mitchel (Marea 
Britanic), arbitri : P. Massai 
(Italia) și A. Remont (Olanda); 
ta București : comisar F.LBA: 
R. Sa per (Iugoslavia).
A- Defcey (Ungaria)
Pschera (Austria).

Miercuri, steliș- 
tii vor evolua in 
fața unei formații 
care prezintă un 
mister. Intr-ade
văr, deși se spu
ne că baschetul 
vest-german are o 
valoare scăzută, 
recenta victorie 
a reprezentativei 
R. F. a Germaniei 
asupra selecționa
tei Poloniei (in 
turneul de la Pa
ris dotat cu „Cu
pa Națiunilor*) 
este un indiciu ca
tegoric asupra u- 
nei valori reale a 
baschetului din a- 
ceastă țară. Ne 
vom convinge de 
acest lucru atit 
prin rezultatul de 
miercuri seară, cit 
și prin evoluția 
sportivilor vest- 
germani care vor 
juca la București, 
joi 11 decembrie. 
Delegații F.I.B.A.: 
Ia Giessen : comi
sar F.I.B.A. — va 
fi stabilit de fe
derația din R.F.G.. 
arbitri: A. Pjrt- 
houd (Elveția) și 
Milodovskv (Polo
nia): la București; 
comisar F.I.BA 
va fi delegat de 
F.R.B.. arbitri : 
H. Topuzoglu 
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Măcinul este 
care l-a dat 
european de box, Cuțov. Ac
tivitatea distractiv-re creativd
a localnicilor se desfășoară 
intre Casa de cultură și sala 
de box a asociației sportive 
Automobilul. Am poposit aci, 
nu de mult, Intr-o seară fri
guroasă, prilejul oferindu-nl-l 
o reuniune pugilistlcă pentru 
a cărei organizare antrenorul 
Costică Petcu se zbătuse
mult. Trecînd Dunărea
preună cu cîțiva boxeri 
orașe mai apropiate și 
depărtate de Măcin, am 
posit întii la sala condusă 
de antrenorul Petcu. Era 
prima oară cind treceam pra
gul acestei săli. Aveam să 
constatăm, multe lucruri in
teresante. In primul rind, a- 
fluxul de tineri care doreau 
să deslușească tainele ^nobi
lei arte". Vreo 30 de puști 
exersau la aparate, trăgind 
din cind in cind cu ochiul la 
fotografiile unor binecunos- 
cuți campioni olimpici șl eu
ropeni. Chipul lui Calistrat 
Cuțov, atit de cunoscut și în
drăgit pe aceste meleaguri, ti 
îndemna parcă sd muncească 
mal cu strg. Am aflat că pu- 
giliștii din Măcin (99 la sută 
juniori) sînt elevi de liceu 
și la cele două școli generale 
din localitate.

Ne-a impresionat, de ase
menea, abundența aparatelor 
specifice boxului, a echipa
mentului de tot felul, ordinea 
și curățenia vizibile de cum 
intri tn sală. Ne-a venit in 
minte un vechi proverb : co
rnul sfințește locul”. Intr-ade
văr, mina de gospodar a an
trenorului a făcut ca sala să 
constituie o atracție pentru 
tineret, chiar și pentru pă
rinții micilor boxeri, care vin 
deseori să urmărească pre
gătirile acestora.

Răsfoim caietul de evidență. 
Foarte rar tntîlnlm un „a" 
(absent) in rubrici. Puștii știu 
că nu poți ajunge campion 
fără o muncă temeinică, de 
zi cu zi. In vara aceasta, an
trenorul Petcu și băieții săi 
au participat la 16 reuniuni, 
cu sportivii din Brăila, 
cău, Ploiești, Orașul 
Gheorghlu-Dej, Tulcea 
Doi dintre boxeri sînt 
mare perspectivă, ne asigură 
antrenorul : juniorii Marcel 
Lupu șl Paul Preoteasa, cam
pioni „siguri" tn 1970. Măcinul 
va trimite tn luptă, anul viitor, 
12 boxeri (printre aceștia nu- 
mărînduLse Adochiței, Pletea, 
Penciu, Cuculea, Aldea), tn- 
cercind să intre tn rivalitate 
sportivă cu vecinii mai expe
rimentați din Brăila.

Este plăcut să constați că 
un centru pugilistic mic, cum 
este cel din Măcin, luptă cu 
tenacitate pentru afirmare. 
Dar este și mai plăcut — 
credem noi — să vezi cum 
un antrenor face tot ce este 
posibil 
flacăra 
popular 
aceasta, 
știe ce

Ba- 
Gh. 
ș.a.
de

ca să țină aprinsă 
unui sport atit de 
în țara noastră. iȘi 
fără să aibă cine 

condiții...
R. CĂLĂRĂȘANU

NARCIS COM AN, NE AUZI?
și alte aspecte ale penultimei etape a diviziei A

la fotbal, citiți, în comentariul din pag. a
• ••

Acum ești

Dar

îm- 
lîn- 

cu 
Ma

le iubesc, Narcis Coman, 
și tu o știi bine. O știi de 
mult, de cind — încă copii 
fiind — bateam mingea 
preună pe maidanul de 
gă gara din Giurgiu, 
Bebe Năsturescu, cu Titi
reș, cu Gică Grozea, și tu ai 
plecat — ca și ceilalți — 
și-ai învățat fotbal, ai in
trat in lot, și-ai ajuns ce-ai 
ajuns, și eu am făcut altele
— poate mai bune, poate 
mai rele, cine să știe — și-am 
ajuns ce-am ajuns...

A fost un timp, zic, cind 
ne mindream cu tine. Si nu 
numai eu, cel care cred că 
ți-am fost — și-ți mai sînt
— intr-un fel prieten, ci tot 
orașul din care ai plecat, 
rudele, vecinii, colegii, și 
te-ai dus în turneu tocmai 
în Brazilia — și cineva zicea 
că tu ești primul giurgiu- 
vean 
felei 
ți-ai 
tău.

Ce
inutil : erai o bucurie pen
tru toți.

care a văzut tara ca- 
— și-ai apărat bine, și 
făcut un nume. Meritul

să-ti mai argumentez

încă fostul portar 
și portarul 
Dar peste

al nafionalei 
lui Dinamo..
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ulien Greene, scriitor anglo- 
francez, citat de George 
Sbârcea într-o cronică a sa 
de duminică, consideră jocul 
în arenă o permanentă ten
siune și rezultatul, rodul inte-

îicenței, inventivității și disciplinei. 
Grecii, care nu se poate spune că nu 
iubeau exercițiile fizice, au păstrat 
într-un dialog clasic întrebarea : La ce 
folosesc calitățile fizice ? Care este 
atunci deosebirea între un om cu forță 
și un animal puternic ?

Cîndva, la începuturile sportului de 
performanță, poate că Forța hotăra 
adeseori Victoria. Dar nici atunci tot
deauna și în 1 
inteligenți n-au ______  _______ __
nas cind în lumea sporturilor au pășit i 
timide, dar înțelepte, darnice în caii- | 
toți șahul, aeromodelismul, orientarea 
turistică.

în fond, de ce este nevoie s 
deștept în sportul de performapță, dacă 
ai calități excepționale, care — sin
gure — te pot duce la marea perfor
mantă ? De ce ?

Mai întîi, pentru că orice lucru, deci 
și sportul, trebuie învățat și învățarea 
presupune participare conștientă, me
todă, gîndire asociativă și dinamică. 
Dar, a învăța nu-i de ajuns. Trebuie să 
aplici, să înfrunți și să depășești gîn- 
direa adversarului. Este oare posibil 
acest lucru fără inteligență ?

Se spune că inteligența este rezol • 
varea fericită a problemelor de viață. 
Numai că pe stadion problemele aces
tea se pun la o viteză și tensiune 
maxime. Criza de timp nu este numai 
a șahistului. Iar tactica influențează 
decisiv, atît • pregătirea fizică, cît și 
cea tehnică. Si cum totul pe stadion t 
este psihologie, nu credeți că inteli
gența, gîndirea ne însoțesc I 
din prima pînă în ultima clipă _ ..... _
cerii, din primul pînă în ultimul an 
de activitate sportivă ?

Sînt foarte mulți sportivi dotați. Dar 
nu tot atîtia, cerebrali. Bobby Charl
ton, Couzy, Alain Calmat ne-au fost și 
ne-au rămas mereu în minte tocmai 
pentru această superioritate de gîndire. 
La noi, Ponova, lolanda Balaș, Viorel 
Moraru. Deși gazetarii nu uiți :rt 
interviurile lor să prezinte profesiu
nile marilor sportivi, acestea nu 
totdeauna concludente. Se poate să 
fii mare maestru și fără o pregătire 
intelectuală deosebită. E adevărat, dar 
parcă ci o altfel de garanție cînd știi 
că omul care aleargă pe culoare sau 
coboară pe panta de schi — este un . 
om întreg, un om care n-are nevoie ■ 
la fiecare pas de creierul electronic al 
antrenorului.

Cîndva ne-a surprins că Lovelock, ’ 
Euwe, Capablanca, Raymond Boisset 
erau medici, psihologi, diplomați, pro- ■ 
fesori universitari. Dar ca să merite 
statuia de la Vancouver din Canada, 
Roger Bannister, întîiul alergător ol . 
lumii sub patru minute pe o milă, • 
prevestea și pe viitorul medic neurolog. 
Fostul recordman mondial la prăjină, l 
John Pennel, este medic stomatolog, 
iar cel care în septembrie la campio
natele europene de la Atena a asaltat : 
la 5,45 m un nou record mondial, I 
germanul Wolfgang Nordwig, este in
giner în... electronică.

Și ce alt argument pentru atributul 
inteligenții doriți, dacă victoria la ma- , 
raton, la europene, a inginerului-chimist | 
în textile și doctor în filozofie Ronald 
Hill din Manchester nu v-a convins ?

Secolul nostru este secolul oameni- j 
lor culți și al mașinilor inteligente. Nu 
se poate obține performanță în nici un . 
domeniu, fără muncă deosebită și fără ; 
gîndire creatoare.

Și atunci de ce tocmai în sport, | 
sinteză complexă a calităților, a de
prinderilor și comportamentelor, ar fi 
altfel. De ce ?

I
I
I

toate sporturile. Sportivii g
□ strimbat niciodată' din 1

să fii |
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hotărîtor 
a între- t

uită In
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miine ?
poate inexpli- 
schimbat. o

ci fi va ani ?...
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3e o mila, |

I

Virgil LUDUJ — _!
Apoi, brusc, 

cabil, te-ai 
schimbare care nu mă viza 
doar pe mine — la urma 
urmei ce mare lucru e să 
nu saluți un fost prieten, 
s-au mai văzut cazuri, și 
eram convins că o să vină 
o zi cind o să ne dăm din 
nou miinile, zimbind — ci și 
pe ceilalți, și te privea schim
barea asta, înainte de toate, 
pe tine. Ai început să bei. 
și poate n-ar trebui să ți-o 
spun tocmai eu, dar o fac... 
Pierdea! 
ciumi, țipai, te 
pumnul în piept — erai 
man și intr-un fel nu 
puțin pentru fotbalul româ
nesc —> te umflai in pene, 
și poate credeai că ai și 
dreptul s-o faci.» Dar, nu 
acolo și nu atunci in orice 
caz...

Ce-a urinat știe toată lu
mea : 
și-ai 
toată 
zervă, 
careul, ca un leu jungla, tu 
care ne dădeai toate speran-

nopțile prin 
băteai

cir
ca 

Co- 
erai

ti-ai ieșit din formă 
ajuns — iarăși știe 
lumea — o biată re- 
tu cel care dominai

SUCCES ROMÂNESC LA TENIS DE MASĂ

MARIA ALEXANDRU Șl tMIA MINALCA 
CAMPIOANE INTERNAȚIONALE 

ALE SCANDINAVIEI
STOCKHOLM, 1 (Agerpres). 

în localitatea Trollhaettan au 
luat sfîrșit campionatele inter
naționale de tenis de masă 
ale Scandinaviei. In ultima zi, 
s-au disputat finalele în pro
bele de dublu. La feminin, 
româncele Maria Alexandru și 
Eleonora Mihalca au intrat în 
posesia titlului în urma vic
toriei realizate cu 19—21,

21—14, 21—19, 12—21, 21—12 
în fața cuplului alcătuit din 
Rudnova—Pogosova (U.R.S.S.). 
O surpriză a fost înregistrată 
în prol

__ 'priză a fost înregistrată 
jba masculină, unde Go- 

moșkov și Amelin (U.R.S.S.) 
au reușit să-i întreacă cu 
14—21/21—18, 21—19, 17—21, 
21—18 pe suedezii Alser și 
Johansson,

pentru Mexic si eraiUle 
mindria noastră, a multora.

Nu, n-am să-i cred pe a- 
ceia — detractori sau nu — 
care zic că te-ai întors din- 
tr-un turneu fără costumul 
de haine cu care plecaseși, 
pentru că-1 lăsaseși amanet 
la un bar. și nici pe aceia 
care susțin că o dată nu ți-ai

I. OVIDIU
(Continuare in pag. a 3-a)

A FOST FIXAT XV-le FRANȚEI
PENTRU MECIUL CU ROMANIA

In cursul zilei de ieri, federația franceză de rugby a de
semnat XV-le Franței care va întîlni la Tarbes, la 14 decem
brie, echipa României. Iată formația „cocoșului galic", în care 
tm singur post mai stă sub semnul incertitudinii : Viilepreux- 
Bonal, Trillo, Maso (Lux), Bourgarel-Roques, Puget-Carrere, 
Dauga, Viard, Cester, Bastiat, Iracabal, Benesis, Azarete.

CEHOSLOVACIA SAU UNGARIA?
O tntrebare care pasionează, în aceste zile pe 

suporterii reprezentativelor de fotbal ale celor două 
Uri și nu numai pe aceștia. In meciul de baraj 
de la Marsilia, programat pentru mîine după a- 
miazâ, va fi desemnată cea de a 14-a echipă par
ticipantă la turneul final al campionatului mon
dial 1570. Un meci dramatic, în care va trebui 
să fie eliminată una din fruntașele necontestate 
ale fotbalului european. Intîlnirea va putea fi 
vmârită și pe micile ecrane, miercuri, cu începere

de la ora 21,50 într-o înregistrare de la Marsilia. 
In fotografia de mai jos, vă prezentăm o fază 
de la ultima intîlnire a celor două echipe (3—3, la 
Praga) în care atacantul cehoslovac Adamec, cu 
mingea, ajutat de coechipierul său Kabat. în
cearcă să treacă de apărătorii maghiari Sziics și 
Pancsis.

Amănunte asupra întîlnirll de fotbal 
Cehoslovacla-Ungaria, în rubrica Fotbal 
meridiane,

NICOLINA îAȘ!

A CÎȘTIGAT

„CUPA MUȘCELUL-

LA BOX
întrecerea celor 6 echipe de 

juniori pentru cucerirea „Cu
pei Muscelul" la box s-a în
cheiat. Competiția s-a bucurat 
de interes din partea forma
țiilor participante, reușind să 
asigure acestora o activitate 
de lungă durată. „Cupa Mus
celul" a revenit echipei Nico- 
lina Iași, antrenată de Matiaș, 
Cotidis și Florescu. A urmat, 
în clasament, PAL Brăila (an
trenor Gh. Bobinaru) și Elec- 
troputere Craiova (D. Fîntînă 
și I. Hău).
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CARNET DE ANTRENAMENT

w CU DIRZEME
ce Dinamo șlîn vreme

Steaua își continuă, nestin
gherite, duelul pentru titlu, 
pentru celelalte locuri ale 
clasamentului diviziei A la 
baschet masculin se dă o 
luptă dîrză, deosebit de inte
resantă. Cea mai bună com
portare a avut-o pînă acum 
Universitatea Cluj, care a cu-

48 de finaliști

în lupta pentru

absolut
cu 
la

cerit victorii tn deplasare în 
fața a trei echipe bucurețte- 
ne: I.E.F.S., Politehnica și 
Rapid, antmțîndu-se astfel 
principala candidată la me
daliile de bronz ale campio
natului, dar nu fără a avea 
rivale primejdioase în Uni
versitatea Timișoara și 
I.E.F.S. La fete. Politehnica 
conduce neînvinsă, iar LEF.S. 
a reușit să-și mențină locul 
secund pentru că a scăpat 
ca prin urechile acului de 
înfrîngere în partida cu Mu
reșul și pentru că Rapidul 
nu a jucat restanta cu Uni
versitatea Cluj. în ceea ce 
privește retrogradarea, can
didate sigure se anunță Voin
ța București la băieți și Uni
versitatea Cluj la fete. Și 
cînd te gindești că nu de 
mult echipa studentelor urca 
pe podiumul premiantelor—

MASCULIN

4.
I.
«.
T.
8.
I.

14.

