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ÎNAPOIEREA de la moscova
A DELEGAȚIEI DE PARTID Șl DE STAT 

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,
CONDUSA DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUSESCU
Vineri după-^miază s-a îna

poiat in Capitală, venind de la 
Moscova, delegația de partid 
și de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, care a 
participat la întîlnirea condu
cătorilor de partid și de stat 
din Republica Populară Bulga
ria, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară 
Polonă, Republica 
România, Republica Populară 
Ungară și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., șl Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

Socialistă

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, 
Petre Blajovici, Ion Ioniță, Va
sile Patilineț, Dumitru Popa, 
Ion Stăncscu, Mihai Marines
cu, Ion Pățan, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Erau de față V, S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei.

Un mare număr de bucureș- 
teni, aflați la aeroport, au sa
lutat cu multă căldură, prin 
ovații și urale, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători de partid și de 
stat. Un grup de pionieri a 
oferit flori.

ALL VILCENILOR
UN DOCUMENT CU 11 SEMNĂTURI ÎN ZILELE HOTĂRÎTOARE

ALE TRECERII DE LA GÎND LA FAPTĂ

(Agerpres)

PLECAREA DIN MOSCOVA
— Corespon- 

L. DUȚA, 
la amiază a 
plecind spre 
de partid și

MOSCOVA, 5. 
dentul Agerpres, 
transmite: Vineri 
părăsit Moscova, 
patrie, delegația 
de stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
'’icolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, care a participat 
la intilnirca conducătorilor de 
partid și de stat din Republi
ca Populară Bulgaria, Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană, 
Republica Populară Polonă, Re
publica Socialistă România, Re
publica Populară Ungară. 
Uniunea Sovietică.

Pe aeroportul Vnukovo, de
legația a fost salutată de 
L. I. Brejnev, secretar general

al C.C. al P.C.U.S., N. V. Pod- 
gornii, membru al Biroului 
Politio al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem, A. N. Kosighin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri, A. L Pelșe, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., K. F. Katu- 
șev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. A. Gromîko. mem
bru al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe. 
K. Rusakov, șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., activiști de 
partid.

Erau 
nescu, 
nar și 
blicii _______
Uniunea Sovietică, si membri 
ai ambasadei.

prezenți Teodor Mari- 
ambasadorul extraordi- 
plenipotențiar al Repu- 
Socialiste România in

FIIND AMINATĂ CU O ZI

BALCANIADA DE HALTERE 
ÎNCEPE AZI

• IERI, ECHIPA SECUNDA A ROMÂNIEI A EVOLUAT IN SALA 
FLOREASCA • UN RECORD LA SENIORI Șl DOUA LA JUNIORI

Din cauze obiective. Cupa 
balcanică la haltere a fost a- 
minată cu o zi. Principalele 
cauze constau in faptul că u- 
nele delegații au sosit cu în- 
tîrziere, așteptindu-se totodată 
răspuns din partea forului de 
specialitate din Iugoslavia, pri
vind prezența echipei Iugosla
viei la această întrecere. în 
cursul zilei de ieri. Federația 
noastră de haltere a fost în
științată 
motive ____ .
iugoslavi regretă absența lor 
la Cupa balcanică.

întrecerile vor începe astăzi, 
de la ora 10. in sala Floreas-

Vasile Davidoiu, noul re
cordman al fdrii, la cate
goria semimijlocie, proba 

aruncat

Foto t N. DRAGOȘ

sem

că din cauza unor 
întemeiate. sportivii

GALAȚI. 5 (prin telefon). — 
După mai puțin de un an de 
la începerea lucrărilor, datori
tă eforturilor susținute ale 
constructorilor precum și spri
jinului activ al organelor lo
cale. vineri au ineeput pro
bele lehnetegiee la patinoarul 
artificial din localitate. Vouă 
bază sportivă, care va găzdui 
in Inna februarie a anului 
fiilor jocurile din cadrul gre

S.C. LEIPZIG UNIVERSITATEA
C. C. E.“ LA HANB3AL

TIMIȘOARA
TEMÎNIA

loc Ia Brati- 
la sorți ale

Ieri au avut 
slava tragerile 
sferturilor de finale in „Cupa 
campionilor europeni" la 
handbal feminin. Iată meciu-

rile : S. C. Leipzig — Uni
versitatea Timișoara, Skjc- 
berg (Norvegia) — Jalgiris 
Kaunas. H. C. Copenhaga — 
F.C. Nurnberg și A.Z.S. Wro-

claw — Spartak Kiev. Par
tidele (tur-retur) trebuie *A 
se desfășoare pină la 15 ia
nuarie 1970.

ROMÂNIA VA GĂZDUI A V-a EDIȚIE
X/

J

A CAMPIONATELOR MONDIALE DE AEROMODELE (INDOOR)
» CEA MAI BUNA SALA DIN LUME • ÎNTREAGA FLOTILA AVIATICA PREZENTA LA MON
DIALE" NU VA DEPĂȘI... 100 DE GRAME • MAREA ÎNTRECERE A FOST PROGRAMATA LA 

SLANIC-PRAHOVA, INTRE 9 Șl 12 APRIUE 1970 R0MANIA-SC0ȚIA

ÎNCEPUT FURTUNOS
ÎN FINALELE
LUPTĂTORILOR
JUNIORI

TIMIȘOARA, 5 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
192 de tineri .luptători din 31 
de județe au luat startul în 
finalele celei de a XV-a e- 
diții a campionatelor națio
nale individuale rezervate 
juniorilor (mici și mari).

Pe toate cele 3 patrula
tere din latex, instalate în 
hala de sport din localitate, 
întrecerile 
lent. Din 
care s-au 
ora cînd 
unul nu s-a încheiat cu o de
cizie de descalificare pentru 
lipsă de combativitate.

Iată cîteva din rezultatele 
primei zile : JUNIORI MICI, 
cat. 48 kg V. Pacruța (Iași) 
b.p. 
Șt. 
N. 
kg 
M. 
tei .
(Ploiești); cat. 60 kg C. Sei
ner (Lugoj) b. tuș Gh 
(Constanta): E. Vicol 
hei) b.
cat. 75
b. tuș 
Apostol 
Nagy (Tg. Mureș); cat. 81 
D. Milaș (Timișoara) b.
I. Cornuța (Buc.). JUNIORI 
MARI, cat. 48 kg I. Arapu 
(Buc.) 
va);
b. tuș 
kg D. 
tuș C.
60 kg
b.p. Gh. Gregoraș (Timișoa
ra); Gh. Gîlcă (Pitești) b. tuș 
P. Nițu (Orșova); cat. 70 kg 
Gh. Buceag (Galați) b. tuș 
S. Bocșani (Sf. Gheorghe); 
M. Pîrcălabu (Călugărenl) 
b.p. Barbu (Buc.).

întrecerile continuă astăzi 
|i mîine.

Costin CHIRIAC

au debutat exce- 
zecile de meciuri 
disputat pînă la 
transmitem, nici

I. Muraru (Timișoara); 
Lotreanu (C-ța) b. tuș 

Damian (Brașov); cat. 52 
V. Florescu (Buc.) bp. 
Truță (Brașov); M. Maf- 
(Galați) b. tuș N. Boancă

tuș I. Păstran 
kg I. Molnar
I. Lup (Brașov), 
(Călărași) b. tuș

Stoica 
(Odor- 
(Iași); 
(Arad) 

D. 
M. 
kg 
tuș

b.p. V. Vătuiu (Craio- 
Gr. Conrad (Să cele) 
I. Nae (Buc.); cat. 56 
Ticu (Câlugărenl) b.
Juncu (Brașov); cat. 
F. Buzatu (Craiova)

I

Partictpanțti la trtttoarela 
campionate mondiale d* 
aeromodele — categoria 
Indoor — se vor interesa, 

desigur, jt de istoricul 
nâtoarei sdi’ de la Sldntc. 
tn aprilie 137». va găzdui 
petiția supremi a ee'or 
buni constructor'

unpu- 
care. 
corn- 

__r________  _ mai 
constructori_de m.cnjmode.t

din lume. Vor afla, astfel. câ
acest palat sdpat tn sare a fost
dăltuit pe parcursul a 39 de aru. 
iar salina Sldnic-Prahova care fl 
adăpostește, numdrd trei secole 
neîntrerupte de activitate. Do
cumentele vremii menționează el 
celebra mind a fost deschisă in 
1635, puritatea ei fiind nemailn- 
tilnitd : 99.60 la sută Na CI. De 
aici, lipsa totală de umid'tnte 
(masivul de sare o absoarbe com
plet). 
11—14

temperatura constante de 
prade, vara sau iarna.