Rapid
Crisul
A.S.A.
Voințe
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StM.su! roșu 
Craiova 70— 

Politehnica

UN COLȚ DE EDUCAȚIE SPARTANA
de 

aleii 
sala de

Concomitent 
„zona" de 
București (ale că
rei rezultate au 
fost consemnate), 
la Cluj și Iași

s-au desfășurat celelalte două 
zone ale campionatului națio
nal de seniori, întreceri care 
au grupat judoka din 14 ju
dețe ale țării.

Urmărind structura celor 
două grupe, se cere remar
cat echilibrul lor valoric, 
echitate stabilită prin plasa* 
rea în fiecare „zonă" a cite 
unuia dintre „pivoți!" prin
cipali ai judo-ului din pro
vincie : Politehnica Timișoa
ra (la Cluj) și Geamuri Me
diaș (la Iași), echipe care au 
dominat, de altfel, întreceri
le, revendicîndu-și fiecare 
cîte 6 locuri în finala na
ționalelor de la Timișoara. 
(In ordinea numărului de 
partipipanți, celor două for
mații amintite le urmează 
cluburile bucureștene Rapid, 
I.E.F.S. și I.O.R., cu cîte 4 
finaliști). Dar, să menționăm 
pe cîștigătorii zonelor din 
țară — 23 — care, adăugați 
celor 25 de finaliști „recru
tați" de întrecerile din Capi
tală, vor ataca, între 13 și 
14 decembrie, cele șase titluri 
de campioni și pe cel de 
campion absolut al Româ
niei : 56 kg : $t. Pop (Sibiu), 
Gh. Atomulesei 
Băruță (Cluj), 
(Arad) ; 63 kg 
L. Moldovan 
Schwartzkof (Poli. Timișoa
ra) ; 70 kg t O. Crețu (Iași), 
I. Dorna (Sibiu), N. Ezechil 
și Z. Macridin (Poli. Timi
șoara) ; 80 kg : A. Barbu și 
Al. Tot (Sibiu), I. Kaupert 
•(Arad), A. Gostian (Poli. 
Timișoara) ; 93 kg : M. Nasu

• (Brașov), C-tin Tistu (Iași), 
S. Morariu (Poli. Timișoara), 
I. Coșeriu (Cluj) ; 4-93 kg : 
V. Cosma (Roman), V. Ilie 
(Brașov), Gh. Morchiș (Poli. 
Timișoara), Șt. Dorcea (Arad).

1. Steaua 71» «31-4J* 14
J. Dlnamo SI» 44T-M» U
3. „U* Timișoara 131 341-S2S 13
4. „U* Cui • 3 1 413-384 11
5. I.E.F.S. 4 4 1 4*5-773 14
6. I.C.H.F. 4 3 3 443-481 9
7. Comerțul 4 3 4 413-431 4
8. Polit. Brașov « J 4 333-447 1
9. Rapid 4 13 4ȘȘ-415 1

10. Polit. Galați 4 1 5 441-4*1 3
11. Politehnica Buc. ( 1 3 343-388 T
12. Voința Buc. 4 4 4 383-471 1

FEMININ

1. Politehnica Buc. 1 • • 4M-B3 U
2. I.E.F.S. • 1 1 11
3. Mureșul 1 < ! S42-2« 11

MASCtTJN : 
Brașov — „U* 
47 (30—14).
Cluj — Știința Mediaș 90—53
(43—30). A5-A. Bacău —
Constructor’ll Iași 49—50 
(28—25). Farul Constanta — 
Academia militară 94—77 
(67—35). Politehnica Iași — 
-U" București 85—83 (36— 
36. 73—73). Medicina Jimi- 
soara — Constructorul 
doară 74—55 (36—30).
Oradea — Constructorul Arad 
75—73 (40—40). Progresul
București — I E.FS. II 85— 
61 (45-41) ; FEMININ :
Olimpia ’București — Poli
tehnica Brașov 44—55 (22— 
25). -XJ* Bucures’i — IEFS. 
11 38—58 (33—24). „U* Ti
mișoara — Voința Oradea 
71—50 (33—24). Arhitectura
București — Politehnica II 
București 57—36 (20—17). 
Voința București — Pedago
gic Constanta 85—60 (40—
32). Sănătatea Sa tu Mare — 
Metalul Salonta 88—53 
(46—19).

Hune- 
Crisul

Covorul de frunze lipsite 
viață care acoperea asfaltul 
șerpuite ce duce spre 
box, ne furniza primele elemente 
de decor...

Aveam sâ poposim în sala unde 
lucrează Lucian Popescm, Ion 
Dumitru și Toma Rădulescu șl 
de unde anul acesta au țîșnit 
un campion continental și trei 
campioni republicani de juniori 
(locul I într-un clasament ne
oficial al tuturor cluburilor din 
țară, privind numărul de cam
pioni de juniori).

Ne propusesem sâ extragem, a- 
aistînd la un antrenament, ceva 
specific, eu valean? determinantă 
pentru rezultatele acestei secții. 
Nu-l văzusem „la lucru** pe Au
rel Dumitrescu — acum la steaua 
— decit Ia Snagcv, pe vremea 
cînd se pregătea pentru ataca
rea centurii continentale. Pe cei
lalți trei elevi ai lui Ion Dumi
tru și Toma Râdulesc-i (cupiu 
nedesptrți*) — ..cocoșul- Ion A- 
dam. .jwnimusca* Ștefan Bob*v» 
(acum îr. lotul reprezentativ de 
ținem) și „mijlociul- Ștefan 
Florea — abia ni-i aminteam. 
Știam dte ceva din stilul și ni
velul evoluțiilor lor publice, com
petitive. dar aproape nimic din 
viforul surd a‘. pregătirii zCniee.

Cineva ne-a îndrumat spre 
sală. Am deschis cu gnjâ o ușa. 
!n așa fel incit nu tocmai la noi 
să se njpâ unica balama care 
aaal aapraviețtaa. Am fâcut un 
■tagar pas !n interior. Dacâ am 
fi fâcut ne-am fi aflat în

mijlocul încăperii unde cu si
guranță riscam să facem cuno
ștință cu salteaua bătucită de 
tălpile celor 14 băieți care lu
crau de zor. Ne-am lipit spatele 
de ușă, nu pentru a o sprijini, 
cit pentru a încerca să ne des
curcăm in carambolajul In care, 
fără voia noastră, ne aflam.

„Chenarul" este alcătuit din 
patru pereți de cite aproximativ 
5 pași. Unul este prevăzut cu 
trei geamuri, cel opus acoperit 
de un cuier lung, plin cu haine. 
Sub el. pe o bancă, stau înși
rate corzi, mănuși de sac, ban
daje, iar sub bancă mulți pan
tofi, teniși și ciorapi... In stînga. 
aproape lipit de perete, un portic 
metalic susține doi sad d', dox, 
unica aparatură specifică. Al pa
trulea este lucios, acoperit a- 
proape pină în tavan cu faianță 
albă. Asoelindu-1 cu betonul de 
pe jos, Înțelegem că ne aflăm 
intr-o fostă bale, o saltea set- 
vea drept ring celor ce lucrau 
de zor. Mulați parcă în apă, 14 
băieți se mișcau continuu. Clțiva. 
lingă peretele eu ferestre, execu
tau alergare pe Ioc eu simularea 
unor lovituri deasupra capului 
(căci înainte nu era chip), avind 
în mînâ gantere de 3—400 de 
grame. La sac, alțl doi executau 
lovituri directe. într-un colț, un 
tuciuriu sprlnta la coardă, iar 
în mijloc, pe saltea, vreo 4—1 
se aT.au într-e repriză de luptă 
condiționată. Printre ei Lucian 
Popescu. Ion Dumitru șl Traian 
Ogrtajeanu (de curînd antrenor

s-a pregătit Aurel Du- 
pentru ringul conttaen- 
adresâm noi maestrului

al alb-alb aștrilor) cronometrau, 
dădeau Indicații.

Prlvindu-1,. nu ne-a părăsit nld 
un moment senzația că vom a- 
sista la un k.o. ...involuntar. Nici 
astăzi nu ne pfutem închipui cum 
de găseau loc, cum de nu se 
„atingeau", cum de nu se încurcau 
partenerii și nu se împie
dicau unul de celălalt. Senzația 
finală a fost, de fapt o conclu
zie : aici nu se poate pierde nici 
o secundă șl nici un centimetru. 
Spațiul șl timpul devin adver
sari.
- Aici 

mitnascu 
taj ? ne 
Lucian.

— u parte din pregătire} tn* 
tr-adevăr aici a avut loc.

■— Aș putea spune că cea mai 
mare parte, Intervine Ion Du
mitru: In aceste condiții s-a pre
gătit attt pentru titlul național 
de juniori, anul trecut, cit șl 
pentru cel de seniori, anul acesta,

— La Snagov, reia Luclați Po
pescu, !n cadrul pregătirilor lo
tului nostru pentru „europene1* 
Aurel nu s-a acomodat. Era spa
țiu prea mare, iar cerul prea 
cura*. Respira cu prea mare ti- 
surtnță... Observînd acest lucru, 
l-am rupt de contextul dulceag de 
acolo șl l-am băgat tn această 
colivie, tn această „carceră" pu- 
p-7!sttcd, cum ti spunem noi. Aici 
respirația devine grea, aerul in
suficient. exact ca In fața ad
versarului tntr-o sală încinsă 
unde respiră mii de piepturi. Nu-

Steaua s-a detașat
Datorită celor două victo

rii la scor obținute în ulti
ma săptămînă (dintre care 
una în meciul cu .,U* Ti
mișoara, devansat), Steaua 
s-a detașat tn clasamentul 
„Cupei 
redacția 
cea mai

Sportul* oferită de 
noastră formației cu 
mare eficacitate.

in
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
11

.Cupa Sportul
Steaua 70 p 
Dinamo 53 p 
,.U“ Timisoara 48 p 
„U- Cluj 44 p
LETS. 40 n 
Comerțul 24 o
Polit Buc. 22 d 
ICH.F. 22 u
Follt Galati 20 n 
Polit Brașov 19 p 
Rapid 18 p
Voința 7 p

» 
(Roman), G. 
C. Mihalcea 
Al. Filip șl 
(Sibiu), Șt.

IN DIVIZIA A

Flacăra
MASCULIN

Petrolul Ploiefti - Flaeira Ctm- 
pina S3O9-48S1 p. d. (I) Formația 
din Cîmpina (locul II după eta
pa anterioara tn clasament) a 
suferit o înfrîngere fără prece
dent în medul cu Petrolul. Este 
pentru prima oară cînd în divi
zie o echipă este învinsă la o 
diferență de 65.7 de popice. Ex
plicațiile acestei lnfrîngeri deo
sebit de severe sînt : Flacăra a 
jucat fără P. Purje. care deși a 
figurat pe foaia de concurs — 
schimbul nr. 6 - cînd a văzut 
că echipa s-a, după trei perechi, 
este condusă eu peste 300 de 
<bețe« s-a retras din formație, 
locul lui fiind ocupat de un de
butant (Șt. Bucure!) care n-a 
doborlt decît 721 de popice ; 
nici un jucător de la Flacăra n-a 
reușit să obțină o cifră mai va
loroasă — cel mai bun s fost 
șerban cu 828 p. d. Petrolul a 
obținut această performanță cu

CURSUL
TUTUROR VÎRSTELOR

Sînt patru luni de cînd 
Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizică 
și sport ne-a făcut cunoscută 
deschiderea centrului de gim
nastică igienică, un curs 
destinat tuturor vîrstelor — 
bărbați și femei — interesa
te în menținerea unui corp 
armonios și reconfortare fi
zică și psihică după orele de 
producție.

La data respectivă ne-am 
rezumat în a anunța cursul, 
dorind ca „reclama" despre 
utilitatea și binefacerile lui 
să nu ne aparțină în exclu
sivitate, ci să fie expresia 
convingerii celor care îl frec
ventează. Iată de ce am lă
sat să treacă un timp, iar 
acum, prezenți fiind la cî- 
teva ore de lucru, nu ne-am 
grăbit cu observațiile proprii, 
ci am transcris cîteva din 
impresiile cursanților.

VIOLETA STOICA, conta
bil 1 „Îmi doream de mult 
țin loc unde să mă pot „miș
ca", fn afara zilelor estivale 
cină profit de ștrand. De 
aceea, cînd am descoperit, 
tntf-un tramvai, afișul care 
anunța centrul de gimnasti
că, mi-am. întrerupt călătoria, 
indreptîndu-mă imediat spre 
calea Victoriei, la adresa in
dicată. Am fost printre 
mii cursanți și cred că 
rămîn printre cei care 
vor Absolvi niciodată, 
două ore de gimnastică 
tămînale, fntr-o sală fn 
am la dispoziție toată apara
tura necesară și o profesoa
ră devotată și deosebit de 
agreabilă, au devenit pentru 
mine ceasurile de agrement 
pe care te aștept cu o infi
nită bucurie. Am 48 de ani, 
virstă la care femeia tre
buie să fie deosebit de aten
tă cu ea, iar sportul rămine 
un inegalabil mijloc de între
ținere ți prospețime. Iată de 
ce-l recomand cu căldură*.

CORINA DUMITRESCU, 
corespondent comercial i „De 
Cînd. am terminat școala 
n-am mai avut posibilitatea 
să practic sportul într-un 
mod organizat, fapt care mă 
îngrijora, mai ales raportfn- 
du-l la caracterul sedentar al 
activității profesionale. Acest 
curs a venit tn înttmpinarea 
așteptărilor mele și, mărtu
risesc sincer, chiar mi le a 
depășit. Am la activ 30 de 
bre, timp tn care am căpătat 
un vizibil plus de rezistență, 
mi-am fortificat musculatura 
și mi-am corectat mult po- 
tifia".

pri- 
o să 
nu-l 
Cele 
săp- 
care

MARTA ROTARU, fizi
cian ! „Lucrez de numai trei 
săptămîni, dar md simt ex
trem de relaxată, fapt deo
sebit de important, atit pen
tru profesia, cit fi pentru 
viața mea*.

Mărturiile pro au venit din 
partea tuturor celor 20 de 
cursante care terminaseră 
ora și se abandonaseră acum 
jetului de apă...

Străbatem sala, cu miros 
de ceară proaspătă și inva
dată de o muzică discretă 
care acompaniază, pe tot 
parcursul programului, exer
cițiile cursanților și cerem, 
la cancelaria centrului, rela
ții detaliate despre curs.