A m subltntat toate acestea 
spre a evidenția calitățile 
excepționale ale săllt. în
trecerile INDOOR recla- 

0 arenă fără curențl. lip-mind _ _____ _____ ....
sită de umiditate, tn incinta că
reia gingașele aparate pot e- 
volua tn voie. Lucru dove
dit prin succesul Înregistrat de 
cele zece ediții ale campionate
lor naționale de micromodele care 
s-au desfășurat aici. Dacă ne 
gîndim la dimensiunile fantasticei 
săli. Înaltă de aproximativ 16 e- 
taje. pe o bază ce pot fl înscri
se mai multe terenuri de fotbal, la 
candelabrele fluorescente care o 
iluminează, la recordurile 
naționale doborîte tn acest 
lat de sare, Înțelegem și 
bine alegerea tăcută de Federa
ția Aeronautică internațională, 
programarea celei de a V-a edi
ții a campionatelor mondiale de 
aeromodele (INDOOR) U Slănlc. 
IIOTARÎREA CA ȚARA NOAS
TRĂ SA ORGANIZEZE VIITOA
RELE „MONDIALE" DE MICRO- 
MODELE A FOST LUATA ÎN 
CADRUL ULTIME! REUNIUNI A 
COMISIEI INTERNAȚIONALE DE

AEROMODELISM CE S-A DES
FĂȘURAT RECENT. LA PARIS. 
A pledat ta favoarea orgar.tzârri 
la not a aee«tor mondiale st pres- 
rlelui tineret noastre federețn de 
modellsm remarcabiteie rexu.m- 
te obținute de sportiva aeromiz- 
de’.tștl pe pan lntemar.cna_

Așadar. ta primăvara a natal 
viitor elcamplona-.e.e mon
diale de aeromodele INDOOR 
tNTRDCERILE VOR AVE-A LOC 
ÎNTRE »—U APRILIE, șt ia rJ 
și-an anunțe* partic-pcrea IțAnS 
In prezent) sportivi din : Austr-.s. 
Franța. Finlanda, CeAoRoraeia 
Iugoslavia. Republica Federal » 
Germaniei, Italia. SVĂ. Polo
nia. Ungaria. Suedia. Țara noastră 
va fi reprezentata Ia această 
confruntare de anvergură prin 
așii constructorilor de aeromode
le Otto Hintz. Mihai Tdut. Ale
xandru Popa Nicolae Bezrr.an
Ș-a-

V. TOFAN

LA POIANA

S-Z. LA BOX

„aveți,
j\TR-ADEVÂR,
O ECHIPĂ
DE AUR"!

inter-
pa- 
mat

ROMÂNIA - POLONIA 
(juniori) IA HOCHEI
Astăzi și mîine va avea loc 

pe patinoarul artificial din 
Poiana Brașov duble întîlnire 
dintre selecționatele de juniori 
la hochei pe gheață ale Ro
mâniei și Poloniei. Formația 
țârii noastre se află în aceas
tă localitate unde a sosit ime
diat după partidele disputate 
la Sofia, iar oaspeții au sosit 
vineri seara.

CEI MAI BUNI 10
SPORTIVI ROMANI

Al ANULUI 1969
Continuind o frumoasă tradiție de sfîrșii de an, redacția 

noastră se adresează cititorilor săi cu întrebarea : CARE 
SINI, DUPĂ OPINIA DV.; CEI MAI BUNI 10 SPORTIV! 
ROMANI Al ANULUI 1969?

Profesori de educație fizică, sportivi, antrenori, iubitori 
ai spoitului ! Așteptăm răspunsurile dv. pînă la 20 decembrie 
inclusiv (data poștei). . _ .

Acei dintre participantii Io anchetă ce vor indica in. ... ------ . -|nrăspunsurile lor cei mai mulți dintre sportivii clasați 
primele 10 locuri vor ti răsplătiți cu frumoase premii

Se vor acorda trei premii în obiecte și cinci men'mni 
conslmd in abonamente Io ziarul „Sportul" pe limp de un an.

s-au pregătit vîlcenii 
sezonul de iarnă ? 
aceasta discutăm cu

De sus, dinspre Voineasa, 
bate un vint rece șt coboa
ră gerul zgribulind Valea Ol
tului. Mașinile vin de la Bre
zai pudrate bine cu zăpadă. 
In gara din Rimnicu-Vilcea 
am fi văzut primii turiști în - 
hanoracuri ji bocanci grei, cu 
schiurile pe umăr. In curînd 
orașul va fi alb.

Cum
pentru 
Despre
MARIN N1CULA, președin
tele Consiliului județean pen
tru educație fizică ți sport, 
la gura sobei, cu cafelele 
aburinde în față.

La ora conversației noa
stre toată partea teoretică a 
problemei, de „infrastructu
ră", fusese pusa la punct, 
urmînd ca abia acum să în
ceapă greul, trecerea de la 
gînd la faptă, de ta plan la 
acțiune.

Pentru că, să recunoaștem, 
planul este amplu (6 pagini 
dactilografiate la un rînd și 
jumătateI) ji dedesubtul lui 
se află nu mai puțin de 11 
semnături (.') ce reprezintă i

Consiliul 
educație 
Consiliul 
țean, Consiliul județean al 
U.G.S.R., Comitetul jude
țean U.T.C., Consiliul ju
dețean al organizației pio
nierilor, Inspectoratul ju
dețean școlar, O.N.T. — 
filiala Vilcea, Uniunea ju
dețeană a cooperativelor 
meșteșugărești, Direcția 
comercială județeană, Di
recția sanitară, Comitetul 
județean de cultură și artă.

județean 
fizică și 

popular

pentru 
sport, 
jude-

însuși faptul de a putea 
aduna laolaltă pe reprezen
tanții tuturor acestor orga
nizații și instituții, spre 
discuta despre 
performanță și 
lesnicioase.

în reuniunea 
fășurat sub 
C.J.E.F.S. acordul a fost una
nim, s-au vehiculat idei in
teresante, au fost făcute pro
puneri utile. Harta județului 
a ' ‘ "

a
sport, este o 
nu dintre cele

care s-ades- 
auspiciile

fost întinsă pe masă și în

C. VALERIU 
P. IOVAN

fGcrn.tvn.uar» tn pag. a >-a)

a
pci C a campionatului mondial, 
dispuoe de tribune cu locuri 
pentru 3 000 de spectatori, ves
tiare spațioase, cabine de ra
dio și televiziune, amenajări 
pentru presă.

în prezent, paralel cu pro
bele instalației frigo-tchnice, se 
lucrează iotens la instalațiile 
auxiliare, care vor fi și ele 
gata in jurul datei de 15 de
cembrie.

Așa incit, există toate condi
țiile pentru ca această frumoa
să și modernă bază sportivă 
să fie inaugurată la ÎS decem
brie — așa cum era prevăzut 
— cu partida dintre selecțio
natele României și R.D. Ger
mane.

T. SIR1OPOL
corespondent

V. SILBERMAN
Eforturile dr. Radovici de 
pune echipe „pe picioare", 

tc.-.Ccflle făcute de boxeri 
antrenori, care in condi- 

Se arătate au efectuat to
ts! antrenamente, au părut 
tdarr.ice ciod. duoă primele

ii VICTORIA
I VOINȚEIi

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

stă-searo, aeropottul Băneasa 
va însemna oenlru reprezen
tativa de box a țării noastre 
punctul terminus ai călătoriei 
ei prin Franța,
Scotia. Na tost o călătorie 
ci, în fiecare Iară, pupilișui

Irlanda și

I
I

unei slabe rezistențe din par
tea gazdelor. Adevărul Insă 
este că. ‘ 
(care 
suită 
scos __________ ___ _
toți ceilalți băieți ai noștri, 
au 
ta ___ __ Hs® __ _____
numai cu prețul unei dăruiri 
totale. Unu) din conducăto
rii (ederațiel scoțiene de box. 
dl. J. Henderson (membru al 
A.I.B.A.), spunea că INTE
RESUL ȘI INSISTENȚELE PU
BLICULUI IUBITOR DE BOX 
DIN SCOȚIA DE A AVEA CIT 
MAI DES CA OASPE ECHIPA 
ROMÂNIEI A FOST ȘI DE
DATA ACEASTA JUSTIFI
CAT. INTR-ADEVAR, PU- 
GIUȘTn ROMÂNI AU OFE- 
BIT JOI LA GLASGOW UN 
SPECTACOL SPORTIV RE
MARCABIL.

REZULTATE TEHNICE
Cn ordinea disputării meciu
rilor) : Me Hugh----------------
C. Parvin b. p. 
Silberman b. p. 
chlvăr b. k. o. Z 
Monea ___ _ __ _ _
Scott. A. Mlhal ’b. p. J. Watt. 
Cutov b. p. G. Me.
Gîju b. p. J. Mc. Nalr, Do- 
breseu b. p. J. Melrose, Co
vad b. p. B. Crockatt. Ded, 
s—1 pentru România.

Constantin CHIRIAC

___  Adevărul însă 
In afară de Monea 

prlntr-o eschivă și o 
de patru pumni șl-a 
adversarul din luptă).

avut adversari valoroși, 
țața cărora au ciștigaț

T.

b.to.1.

b. p. ducă, 
Dumitrescu, 

Joyce. 
Barbour, 
D. T.

Kenzle,

NOI ARBITRI DE BOX
Zilele treetne. la federația da boz a eorit nrmăusarea telegramă : .Comitetul executiv 

A ISA are plăcerea să aprobe recomandarea Comice: ie arbltri-judecători, pentru următorii 
membri ai federației dv„ care vor fi adăugați Bstei toieraat:onale de arbltrt-judecători AIBA i 
M:hal VUculescu. Ah SLșat șt P. Eparesnu*. TeJegrama este semnată de secretarul administra
tiv AIBA H. R. Banks.