Ni le oferă directorul cen
trului, prof. NICOLAE AT> 
BESCU î „Este prima iniția
tivă din (ară ți sintem foar
te mulțumiți cd se bucurd 
de o largă audiență la toate 
vîrstele. Cursul constd fn- 
tr-un ansamblu de exerciții, 
gradate dună nivelul de ini
țiere al practicantului, meni
te să dezvolte rezistența fi
zică, să fortifice musculatura 
și să cizeleze formele. Spre 
deosebire de gimnastica me
dicală, care este solicitată de 
o anume afecțiune, cea igie
nică este o gimnastică de tn- 
treținere, ea urmărind men
ținerea unui corp armonios 
și a unei bune dispoziții psi
hice. Cursurile se desfășoară 
in fiecare zi: luni, miercuri 
și tineri de la 9—10 și 
15—19, ore pentru femei, iar 
marți, joi și simbâtă intre t 
și 11, 15—19, program pen
tru copti și bărbați. Durata 
unui curs nu este dinainte 
stabilită, ea rămtnfnd la la
titudinea cursanților. Genul 
exercițiilor i adaptate vfrste- 
lor, pregătirii și necesităților 
practicanților. Vîrstele pre
zente fn cataloagele noastre : 
14—72 de ani. Condiții i sold 
cu instalații și aparatură mo
dernă, vestiare, dușuri calde 
și reci,, asistență medicală ți. 
bineînțeles, profesori meto- 
diști de specialitate'.

Făcîndu-vă cunoscută ți 
adresa centrului i CAT.EA 
VICTORIEI Nr. 52 — VI
ZAVI DE PALATUL TELE
FOANELOR — și indicînd 
costul unei ore i 10 lei, vă 
facem, implicit, și invitația 
de a deveni cursanți ai aces
tui centru, „un adevărat sediu 
de revitaiizare a organismu
lui", cum 11 numea unul din
tre beneficial ii lui.

Nu|a MUȘCBLEANU

mai 'voința trees peste arest ob
stacol. Aur^t avea deja tehnici 
șt o buni. parte din - 
fizică realizate. Era 
altceva...

— Deci eonsiderațl 
ceastă „carceră''?

— Da, dar, bineînțeles, țu 
nete rezerve. Elementele de teh
nică nu pot fi însușite aid tn 
condițiuni optime, dar pot fi 
perfecționate. Spațiul redus obli
gi la execuția lor precisă, la de
plasări milimetrice. Mal mult de- ' 
cit attt, aici lucrul precis la care 
te obligi spațiul ți aerul itccnn.
— insuficiente, care lasă tmpresia 
cd reprizele de 3 minute stnt mult 
mai lungi, așa cum se tnttmpli tn 
orice med — fac evoluțiile pu
blice mai puțin chinuitoare. Vo
ința nu se încătușează și nu se 
tncăpățlnează să apari clnd situa
ția o cere pentru că este zilnie 
antrenată, zilnic mobilizată...

— Un fel de yoga al spiritului?
— Intervenim noi.

— Un fel de a spune, pentru 
că yoga spiritului este ceva încă 
nu prea clar pentru psihologi, 
intervine din nou Ion Dumitru. 
Este un colț de educație, și 
cine-l acceptă șl-i depășește rătu- 
tatea poate deveni boxer. Asta 
nu înseamnă că pledăm pentru 
o asemenea sală. Mărturisim cd 
șt pentru noi ea constituie m 
chin. Dar, cel puțin un capitol 
din pregătirea necesară unui bo
xer te rezolvă aid cu brio. Este 
vorba de pregătirea psihologici. 
Acum ni sa construiește o sală 
nouă, moderni, spațioasă, unde 
vom putea face antrenamente la 
ntvelul cerințelor actuale. Con- 
strucția, care s-a lăsat cam mult 1 
așteptată, ați vă^ut-o, desigur, ’ 
cina ați ven.lt aici. Este cea de ’ 
alături, tnsd nu cred că vom 
renunța total ta cămăruța aceasta, j 
făcătoare de minuni. Cel puțin In 
stadiul selecției unor tineri. Cei 
ce vor suporta rigorile el, se vor 
antrena și tn cea mare, mull 
mai bina utilată. Cina vor ajunge 
acolo vor ști cu șlguranța ce eștt | 
voința, ce este secunda, ce este 
centimetrul, Incit șlefuirea va fi 
rapidă ți eficientă. ,

Am părăsit „colivia* din dr. 
Stalcovid, reflecți nd îndelung a-, 
supra celor văzute ș! auzite. Ne 
întrebam: am găsit oare ceva 
determinant, ceva important pen
tru specialiștii noștri? Am găsi) 
•colo UN EXEMPLU î

Poate cei ce reclamă lip»» re
zultatelor prin absența condiții
lor materiale vor reflecta, iar cei 
ce nu știu cum se educă voință; 
vor asimila ceva din succinta 
prezentare a celui mal sărăcă
cios laborator de .terapie psiho
tropă* vizitat de noi vreodată.

pregătirea 
nevoie

utilă

de

a-

u-»

ȘTEFANESCU
CAMPION NfCONTESTAr

«I

Cimpina-K. 0. la Ploiești

Aici, unde nu se poate pierde nici o secundă ți nici un 
centimetru, Lucian Popescu ți prof. Ion Dumitru, prefigu
rează performanta pugilistică.

„Scos* din această sală — ale cărei dimensiuni nu 
depășesc un ring — Aurel Dumitrescu nu s-a oprit dectt 
pe cea mai înaltă treaptă a podiumului continental.

Fotoi V. BAGEAC

Gheorgh» ILIUȚA

toata el n-a Jucat emul nr. 1 
al echipei. C. Vînltoru (a ab
sentat firi vreun motiv se-o'l. 
De la petroliști s-au remarcat 
îndeosebi Nicolescu (»52 p. d.1. 
Dumitru (80S) sl Nițuleseu i-sn.

ȘT. IONESCU-earesp.
Raftnarla Tdeajen - Gas me

tan Mediaș «“4-1’11 p. d. Ara
bele formații au mundt multi 
victoria revenind pa merit gaz
delor. Cel mal valofc rezulta’ 
li aparține Iul Ki=t (Gaz metan) 
— 887 p. d. De la învingători cei- 
mal multe puncte au fost reali
zate de Silvestru - l'S.

A. CRISTEA-eeresp.
C.F.B. Timișoara - Constreete

rul București O77-47Ș3 p. d. 
cei șase jucători ceferiști 
învins pe adversarii lor.
notați fiecare cu peste so» 
Primii : Nițâ (3431. Rabel

Top 
l-au 

fiind 
p. a. 

. . . .. (W).
Lupa (8S7), de la C.F.B.. respec
tiv. Preda <826) șl Gheorghe rtii). 

P. ARCAN-coresp. principal
Voința Cluj — Voința Bucu

rești M7O-4847 p. <L victorie ob
ținută cu greu. Bueureșterrt. 
deși joacă pentru pr.raa car» 
divizie, au evoluat bine. plerzir.d 
la o diferență mica. Cei tnal 
pretași In lansarea bilei : S-e- 
fucz — 864. Szasz Ml. Kutti - 
838 de la clujeni respectiv. Pă- 
jidean - 848, Niculescu - 643 r. 
Marinescu - 819

A. PAI.ADFroresp.

Voința Tg. Mureș - C-SJi. Be- 
tita S1S5—5067 p. d. f»erfo—ec-r 
reuniunii a fost reți’ear.ul Tis 
mănaru. care a doberft »:• de 
popice cu numai j bile în t~ 
De la gazde s-au remarcat Mar
tina <995> și Rtnterietter ossi.

I. PAUȘ-coresp. prtnc-paL 

FEMININ
Laromet București — Vetata 

Cluj 2D4—2387 p. d. rimjee.-». 
au tisigat foarte greu pa—la 
cu Voința Cluj, care a avut tn

C.SJL Re»ra - Gloria Bucu
rești p. C Besitencele.
cu patru jucătoare a dnd Ceeare 
peste p d-, și-eu adjudecat
victoria pe — 5 a remarcat,
ta mod specia - bucuresteanca 
Ana Marcu. r.zzrA pe foaia de 
arbitraj eu o CIMI n'oroiU. <51 
D* ia garde, primele locuri au 
fost ocupate de Hdtoo Jijic - 
4T Eer> 5*?—a~. - 413 și Maria 
Ru« — <12

n PlAvfTV-coreap.

ia

in

Brașvv - Voința Con
stanta îll»-rra p. d. o partidă 
deșt — de a: 
vșec—a i 
Cele mai

respee* 
tea WA

aii încheiată
Mt a 

jucătoare :
- «5 Lrtă - ♦*?
lUnâman - r* ș.

cu
oaspete'.or.

An- 
(V>. 
An-

care
G. rAlOL-wwp.

reia-1

Tn

foru

4 ta trai cu t^rrera alo-
•u jucat mal

au
: An-

- ete. ixmrtra - XM <!• la

PE RINGURILE DIN BELGRAD Șl LENINGRAD

DINU SI GOANȚĂ - ÎNVINGĂTORI
, f

LA „MĂNUȘA DE AUR*“ri H--------------- i
Finala „Mânușii de aur- - dis

putată la Belgrad - a adus de
legației pugilibtlce a țării noas
tre o satisfacție deosebită. Ion 
Dinu și Mihai Goanță au ocupat 
locul I la categoriile respective. 
Primul l-a învins ușor pe bulga
rul Gheorghiev. practicînd un 
box eficace și tehnic. Adversarul 
Iui Goanțâ, iugoslavul Faifer. un 
boxer „gen Ghețu Velicu“, după 
cum ne spunea arbitrul V. Va- 
siliu. a dominat în primul rund, 
căutind lovitura decisivă. în ur
mătorul. însă, Goanță a trecut 
la atac și„ cu o directă de stînga 
extrem de dură, la ficat, și-a 
fâcut adversarul K. O. Alexan
dru Popa a făcut poate cel mai 
frumos meci din cariera sa, deși 
a fost Învins de puțin, la punc
te. de campionul european Fro
lov* (U.R.S.S.). Renumitul pugi
list sovietic a declarat după meci 
că Popa a fost cel 
adversar pe care l-a 
ultimii ani. Gruiescu 
Si simplu frustrat de 
partida cu Mirkovid, 
care s-a dovedit net superior. Și 
Nedelcea s-a lovit de veto-ul ju
decătorilor în duelul cu Bahtia- 
re-'.ci. pugilistul iugoslav fiind 
deseori sa at de la K.O. de di
rectorul ‘ " - • ■
zultate : 
N'kolici 
goala via) 
slaata), 
Kovacs (Ungaria), ____
sla-.^a) b p. Tarasenko (U.R.S.S.). 
Oallgătnnil «MAnușii de aur*4 — 
Pariov.

M ea delegație a boxerilor ro-

mai tehnic 
lntilnlt in 

a fost pur 
deciziile m 
partidă in

de luptă Celelalte re- 
Ralcev (Bulgaria) b. p. 
(iugoslavia), Beiici (Iu- 
b. p: Torontali (Tugo- 

Sarar (Iugoslavia) b. p.
Pariov (Iugo-

mâni s-a înapoiat de la Lenin
grad unde, după cum se știe, a 
participat la un mare turneu In
ternational. La această competi
ție au fost prezențl 74 de boxeri, 
dintre care 45 sovietici. Au mai 
participat 12 sportivi din Cuba, 
cite 4 din Polonia, R. D. Germa
nă șl Rpmânla. 3 din Bulgaria 
și 2 din Finlanda.

Țara noastră a fost reprezen
tata de boxerii Achim Ursulescm 
Gabriel Pometcu. Antoniu Vasi- 
le șl Arpad Majal. Ttnărul Ursu- 
lescu a fost - după aprecierile 
celor prezențl — o adevărată re
velație. In prima partidă el l-a 
obligat pe polonezul Omeszky să 
abandoneze in rundul 2, ca ur
mare a unei superiorități eviden
te. In semifinale, reprezentantul 
nostru l-a pus k. d. în repriza a 
treia pe Ivanov, fost campion al 
U.R.S.S., dar a făcut și el cu
noștință ,cu podeaua, și a pier
dut la puncte. Pometcu a pierdut 
la cubanezul Ramlro, avantajul 
acestuia fiind minim. Reușind o 
dreaptă la bărbie, Antoniu l-a 
pus K. O. pe Koșikov (U.R.S.S.), 
care a fost luat pe brațe de pe 
ring. Tn semifinale, Antoniu l-a... 
alergat 3 reprize pe Kupan 
(U.R.S.S.), dar spre stupefacția 
unanimă, decizia a aparținut so
vieticului. In schimb, Majal a 
deziluzionat. El a încrucișat mă
nușile cu Neseka (U.R.S.S.) în 
fața căruia a stat tot timpul blo
cat, neschitînd nici un gest de 
atac, umbrind eforturile celor- 
lațl boxeri români, care - în
vingători sau Învinși — au reu
șit să se impună pe ringul din 
Leningrad.

I—CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH

Dinaintea finișului
Ultimele runde ale cam

pionatelor se joacă întotdea
una sub tensiune. Șansele 
sînt calculate eu grijă, iar 
concluziile acestor aprecieri 
se oglindesc fn tactica pe 
care o aplică fiecare jucător 

în acest campionat, ulti
mele runde s-au desfăș-urat 
sub semnul prudentei Șan
sele lui Florin Gheorghiu de 
a participa la lupta pentru 
titlu fiind practic scăzute (și 
aceasta nu atit datorită tn- 
frîngerii la 
runda a 14-a. 
din ultimele 
putut ciștiga 
Fischer, și aceea cu a utorul 
adversarului), în cursă au 
rămas Iuliu Szabo și Victor 
Ciocâltea. Amîndoi au jucat 
precaut, avind în 
o înfrîngere ar fi 
pierderea tuturor 
Și Szabo era cit 
se afle în această 
situație în partida 
ciu din runda a 16-a, în care 
acesta din urmă a jucat foar
te bine, obținînd un atac 
foarte periculos pe flancul 
regelui. în poziția din dia
gramă, Stanciu (cu albele)

Troianescu în 
cit faptului că 
8 partide n-a 
decit una, la

vedere că 
Însemnat 
Șanselor, 

pe-aci să 
neplăcută 
cu Stan-

A

mai 
de- 

gîn- 
mu-

sacrificat un cal prina
18. C:f7 .' După 18... R:f7 19. 
D:h74- Re6 20. T:f6+ ! C:f6 
(Nu 20.. R:f6 21. Tfl-ț- Ue6 
22. D:g6+ etc.) 21. D:b7
avind Nebun și 2 pioni con
tra turn, în condițiile pozi
ției deschise a regelui negru, 
el avea cele mai bune per-

spective de a cîstiga A in
tervenit insă criza de timp, 
un aliat prețios al lui Szabd. 
care întotdeauna foar-

21- 
DM 
(Bi- 
pu- 

tea fi luat din cauza Tg8 și 
se pierde Dama) 25... RÎ7 26. 
Cd5 Rg7 (Luarea la d5 ar fi 
deschis diagonala Nebunului 
alb spre g6> 27. h3 (O mă
sură de precauție împotriva 
posibilității T±2+ urmat de 
Th6) 27_ Crf5 28. e:d5 Dd6 
23. Tfl a5 (Pentru a putea 
deplasa tumul a8. fără a 
pierde pionul a6) 30. c4 Te8 
31. Net Thh« 32. TÎ5 Th6 33. 
Tf3 ThhS 34. Tf5 Th6 35. Tf3 
Din păcate, Stanciu nu 
avea în această poziție 
cit prea puțin timp de 
dire, de aceea a repetat
țările. Așa cum s-a văzut în 
analiza de după partidă, cu 
35. Tg5 ! el ar fi păstrat șan
se foarte bune de cîștig, pie
sele negrului fiind legate 
apărarea pionilor slabi 
Și g6

Ciocâltea a jucat mai 
treprinzător și prin 
ria sa la Drimer s-a apro
piat la o jumătate de punct 
de "" 
în 
Șit

tățile adversarului, să 
cheze" un punct prețios.

1. e4 g6 2. d4 
d6 4. Nc4 Cf6 5. De2 (împo
triva posibilității 
de d5) 5... 0—0 6.
d5 8. e:d5 c:d5 9. Nd3 Ng4 
(Negrul a egalat) 10. 113 N:f3 
11. D:f3 Cc6 12. Ce2 c5 1 (Și 
cu această mutare preia ini
țiativa) 13. d:e5 C:c5 14. De3 
Te8 15. 0—0 a6 16. Tdl Cfd7 
17. CM d4 ! (Acest pion, apa
rent slab, stinjenește foarte 
mult jocul albului) 18. Dg3 
Cc5 19. bl (Duce la slăbirea

de 
e5

in- 
victo-

lider. Iată această partidă, 
care —cu negrele — a reu- 
să obțină repede inițiati- 
și, profitînd de inexacti- 

„mar-

Ng7 3. Cf3

C:e4 urmat
Cc3 c6 7. al

decisivk a flancului damei) 
CcaB 28. CaB Tc8 21. 
Dd5 22. Tb2 Cc4 23. Tbl 
24. Cel (Treptat, piesele 
se retrag pe linia în- 

■ee® ce nu este un semn 
Cet 25. D(3 Dd7

18— 
Ta2
Cd6 
albe 
tii. <
bun. ) 2*.
26. Nh2 (Altfel urmează Cc3)
26— Dra4 27. Dd3 D:b4 28. 
N.tI4 D:d4 29. Dd4 N:d4 30. 
T :dl Cc3 si Albul a cedat 
deoarece pierde o figură.

★

în afara
(și pentru 
clasament!
ră, oarecum în umbră, dar 
cu însuflețire și cu meritate 
aplauze din partea specralo- 
rilor și

luptei pentru titlu 
primele locuri in 
se mai desfâșoa*

este în favoarea negrului) 
22... g:f4 23. g:f4 Cg4 24. N:g4 
h:g4 25. Del Dh6 26. Dg3 Nf6 
(Toate amenințările sînt pe 
cîmpuri negre !) 
N:g4 28. e5 (Nu 
Nd4+) 28... d:e5 29.
S0. T:f4 Nd4+ 31.
(Amenințînd Te8) 32. Df3 Dg6 
33. Ce4 c4 ! (O nouă amenin
țare, intr-un sector care pă
rea liniștit...) 34. Td2 Nc3 35. 
C:c3 b:c3 36. D:c3 Thl-|- 37. 
Rf2 T:b3 38. Tf6 T:c3 șl Al
bul a cedat, deoarece pierde 
un turn.

27. C:gl
28. D:g4

D:g4 e:f4
Rfl Rf8

S. SAMARIAN

alte „bătălii" mai 
mărunte. Eroul uneia dintre 
ele este Dan Bondoc, care 
ignorînd calculele și pruden
tele, s-a bătut ca un leu 
pînă acum și, datorită cîtorva 
victorii prețioase in ultimele 
runde, s-a apropiat simțitor 
de norma de maestru. Un 
exemplu al stilului său 
gic este partida cu 
biescu (alb).

1. d4 Cf6 2. c4 c5 3. 
4. Cc3 e:d5 5. c:d5 d6 
g6 7. Ng5 (Dezvoltarea 
ta a nebunului nu este cea 
mai bună. De obicei se joa
că Nf4) 7... h6 ! 8. Nb4 g5 
9. Ng3 Ch5 10. Cd2 (Gheller 
a încercat într-o partidă cu 
Suetin 10. Da4-|~ și după Nd7 
a cîștigat un pion, dar cu 
10... Cbd7 ! negrul obține 
avantaj, de exemplu : 11.
De4+ De7 12. N:d6 D:e4 13. 
C:e4 f5 14. N:f8 C:e4 ! 15. 
N:h6 T:h6 16. C:g5 e3 ! Sa- 
durski—Suetin, 1962) 10... Ng7 
11. e4 C:g3 12. h:g3 Cbd7 13. 
Ne2 Ce5 14. Cfl (O manevră 
prea lentă) 14... a6 15. Ce3 b5 
16. a4 b4 17. Cbl Cg6 18. Ta2 
(Inițiativa este de partea ne
grului) 18... Tb8 19, b3 Ce5 
20. 0-0 Df6 21. Cd2 115 22. 
MI? (Deschiderea poziției

ener- 
Vara-

d5 e6
6. Cf3
aceas-

Ultima fill din aalandarul hipla 
pe anul tn cura a-a consumat t

Folosind ooncurtul plin da 
bunăvoință al timpului, aproape 
1 008 de spectatori au ținut să 
sublinieze prin fidelitate despăr
țirea temporară de sportul lor
preferat. In linii generale, re
uniunea de duminică s-a situat 
oarecum diferențiat față de caile 
precedente. A început prin două 
rezultate i,bombă“, realizate de 
Hoțomana șl Camelia. Prima — 
mare favorită tn urmă cu -o săp
tămînă — după ce a sfirștt de
parte de pluton ta penibilul timp 
de 1:52,6, acum șl-a regăsit brusc 
plenitudinea mijloacelor clștigîrid 
dezinvolt cu 1:43,7. Judecind după ' 
antecedentele cu Furios, proba
bil că arbitrii alergărilor acordă 
Iul Vasile Gheorghe un regim 
special — ^dietetic" — care să-l 
ferească de penibilul explicațiilor 
și amărăciunea sancțiunilor... Ca
melia ne-a obișnuit să alterneze 
victoria cu o suită de perfor
manțe pierdute ta obscuritate. 
Așa că din acest punct de vedere 
totul a fost normal... Au urmat 
victoriile scontate ale Iul Sublim» 
Haz și Lavena, iar în ultimele 
patru curse, Mircea Ștefănescu, 
uluindu-șl cel mal optimiști ad
miratori, s-a dezlănțuit, ctștigin- 
du-le tn serie. In felul acesta el 
nu numai că șl-a păstrat locul 
prim în clasamentul antrenorilor 
ta ceea ce privește victoriile, dar 
a izbutit să-l depășească „pe 
potou“ pe G. Tănase și ta Clasa
mentul driverilor, devenind ast
fel un campion absolut. Știm că 
atari titluri rămîn din nefericire 
din domeniul onorificului. Dar, 
moral, pentru un profesionist, ca 
și pentru noi sau public, o atare 
realizare constituie un atribut 
Inegalabil ta palmaresul unui 
profesionist. De aceea, deși ne 
păstrăm rezervele exprimate ta 
repetate rtndurl asupra sinceri
tății cu care acest masiv talent 
își poartă caii ta anumite curse, 
valoarea performanței de dumi
nică ne obligă să-1 acordăm to
tuși sincere felicitări.

Rezultate tehnice : 1. Hoțomana 
(I. Olteanu), Zavera, Fresca 43.7, 
î. Camelia (Tr. Marcu), Străjeac, 
Nuga 31,7, 3. Sublim (C. Ichim), 
Mirel, Silvin 36,7, 4. Haz (I. Tode- 
raș), Rampa, Rezerva 32,1, 5. La
vena (Tr. Marcu). Fericita, Ro- 
dlca 33,1. 6. Halvița (M. Ștefă- 
nescu), Felix, Jalba 31,2, 7. Mar
tin (M. Ștefănescu)» Midia, Flo
reta 35i 8. Plutaș (M. Ștefănescu)» 
Hortansa, Hlrtop 30,3, 9. Stager 
(M. ștefănescu), Săliște, Pupila 
37,s.

Niddy DUMITRESCU

LOTO • PRONOSPORT
Programul concursului Pro

nosport nr. 49, de duminică 
7 decembrie, este următorul :
I : Dinamo Bacău — Rapid ;
II : Universitatea Craiova — 
F. C. Argeș ; III : Crișul Ora
dea — Steaua ; IV : Petro
lul — Steagul roșu ; V : Uni
versitatea Cluj — Jiul; VI : 
U.T.A, — Politehnica Iași ;
VII : Farul — C.F.R. Cluj ;
VIII : Cagliari — Bologna ;
IX : Fiorentina — Interna- 
zionale ; X : Lanerosși — 
Roma ; XI : L^zio — Napoli ;
XII : Milan — Juventus ;
XIII : Palermo — Sampdoria.

■ Astăzi este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteți pro
cura biletele pentru concursul 
Pronoexpres de miercuri 3

decembrie a.c., la care puteti 
participa și pe bilete colec
tive CU ' șanse mari de cîștig.

Tragerea concursului Pro
noexpres va avea loc mîine 
la București în sala Clubului “ 
Finanțe Bănci, din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la 
ora 19. Tragerea va fi radio
difuzată, după care va urma 
un film artistic. Intrarea li
beră.
PREMIILE CONCURSULUI PRO- 
NOEXPRES NR. 48 DIN 26 NO

IEMBRIE

EXTRAGEREA I : Categoria I : 
4.8 premii x 25 307 lei ; a II-a : 
126.9 X 957 lei ; a în-a : 2 991,6 X 
41 lei.

EXTRAGEREA A H-A : Cate
goria B : 184,20 premii x 1 130 lei ; 
C : 3 233,10 x 32 lei.

MARȚI ULTIMA

PRONOEXPRES

StM.su


Trimisul nostru special}

O. IOANIȚOAIA, relatează!

V/

N-A FOST ÎNCĂ DECISĂ!
PALIDE CULORI OPTIMISTE

PE FONDUL UNUI TABLOU CENUȘIU
• Lecția Stelei! • Apărarea în linie desuetă • Dacă nici Pele—

ansamblu a trico- 
calificarea In Me- 
va pune amprenta 
de sezon fotbalis-

Ternă și dezolantă, această 
a XlV-a etapă a turului deși 
se spera că recenta perfor
mantă de 
lorilor — 
xic — își 
pe finalul
tic, stimulînd, impulsionînd 
activitatea celor 16 divizio
nare.

Da da, temă și dezolantă, 
bilanțul etapei justificînd ad
jectivele : nici o 
terenuri străine, 
gol realizat de 
oaspete (Crișul, 
Sâni), reușîtă cu 
a intrat în istoria 
duminici cu fotbal 
lui ’69.

Au fost și două rezultate

victorie pe 
un singur 
formațiile 

la Petro- 
care Cociș 
penultimei 

a anu-

surpriză (ne referim, desi
gur, la proporțiile scoruri
lor) pe care însă iubitorul de 
fotbal, neutru, lucid, n-a 
putut să le guste : liderul 
clasamentului, cu mulți trico
lori în formație, a pierdut 
fără drept de apel în fața 
echipei care ocupa locul 15, 
iar Dinamo Bacău, singurul 
team românesc rămas într-o 
competiție oficială europeană, 
a cedat cu 0—8...

★
de rezultatele de 
care au încadrat 

tabloul etapei a

Dincolo 
ansamblu 
cenușiu 
XlV-a. cîteva succese obți
nute duminică (palide culori 
optimiste) de o serie de for
mații divizionare tot se im-

pun a fi apreciate aici. Ne 
referim Ia victoriile obținute 
de Steaua (performera etapei 
gratie scorului... handbalis
tic), Politehnica Iași (nici 
absenta lui Coman nu dimi
nuează din meritele elevilor 
lui Justin). F.C. Argeș (cite 
echipe au înscris trei goluri 
Petrolului ?), Rapid (succes 
la un singur punct diferență, 
dar care valorează cit un titlu 
de lider) și Steagul roșu, o 
echipă care, datorită celor 16 
puncte acumulate pînă în 
prezent, îi permite lui Valen
tin Stănescu să se mențină 
în apropierea... Rapidului.

Mențiuni speciale — cu re
ferire la zicala : ..Să aduni 
puncte albe pentru etape mai

negre" — se cuvin si forma
țiilor studențești din Craiova 
și Cluj care au realizat cite 
un 0—0 în deplasare. In par
tidele susținute cu C.F.R. și. 
respectiv, A.S.A. Tg. Mureș.★

Vorbeam de Steaua Ta. des
pre performera etapei și dato
rită faptului că formația mi
litară a înscris într-un meci 
(de 8 ori) aproape Jumătate 
din numărul total al golu
rilor (19), marcate duminică. 
Deplingînd sincer trista pos
tură în care s-a aflat Ghitâ. 
al doilea portar 
noastre naționale, 
în același timp, 
gol dovedit de o 
club românească.

O cronicarule ?

NARCIS (OMAN, NE AUZI?
fVrrnart din pafl. t)

nimerit cîteva zile casa, de 
turmentat ce erai...

Nu, poate că mint și tu 
știi că lumea e rea, șl că — 
dincolo de protecția, caldă, 
a celorlalți — mai devreme 
sau mai tirziu toți plătim 
tribut acestei nescrise legi.

încet-încet, insă, ai reve
nit la linia de plutire, și nu 
ti-a fost ușor și noi ne-am 
bucurat iarăși. Ți-ai reluat 
locul in poartă, acolo unde 
tu al chemare și te simți fe
ricit, cum alții se simt in 
altă parte, la un strung sau 
la o masă de scris, la o ca
tedră sau la o planșă de de
sen — și iarăși noi toți 
ne-am bucurat, și eu — poate 
Îndrăgostit de salturile tale 
nebunești, poate nițel naiv 
•— am crezut că rătăcirea ta, 
Narcis Coman, s-a terminat, 
că ti-au ajuns picioarele pe 
pămint, că ai înțeles. Căzu- 
ses-i și te ridicai din nou, ți 
de aceea speram, cu convin
gere — căci cit de inerente 
sint prăbușirile anumitor 
înălțări 1

Mi-am zis că ai dus capăt 
băuturii ți circiumilor, și 
cînd într-o seară — iti mai 
aduci aminte, nn-s nici trei 
luni de atunci ? — te-am 
văzut clătinindu-te într-o 
braserie, și cînd mi-ai șop
tit printre dinți : „vezi să 
nu cumva să scrii ceva, că 
mă nenorocești nu m-atn 
speriat. S-a rupt, poate, ceva 
in mine, dar a fost o rup
tură superficială, una dintre 
acelea 
șor, și 
Și eu 
mi-am 
bitatea 
tine, pentru că te iubeam și 
pentru că te iubesc, și n-am 
scris, și nici măcar nu știu 
dacă am 
rău...

Au mai 
tămini și, parcă 
pașii ni s-au 
tr-alt loc, la 
și tu și eu mîncam cite o 
friptură și beam un pahar 
de bere, ca doi oameni așe
zați.

Și nu m-a supărat — nici 
n-ar. fi avut vreo noimă să 
fie altfel — faptul că te-ai 
făcut că nu mă vezi, si nici 
că prea multe sticle goale se 
aflau la picioarele mesei tale, 
și nici că gesticulai prea larg 
sau că vorbeai prea tare — 
nu, nimic din toate astea nu 
m-a deranjat — ci faptul că 
te-am lăsat acolo singur, în
tre mucuri de țigară și falși 
prieteni, la o oră la care dacă 
eu nu, ca muritor de rînd,

ce te 
să fii

Tnce-

atunci tu, ca fotbalist 
vrei de geniu, trebuia 
de mult în pat.

Si iarăși am tăcut, 
pind de duminică seara, insă,
îmi pare rău că am proce
dat așa și nu altfel..,

Ne-am intiinit — să fii tu 
urmărit de un asemenea ghi
nion ? — din nou, de astă 
dată la „Union", și deși stă
team Ia mese alăturate iarăși 
ai întors capul in altă par
te, acolo unde nu se afla 
nici un prieten, ci numai in
diferenți și indiferenți... Beai 
vin roșu, cu voluptate — așa 
cum numai vinul de culoarea 
singelui se poate bea — și 
aș minți dacă aș scrie că erai 
beat. Nu, erai decent, sau a- 
proape decent, oricum mult 
mai ponderat decît la penul
tima noastră tntîlnire, ți 
te-am lăsat iarăși în circiu
mă. tirziu. aproape de miezul 
nopții.

Ai să ripostezi că n-ai nici 
o vină, că nu 
saluți pe cine 
dacă ți-a fost 
ai dreptul să bei un pahar * Hn vtfe îw «MkfMrtibvvlA tinei

mai găsit 
mai puțin 
pentru că 
mai este, 

care

cre- 
unul 
indi- 
ti-a 

prie- 
să-ti

de vin în 
domnișoare

ești obligat șă 
nu vrei, chiar 
bun amic, că

unei 
fapt 

nu te-ai îm- 
făcut scandal, 
cite...
prietene Nar-

tocmai 
sau iți 

de suflet 
morală. Dar, te înșeli !

al. naționalei si portarul lui 
Dinamo București, dar miine- 
poimîine...