CunoscuțU noștri arbitri au rurttaot. dtip* corn ae știe, ta timpul desfășurării 
campionatelor europene de la București, evamene pentru cucerirea ecusonului AIBA. Le 
adresăm felicitări pentru Intrarea lor ta rtndul celor mai buni oficiali de box din lume, urln- 
du-le noi succese.

I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I

turistică, ____  ___r ____ t .
români au trebuit să dovedească, în 
încleștări înverșunate, valoarea boxu
lui românesc. Si n-a tost ușor, deși 
între ei se cflau și cele (intru „mănuși" 
europene, care nu se mai cîntâresc în 
uncii, ci în... carafe.

Urarea de bun sosit se adresează 
deopotrivă tuturor, dar, pentru unui 
din ei, ea poartă o semmtica'ie în 
plus. Pînă mai ieri „fiu rătăcitor", Ni
colae Gî|u nu se reîntoarce numo* din- 
tr-o călătorie, ci revine acolo unde 
nu-l mai așteptau multi dintre noi, so- 
cotindu-l pierdut. Revine în arenă, așa 
cum ni-l doream, lucid, ambițios, mai 
viguros ca altădată.

Destul de puțini erau cei care conti
nuau să vadă In el pe cel de-al patru
lea campion continental din istoria 
boxului românesc, succesor al lui Lu
cian Popescu, Toma Aurel și Gheorghe 
Negrea. Printre ei eram, poate, doar 
noi, maeștrii săi — Marcu Spakov și 
Ion Chiriac — și... el. In vremurile în 
care mintea lui limpede — poale cea 
mai lucidă de care a dispus boxul ro
mânesc în ultimii ani — se tulburase, 
noi am acuzat purtarea sa. Astăzi, însă, 
ne bucurăm că i-o putem aprecia.

N-am fi dedicat tiparului urarea 
aceasta, dacă redresarea lui n-ar con
stitui 
iubiți 
nului 
încă 
milor 
— Și

un exemplu grăitor pentru mulți 
și răsfățati ai balonului tarta- 
sau ringului, a căror revenire 

se lasă așteptată. Bejia înălți- 
l-a prăbușit — pentru un timp■ l-a prăbușit — pentru un timp 

J pe Gîju. Dar legea aspră a 
sportului și mai cu seamă a ringului 
l-a învătat că dulcea amintire a meda
liilor sau a titlurilor nu este un para
van și nu asigură nimănui locul In
tr-o reprezentativă. A Invătat, In sfîrșit, 
că acest loc se obține practic, prin 
lupta cu line, cu adversarii și cu... ten
tațiile aflate peste drum de sport.

Glasul străzii și al prietenilor de-un 
coniac a amuțit pentru el. Și, dacă 
roadele ambiției sale au fost ovațio
nate îndelung în Franța, în Scoția și 
In Irlanda, atunci să fie sigur că aici, 
tn țară, cei care au crezut în el șî 
l-au așteptat, precum și ceilalți prie
teni adevărati ai ringului, le vor acorda 
înzecit. Ne place să credem că trofeul 
celui mai tehnic boxer, pe care l-a 
primit la Saint Brieuc, după intîlnireo 
cu reprezentativa 
din seria celor ce 
pinde de el.

Franței, este primul 
vor urma. Totul de-

Gheorghe ILIUȚA
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CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI
9 9

I. Fodor
ieri a Început în Capitală 

cea de a III-a ediție a oom- 
petiției Internaționale. „Cupa 
orașului București* — turneu 
individual La întreceri parti
cipă popicari din Cehoslovacia. 
R. D. Germană. Ungaria și, fi
rește. reprezentanții țării gaz
de. Primii care au Intrat pe 
pistele arenei Voința au fost 
juniorii. Ei au jucat la clasica 
probă de 200 lovituri mixte, la

LA POPICE
Voința Tg. Mureș

care concurențli din provincie 
au avut un cuvtnt greu de 
spus, ocupind primele locuri 
prin L Fodor (Voința Tg. Mu
reș) și L Stefues (Voința Cluj) 
învingătorul a cucerit trofeul 
cu un rezultat valoros. 894 p d 
cu 6 bile in gol, obțintnd 607 
P d
la ._________ ______  .
primilor clasați : 1. L Fodor 
894 p d, 1 L Stefucs 878 p d,

la .pline» și 
.Izolate*.

287 pd
Iată rezultatele

a cîștigat proba
3. AL Cătlneann (Glori» Bucu
rești) 872 p d, 4. A. Marcu 
(Gloria București) 819 p d, 8. 
Gh. Marin (Rapid Buc.) 814 pd.

Tot Iert a Început și con
fruntarea seniorilor la care 
participă, pe lingă componen- 
ții lotului reprezentativ, și o 
serie de popicari din echipele 
divizionare care s-au evidențiat 
in ultimul timp. Primii patru 
concurențl care au terminai

juniorilor
aseară proba de 200 lovituri 
mixte au fost următorii : Gh. 
Dumitrescu (Gloria Buc.) 88T 
p d. P. Burlan (Voința Baia 
Mare) — 849 p d. I. Tismănaru 
(C.S.M. Reșița) — 881 p d (cu 
o bilă tn gol) ți Al. Vrînceanu 
(Rapid București) — 877 p d 
(tn ordinea Intrării pe pistă).

Întrecerile mttniiă azi cu 
probele rezervate junioarelor, 
seniorilor șl veteranilor. (T. KJ
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0 săptămînă neagră pentru baschetul românesc
• „Stelele" de la Racing Bell alcătuiesc o echipă © Cruz — un virtuos îndrăgostit 

de baschet • Minus 45 de puncte!

IMPOSIORILOR
/

Numărul mare de opinii 
exprimate în cadrul anche
tei deschise de ziarul „Spor
tul", în legătură cu evoluția 
„copiilor minune", ca și fap
tul că la această anchetă au 
răspuns cu bunăvoință și 
persoane care nu se ocupă 
nemijlocit de înot, dovedesc 
că viitorul tinerilor sportivi 
este o problemă de 
mai larg.

Ținînd seama de 
s-au înscris pînă acum 
pre pregătirea timpurie, care 
rămîne un pămînt al făgădu
ințelor, n-ar mai fi nimic nou 
de spus. Dar. pentru că în 
final această confruntare de 
păreri trebuie să ducă la o 
concluzie, la soluțiile practice 
de rigoare, țin să particip la 
această dezbatere cu cele ce 
urmează.

Pentru a aprecia realist 
trebuie avut în vedere că 
performanțele aflate sub ni
velul recordurilor republica
ne și obținute prin cîțiva ani 
de antrenament intensiv, în 
mod normal nu pot să creas
că în același ritm, și astfel 
posibilitatea de a atinge ni
velul european este iluzorie. 
Problema s-ar putea pune ș’i 
altfel : avem sau am avut un 
număr destul de restrîns de 
sportivi de valoare europea
nă, trebuie să ne mulțumim 
cu apariția la întîmplare a 
acestor sportivi, sau am pu
tea face ceva, astfel ca rîn- 
durile celor mai buni să se 
primenească neîntrerupt. De
ocamdată, creșterea perfor
manțelor unor copii este len
tă. Ar fi absurd să credem 
că fiecare copil poate deveni 
un mare campion, dar este 
normal să admitem că un co
pil, care vrea să realizeze lu
cruri deosebite trebuie să fie 
format în așa fel, îneît să ob
țină performanțe cît mai 
înalte la vîrstă posibilităților 
fizice maxime.

Experiența pregătirii tim
purii pe plan mondial s-a 
răspîndit de la înot către

interes

cele ce 
des-

celelalte discipline sportive 
sub forma grupelor de vîrstă. 
Or, la noi, tocmai la înot, nu 
există grupe de vîrstă în pre
gătire. Disputarea compe
tițiilor de 
ganizarea 
este numai o jumătate de 
măsură, ci sursa principală a 
plafonării copiilor. Lipsa or
ganizării și a unor criterii de 
apreciere stabile și serioase a 
transformat fiecare an 
petițional, al fiecărui 
de 
sale 
sine, 
tații 
se face în fiecare 
numărul locurilor 
de elevii săi la 
concursuri, și suma 
locuri decide amploarea elo
giilor și... numărul deplasări
lor. posibilitatea pregătirii in 
perspectivă dispare ' de la 
început. Consecința imediată 
este o concurență acerbă în
tre antrenori în forma ei cea 
mai neproductivă pentru 
obiectivul propus inițial. In 
înotul românesc sînt destul 
de rare grupurile de antre
nori care colaborează efec
tiv ; majoritatea descoperă și 
păstrează niște „secrete".

In zilele noastre, cînd la 
realizarea performanțelor
înalte colaborează specialiști 
din cele mai diferite domenii, 
trebuie să admitem că aceas
tă cursă de urmărire pentru 
descoperirea unor poteci bă
tute nu numai că nu ne poa
te scoate din impas, dar risi
pește inutil muncă, experien
țe și cunoștințe.

Organizarea rațională care 
să determine colaborarea teh
nicienilor, cel puțin în ca 
drul unei secții dacă nu pe 
plan național, este singura 
soluție. Ea trebuie să fie în
soțită de elaborarea unor cri
terii stabile de apreciere a 
muncii antrenorilor la toate 
nivelele.

copii fără 
activității

or-
nu

com- 
copil, 

la începutul apropierii 
de înot, într-un scop îu 
Dacă omologarea activi- 
unui antrenor ci e copii 

an după 
1 ocupate 
diversele 

acestor

R. DRAGUȘANU

BALADA
CHIRIAȘILOR...