Știu, ai să zîmbești 
zînd că s-a 
— poate cel 
cat, 
fost, 
ten 
facă
Pentru că eu nu te cert, nu 
te dau exemplu, nu te brus- 
chez. ci eu te conjur, și te 
conjur așa cum, in amintirea 
unor mingi de cîrpă și a 
unor ghimpi intrați in talpă, 
pe „velodromul" nostru de 
Ungă gară, nimeni n-ar avea 
dreptul s-o facă : trezește-te, 
Narcis Coman, trezeste-te din 
toate bețiile taie de-o noapte 
sau de-o clipă! 
de-mă, 
pentru 
iubim, 
pentru

de-o noai
Zău, țre- 

a venit timpul s-o faci, 
noi toți, cei care te 
dar, în primul tind, 
tine...

al echipei 
ne bucură, 

apetitul de 
formație de 

(„Ce zici 
Acum te declari 

mulțumit ?“ — ni s-ar putea 
adresa, în replică. Tătaru si 
Voinea. două simpatii m® 
vechi ale noastre instalate, 
acum, comod, în fruntea cla
samentului golgeterilor). Nu-i 
pentru prima oară cînd Stea
ua servește cu conștiinciozi
tate o lecție (vă mai amin
tiți, desigur, de acel 
10—1 administrat cu etape 
în urmâ lui A.S.A. Tg. Mureș) 
unui adversar pe care îl sim
te descumpănit Intr-un anu
mit moment al partidei. 
Exemplul stelist (frecvent în
tâlnit în campionatele lor și 
la marile formații ale conti
nentului nostru, Real Ma
drid, Benfica, Manchester U- 
șited), ar trebui urmat si de 
alte formații de club de la 
noi care nu o dată s-au pă
călit oprindu-se după un 
1—0...

Nefrizînd cu nimic spiritul 
de fair-play, procedeul de 
care vorbim Ii învață pe ju
cători să abordeze cu seriozi
tate un 
fine. Mai 
trecerilor 
intern ți __ 
proape reflex — ți pe pla
nul întâlnirilor Internationale.

Ce-ar fi fost — ne între
băm, reamintindu-ns de par-

tda cu Grecia — dacă trico
lorii români ar fi speculat 
cum se cuvine momentul de 
derută survenit in tabăra 
oaspeților după golul înscris 
de Dembrovschi ’ Poete că 
imediat ar fi urmat si un al 
doilea gol. in poarta lui 
Iko-omopouics. ce ne-ar fi 
scutit in continuare, pe toți 
de emoții—

♦
Orieit de meritat si de 

lăudat un 8—0 poartă in el 
ți o cotă-parte de „contribu
ție* băcăuană. De aitfel. ne-o 
confirma după joc chiar au
torul cronicii Steaua—Dina
mo Bacău, spunînd : „că for
mația oaspe n-a înscris nici 
un gol in deplasare. Ia Bucu
rești, nu este un capăt de 
tară ; A PRIMIT INSA OPT, 
și faptul, de-a dreptul îngri
jorător, 
maniera

iși are explicația în 
total defectuoasă cu 

care a înțeles să se apere, 
—un* fej (je linie de-

meci da capo alia 
întîi pe planul în- 

din
aooi — prin act a-

campionatul

a plicind 
șuetă".

Iată dară o explicație a a- 
cestui sever 0—8 i apărarea 
în linie, sistem defensiv de
modat, aparținînd fotbalului 
idealist si-a făcut din nou 
apariția în mod lamentabil 
pe terenurile noastre.

Cei ce nu înțeleg încă a- 
devăratul sens al noțiunii de 
..fotbal realist" (confundln- 
d-o cu antljocul, cu fotbalul 
machiavelic. ..demonstrat" în 
SDecial de către Estudiantes) 
să citească mai cu atenție un 
interviu luat lui Pele. inclus 
in lucrarea i „Perla neagră, 
Fele, -și fotbalul brazilian'.

întreabă la un moment dat 
cronicarul : „Care sînt echi
pele de club care vă plac 
cel mai mult ?“ „Internazio- 
nale. Roma și River Plata" 
— răspunde Pele, gîndit, con
cludent Morala I în ple
doarii împotriva fotbalului 
realist nu-1 Indicat să ape
lezi la... cel de al 1000-lea 
gol înscris de marele Pele. 
Indicînd, printre favoritele 
sale, pe Internazionale și A. 
S. Roma, echipele Iul Her
rera. Perla neagră te dezmin
te cînd ti-e lumea mal dra
gă. Si dacă nici Pele nu cu
noaște ce-i fotbalul I...

G. NICOLAESCU

TBILISI, 1 (prin telefon).- 
înainte de a reveni, în cî
teva cuvinte, asupra compor
tării juniorilor noștri pe te
renul din Gori, permitetl-mi 
«4 încep cu două declarații, 
făcute pe marginea mult dis
cutatului gol — anulat 
arbitru — al românilor, 
clarații care ni se ffar, 
fiind forma 
mai mult 
tive.

«.Nn știu
Asta e treaba arbitrului, și 
apoi asemenea greșeli s-au 
văzut pini ți la campionate
le mondiale!“ — aceasta a 
fost părerea antrenorului re
prezentativei sovietice, Ev- 
gheni Liadin. pentru ca. a 
doua zi după meci, președin
tele federației gruzine de 
fotbal, Davric Pavlovici Dzo- 
maia — bun prieten al fot
balului românesc, vizitator 
de cîteva ori, împreună cu 
Dinamo Tbilisi, al Bucureș- 
tiuluf — să ne confirme că 
..decizia arbitrului la 
dv. r. fost stranie".

Specialiștii sovietici 
zentl la Gori și cel 
gazetari sportivi (unul 
nez, doi sovietici și subsem
natul), care au asistat la 
meci, au fost de acord în 
afirmația că echipa română 
a practicat un înțelept joc 
tactic, apărîndu-se cu patru 
fundași, care șt-au marcat 
strict adversarul direct pe 
toată aria gazonului (Dobrău, 
S. Gabriel, Sătmăreanu și 
Hajnal), protejați de un li
bero (Deheleanu) cu excelen
te reflexe, acoperind zona 
centrală a terenului, cu un

de 
de
dat 
lor.și tonalitatea 

derft semnifica-

dacă a fost țol !

golul

pre- 
patru 
polo-

ORA OFICIALA

A MECIURILOR

DE MIERCURI

ȘI DUMINICA

Federația română de fotbal 
a stabilit ca partidele ee se 
vor disputa miercuri și du
minică (ultima etapă a tu
rului) din campionatul divi
ziei A să înceapă la ora 
13,30.

trio bătăios la mijlocul te
renului — Atodi reset, Hei vel, 
Sameș — în sfirșit, contra- 
atacînd fulgerător, derutant 
prin Ghergheli și Gligorie.

Astfel, cu excepția ultime
lor 10 minute de apărare ve
cină eu panica, fundații ro
mâni au dominat spațiul din
tre cele două careuri mari, 
înăbușind, încă din față, toa
te atacurile adversarului, ani- 
hilînd cu abilitate „piesele" 
de rezistentă ale atacului 
sovietic — Sevcenko șl Gri
goriev — dintre care ultimul 
îmi mărturisea, abătut, la 
sfîrșitul partidei, că „n-a pu
tut să respire".

Făcînd o trecere în revistă 
a jucătorilor români, o men
țiune specială revine liniei 
de apărare care a jucat, fără 
excepție, aproape ca la car
te... La millocul terenului, 
trebuie subliniat îndeobște 
aportul Iui Atodireseî, omni
prezent, gata să pună un 
umăr de ajutor la orice fază, 
în orice colț al terenului. 
Foarte utili echipei, Gher- 
shell. Sameș șt, mal ales. 
Gligorie, ultimul încăpățînat 
pînă și la mingile fără spe
ranță pentru el. Mal neinspi
rat ca de obicei, șî poate 
mal comod, Helvel.

Eptilzînd lista celor 10 Ju
cători de cîmp, să zăbovim
— o clipă mai mult — asu
pra postului pe care antre
norii reprezentativei ni se 
pare a nu-1 fi rezolvat — 
postul de portar. Șl dumi
nică. Purcaru ne-a dat mart 
emoții, greșind copilărește la 
două dintre cele patru sau 
cinci baloane pe care le-a 
avut de apărat, șt de aceea 
credem că problema găsirii 
unui portar de clasă trebuie 
să-f preocupe, la o manieră 
cît mal stringentă, pe an
trenorii Gh. Ola șî N. Gor- 
gorln.

Rezumînd, considerăm că 
punctul realizat la Gori, tn 
fața unei formații care se 
obișnuise să cîștfge meciuri
le cu juniorii român! pînă 
șî pe teren neutru, reprezin
tă un bun început de drum, 
dar — să nu se uite aceasta
— calificarea n-a fost încă 
realizată, atît necunoscuta 
echipă a Poloniei, cît ți cea 
a U.R.S.S. fiind capabile de 
orice surprize..;

după care iți revii u- 
iei totul de la capăt, 
am făcut-o, și poate 
călcat în picioare pro- 
profesională pentru

făcut

trecut

bine sau

cîteva săp- 
e un făcut, 

reîntîlnit, în- 
.,Berlin", unde

compania 
(care de 

erau două), că 
bătat. că n-ai 
și cite și mai

Și eu cred, 
cis, că dreptatea nu e de
parte de tine, cu atit mai 
mult cu cit în duminica a- 
ceea ți-ai făcut. într-un fel 
sau altul, datoria in poartă, 
dar nu despre asta e vorba, 
ci despre altceva, care o să 
ti se pară poate o glumă, dar 
care nu e...

Am aflat că de curind ai 
fost Ia Giurgiu, în orașul 
nostru, și că acolo te-ai îm
bătat de-a binelea, si cu
nosc și martori oculari care 
mi-au relatat, cu lux de a- 
mănunte, comportarea ta in
fantilă și prostească, și cînd 
am auzit asta, cînd am a- 
flat că ai ajuns să te dai in 
spectacol chiar și acolo unde 
oamenii te-au iubit curat și 
sincer, m-am gîndit că am 

m-am așezat 
pe hîrtie 
înmuiate 
de rău... 
decit 24 
la care ceî-

RAPID

In ultima etapa a turului diviziei c

FRUNTAȘELE. ÎN MAJORITATE. Șl AU PĂSTRAT POZIȚIILE
Seria I

greșit, și 
masă așternînd 
ceste rînduri, 
cerneala părerii

Prietene, n-ai 
ani, și Ia vîrsta 
lalți confrați de generație 
iși consumă timpul cit mai 
util cu putință, tu petreci 
ore întregi, cu încărcătura de 
aur, în 
pahare 
alcool, 
uneori 
de realitate...

Acum ești încă — da. da, 
reține acest ultim cuvînt — 
Narcis Coman, fostul portar

la 
a- 
în

de

cîrciumi, in fata unor 
cu înșelător abur de 
care te îndepărtează, 
iremediabil, de viată.

MIERCURI, ÎN GIULEȘTI

PETROLUL
dintre echipele de tineret- 
rezerve Rapid — Petrolul.

Meciul-restanfă din etapa 
a II-a a campionatului divi
ziei A Rapid — Petrolul se 9
va disputa miercuri, pe sta-
dionul Giulești, de la ora
13,30.

în deschidere, de la ora
1145, va avea loc partida

REZULTATE DIN
CAMPIONATUL NATIONAl

AL JUNIORILOR
Șl ȘCOLARILOR

CAMPIONATUL

ECHIPELOR DE
TINERET

REZERVE
1. Crișul 14 12 1 1 27-10 50Va
2. Din. Bacău 14 9 0 5 36-18 45
3. Din. Buc. 13 8 0 5 29-14 38Y2
4. „U” Cluj 14 7 2 5 22-19 34
5. U.T.A. 14 5 5 4 22-16 31
6. Steaua 13 6 3 4 19-19 30l/2
7. St. roșu 14 5 4 5 20-20 29
8. Farul 14 5 4 5 18-21 23

9. Petrolul 13 5 3 5 15-15 25 Vj
10. Jiul 14 5 2 7 17-24 25»/j
11. Politehnica 14 5 1 8 16-21 24
12. A.S. Armata 14 3 4 7 18-28 22
13. univ. ev. 13 3 5 5 15-18 ai’/i
14. F. C. Argeș 13 3 4 6 10-18 18
15. C.F.R. 14 2 6 6 12-23 18
16. Rapid 13 9 2 8 9-21 151/,

Electroputere Craiova — 
Univ. Craiova 0—0.

Bihoreana Marghita — Cri
șul Oradea 0—7 (0—2),

Metalul Tîrgoviște — Uni
rea Mînăstirea 3—0 (0—0).

Petrolistul Boldești — U- 
nirea Focșani 2—2 (1—H).

Chimia C 
ghiu-Dej 
Iad 2—1 

Textila 
lăul P. Neamț 2—0 (0—0),

Constructorul Baia Mare — 
Minerul Baia Mare 1—4 
(1—0),

Chimistul Baia Mare — 
Someșul Satu Mare 1—1 
(0-1).

I.R.A. Cîmpina — Metalul 
București 2—4 (1—2),

C.S.M. Sibiu — Avîntul Re
ghin 3—1 (0—1),

Gaz metan Mediaș 
sp. Sibiu 0—2 (0—1).

Chimica Tîrnăveni — Șoi
mii Sibiu 1—1 (0—1).

Independența Sibiu — Me
dicina Tg. Mureș 2—1 (1—0).

Oraș Gh. Gheor- 
— Rulmentul Bîr- 
(0-0), 
Buhuși Ceah-

Șc.

Penicilina Iași — Foresta 
Fălticeni 3—1 (3—0)

Letea Bacău — Textila Bo
toșani 1—2 (1—2)

Constructorul Piatra Neamț
— Minobrad Vatra Dornei 
3-2 (0—2)

Minerul Gura Humorului
— C.F.R. Pașcani 4—2 (2—2)

Petrolul Moinești — Fulge
rul Dorohoi 6—0 (3—0)

Minerul Comănești — Vic
toria Roman 2—0 (1—0)

Textila Buhuși — Nicolina 
Iași 1—1 (1-0)

(Corespondenți ; L. Negru, 
I. Iancu. C. Nemteanu, D. Bo- 
lohan, C. Panaite, St. Cos- 
tache și I. Vicru).

Petrolistul Boldești — Uni
rea Focșani 4—0 (3—0)

Locomotiva Adjud — Me
talul Plopeni 1—1 (0—0)

Metalul Buzău — Ancora 
Galați 1—1 (1—0)

(Corespondenți : Gh. Grun- 
zu, D. Marin. C. Filiță, Gh. 
Rizu, V. Ștefănescu N. Din- 
că, I. Stan și M. Dumitru).

CLASAMENT
1. I.M.U.M.
2. Celuloza
3. Unirea
1. Tehnometal
5. Delta
6. Electrica
7. S N.O.
8. Cimentul
9. Laromet

10. Petrolul
11. Vofnța
12. l.T.C
13. Olimpia
14. Marina
15. Mașini
18. Arcuda

CLASAMENT
1. Nicolina 14 8 4 2 31-14 20
2. C.F.R. 14 8 2 4 30-15 18
3. Textila Buhuși 14 8 2 4 25-17 18
4. Victoria 14 7 2 5 37-16 16
5. Letea 14 7 2 5 25-13 16
6. Foresta 14 7 2 5 24-17 16
7. Petrolul M. 14 5 5 4 22-16 15
8. Minerul C. 14 6 3 5 19-24 15
9. Minobrad 14 6 2 6 14-22 14

10. Rarăul 14 5 2 7 23-33 12
11. Minerul G. H. 14 5 1 8 20-23 11
12. Constructorul 14 4 3 7 18-25 11
13. Penicilina 13 5 0 8 12-35 10
14. Fulgerul 14 4 1 9 20-40 9
15. Textila Bh. 13 3 1 9 15-25 7

CLASAMENT

U Metalul P. 15 9 5 1 31- 8 23
2. Șoimii 15 7 6 2 22-11 20
3. Electronica 15 8 3 4 40-13 19
4. Ancora 15 8 3 4 28-15 19
5. Chimia 15 8 3 4 23-17 19
6. Petrolistul 15 7 4 4 21-14 18
7. A.S M. 15 7 2 6 26-19 16
8. Metalul Bz. 15 7 2 6 24-20 16
9. Metalurgistul 15 5 6 4 13-17 16

10. Rulmentul 15 7 1 7 20-31 15
11. Gloria C.F.R. 15 6 2 7 17-25 14
12. S.U.T. 15 4 4 7 12-17 J2
13. Unirea 15 3 6 6 16-28 12
14. Dunărea 15 2 4 9 17-30 8
15. Locomotiva 15 2 3 10 11-29 7
16. Petrolul 15 2 2 11 10-37 6

Seria a IlI-a

N.

T. T.

Seria a

15 7 6 2 18- « 20
15 9 2 4 21-14 20
15 8 3 4 24-18 19
15 8 2 5 30-17 18
15 6 5 4 22-18 17
15 7 3 5 17-14 17
14 5 6 3 17-10 18
15 6 4 5 13-15 18
15 8 3 6 22-21 15
15 5 3 7 15-20 13
15 3 7 5 16-24 13
14 4 4 6 10-17 12
15 4 4 7 14-23 13
15 3 5 7 18-19 11
15 4 2 9 21-21 10
15 3 3 9 19-40 9

IV«a
București — Da

Seria a II»a
Chimia Oraș Gh. Ghecr- 

ghiu-Dej — Rulmentul Bîr- 
lad 2—0 (0—0)

Petrolul Berea
Buzău 0—0 
Buzău)

A.S.M.
C.F.R. Galați 2—0 

Metalurgistul
Electronica Obor 3—1 (2—0)

S.U.T. Galați — Dunărea 
Brăila 1—1 (0—0)

(s-a

Tecuci

— Șoimii 
jucat la

— Gloria 
(1-0)

Brăila —

I.M.U. Medgidia — Olim
pia Giurgiu 4—0 (2—0)

Voința București — Ș. 
Oltenița 0—0

Marina Mangalia 
Constanța 0—0

Unirea Mlnăstlrea — La
romet București 2—0 (1—0)

Electrica Constanța — Ci
mentul Medgidia 3—0 (2—0)

Petrolul Videle — Celuloza 
Călărași 3—0 (1—0)

Delta Tulcea — Mașini 
unelte București 2—1 (1—1)

Tehnometal București — 
I.C.A.B. Arcuda 5—3 (2—0)

Autobuzul 
cia Pitești 1—1 (1—1)

Comerțul Alexandria — 
Flacăra roșie București 1—0 
(1-0)

Progresul Balș — Unirea 
Cîmpulung Muscel 1—1 (0—0)

Sirena București — Unirea 
Drăgășanl 3—0 (2—0)

Chimia Turnu Măgurele — 
Petrolul Tîrgoviște 2—0 (1—0) 

Prahova Ploiești — Carai- 
manul Bușteni 1—0 (0—0)

I.R.A. Cîmpina — T.U.G. 
București 0—0

Carpațî Sinaia — Progre
sul Corabia 4—0 (0—0)

(Corespondenți
se, C. Toader, D. Paraschiv, 
D. Diaconescu, D. Gruia, 
Tănăsescu, C. Virjoghie).

CLASAMENT

T. Năsta-

I.

Seria a V-a Seria a VH-a

(Corespondenți: R. Avram, 
P. Peană, I. Cioboată, Gh. 
Tufcea, C. Popa, V. Pancu, 
I. Turșie și O. Gu(u).

1. Autobuzul 15 10 4 1 82- 9 24
2. Carpați 15 7 6 2 25-12 20
3. T.UG. 15 8 4 3 25-14 20
4. Comerțul 15 9 2 4 22-17 20
5. Caraimanul 15 6 7 2 22-12 19
6. I.R.A. 15 8 3 4 17-15 19
7. Chimia 15 6 4 5 20-13 16
8. Sirena 15 5 6 4 18-14 16
9 Prahova 15 4 6 5 19-16 14

10. Flacăra 15 4 5 6 12-12 13
11. Unirea D. 15 5 1 9 17-24 11
12. Unirea C. 15 2 7 6 17-25 11
13. Progresul C. 15 2 6 7 13-32 10
14. Petrolul 15 2 5 8 14-25 9
15. Dacia 15 3 3 9 13-29 9
16. Progresul B. 15 2 5 8 10-27 9

GOLGETERil CAMPIONATULUI DIVIZIEI A
II12 GOLURI : Tătaru

(Steaua) ;
11 GOLURI : Voinea - 

din 11 m (Steaua) ;
10 GOLURI : Dumitrache

I din 11 m (Dinamo Buc.), 
Neagu (Rapid) ;

9 GOLURI : Oblemenco
(Univ. Craiova) ;

8 GOLURI : ~ “
mo Bacău), 
roșu) ;

7 GOLURI :
II m și Nu(u 
(F.C. Argeș) ;

6 GOLURI : .
Florescu (Steagul roșu), Crei- 
niceanu (Steaua), Peronescu 
(Jiul) ;

5 ~
pid),
11 m 
ceanu

2

D. Ene (Dina- 
Gyorfi (Steagul
Dobrin — 2 din 
— 1 din 11 m

Lereter (U.T.A.),

GOLURI : Lupescu (Ra- 
Dembrovschi — 1 din

(Dinamo Bacău), Săl- 
(Dinamo Buc.), Adam 

- 1 din 11 m („U“ Cluj), Do- 
mide (U.T.A.). Moldoveanu 
(Politehnica) ;

4 GOLURI : Grozea — 3 din 
11 m și Dincută (Petrolul), 
Cuperman — 1 din 11 m (Po
litehnica), Barbu („U“ Cluj), 
Radu (F.C. Argeș), Sasu (Fa-

rul), Naghi — 2 din 11 m 
(A.S. Armata), Cociș (Crișul) ;

3 GOLURI : Soos — 1 din 
11 m și Soo (C.F.R.). Naidin, 
Libardi și I. Constantin (Jiul), 
Harșani (Crișul), Bădin (Petro
lul). Oprea („U" Cluj), Ciutac 
(A.S. Armata). Tufan (Farul), 
Lucescu și Dinu (Dinamo Buc.), 
Axente (U.T.A.), Prepurgel 
(F.C. Argeș), Pescaru (Stea
gul roșu) ;

2 GOLURI : Caniaro — 1 
din 11 m și Trăznea (A.S. Ar
mata), Angelescu, Strat _Ș> 
mitru 
Băltită ______
tormani (Jiul), Kun II, Suciu, 
Daraban și Kassai (Crișul), 
M. Popescu (C.F.R). Neagu, 
Bălan și Dașeu (Univ. Craio
va). Roșu (F.C. Argeș), Negrea 
si Dumitrii! III (Steaua). 
Badea și Ologu (Farul). 
Ieseu (Politehnica) :

1 GOL : Ivăneescu, 
Neeuia, Balint și Jamaischi 
(Steagul roșu). Strimbeanu și 
Deselhicu (Univ. Craiovaj; 
Schwartz, AI. Vasile și Stîncel 
(C.F.R.), S. Avram șl Koszka

Du-
........ ... ..............(Dinamo Bacău). Co-
(Rapid), Rugiubei

Kalio. 
Lupu-
Gane,

(Farul), Sima, Mot, Petescu 
și Fl. Dumitrescu (U.T.A.), Jer- 
can și 
geș),
(Jiul), Simionaș, Contardo și 
Marica
Munteanu ______ _
Cluj), E. Naghi, Arnoțchi, Ce- 
fan și Sătmăreanu U (Crișul), 
Ghergheli, Doru Popescu și 
Frățilă (Dinamo Buc.), Vătafu 
(Dinamo Bacău), Ștefănescu, 
Sătmăreanu și Manea (Steaua), 
Stănescu și Moraru (Petrolul) ;

AUTOGOLURI : N. ionescu 
(Petrolul) pentru „U“ Cluj ; 
Florea (Petrolul) pentru Dina
mo Bacău ; Nedelcu (Dinamo 
Bacău) pentru Univ. Craiova ; 
Lereter (U.T.A.) pentru Jiul ; 
Pojoni (U.T.A.) pentru Univ. 
Craiova ; Bolea (Farul) pen
tru Steagul roșu ; Mareș (Fa
rul) pentru F.C. Argeș ; David 
(Dinamo Bacău) pentru Dina
mo Buc. ; Lupescu (Rapid) 
pentru F.C. Argeș ; Georgevici 
(Jiul) pentru Farul ; Bretan 
(C.F.R.) pentru Dinamo Buc. ; 
Baumgartner (Crișul) pentru 
Petrolul.

Circiumărescu (F.C. Ar- 
Tonca și Marinescu
(Politehnica), Bungău, 

și lordacbe („U”

Metalul Topleț — Dunărea 
Calafat 2-1 (1-0)

Minerul Lupenl — Victoria 
Caransebeș 3—1 (2—1)

Vulturii textila Lugoj — 
Unirea Orșova 5—0 (2—0)

C.F.R. Caransebeș — U.M. 
Timișoara 1—2 (1—1)

Minerul Bocșa — Steagul 
roșu Plenița 1—0 (0—0)

Electromotor Timișoara — 
Furnirul Deta 2—0 (2—0)

Progresul Strehaia — Vic
toria Tg. Jiu 0—0

Energetica Tr. Severin — 
Minerul Motru 1—1 (1—0)

Someșul Satu Mare — Glo
ria Bistrița 0-0

Constructorul Baia Mare — 
Metalul Salonta 4—0 (0—0)

Bihoreana Marghita —
C.I.L. Gherla 1—3 (1—2)

Bradul Vișeu — C.Î.L. Si- 
ghetul Marmațiel 1—0 (0—0)

Dinamo Zalău — Topitorul 
Baia Mare 3-1 (2-0)

Chimistul Baia Mare — 
Unirea Dej 4—0 (4—0)

Foresta Năsăud — Dacia 
Oradea 2—0 (1—0)

Victoria Cărei — Dermata 
Cluj (amînat pentru 7 de
cembrie)

(Corespondenți : C. Avram, 
I. Cotescu. C. Olaru, M. Mu- 
tașcu. I. Sanfiroiu. Șt. Mar
ton. Gh. Dobrcanu, —).

(Corespondenți : A. Verba. 
S. Vasile, A. Pașcalău, A. 
Ghilezan. M. Ron(oio. V. Să- 
săranu și D. Nisior).

CLASAMENTCLASAMENT
1. U.M.T. 15 11 1 3 31-10 23 1. Gloria 15 8 4 3 38-13 20
2. Minerul B. 15 8 3 4 25-17 19 2. Someșul 15 8 4 3 24- 9 20
3. Minerul L. 15 8 2 5 27-14 18 3. Victoria 14833 24-12 19
4. Vict. Tg. Jiu 15 8 2 5 27-20 18 4. C.I.t. Gherla 15 8 3 4 25-14 19
8. Victoria C. 15 7 4 4 20-15 18 5. C.I.L. Sighet 15 8 3 4 23-14 19
6. Vulturi) 15 7 2 6 39-21 16 6. Constructorul 15 8 2 5 23-19 18
7. Electromotor 15 7 2 6 20-22 16 7. Dermata 14 7 3 4 22-11 17
8. C.F.R. 15 6 3 6 27-20 15 8. Unirea 15 6 3 6 31-21 15
9. Minerul M. 15 7 1 7 17-15 15 8. Chimistul 15636 24-21 15

10. Metalul 15 7 1 7 26-10 15 10. Metalul 15627 18-25 14
11. Steagul 15 6 2 7 22-21 14 11. Bradul 15 7 0 8 14-29 14
12. Energetica 15 4 4 7 17-32 12 12. Foresta )5 4 4 7 16-28 12
13. Furnirul 15 5 2 8 16-34 12 13. Dlnamo 15 4 4 7 15-28 13
14. Dunărea 15 5 1 9 26-26 11 14. Eihoreana 15338 11-28 9
15. Unirea 15 4 2 9 20-35 10 15. Dacia 15 2 5 8 10-29 9
16. Progresul 15 3 4 9 16-34 8 16. Topitorul 15 2 2 11 13-30 6

Seria a Vl-a Seria a VHI-a

Brad 
(0-0)
Deva

Metalul

Știinta

Minerul Ghelar — Ariețul 
Turda 2—0 (1—0)

A.S.A. Sibiu — Soda Ocna 
Mureș 2—1 (l—1)

Victoria Călan — Industria 
sirmei Cîmpla Turzii 1—0 
(1-0)

Aurul
Aiud 2—0

Mureșul
Petroșani 1—2 (0—0)

Arieșul Clmpia Turzii — 
Minerul Baia de Arleș 4—0 
(2-0)

Minaur Zlatna — Minerul 
Teliuc 2—1 (1-1)

Tehnofrig Cluj — Indepen
dența Sibiu 1—0 (0—0)

(Corespondenți : F. Oprița, 
Gh. Topirceanu, A. Gunther, 
M. Susan, I. Simion, L. Don- 
ciu,

Colorcm Codlea — Tracto
rul Brașov 2—1 (0—0)

Carpați 
Gheorghe

Chimia
Medicina 
(3-0)

Torpedo 
rul Bălan

Lemnarul 
cuiesc — | 
Secuiesc 6—0 (3—0)

Viitorul Gheorghlenl — 
Chimica Tîrnăveni 1—0 (1—0)

Avîntul Reghin — Chimia 
Făgăraș 1—2 (1—2)

Vitrometan Mediaș — Me
talul Copșa Mică 0—3 (fără 
joc, întrucît Vitrometan a 
fost suspendat pe o etapă).

Brașov — Oltul Sf.
2-1 (0—0)
Orașul Victoria — 
Tg. Mureș 3—0

Zărnești — Mine^ 
1-0 (0-0)

I Odorheiul 
Unirea Cristurul

Se-

(Corespondenți ; N. Sece- 
Ieann. V. Secăreanu, E. As
ian, C. Chiriac, A. Pialoga. 
C, Bcla și C. Ținea)

CLASAMENT

N. Băișan, —).

CLASAMENT
1. Minaur 15 9 2 4 26-12 20 1. T raetorul 15 11 1 3 39- 6 23
2. Arieșul T. 15 8 4 3 16- 9 20 2. Chimia F. 15 11 1 3 34-13 73
3. Minerul G. 15 6 6 3 16-10 18 3. Oltul 15 10 1 4 39-14 21
4 Metalul 15 6 5 4 20- 8 17 4 Colorcm 15 10 1 4 33-22 21
5. Arieșul C. T. 15 7 2 6 21-15 16 5 Lemnarul 15 10 0 5 43-21 20
6. Ind. sirmei 15 6 S 6 18-13 15 6. Mot aiul 15 7 2 8 28-21 16
7. Mureșul 15 5 5 5 19-16 15 7. Chimia V. 15 7 1 7 22-21 15

8-9 Independenta 15 6 3 6 13-16 15 8 Chimica 15 7 0 8 24 22 14
8-9. Victoria 15 6 3 6 18-21 15 9 Caro&tl 15 5 4 6 15-18 14

10. ști in ta 15 5 4 6 13-13 14 10 Torpedc 15 5 3 7 22-18 13
11. Soda 15 6 2 7 19-23 14 11. Minerul 15 5 2 8 17-25 12
12. Minerul T 15 5 3 7 15-20 13 12. Unirea 15 5 2 8 17-33 12
13. Aurul 15 6 1 8 16-23 13 13. Viitorul 15 5 2 8 11-36 12
14. Tehnofrig 15 5 2 8 9-17 12 14. Avîntul 15 4 2 9 17-41 10
15. A.S.A. Sibiu 15 4 4 7 11-20 12 15. Vitrometan 15 3 3 9 16-32 9
16. Minerul B.A. 15 4 3 8 15-29 11 16. Medicina ÎS 1 9 11 11-45 5



UN „CLASAMENT AL CLASAMENTELOR" LA TENIS
Rezultatele anchetei internaționale a Agenției de știri sportive -SID-Dusseldorf

£-‘ritru desemnarea primilor 10 tenismani ai anului 1969

Margaret Smith Court, 
cea pe care cronicarii de 
tenis au supranumit-o „forța 

naturii"

LA PALMA OE MALLORCA

PETROSIAN 
SE MENȚINE 
ÎN FRUNTE

După șapte runde si dis
putarea partidelor întrerup
te, în turneul international 
de sah de la Palma de Mal
lorca (Spania) conduce fostul 
campion mondial Tigran Pe
trosian (U.R.S.S.) 5 puncte, 
urmat de Costa Mecking 
(Brazilia), Viktor Korcinoi 
(U.R.S.S.), Vlastimil Hort (Ce
hoslovacia) 4l/2 p. Actualul 
campion al lumii, Boris 
Spasski (U.R.S.S.) totalizează 
4 puncte.