Lingviștii menționează pen
tru expresia „și-a dat arama 
pe față" următoarea istorie : 
banii de aur au început să 
fie făcuți mai apoi din ara
mă acoperită cu un strat 
subțire de aur, care după un 
timp se ștergea, dîndu-și în 
acest fel... arama pe față. 
Semnificația s-a extins cu 
timpul și asupra anumitor 
trăsături umane.

Este firesc să vă înlrebați, 
stimați cititori, ce legătură 
există între această istorie 
de natură lingvistică și un 
cotidian sportiv ?

Vă vom povesti în conti
nuare o nouă istorie și. poa
te în felul acesta, veți că
păta lămuririle necesare.

în urmă cu aproape 10 ani 
au venit de la Arad în Con
stanța soții ELISABETA și 
ION GOLOȘIE; ea ca spor
tivă în echipa de volei Fa
rul, el devenind abia după 
7 ani antrenor cu normă în
treagă al echipei de juni
oare.

în 1966 conducerea clubu
lui a hotărît să le reparti
zeze apartamentul rămas dis
ponibil prin plecarea fotba
listului Ghibănescu. Deci se 
căutau modalități pentru a 
li se asigura condiții de 
ță dintre cele mai bune 
terior ei au ocupat un 
apartament repartizat 
C.F.R., unde au fost

via- 
(an- 

alt 
de

anga
jați imediat după sosirea în 
localitate).

Faptul că se număra prin
tre cele mai bune din echi
pă, în acel moment fără în
locuitoare, i-a format con
cepția greșită că totul i se 
cuvine (atitudine tolerată și 
de vechea conducere a clu
bului). Mai întîi a cerut ca 
soțul să-i fie angajat cu ju

mătate de normă, apoi 
normă întreagă. Ncsatișface- 
rea acestor cereri (și a mul
tor altora) atrăgeau imediat 
amenințarea cu PLECAREA. 
Și totul i-a fost satisfăput... 
Consecința, nici un element 
de valoare nu a fost crescut 
în pepiniera voleibalistică a 
clubului.

De vreo doi ani EA și-a 
exprimat dorința de a se re
trage din activitatea sporti
vă și de a se întoarce la 
Arad.

Și lucrul acesta s-a întîm- 
plat cu cîtva timp în urmă 
nu înainte de a-si fi mani
festat într-un mod foarte ori
ginal.......recunoștința".

Abuzînd de încredere, Eli- 
sabeta Goloșie a indus în 
eroare organele în drept reu
șind să obțină aprobarea 
pentru schimb de locuință cu 
Moise Baraitaru, care deți
nea 2 cămăruțe într-o man
sardă, fără nici un fel de 
dependințe. (Cităm din me
moriul clubului : Schimbul 
este complet inechitabil... 
Considerăm că la baza aces
tui schimb au stat unele as
pecte necinstite (bani și alte 
cadouri în obiecte) care au 
favorizat acest lucru, avind 
în vedere că cele 
cuințe 
para).

La 
pentru 
și-a

nici nu se

solicitarea 
schimb, 

dat avizul,

CU

două lo- 
pot com-

aprobării 
clubul nu 
considerîn- 

du-1, deci, inechitabil. în cele 
din urmă, totuși el a fost ob
ținut deoarece E. G. a susți
nut că apartamentul în cau
ză nu se află la adresa in
dicată anterior și nici nu 
are de gind să părăsească lo
calitatea’

Imediat după efectuarea 
schimbului, soții Goloșie au

Joi seară am avut prilejul 
să vedem în sala Floreasga u- 
na dintre cele mai valoroase 
echipe de club care ne-au vi
zitat pînă acum. Intr-adevăr. 
Racing Bell Malines, campi
oana Belgiei, a prezentat un 
lot cu individualități remar
cabile, a căror eficacitate a 
sporit evident datorită supu
nerii lor unei riguroase disci
pline tactice. Să amintim nu
mai că în majoritatea timpu
lui oaspeții au folosit acțiuni 
ofensive care au durat intre 
20 și 30 de secunde, adică așa 
cum era potrivit într-un meci 
desfășurat in deplasare și in 
care riscurile trebuiau să fie 
cit mai mici. Să amintim de 
căutarea permanentă a coechi
pierului plasat în poziție cit 
mai favorabilă de aruncare la 
coș, de jocul colectiv practicat 
într-un sistem care se numeș
te om la om. Racing Bell a 
demonstrat, în mod evident 
și convingător, că marile va
lori individuale se realizează 
pe deplin numai punindu-și 
calitățile în slujba jocului co
lectiv, situație în care „stelele"" 
devin strălucitoare, iar efortul 
final al echipei este încununat 
de succes deplin.

CRUZ
In afara unor baschetbaliști 

profesioniști ai selecționatelor 
din S.U.A. care ne-au vizitat 
țara, Teofilo Cruz este poate 
cel mai valoros jucător pe 
care l-am văzut evoluînd în 
România. La 2,03 m înălțime, 
Cruz are agilitatea unei pisici, 
o detentă remarcabilă și o în- 
demînare de artist Dar ceea 
ce ne-a impresionat în mod 
cu totul și cu totul deosebit 
la acest prodigios sportiv a 
fost plăcerea lui de a juca 
baschet, bucuria unor reali
zări de ordin tehnic sau tactic. 
Ne amintim de satisfacția 
manifestată pe chipul lui Cruz 
cu prilejul a două-trei inter
cepții, făcute în chip magis
tral. Fața i s-a luminat pur și 
simplu și, cu zîmbetul dato
rat unei mari realizări, a 
zburdat spre coșul advers, în
scriind dezinvolt. Cruz s-a 
bucurat mai mult de o inter
cepție decît de o suită de co
șuri înscrise. Ceea ce, trebuie 
să mărturisim, nu am prea 
văzut la alți baschetbaliști. 
Teofilo Cruz trăiește însă fie
care fază. Ii place baschetul. 
Ii place sportul. Pentru el, 
baschetul a devenit nu numai 
o profesie, ci o profesie de 
credință.

MINUS 45 DE PUNCTE
Acesta este bilanțul cifric al 

celor trei meciuri susținute în 
această săptămînă de echipele 
românești participante la 
„C.C.E." și la „Cupa cupelor". 
Fetele de Ia Rapid și băieții 
de la Dinamo au cedat la cile 
22 de puncte în fața echipelor 
U C. Clermont FerFand și res
pectiv Racing Bell Malines, 
iar Steaua a lăsat doar un 
punct la Giessen, împotriva 
formației M.T.V. 1846 Dacă 
pentru steliști handicapul mi
nim nu reprezintă, în mod 
normal, o problemă, ei avînd

această 
într-o 
nota- 
l.XI. 

adău- 
a pă

părăsit Constanța, plecînd la 
Arad, deși exista obligația 
ca la părăsirea definitivă a 
localității, apartamentul să 
fie pus la dispoziția benefi
ciarului principal : clubul Fa
rul. Menționînd că
obligație este înscrisă 
declarație legalizată la 
riat cu nr. 7288 din 
1969 și iscălită de E.G., 
găm și faptul că I. G.
răsit serviciul fără a-și a- 
nunța plecarea.

Credem că eliberarea 
29.X.1969 a ordinului de 
partiție nr. 1494 pe 
Moise Baraitaru a 
cută cu o deosebită 
mai ales că, cu o 
urmă, clubul Farul 
sat Consiliului popular 
memoriu (cu nr. 214 din 25.

■ IX.1969) în care era prezen
tată situația reală. Cu ușu
rință a procedat și clubul, 
cînd s-a lăsat impresionat de 
„argumentele" sus-numitei 
E. G.

După cîte sîntem informați 
I. G. este în prezent anga
jat al unei școli din Arad. 
Cum a fost posibilă numirea 
in noua funcție ?

la 
re- 

numele 
fost fă- 
ușurință 
lună în 
a adre- 

un

LUNI, LA LODZ

START IN TURNEUL SPERANȚELOR OLIMPICE
© Polonia participă cu două echipe • Atenție la semigreul sovietic 
Babarîka © Reprezentanții noștri au plecat ieri după-amiază © Ivan 

vizează medalia de aur

Luni seara, in marea sală 
a sportului din Lodz, se va 
deschide CEA DE A 5-A EDI
ȚIE A „TURNEULUI SPE
RI NȚELOR OLIMPICE".

Turneul se bucură de un 
meritat prestisiu international, 
de la un an la altul tot mai 
multe fiind echipele care se 
prezintă în ring cu efective 
complete. întrecerea se anunță 
foarte dificilă, antrenorii din 
Polonia, U.R.S.S., România. 
R. I). Germană, Bulgaria. Un
garia și Cuba aliniind garni
turi redutabile. Recent, tov. 
Sykorski, secretarul federației 
poloneze de box. ne spunea că 
ȚARA SA VA FI REPREZEN
TATA DE DOUA ECHIPE 
COMPLETE, și că antrenorul 
ștefanik (fost campion euro
pean in 1953 și 1955) va încer
ca să readucă boxului polonez, 
măcar in parte, prestigiul de 
care s-a bucurat în 
ternatională.

Nu cunoaștem — 
tă — prea multe 
despre componența 
sovietic. Ceea ce știm, este că 
echipa a fost pregătită de cu
noscutul antrenor Ogurenkov, 
cel care a stat, ani de zile, 
la cirma primei reprezentati
ve. De asemenea, am aflat că 
la

arena in-

deocamda- 
amănunte 
team-ului

categoria semigrea, titular 
este Babarîka, riștigătorul tur
neului speranțelor din 1968, și 
învingător în recentele meciuri 
S.U A - U.R.S.S. și Canada - 
U.R.S.S.

este atmosfera în tabăra
BA-

Care 
reprezentanților noștri ? 
1FȚII, ne relata antrenorul 
Furesz, SINT OPTIMIȘTI, 
DEȘI ȘTIU CA TURNEUL LE 
PUNE ÎN FAȚA MARI PRO
BLEME. Toți sint pe punctul 
de a atinge „virful" formei 
sportive. CEI MAI BINE PUȘI 
LA PUNCȚ CU PREGĂTIRI
LE PARINDU-NI-SE A FI 
ȘT. BOBQC, V. IVAN. A. MO
RARII și N. PAPALAU. Se- 
lecționabilii noștri au făcut 
săptămina trecută un antrena
ment la Steaua, cu pugiliștii 
militari, iar luni s-au deplasat 
în sala clubului Metalul, unde 
au efectuat ultimele pregătiri 
cu sparring-parteneri. Apoi, 
pînă la plecare (care a avut 
loc ieri după-amiază) au par
ticipat la lecții inidividualizate 
cu accent pe perfecționarea a- 
părărilor preferate și acumu
larea de energie. Bineînțeles, 
antrenamentele au scăzut ca 
volum, dar a crescut mult in
tensitatea reprizelor, toți cei 11 
boxeri (Șt. Boboc. V. Ivan, A. 
Moraru, M. Dumitrașcu, C. 
Bumb, N. Păpălău, D. Moraru, 
1. Gyorffi, Die, 1. Siliște și 
I. Dascălu) așteptînd cu nerăb
dare primul sunet al gongulpi.

La plecarea de pe aeroportul 
Băneasa, talentatul pugilist 
Vasile Ivan ne-a declarat ur
mătoarele : „Anul trecut, la
turneu! „speranțelor olimpice-i 
de la Leningrad, am fost sin
gurul boxer român care a reu-

șit să cucerească o medalie 
(de argint — n.r.). Am susținui 
4 meciuri, din care am ciștigat 
3. Știu că nici la Lodz nu va 
fi mai ușor, dar cred că mă 
voi întoarce cu medalia de aur. 
deoarece sini bine pregătit și 
am acum o mai mare expe
riență a ringului. Am încredere 
in Păpălău, în puterea sa deo
sebită de luptă, tn orice caz, 
curind. cînd vom face bilan
țul, vom fi mai bucuroși decit 
in 19G3“™

Romeo CALARAȘANU

CUPA
JUDEȚULUI ILFOV
Consiliul județean Ilfov 

pentru educație fizică șUsport 
organizează în aceste zjjg în 
sala de festivități 
de zahăr 
reuniuni 
cu „Cupa .
1969. în această competiție 
vor evolua cei mai talentați 
juniori de la Dinamo Bucu
rești, C.S. Pitești, precum și 
două selecționate dip jude
țele Teleorman și Ilfov.

a Fabricii 
din Giurgiu două 
pugilistice dotate 
județului Ilfov" —

I. BABBALATA, coiesp.

„Asistat"4 de Diaconescu și Mazilu, Cruz plutește spectaculos 
spre coșul dinamoviștilor

Foto i A. NEAGU
toate șansele de a se califica 
în turul următor al „Cupei 
Cupelor", pentru rapidiste și, 
mai ales, pentru dinamoviști, 
cariera în această ediție a 
„C.C.E." este, practic, înche
iată. Cauzele ? In primul rind 
văditul progres valoric înre
gistrat de adversare, progres 
realizat și prin Importul unor 
jucători. în al doilea rînd (și 
de fapt acest lucru ne inte
resează în cea mai mare mă
sură), comportarea nesatisfă
cătoare a echipelor noastre. 
Octavia Bițu, pivotul forma
ției Rapid, ne-a mărturisit că 
baschetbalistele de la U. C. 
Clermont Ferrand au jucat 
bine, dar diferența de 22 de 
puncte se datorează mai cu 
seamă evoluției necorespunză
toare a echipei române. Cit 
privește pe Dinamo, este clar, 
pentru oricine a fost în sala 
Floreasca sau a urmărit la te
levizor meciul cu Racing Bell, 
că formația campioană a Ro
mâniei a făcut unul dintre 
cele mai slabe meciuri ale 
sale. Absența lui Noroc a con
stituit. firește, un handicap. 
Dar de aici și pînă la a vedea 
cițiva jucători (care nu au al
cătuit o echipă) comportîndu- 
se de parcă ar fi îndeplinit o 
formalitate obligatorie, este 
cale lungă. Dinamoviștii nu 
au nici măcar scuza lipsei ex
perienței internaționale, deoa
rece majoritatea dintre ei au 
făcut parte. în acest an sau 
într-un trecut nu prea înde
părtat, din reprezentativa 
țării. Practic, ei nu pot justi
fica comportarea reprobabilă

avută și manifestată prin lip
să de combativitate în apăra
re. prin desconsiderarea unor 
principii elementare ale dis
ciplinei tactice în atac, prin 
sumedeniile de greșeli de teh
nică înregistrate în cursul par
tidei. Ca să nu mai vorbim 
de protestele adresate arbitri
lor (mai degrabă încercări 
nereușite de intimidare), deși 
aceștia au condus magistral.

Afirmația din titlul de mal 
sus ar trebui, de fapt, inver
sată ; sportul le-ar strica im
postorilor, ar primejdui im
postura, sportul e poate dome
niul opus, cel mai total, activi
tăților preferate de impos
tori. .. Ei, da, șl totuși, ce 
bine le-ar prinde lecția spor
tului, dacă ar putea s-o înțe
leagă, mai bine zis ar vrea s-o 
înțeleagă 1...

Să ne apropiem puțin de fe
nomen : pentru a fi un verita
bil impostor, pentru a-ți atri
bui, adică, merite pe care nu 
le ai, calificări de care ești 
străin, pentru a ți se atribui 
salarii pe care nu le meriți, 
laurii destinați altora, primele 
celor care au muncit pentru 
tine, pentru a te instala co
mod in funcții din care ar 
trebui să zbori urgent, e ne
voie — de ce anume 7... In 
primul rind să te ocupi cu 
ceva care să nu se poată cîn- 
tări : de exemplu, să privești 
problema „în mare", să-i „des
prinzi liniile generale", să fii 
mereu agitat, mereu preocu
pat, să apese pe tine „greaua 
povară a răspunderilor", să ai 
un cuvint vibrant, însuflețitor, 
să pomenești in trecere des
pre succesele tale din altă par
te, din cu totul altă parte, 
atunci cind nu se află nimeni 
de acolo ca să te poată con
trazice, să dai impresia că, 
dacă ai pune tu mina, totul 
s-ar rezolva ca prin minune, 
dar nu poți s-o pul, n-ai timp 
s-o pui, nici nu e principial 
să pui tu mina, pentru asta 
sini alții, care n-au orizontul 
tău. spiritul tău de cuprindere, 
vastitatea nebuloasă a preocu
părilor tale. Impostor electri
cian 7 Mai greu, că se fac 
scurt circuite... Impostor zi
dar ? Se dărimă zidul... Im
postor chirurg 7 Moare bolna
vul pe masă... Și atunci, e 
nevoie de domenii mai vagi, cu 
dt mai multe imponderabile, 
să spunem, de pildă, impostor 
critic, impostor specialist în 
estetică (și in domeniile este
ticului, dar cele dt mai de
părtate de practic !), impostor 
specializat tn discursuri des
pre „necesitatea unor cotituri 
fundamentale..

Tocmai de aceea, «tau »1 mi 
gîndesc cu voluptate ce e-ar 
face un Impostor la un salt 
cu prăjina... Să spună : „Sari 
dumneata, eu știu mai bine, 
dar n-am timp, trebuie să mă 
ocup cu coordonarea prăjini
lor 7“ Ce-ar faoe un boxer 
impostor... Și-ar convinge ad
versarul privind pumnii în 
„corelația lor organică" 7 Poate, 
cel mult, chibițul sportiv să 
fie impostor : el, da, are des
tule prilejuri să dea sfaturi, 
să explice cum ar fi șutat el 
la poartă, din poziția aceea 
ideală... Dar dacă trebuie să 
șuteze 7 ... S-a dus superiori
tatea de la sine înțeleasă, s-a 
dus dreptul său, clădit cu atîta 
trudă de a fi considerat com
petent în problemă.

Obstacolele pistei, buturile 
terenurilor, discurile, ciocanele, 
mingile, sfidează cu candoare 
impostura. Și nu de azi, de 
milenii!... Nu întîmplător 
grecii și romanii iți verificau 
valoarea și aici, corelînd-o cu 
celelalte valori. Sportul e prin 
excelență domeniul concretu
lui : rezultatele se măsoară în 
sutimi de secundă, golurile se 
adună și se scad, 
numără la podea,

măsoară în
arbitrul țe

„„ _ . ... cîntarul te
anunță, In grame, că-i timpul 
să te pui serios pe treabă...