în partidele întrerupte din 
rundele a 6-a si a 7-a, Lar
sen a cîștigat la Korcinoi, 
iar Panno la Parma. Mecking 
a remizat cu Bobotov.

Extraordinarul Rodney Laver, 
singurul tenisman care a 
reușit să-și adjudece de două 
ori „marele șlem" al celor 
mai puternice turnee (1962. 

1969)

PE TERENURILE DE HANDBAL

VOINȚA BUCUREȘTI
ÎNVINGĂTOARE ÎN BULGARIA
Turneul international fe

minin de handbal de Ia Lo- 
vef (Bulgaria) a fost cîștigat 
de formația Voința Bucu
rești (neînvinsă), cu 6 p, 
urmată de Start (Ceho
slovacia), Ț.S.K.A, Septem- 
vriski Zname și Kyrpacev 
Loveț.

Selecționata masculină de 
handbal a U.R.S.S. s-a cali
ficat pentru turneul final al 
C.M. în meciul retur desfă
șurat la Helsinki handbaliș- 
tii sovietici au învins cu sco
rul de 33—19 (17—14) echipa 
Finlandei. în primul joc, e- 
chipa U.R.S.S. cîstigase cu 
30—16.

S-a stabilit ca tragerea la 
sorti pentru alcătuirea pro- *

CANADIANUL G. ROBINSON

gramului sferturilor de fi
nală ale C.C.E. să aibă loc 
la 21 decembrie la Koln. 
Meciurile urmează să se 
dispute înaintea jocurilor tur
neului final al campionatu
lui mondial de la Paris (25 
februarie — 9 martie).

într-un joc retur, contind 
pentru preliminariile CAI. 
la Bruxelles, echipa mascu
lină a Norvegiei a învins cu 
scorul de 35—6 (21—4) echi
pa Belgiei, calificîndu-se 
pentru turneul final.

Returul meciului dintre 
echipa bulgară Lokomotiv si 
formația sovietică Jalgiris 
Kaunas, contind pentru
C.C.E. (feminin) s-a încheiat 
la egalitate: 8—8 (3—5).
Pentru turjl următor s-a ca
lificat Jalgiris Kaunas, în
vingătoare în primul joc cu 
15—10.

O sută de clasamente... 
Poate că atîtea chiar se fac 
în lume, la finele unui sezon 
de tenis. înmulțirea numă
rului de turnee de anvergu
ră, ea și tot mai

Așa au văzut

larga cir-

cronicarii
rachetei

Au răspuns la ancheta 
întreprinsă de S.I.D.-Dussel
dorf în total 17 gazetari 
specialitate din Europa 
America. Oricît de curios 
părea, răspunsurile lor

de tenis pe supercampionii
In 1969

BĂRBAȚI :
Rod Laver (Australia)
Tony Roche (Australia) 
John Newcombe (Australia)
Tom Okker (Olanda) ...

1.
2.
3.
4.
5. Arthur Ashe (S.U.A.)
6. Ken Rosewall (Australia)
7. " ‘ ~ ‘ --------
8.
9.
9.

10.

Pancho Gonzales (S.U.A.)
Cliff Drysdale (Republica Sud-Africonâ) 
Fred Stolle (Australia)
Andres Gimeno (Spania)
Roy Emerson (Australia)

FEMEI:
1.
2.
3.
4.
5.
6. Julie Heldman (S.U.A.)
7. Kerry Melville (Australia)
8. Virginia Wade (Marea Britanie)
9. Lesley Bowrey (Australia)*

Margaret Court (Australia) 
Ann Jones (Marea Britanie) 
Billie-Jean King (S.U.A.) 
Nancy Richey (S.U.A.) 
Rose Maria Casals (S.U.A.)

Heldman (S.U.A.) 
Melville (Australia)

10. Judy Tegart (Australia)

de- 
te- 
di-

ex-

culație a sistemului „open“ 
ar părea să ducă la o certă 
îngreunare a calculului pe 
care-1 fac specialiștii spor
tului cu racheta pentru 
semnarea celor mai buni 
nismani ai anului. Iar 
ve sitatea de opinii ar fi 
plicabilă.

Iată desigur motive care 
au condus la adoptarea unei 
noi metode pentru stabilirea 
clasamentului mondial al te
nisului, inițiată de agenția 
vest-germană de știri spor
tive S.I.D. din 
Redactorul de specialitate al 
acestei agenții, Ulrich Kai
ser, 
lui. 
săi 
de 
sportive si cerînd de la fie
care clasamente separate. 
Apoi, printr-un sistem de 
punctaj, el a stabilit cota 
generală a fiecărui as al ra
chetei. alcătuind astfel un a- 
devărat „clasament al clasa
mentelor".

Dusseldorf.

a. ales calea plebiscitu- 
adresîndu-se confraților 
de la diferite publicații 
tenis sau alte redacții

de 
Si 
ar 

au

schlmb. în cel masculin, se 
pare că am dat o apreciere 
mai mare performantei ju
cătorului american de culoa
re Arthur Ashe, 
o contribuție 
păstrarea mai 
„Cupei Davis“ 
Ocean.

care a avut 
decisivă 

departe 
dincolo

la 
a 

de

170
153
134
109
104

87
39
34
33
33
28

150
128
120
104

82
66
49
45
23
16

P- 
P- 
P-
P- 
P-
P- 
P- 
P- 
P- 
P- 
P-

P- 
P- 
P- 
P- 
P- 
P- 
P- 
P- 
P- 
P-

- este ur- 
Tony Ro- 
17 clasa- 
iar Mar- 
figurează 

toate cla-

prezentat o remarcabilă uni
tate de aprecieri, în special 
în ce privește desemnarea 
primelor locuri. A’stfel, Rod 
Laver — campionul necon
testat al anului — 
mat invariabil de 
che în toate cele 
mente masculine, 
garet Smith Court 
pe primul loc în
samentele feminine, fără ex
cepție. împreună cu Ann 
Haydon Jones — absentă de 
pe locul doi doar într-un 
singur buletin — aceste nume 
s-au impus cu - prisosință în 
actualul sezon internațional 
al sportului alb.

Am socotit interesant să 
reproducem, mai jos, toate 
răspunsurile primite de an
cheta S.I.D., cu indicarea pri
melor 5 locuri, la bărbați si 
femei. în ce privește clasa
mentul înaintat de redacția 
ziarului nostru este de men
ționat că el a indicat ordinea 
exactă a primelor clasate în 
tabelul final la femei. în

B4SCHETBALIȘTII FRANCEZI
AU CÎȘTIGAT „TURNEUL NAȚIUNILOR"
PARIS, 1. — Tradiționala 

comoetitie internațională de 
baschet „Turneul națiunilor" 
a fost cîstigată în acest an 
de selecționata Franței, ur
mată de reprezentativele 
Belgiei, R.F. a Germaniei și

Poloniei.
în ultimele două meciuri 

(desfășurate la Nantes), Po
lonia a învins cu scorul de 
94—75 Franța, iar Belgia a 
dispus cu 66—64 de R.F. a 
Germaniei.

Totodată, regretăm că 
ceste clasamente au fost 
cătuite înainte de epuizarea 
tuturor marilor evenimente 
ale sezonului de tenis, ceea

a- 
al-

CLASAMENTE...
DAILY TELEGRAPH. Londra : 

1. Laver, 2. Roche, 3. Newcombe.
4. Okker, 5. Rosewall, 
urt. 2. Jones, 3. King,
5. Heldman.

TIMES, Londra : 1. 
Roche. 3. Newcombe. 
5. Rosewall. - 1. Court,
nes, 3. King, 4. Heldman. 
chey.

WORLD TENNIS, New 
1. Laver, 2. Roche. 3. 
be 4. Okker, 5. 
Court, 2. Jones, 3. 
chey, 5. Heldman.

MARTINI-TROPHY,
1. Laver. 2. Roche, 
be. 4. Ashe, 5. Okker.

LE SOIR, Bruxelles : 1. Laver, 
Roche, -3. Newcombe. 4. Ashe, 
Okker. - 1. Court. 2. Jones,

- 1. Co-
4. Richey,

Laver. 2. 
Okker. 
2. Jo- 
5. Ri

4.

York :
N'ewcom-

Rosewall. — 1. 
King, 4. Hi-

New York:
3. Newcom-

4.2.
5.
3. King. 4. Richey, 5. Casals.

IL TENNIS ITALIANO, Milano:
1. Laver. 2. Roche, 3. Newcom
be, 4. Ashe. 5. Okker. — 1. Court.
2. Jones. 3. King, 4. Richey, 5. 
Casals.

TENNISTIDNINGEN. Stockholm:
1. Laver. 2. Roche, 3. Newcom
be, 4. Okker. 5. Ashe. - 1. Court,
2. Jones, 3. King, 4. Richey, 3. 
Heldman.

LAWN TENNIS, Amsterdam ; 
1. Laver. 2. Roche, 3. Newcom
be, 4. Ashe, 5. Rose wall — 1. 
Court, 2. Jones, 3. King, 4. Ri
chey, 5. Casals.

EL MUNDO DEPORTIVO. Bar
celona : 1. Laver, 2. Roche, 3.I. 2.

ce creează inechități față de 
ultimii performeri, printre 
care se află și Ilie Năstase, 
recent învingător al lui Tony 
Roche în open-ul de la 
Stockholm, si finalist al a- 
cestui turneu.

Dar poate că asaltul pri
melor 10 locuri ale tenisului 
mondial va fi încununat de 
succes pentru reprezentanții 
tării noastre, abia în anul 
care se apropie de start...

Rd. V.

CLASAMENTE...
Ashe, 4. Newcombe, 5. Okker. 
— 1. Court. 2. King, 3. Richey*
4. Durr. 5. Casals.

NEPSPORT, Budapesta : 1. La
ver, 2. Roche, 3. Newcombe, 4. 
Ashe, 5. Okker. — 1. Court. 2. 
Jones, 3. King, 4. Richey, 5. Ca
sals.

SPORTUL, București : 1. La
ver. 2. Roche, 3. Ashe. 4. Okker,
5. Newcombe. — 1. Court, 2. Jo
nes. 3. King, 4. Richey, 5. Ca
sals.

CESKOSLOVENSKY SPORT, 
Praga : 1. Laver, 2. Roche, 
Newcombe. 4. Okker, 5. Ashe.
1. Court. 2. Jones, 3. King, 
Richey. 5. Melville.

DELO, Ljubljana : 1. Laver, 
Roche. 3. Newcombe. 4. Okker, 
5. Rosewall. — 1. Court, 2. Jo
nes, 3. King, 4. Richey, 5. Ca
sals.

SPORT, Zflrich : 
Roche. Newcombe, 4. 
Ashe. — 1. Court, 2. 
King. 4. Casals. ‘

PRZEGLAD 
via : 1. Laver, 
combe. 4. Gonzales. 5.

TENNIS, ~" ‘ ‘ ‘
2. Roche.
5. Rosewall.
nes. 
sals.

Sport 
(SID), 
Roche. 
5. Ashe. 
King, 4.

1.
4.

3.

».

3.

2.

2-3.
5.
3.

1. Laver, 
Okker, 

Jones, 
5. Richey. 

Sportowy, Varșo- 
2. Roche, 3. New- 

. 7 Okker. 
Dusseldorf : 1. Laver, 

3. Newcombe. 4. Ashe, 
1. Court, 2. Jo- 

Richey, 4. King, 5. Ca-

— Informations — Dienst 
Dusseldorf : 1. Laver, 2. 
3. Newcombe, 4. Okker,
- 1. Court, 2. Jones, 3. 
Heldman, 5. Richey.

Tinerele gimnaste 
romance-pe . 

Idrumul consacrării 
Internationale

întUnlrea internațională din
tre gimnastele junioare ro
mânce ți iugoslave, desfășura
tă simbătă după-amlază In O- 
rașul Gh. Gheorghlu-Dej, a 
oferit entuziastului public din 
localitate un spectacol spor
tiv de bună calitate. Datorat, 
aproape in exclusivitate, tine
relor sportive ale Liceului de 
gimnastică ce ființează de cî- 
teva luni in acest oraș, care 
au etalat frumoase calități ți 
perspective,

EUsabeta Turcu, Paula Ion, 
Vanda Ispravnlcu, Anca Gri- 
goraș, Ileana Coman și Ofe- 
lia Porumb l-au incintat pe 
specialiștii străini prezențl în 
sală, cu toții de acord că, în 
scurt timp,- aceste sportive 
sînt capabile de realizări și 
mal mari. Au plăcut, îndeo
sebi, execuțiile de la paralele 
(dificultate mare, ritm, cursivi
tate), sărituri șl sol — care 
au probat marile lor posibili
tăți. EUsabeta Turcu are, de 
acum, un nume internațional, 
Vanda Ispravnlcu s-a impus 
net la Timișoara. De data a- 
eeasta, revelația concursului a 
constituit-o Paula Ion, extrem 
de dotată șl capabilă de mari 
progrese în anii viitori. Nu
mai de ea depinde ca în 
scurt timp să devină gimnas
tă despre care să se vorbeas
că elogios. Cu totul regretabilă 
accidentarea Ca încălzirea de 
la Sol) a Vandel Ispravnlcu. 
obligată astfel să-și întrerupă 
pentru o perioadă munca de 
pregătire. Iată primele clasa
te In concursul de simbătă : 
sărituri : EUsabeta Turcu 9,40, 
vanda Ispravnlcu 9,40, Ileana' 
Coman 9.30; paralele : Paula 
Ion 9.50, Turcu 9.45, Coman 
9.30; blrnă : Paula Ion 9.25, 
Ispravnlcu 9.10, Anca G'rigo- 
raș 9.05; sol ; Turcu 9.35, Pau
la Ion 9.25, Grigoraș 9.25, (Ct. 
M.).

ESTE CAMPION MONDIAL
LA BOWLING

TOKIO, 1. Cea de-a 5-a e- 
ditie a campionatului mondial 
de bowling s-a încheiat la To
kio cil victoria sportivului ca
nadian Graydon Robinson, care 
în finală l-a învins cu 379—373 
pe Ut Lenavat (Tailanda). Pe 
locul trei s-a clasat Jose Da- 
mina (Panama), iar locul pa
tru a fost ocupat de Jan Ko- 
zaki (Australia).

Turneul de tenis 
de la Brisbane

Turneul international de 
tenis de la Brisbane (Aus
tralia) a fost cîștigat de aus
tralianul 
care 
6—3
Phil Dent, 
primul loc 
Shaw (Anglia), care a în- 

pe

l-a 
pe

John Alexander, 
învins cu 13—11. 
coechipierul său 
La feminin, pe 

s-a clasat Winnie

vins-o cu 6—1, 6—1
Sandberg (Suedia).