Nu vreau să afirm (colegii 
mei specialiști sportivi știu asta 
mai bine) că nu și-ar avea și 
sportul impostorii lui : dar 
ei nu pot înflori pe gazonul 
verde, ocolesc ringul, evită 
aparatele de gimnastică... Ma
tematica lor precisă îi alungă, 
pe undeva prin birouri, de unde 
pot, ca și în celelalte domenii 
ale vieții, să... „privească 
problema în mare”...

Spune-i impostorului „Hai 
pe stadion, să ne întrecem, să 
văd de ce ești In stare”... 
Evident, „stadion" poate fi o 
metaforă, care să Însemne și 
uzină, și ogor, și catedră, și 
laborator. Fiindcă ați ghicit 
că nu-1 vorba neapărat de spor
tul proprlu-zls, d de spiritul 
sportului, care sfidează, prin 
Însăși natura Iul, pretenția 
fără acoperire...

I. HRISTEAD. STANCULESCU

St IMPUNE MODIFICAREA UNOR FORMUIE <n>t
Finala campionatului de călă

rie, organizată anul acesta după 
o formulă nouă, a cerut căiâre- 

cailor de 
neobișnuite, 

față numeroase- 
au trebuit 
ori.

repetare a

Măsurile se impun de ur
gență și fără concesii. în nu
mele cinstei care trebuie să 
caracterizeze pe orice spor
tiv.

Valentin IOAN

provocat de modul de desfășu
rare a campionatelor și cele trei 
zile ale «Cupei României", care 
a urmat după o pauză de nu
mai două zile, vom avea oglinda 
consumului fizic șl nervos al 
unui material cabalin, prea mic 
față de nevoile echitațlel noas
tre.

Pentru remedierea acestei si
tuații s-ar putea eventual adop
ta formula de se disputa cam
pionatele pentru seniori la o dată 
separată de cel al Juniorilor și 
fetelor. în acest fel. materialul 
cabalin ar suporta mal ușor 
eforturile la care este supus, iar 
juniorii și fetele ar beneficia de 
cai de o mai bună calitate și 
prospețime.

Va trebui însă să existe pre
ocuparea de a se asigura junio
rilor și fetelor cai proprii, cu 
care să se obișnuiască din timp 
și cu care să crească împreună 
pe scara valorică a performan
telor. Acest fapt ar da posibili
tate călăreților seniori să pro
moveze, cu caii lor, cit mai ne- 
lntlrzlat. la probele de categorii 
superioare. Este de altfel știut că 
din moment ce un cal s-a spe
cializat pentru probele mal grele, 
el trebuie menținut la nivelul a- 
tins șl nu va fi readus pe ob
stacole mal mici decit în cazul 
unei reeducări.

Referindu-ne la multitudinea 
parcursurilor de obstacole pe 
care caii șl călăreții prezenț) la 
campionatele 1969 șl la „Cupa 
României* le-au executat, putem 
spune că in afara aspectului le
gat de efortul și uzura cailor,

ților și I 
obstacole 
pentru a 
lor probe 
repete de

Sistemul r
bei. de trei ori, are darul 
încununa campioni pe cel 
constanți călăreți și cai, tnlă- 
turînd surprizele provocate de 
parcurgerea „norocoasă- a unui 
singur traseu. Datorită însă fap
tului că unii cai participă în 
plus față de categoria la care 
au dreptul, și la probele de ju
niori fete șl pe echipe, schim- 
bind astfel și călărețul, se ajunge 
la executarea de către acești cai 
a unui număr prea mare de 
parcursuri într-un timp relativ 
scurt. De exemplu, caii Jak. Hi
malaia, Spirt (Dinamo). Strop. 
Rival (C.S.M. Sibiu). Pipăruș, Vi
teaz. Păunaș (Steaua) și alții 
au concurat in cite trei probe de 
campionat totallzînd un număr 
de opt parcursuri. Trebuie să 
recunoaștem că eforturile de
puse de acești cal au fost apre
ciabile. cu atit mal mult cu cit 
unii din el au concurat la pro
be de categorii semigrele șl 
grele.

In afara factorului efort se 
mai adaugă șl inconvenientul 
care survine din faptul că tre
cerea unui cal de la un călă
reț la altul produce o dereglare 
in comportarea acestuia, cu re
percusiuni asupra valorii lui. 
Adăugind la .maratonul* hipic

In special 
eforturi 

face 
care 
trei 
de

să le

pro- 
de a 

mal

ce 
de 
au 
ce

merită reținut folosul pe care 
l-au tras călăreții, în special cei 
din provincie, prin parcurgerea 
unor trasee atit de numeroase 
și de variate, pe care în mod 
practic nu au avut posibilitatea 
să le execute Ia ei acasă.

S-a observat că In timp 
campionatele se apropiau 
sfîrșlt, cuplurile respective 
avut o comportare din ce In
mai bună, fapt care demonstrea
ză o dată mai mult că „cel mal 
bun antrenament este concursul".

Un alt aspect care s-a des
prins la aceste campionate a fost 
disproporția valorică dintre sec
țiile de călărie aparțfnînd pe de 
o parte cluburilor, Steaua, Di
namo, Petrolul și C.S.M. Sibiu, 
iar pe de altă parte cele repre- 
zentind C.S.O. Iași, A.S.A. Cluj, 
Atletul Craiova, Mondial Lugoj, 
Recolta Mangalia șl într-o mai 
mică măsură Centrul de călărie 
București.

Tntrucît nu este recomandabil 
să se scadă grădul de dificul
tate al probelor în scopul de a 
egaliza șansele concurenților mai 
slabi, așa cum s-a obișnuit în 
anii treeuți, ---------
cieze dacă 
formula de 
categorii A 
gram care 
unor întreceri șl succese pe mă
sura gradului de pregătire al 
fiecăruia.

rămîne să se apre- 
nu va 11 
campionat pe două 
șl B, după un pro- 
să dea posibilitatea

indicată

Divizia națională școlară
CLASAMENTE

-A încheierea turului
MASCULIN

Seria I 
P. Neamț 
Buzău 

Bacău 
Liceul t^a.ați 
Lie. mil. C-lung 
Moldovenesc 
Șc. sp. Brăila 
Liceu] 2 Huși

Seria

Șc. 
Șc. 
Șc.

ap. 
sp. 
sp.

L 
3.
3.
L C.S.M.
5.
6.

3 7 • a: » 14
7 < 1 2»: f 13
7 S 2
7 4 3
7 3 3

ÎS: 8 
15:14 
18:17

12
11
9

PLANURILE DE IARNA ALE

Felix TOPESCU

VÎLCENILOR
7.
8.

7
7
7

Il-a

2
1
1

5
6
4

9:14 
8:29
7^0

i

t
a

1. Șc. sp. 2 Buc. 7 7 8 21: 4 14
2. Tînărui din. Buc. 7 5 2 17:11 12
3. Șc. sp. Constanța 7 4 3 18:13 11
4. Petrolul Ploiești 7 4 3 14:13 11
5. Progresul Buc. 7 4 3 15:15 11
6. Șc. sp. Ploiești 7 3 4 15:14 10
7. Lie. Tr. Măgurele 7 1 4 4:19 |
8. Liceul Găești 7 0 7 4:21 7

Seria a III -a
1. Viitorul Buc. 7 7 0 21: 4 14
2. Șc. sp. 1 Buc. 7 4 1 20: 8 13
3. Rapid Buc. 7 5 2 18: 8 12
4. Dinamo Buc. 743 15:11 11
5. Steaua Buc. 7 3 4 10:15 10
4. CI. sp. șc. Buc. 7 2 5 8:15 9
7. Șc. sp. 3 Buc. 7 14 4:20 8
8. Lie. M. Basarab

București 7 0 7 121 7
Seria a IV-a

7
7 I
7 I
7 <

7 0 
6 1 
S 2
4 I

14
13
12
U

21: 0
18: 4
17: 7
12:13

1. Llc. 3. Km. Vîlcea 
Z. Șc. sp. Tr. Sev.
3. Șc. sp. Craiova
4. Șc. sp. Caransebeș
5. Lie. D. Golescu

V-*

C-lung Muscel 7 2 1 11:14 9
4. Gr. șc. coop. Rm.