GIMNASTICA MODERNA :

iNTlLNIRE AMICALĂ INTRE SPORTIVE
ROMÂNCE SI BULGARE

Echipele de gimnastică moder
nă Universitatea București și Sla
via Sofia s-au întîlnit, în sala 
de sport a Institutului pedagogic 
din Capitală, într-un meci amical. 
Victoria a revenit gimnastelor 
oaspete, de la care s-a remarcat 
în mod deosebit Snejana Deceva. 
Din echipa Ducureșteană o fru
moasă impresie au lăsat Ileana 
Nicolae și Cristina Hurezeanu. 
Iată rezultatele : exercițiu fără

obiect — Ileana Nicolae (Univer
sitatea) 9,55, Snejana Deceva (Sla
via) 9,45, Cristina Hurezeanu

9,40 ; exercițiu cu obiect — 
Deceva 9,55, Hurezeanu 9,50. Bo- 
rislava Kiuciukova (S) 9,45 ; in
dividual compus — Deceva 19,00 p, 
Nicolae și Hurezeanu 18,90 ; pe 
echipe : Slavia 92,75 p. Universi
tatea 92,50 p.

Horia ALEXANDRESCU — coresp.

PE ȚĂRMUL ÎNSORIT AL MEDITERANEI 
SE VA DISPUTA UN MECI DRAMATIC

„Culise" pragheze îna
intea barajului de la Mar
silia care trebuie să alea
gă între CEHOSLOVACIA 
sau UNGARIA pe cea 
de-a 14-a calificată pentru 
Mexic.

Cea de a 14-a calificată pentru 
turneul final al C.M. va fi cu
noscută la 3 decembrie (N.R. mii- 
ne), la capătul întilnirii care o- 
pune, pe stadionul din Marsilia, 
cele două echipe egale în puncte 
ptnă acum in clasamentul gru
pei a II-a preliminare : Ceho
slovacia sau Ungaria... Evenimen
tul polarizează atenția iubitori
lor de fotbal și nu numai a ce
lor din cele două țări.

Pentru suporterii reprezentati
vei cehoslovace, lucrurile se pre
zintă asemănător cu atmosfera 
dinaintea celui de al treilea meci 
de calificare pentru ediția din 
1962 a campionatului mondial, ad
versară Clndu-ne atunci echipa 
Scoției. Speranțele noastre erau 
atunci mai curind reduse, dar...

au urmat medaliile de argint. Ce 
va fi acum 7 Am încercat să cu
legem ci te va impresii dinaintea 
acestui baraj decisiv.

VORBIND DESPRE 
„ARGINTUL" DIN CHILE

Păreri interesante are Ladislav 
Novat, fundașul naționalei care

praincărcat cu două etape de 
primăvară, pe care trebuie să le 
dispute acum. In special echipele 
de virf, ca Spartak Trnava sau 
Slovac., mi se pac supraantrena- 
te. Apoi, in caz de • nouă ega
litate și Joc in prelungiri. ma
ghiarii pot fi mai productivi in 
fața porții. Oricum, echipa ce
hoslovacă s-a arătat animată de 
un bun spirit de luptă atunci 
clnd. la Praga a știut să re-

Corespondență specială pentru

a ocupat locul doi in memorabi
lul turneu final de acum opt ani. 
Novak este acum antrenor și are 
in grijă formația din Jablonec. 
activtnd in liga secundă a cam
pionatului cehoslovac.

.Impresia mea este ci prima șan- 
o au totuși maghiarii — ne-a 
declarat el. Aceasta pentru mai 
multe motive. In primul rind, e- 
chipierii Ungariei vor fi mai 
proaspeți, fiind obișnuiți să joa
ce in tempo norma) și in a doua 
jumătate a lui noiembrie, pe clnd 
jucătorii noștri au programul su-

monteze un handicap de 1—1. A- 
ceasta poate fi decisiv și la Mar
silia—"

CE CREDE MARKO?

Firește, cel mai „presat- de În
trebări este în aceste zile con
ducătorul tehnic al naționalei 
noastre, antrenorul Josef Marko. 
•Cred în victoria noastră — spu
ne Marko, ceea ce bineînțeles 
nu are darul să surprindă pe 
nimeni. Dar iată și argumente

Fotbal pe zăpadă... Primele 
imagini din iarna fotbalistică, cea 
adevărată, ne sosesc de la In
nsbruck, unde meciul pentru 
campionatul austriac dintre echi
pa locală Wacker și Austria Vie- 
na (1—2) i-a obligat pe jucători 
să alunece ca pe pistele de schi.

Telefoto : A. P. —- AGERPRES

Campionate

Anul acesta, CONGRESUL FE
DERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE 
MOTOCICLISM a fost găzduit de 
orașul iugoslav Ljubljana. Aici, 
timp de o săptămînă, reprezen
tanți ai 32 de federații naționale 
și-au dat întîlnire pentru a dis
cuta ce „a fost“ și „ce va fi“ în 
acest sport al curajului și ai 
vitezelor mereu mai mari.

Federația română de motod- 
clism a fost reprezentată de că
tre tov. Georgiu Mormocea, se
cretar general al F.R.M. La reîn
toarcerea în țadfc tovarășul Mor
mocea ne-a răspuns, cu amabi
litate, la citeva întrebări referi
toare la congresul ce a avut loc, 
la viitoarea activitate internațio
nală, la perspectivele sportului 
motociclist de la noi.

— Ce probleme au fost înscrise 
pe agenda Congresului de la Lju
bljana ?

— Destul de multe. în 8 zile 
s-a făcut bilanțul competițiilor 
internaționale, constatîndu-se pro
gresul realizat de acest sport pe 
plan mondial. Demn de eviden
țiat este numărul tot mai mare 
al pârtieipanților ce iau parte la 
congresele anuale. In Iugoslavia 
au fost prezențl atît reprezentanți 
ai unor federații cu o mai veche 
activitate, cît și ai altora mai... 
tinere. în afara Europei, consa
crată de acum, bine reprezentat 
a fost și continentul american. 
Federațiile din S.U.A., Canada, 
Argentina, Guatemala, Mexic, U- 
ruguay și Venezuela și-au expus 
punctul de vedere, au luat parte 
activă la întocmirea calendarului 
competițlonal. Din punct de ve-

„IN 1970 NE VOM ALIMA IA STARTUL UNEI 
COMPETIȚII DE PRESTIGIU: CUPA DONĂRII"
Interviu cu tov. G. MORMOCEA, secretar general al Federației

române de motociclism
dere organizatoric. Congresul a 
rezolvat o problemă deosebit de 
importantă : postul de trezorier al 
F.I.M. După doi ani de impro
vizații, în care postul a fost 
girat de dl. Ladam (Elveția), timp 
în care s-au efectuat numeroase 
anchete privind folosirea fon
dului F.I.M.. Congresul a ales 
acum în această funcție pe dl. 
Nicols Schmid (Luxemburg). In 
raportul prezentat s-a arătat că 
în momentul de față F.I.M. s-a 
Întărit din punct de vedere fi
nanciar, că există un control 
mai riguros privind dirijarea fon
durilor. în scopul dezvoltării mo- 
tociclismului.

— Fiindcă ne-ațl spus că a fost 
ales trezorierul, ce alt • schimbări 
importante s-au mai făcut in or
ganele F.I.M. ț,

— In rest, nimic spectaculos. 
S-au completat unele posturi ră
mase descoperite datorită indispo

nibilităților Ivite pe parcurs. Pre
ședinte al F.I.M. este în conti
nuare dl. Rodii Del Valle (Spania), 
ales In 1967, al cărui mandat va 
expira In 1970. A fost ales un vi
cepreședinte — domnul Dixon 
(Anglia) șl numit, tot ca vicepre
ședinte, dl. Essen, care II va în
locui pe timp de un an pe Anes- 
tlce, demisionat. S-au mai ales 
membri în comisia sportivă in
ternațională. in comisia tehnică 
(n.n. din care face parte și tov. 
G. Mormocea). în comisiile de 
^urism-motocicllsm șl de finanțe.

— Ne vorbeați de întărirea or
ganizatorică a F.I.M., de rolul ei 
tot mai însemnat în propagarea 
acestui sport. Cum puteți susține 
afirmația 7

— în primul rind prin tot mai 
accentuata unitate de vederi în 
rezolvarea unor probleme ce 
creau altă dată mari greutăți : a- 
filieri, organizare de concursuri

etc. In cadrul F.I.M. activează 
azi 43 de federații. Pe viitor s-a 
hotărit ca federația de speciali
tate din Republica Democrată 
Germană să activeze sub denu
mirea țării sale. Totodată, a fost 
afiliată federația Ecuadorului.

— Ce oferă nou programul com- 
petițional 7

— Probabil, se va oficializa ma
șina de 750 cmc cu ataș, expe
rimentată în multe țări, In com
petițiile de motocros.

— Cum va arăta calendarul in
ternațional 7

— Foarte bogat. Mondialele de 
motocros, de dirt-track, „Marile 
premii" ale unor orașe cu vechi 
tradiții in motociclism — sint 
doar citeva dintre viitoarele con
cursuri.

Intr-o zl mal liberă, reprezen
tanții țărilor de pe malurile Du
nării s-au întrunit și au discutat

o problemă ce ne Interesează în 
mod deosebit : „CUPA DUNĂ
RII" la motocros. In 1970, această 
competiție se va organiza pe e- 
chlpe formate din cite patru aler
gători, la clasa 250 cmc. Anul 
viitor etapele vor avea loc în 
UNGARIA, R. F. a GERMANIEI, 
IUGOSLAVIA și U.R.S.S. In 
1971, vor fi gazde BULGARIA, 
ROMANIA, CEHOSLOVACIA și 
AUSTRIA.

In luna decembrie, la Belgrad, 
se va definitiva programul, se 
vor stabili orașele respective.

— Sub aceste noi auspicii, ce 
va însemna „Cupa Dunării" pen
tru sportivii noștri 7

-T- Un foarte bun prilej de a- 
firmare. Compania e selectă. 
U.R.S.S. (a doua din lume la 
motocros), Cehoslovacia (dețină
toarea „Cupei Dunării"), R.F.G. 
și Austria sînt țări cu mari po
tente în acest sport.

— Ce alte noutăți ar mai fi 
de consemnat 7

— O hotărtre care interesează In 
mod deosebit pe fotoreporterii 
noștri. Congresul a aprobat or
ganizarea Concursului internațio
nal de fotografii, bineînțeles do
tat cu premii, cu tema „Motoci- 
clismul și turismul moto". Startul 
se va da In anul viitor. Dorim 
ca printre premiați să se afle 
și reprezentanții talentaților noș
tri fotoreporteri sportivi. Șl în 
încheiere să vă spunem că vii
torul congres al F.I.M. va avea 
Ioc în luna octombrie 1970 la 
Cannes (Franța).

Interviu consemnat de
C. ALEXE

concrete : In această luptă, deci
sive vor fi dăruirea totală șl 
spiritul combativ. Or. noi am do
vedit eă-1 avem intr-un grad 
superior. Va fi un meci tare, 
rapid, de luptă. Sintem pregătiți 
pentru a-i face față. Nu schimb 
echipa care a cîștigat ultimul joc 
din preliminarii, cu Irlanda. Ad
versarii noștri, de asemenea, nu 
cred să aibă motive de a schimba 
11-le care ne-a condus pe teren 
propriu. Aștept cu Încredere Mar
silia".

PROBABIL — 
CU „LIBERO"

Cum va arăta această formație 
a lui Marko 7 In apărarea ime
diată. Vencel (Slovan Bratislava) 
și Viktor (Dukla Fraga) candi
dează pentru postul de răspunde
re, în cadrul porții. Cvartetul de
fensiv în cimp îi prezintă ca 
titulari siguri pe Pivamik (Kosi
ce), Hrivnak șl Horvath (ambii 
de la Slovan Bratislava), Hagara 
(Tmava). In ultima vreme, s-a 
avansat de mai multe ori părerea 
necesității includerii unui „libe
ro" in apărare. Acesta ar avea 
misiunea să anihileze pătrunde
rile rapizilor atacanți maghiari 
Bene și Dunal. Pentru postul 

• de „libero" candidează in prin
cipal versatilul Migas (Sparta 
Praga).

In cazul adoptării apărării cu 
„libero", vor juca numai trei 
oameni înainte : Vesely (Sparta), 
Adamec (Trnava) șl Jokl (Slo
van). Dacă se va juca în siste
mul clasic, acestora li se alătură 
Kabat (Tmava) sau Petras (Inter 
Bratislava). Mijlocul terenului 
este acoperit de Kvasnak — che
mat special din Belgia pentru 
meci și Kuna (Spartak Trnava).

Ca încheiere, nu rare sînt pă
rerile că învingătorii din meciul 
de la Marsilia vor avea un greu 

/cuvint de spus șl în turneul fi
nal clin Mexic.

Ivan WITZ

Fotbaliștii cehoslovaci 
s-au pregătit in Franța

PARIS, 1 (Agerpres). — 
Echipa Cehoslovaciei a sus
ținut un joc de verificare la 
Aix en Provence cu o selec
ționată locală. Fotbaliștii 
cehoslovaci au cîștigat cu 
scorul de 5—1 (1—1) prin
golurile marcate de Jokl (2), 
Adamec (2) și Camus (auto
gol).

AUSTRIA (etapa a 14-a) i 
Rapid Viena — Admira Ener
gie 1—1, Einsenstadt — Austria 
Salzburg 1—2, Voest Linz — 
Sturm Durisol 0—2, Wacker 
Innsbruck — Austria Viena
1— 2, A.K. Graz — A.S.K. Linz 
0—0> Austria Klagenfurt — 
F.C. Dornbirn 4—1, Wiener 
Sport Klub — Wacker Viena 
0—1. Conduce Austria Viena 
cu 22 p, urmată de Wacker 
Innsbruck cu 19 p etc.

ELVEȚIA (etapa a 11-a) : 
Basel — Bienne 5—1, Lugano
— Lausanne 2—2, Winterthur
— Grasshoppers 1—0, Young 
Boys — St. Gall 2—0, F.C. 
Zurich — Wettingen 3—2 ; me
ciul Chaud de Fonds — Bellin
zona a fost aminat. In clasa
ment conduc F.C. .Zurich și 
Lugano cu cite 14 p, urmate 
de Lausanne — 13 p etc.

GRECIA. După 9 etape, pe 
primul loc se află Panathinai- 
kos Atena cu 26 p, urmată de 
Heraklis — 23 p, Olympiakos 
Pireu, A.E.K. și Panseraikos — 
22 p. Citeva rezultate din eta
pa a 9-a : Heraklis — Olym
piakos Pireu 1—1, Panaghaigi
— A.E.K. 0—2, Olympiakos Ci
pru — Aris 0—2, Panionios — 
Panseraikos 0—0, Egaleo — Vy- 
zas 3—0, Kavala — Pierikos2— 0.

IUGOSLAVIA (etapa a 15-a): 
Maribor — Partizan 0—0, Velez 
Hajduk 0—2, Celik — Dinamo 
0—0, O.F.K. Beograd — Zelez- 
niciar 5—0, Zagreb — Sloboda 
2—2, Bor — Vardar 5—0, Olim
pia — Vojvodina 3—2, Sara
jevo — Radnicki Niș 2—0. In 
clasament conduce Steaua roșie 
Belgrad cu 24 p, urmată de 
Zelezniciar cu 21 p etc.

SPANIA. După disputarea 
a 12 etape, continuă să con
ducă Atletico Madrid cu 19 p, 
urmată de Atletico Bilbao — 
18 p, Real Madrid — 16 p etc. 
In etapa a 12-a : Atletico Ma
drid — Pontevedra 2—1, Se
villa — Atletico Bilbao 1—0, 
Saragossa — Las Palmas 1—2, 
Elche — Mallorca 1—1, Coruna
— Valencia 2—1, Real Sociedad
— Sabadell 2—1, Barcelona — 
Granada 1—0, Real Madrid — 
Celta 3—1.

PORTUGALIA. In clasament 
conduce Sporting Lisabona cu 
17 p, urmată de Benfica cu 
12 p (un meci mai puțin) și 
Varzim — 12 p. Rezultate din 
etapa de duminică : Academi
ca — Sporting 3—0, Porto — 
Leixoes 5—1, Guimaraes — Se- 
tubal 2—1, Belenenses — Bra
ga 1—0.
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