Vîlcea (o nepr.) 7 2 5 9:17 8
7. C.F.R. Timișoara 7 14 5:18 1
8. Lie. 2 Tg. Jiu 7 IC 3:19 8

i.
Seria a 

Lie. N. Bălcescu 
Cluj
Șc. sp. Sibiu
Șc. “ ----
Șc. sp. Cluj
Șc. sp. Tg. Mureș 
Lie. H.C.C. Alba

7
4
5
4
3

7 
7 
7
7
7

14
13
12
11
10

o
1
2
3
4

21: 3
18: 6
19: 8
14:13
13:13

3. 
3. 
♦.
5.
6.

sp. Brașov

lulia 7 2 5 6:17 9
î. Lie. 1 Tîraăveni 7 1 6 7:19 8
S. Gr. șc. Chimia

C. Mică 7 0 7 2:21 7
Seria a VI -a

1. Șc. sp. Timișoara 7 7 0 21: 2 14
3. Liceul 1 Dej 7 5 2 18:10 12
3. Șc. sp. Oradea 7 5 2 17:11 12
<■ Olimpia S. Mare 7 4 3 14:10 11
3. Liceul Zalău 7 3 4 14:12 10
6. Voința Arad 7 2 5 8:18 9
3. Liceul teoretic

Sigbet 7 16 6:19 8
S. Liceul 3 B. Mare 7 16 4:20 8

AZI
BASCHET. Sala Dinamo, 

de la ora 17 : I.E.F.S. — Vo
ința Brașov (f. A), Politeh
nica — Voința București (m. 
A) ; sala Giuicști, de la ora 
18 : Rapid — A.S.A. Cluj 
(f: A) • sala Progresul, de la 
ora 17 : Academia militară 
— Rapid Buzău (m. B), 
I.E.F.S. II — Farul Constan
ța (m. B).

BOX. Sala Casei de cultură 
a sectorului V, de la ora 18 : 
prima gală semifinală a „Cu
pei Olimpia".

HALTERE. Sala 
de la orele 10 și 
balcanică".

POPICE. Arena

Floreasca, 
n : „Cupa

Voința, de

fPrmart d+n pag. li

jurul ei .11 strategi", un ve
ritabil stat major, au pregă
tit ofensiva sportului de 
masă în cursul acestei ierni, 
cu accentul pus, bineînțeles, 
pe disciplinele specifice ano
timpului.

Desprindem din plan pre
ocuparea pentru înființarea 
centrelor de inițiere în schi 
(fond și alpin) la Rm. Vîlcea 
(pe dealurile Goranu și Ca
pela), la Brezoi (pe Voinesi- 
ța), la Horezu (pe Obrejea), 
la Drăgășani (în cartierul 
Zlătarei). De asemenea, se 
vor amenaja patinoare arti
ficiale la Rm. Vîlcea, 
mănești și Drăgășani, 
pentru săniuțe.

Inspectoratul școlar

Căli- 
pîrtii

re-■ comandat liceelor și școlilor 
din zona de munte ca în a- 
ceastă perioadă lecțiile de 
educație fizică să fie axate 
pe sporturi de iarnă.

Planul cuprinde un vast 
calendar de competiții : „O- 
limpiada de iarnă a elevilor" 
(schi, patinaj și săniuțe), 
„Cupa tinerelului de la sate", 
concursul pentru obținerea 
insignei „Fulgul de zăpadă", 
„Cupa pionierului" ș.a.

O experiență, pe alocuri 
tristă în mișcarea sportivă, 
ne învață că, toate planurile 
sint frumoase. îmbietoare, dă
tătoare de speranțe, atîta 
timp cit rămîn în stadiul de 
plan. Acesta al vîlcenilor nu 
poate — desigur — să facă

excepție. Greul începe atunci 
cînd litera abstractă a pla
nului trebuie să capete for
ma concretă a obiectului pro
pus : PlRTIE, PATINOAR, 
CONCURS. DEMONSTRA
ȚIE, CENTRU DE INIȚIERE.

Ne simțim datori să inse
răm aici faptul că tov. Ma
rin Nicula — arătindu-și 
toată hotărârea de a condu
ce energic campania, deplîn- 
ge faptul că Rm. Vîlcea nu 
are nici o sală de sport, că, 
în general, baza 
orașului pentru 
de masă și de 
este precară și. 
textual : .SUB NIVELUL CE
LEI EXISTENTE ÎN 1955, 
DE PILDA !“

Municipiul s-a extins, s-au 
construit locuințe, blocuri, u- 
nități industriale, multe te
renuri de sport au fost deza
fectate fără a fi înlocuite cu 
altele.

Nu de mult, lipsa unei sin
gure semnături a privat o- 
rașul de amenajarea unei ex
celente hale (cu 1 500 de 
locuri). Era vorba (și totul 
fusese pregătit !) ca uriașa 
încăpere care găzduise fpsta 
centrală electrică să fie 
transformată într-o excelen
tă sală de sport.

Dar, cînd semnalul lucră
rilor era gata să fie dat, ha
lei i s-a hotărît o altă desti
nație : ea a fost comparti
mentată, ca un stup, și 
transformată în birouri. Pă
cat...

materială a 
activitățile 

performanță 
reproducem

Se pare că întîrzie și lu
crările la amenajarea pati" 
noarului din parcul orașului 
(1 800 mp de gheață).

Există aici mari posibili
tăți de dezvoltare a turismu
lui, Rîmnicu-Vîlcea fiind 
poarta unui tinut fermecă
tor, pitoresc. La hidrocentra
la de pe Lotru se construiesc 
două stațiuni montane splen
dide : Voineasa și Vidra. Si
tuate la 1 400 m altitudine 
ele pot oferi condiții exce
lente pentru practicarea 
sporturilor de iarnă, iar vara, 
pe lacul de acumulare, ce
lor nautice. Pot fi amena
jate acolo pîrtii de schi, pa
tinoare naturale, pistă de 
bob. Cu timpul Voineasa și 
Vidra ar putea deveni niște 
pentre de altitudine pentru 
antrenamentele loturilor frun
tașe.

„Cu condiția — ne preci- 
. za tov. Nicula — ca ame
najările să înceapă neîntîr- 
ziat, cit timp utilajele și 
constructorii se află acolo. 
Mai țîrziu, cînd lucrările hi- 
droceplralei 
va fi mai 
plicat".

se vor termina, 
greu și mal copi-

★
planuri... Să ve- 
vor fi transpuse 

în viață. Oricum, 
tem vîlcenilor
pentru a vedea ce a coto- 
rit de pe hîrtie pe teren. Ța 
iarnă, cînd se fierbe țuica...

Planuri, 
dem cum

să
le promi- 

re venim

UNDE MERGEM?
la orele 8,30 și 16 : concursul 
internațional „Cupa orașului 
București".

MIINE
BASCHET. Sala Giulești, 

de ia ora 9,15 : Universita
tea — A.S.A. Bacău (m. B), 
Politehnica — Mureșul 
Mureș (f. A), Steaua — 
merțul Tg. Mureș (m. 
sala Arhitectura, de la 
9,15 : Politehnica II —
verși ta tea Iași (f. B), Arhitec
tura — Universitatea Bucu-

ora
Uni-

rești (f. B) ; sala Dinamo, de 
la ora 12 : Dinamo — I.C.H.F. 
(m. A).

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 8,30 : concursul inter
național „Cupa orașului Bucu
rești" .

ÎNOT. Bazinul Floreasca, 
de la orele 9 și 16 t concurs 
pentru copii.

VOLEI. Sala Floreasca, de 
la ora 9 : I.E.F.S. — Rapid 
(f. A), Rapid — Steaua (m. 
A) ; sala Progresul, de la 
ora 8 : Universitatea — Elec-

tra (m. B), Progresul — Mi
nerul Baia Mare (m. A), Pro
gresul — Ceahlăul Piatra 
Neamț (f. A) ; sala Dinamo, 
de la ora 8 : Spartac—Uni
versitatea Cluj (f. B), Medi
cina — C.P.B. (f. A) ; de Ja 
ora 13,30 : Viitorul — Pro
gresul Rm. Sărat (f. B) ; sala 
Constructorul, de la ora 8 : 
A.S.E. — Sănătatea Tîrgo- 
viște (f. B), Universitatea — 
Politehnica Galați (f. B), 
Constructorul — Universita
tea Iași (f. B).

FOTBAL. Stadionul Dina
mo, ora 11,45 : Dinamo — 
A.S.A. Tg. Mureș (tinereț-re- 
zerve) ; ora 13,30 : Dinamo — 
A.S.A. Tg. Mureș (div. A),
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FINAL DE „REPRIZĂ - IN DIVIZIA A
• Calcule de sezon... • Multe indisponibilități © Antrenamente pe zăpadă

.7:

și... zgură © Va fi o
UNIVERSITATEA CRAIOVA — F.C. ARGEȘ

etapă a gazdelor ?

Antrenament pe zăpadă
La Craiova, vineri a că

ruț prima zăpadă. Aceasta 
nu l-a împiedicat pe craio- 
veni să efectueze un ultim 
antrenament. Pentru partida 
cu piteștenii, antrenorii 
Coidum și Frînculescu s-au 
oprit, în linii mari, asupra 
formației care a terminat jo
cul cu Steaua. Jucătorii Ivan 
și Bălan, accidentați, nu vor 
putea fi folosiți.

„11“-le craiovean are deci 
următoarea componență : O- 
prea — Niculescu, Popa, Min- 
că, Velea, Strîmbeanu, Desel- 
nicu, Martinovicl, Niță, Oble- 
menco, Dașcu.

ST. GURGUI
* coresp. principal

‘ Va fi un joc frumos
Piteștenii, după victoria 

obținută miercuri în fața di- 
namoviștilor bucureșteni, au 
continuat pregătirile. Joi si 
vineri au avut loc antrena
mente cu participarea jucăto
rilor valizi. în tabăra piteș- 
teană domnește optimismul 
și toți doresc să realizeze un

stantin (3), Peronescu, Nai- 
din și Sandu.

Ca o noutate am notat fap
tul că de o 
Ozon are ca 
Tălmaciu.

săptămînă Titus 
ajutor pe Viorel

Titus Ozon va începe me
ciul cu următorul „11“ : Sten 
— Talpai, Georgescu, Stoc
ker, Tonca, Marinescu, San
du. Cotormani, Peronescu, 
I. Constantin, N^idin.

U.T.A. — POLITEHNICA

a revenit buna

DINAMO BACĂU, FRUNTEA SUS!

joc frumos în compania 
craiovenilor. Aceasta, fiindcă 
cele două ‘ echipe sânt ocu
pantele locurilor 2 și 3, fapt 
ce le obligă la o evoluție 
corespunzătoare.

Iată echipa probabilă : Ni
culescu — Pigulea, Olteanu, 
Vlad, Ivan II, Prepurgel, Ște- 
fănescu, Nuțu, Cîrciumărescu, 
Radu, Jercan.

La U.T.A. 
dispoziție

în dorința 
succes turul 
arădanii s-au 
pentru meciul 
Fotbaliștii de 
susținut joi o 
rificare în compania echipei 
de tineret-rezerve. Toți com- 
ponenții lotului au manifes
tat o bună dispoziție și o 
condiție fizică excelentă.

Miine, U.T.A. se va pre
zenta în aceeași formație 
care a evoluat la Brașov, 
adică : Gornea — Birău, Ba- 
coș, Pojoni, Broșovschi. Pe- 
tescu, Lereter, Șchiopu (Si
ma), Axente, Domide și FI. 
Dumitrescu.

ST. IACOB 
coresp. principal

de a încheia cu 
campionatului, 
pregătit intens 
cu Politehnica, 
la U.T.A. au 

partidă de ve-

DINAMO BACAU — RAPID

Accident de tristă amin
tire

în vederea întîlnirii din 
ultima etapă cu echipa bucu- 
reșteană Rapid, diriamoviștii 
băcăuani s-au pregătit intens, 
efectuînd antrenamente zil
nice. Ei sînt hotărîți să do
vedească în acest meci, atît 
suporterilor locali, cit și opi
niei fotbalistice din întreaga 
țară, că rezultatul din parti
da cu Steaua nu a fost decît

DINAMO BUCUREȘTI

un accident de tristă amin
tire.

Iată formația probabilă : 
Ghiță — Comănescu, Nedel- 
cu, Velicu, David, Vătafu, 
Duțan, Pană, Dembrovschi, 
Rugiubei, Băluță.

I. IANCU 
coresp. principal

Angelescu a făcut, to
tuși, deplasarea la Bacău

După cum ne-a comunicat 
O. Zaharia, vicepreședintele 
clubului Rapid, formația din 
Giulești s-a antrenat ieri 
înainte de amiază, plecînd 
apoi la Bacău, unde a ajuns 
în cursul serii. Liderul nu 
are motive serioase de a-și 
schimba formația pe care a 
aliniat-o în ultimele parti
de, exceptîndu-se, poate, 
„cazul" de ultimă oră — An
gelescu (entorsă în finalul 
partidei cu Petrolul). Astfel 
încît se preconizează urmă
toarea formație : Răducanu — 
Pop. Dan, Lupescu, Greavu, 
Dinu, Dumitru, Angelescu (în 
a cărei recuperare se speră, 
iar în cazul indisponibilită
ții — Marin Stelian). Petrea- 
nu, Neagu, Codreanu.
— A. S. ARMATA

Politehnica 
tr-un rezultat 
tqte

spera în
de egali-

pregătit in-Studenții s-au 
tens, în familie, pentru jo
cul cu textiliștii arădani. La 
antrenamentul de miercuri 
au fost exersate diferite sche-

me tactice, care vor fi apli
cate în meciul de miine. In 
acest fel, antrenorul Justin 
speră să plece de la Arad 
cu un punct.

în ceea ce privește forma
ția ce o va folosi Justin, ea 
va fi aceeași de duminica 
trecută. lat-o : Constantines- 
cu — Pal. lanul, Alecu, Ro- 
milâ, Andrioaie, Contardo, 
Lupulescu (Marica), Cuper- 
man, Moldoveanu, Goleac.

D. MACONESCU 
coresp. principal

Prin muncă asiduă, prin 
dăruire și disciplină, discret și 
modest, DINAMO BACAU a 
urcat încet, dar sigur, spre 
vîrful piramidei fotbalului 
nostru. în campionatul tre
cut, Dinamo și-a găsit în fi
nal un loc in partea superi
oară a clasamentului.

Și lucrurile păreau să mear
gă la fel de bine și in acest 
campionat

Dar iată, a venit o zi de no
iembrie. O duminică cu etapă 
de fotbal, pentru băcăuani cu 
un meci în deplasare, ca ati- 
tea alte meciuri pe care le-au 
trecut cu bine. De pe terenu
rile din Cluj, Ploiești, Arad 
sau Craiova. Ghiță și colegii 
lui au ieșit cu fruntea sus. 
Dar a venit acea duminică a 
meciului cu Steaua. Atunci, pe 
stadionul „23 August" din Ca
pitală s-a întîmplat ceva de 
necrezut Steaua a învins Di
namo Bacău cu 8—0. Oaspeții 
primeau o treime din golurile 
intrate în plasa porții lui Ghi
ță în toate celelalte 14 etape.

★

PETROLUL — STEAGUL ROȘU
rea, Mocanu, Iuhasz, Mora- 
ru. Grozea, Dincuță, Cotigă, 
Sfîriogea.

Așadar, Petrolul va aborda 
meciul cu stegarii brașoveni 
cu echipa standard.

A. VLASCEANU 
coresp. principal

nou la Steagul

Petrolul 
dard

Joi și

cu echipa stan-

Dinu — pe banca re
zervelor ?

Ieri dimineață jucătorii 
dinamoviști au efectuat ulti
mul antrenament înaintea 
partidei cu A. S. Armata. 
Dinu, accidentat, nu va pu
tea evolua, astfel încît com
partimentul apărării și așa 
destul de -firav", va trebui 
să-și strîngă mai mult rîn- 
durile. Antrenorul D. Nico- 
lae-Nicușor (profund afectat 
de comportarea nesatisfăcă
toare a echipei sale) ne-a 
anunțat următoarea formație 
probabilă : Coman — Ștefan, 
Pîrvu, Stoeneșcu, Deleanu, 
Ghergheli, Radu Nunweiller, 
Pîrcălab, Sălceanu, Dumi- 
trache, Lucescu.

fotbaliștii 
făcut antrena- 
de întreținere, 
primul rir.d 

liniei de atac, 
ultimele întîl-

vineri, 
ploieșteni au 
mente ușoare, 
urmărind in 
omogenizarea 
deficitară in 
niri.

Antrenorul I 
năianu ne-a declarat că par
tida de miine reprezintă 
foarte muit pentru echipa sa. 
aceste ultime două puncte 
avînd o deosebită greutate 
în balanța turului campiona
tului. în ceea ce privește 
formația, antrenorul Petro
lului ne-a inoicat următo
rul „11“ probabil : M. Io- 
nescu — Gruber, Badin. Fhr

FARUL — C.F.R.

Miercuri, elevii lui Valen
tin Stănescu au susținut, pe 
stadionul „Tractorul*, o par
tidă amicală in compania 
echipei gazdă, lider al se
riei a VIII-a a ................
După o primă repriză, in 
care divizionarii 
ficat un fotbal 
(scor 2—0 pentru Steagul 

stegarilor 
lot. permt- 
obțină. 
4—3. 
echipei

diviziei C.

A au prac- 
de calitate

roșu), antrenorii 
au rodat întregul 
ți nd gazdelor să 
final, victoria cu 

întrebat asupra 
care o va alinia duminică

in

Constantin Cer-

pe 
la 

Ploiești, antrenorul Valentin 
Stănescu a pronunțat urmă
toarele nume : Adamache — 
Ivăncescu. Jenei. Olteanu. 
Rusu. Pescaru. Kadar. Xecu- 
la. Balint. Ficrescu. Gyorfi.

După cum re vede, brașo
venii ver aborda partida de 
1a Ploiești cu aceiași electiv 
cu care au .atacat* ultimele 
trei meciuri de campionat—

C. GRUIA 
coresp. principal

A doua zi. după ..catastro
fă*, am poposit în orașul din
tre Bistrița și Șiret Aici, toți 
cei ce iub sc sportul cu ba
lonul rotund, fie activiști spor
tivi. fie simpli sîmpatizanți, 
cu toți erau afectați de ceea 
ce se întimp’.ase. Și toți do
reau să afle adevărata cauză. 
Acesta era și motivul venirii 
noastre la Bacău. De aceea 
am aștepta? cu nerăbdare șe
dința de analiză a jocului, ca
re are loc de obicei marțea, 
înaintea primului antrenament 
al săptămînii. Dar ședința n-a 
mai avut loc în ziua respecti
vă. A fost stabilită pentru vi
neri. din motive, se zice, o- 
biective, pentru că reprezen
tanți ai unor organe locale ce 
au contingență cu activitatea 
echipei de fotbal și-au mani
festat dorința de a fi prezenți 
la analiza ce se impunea. Ceea

■ ce nu-i de loc rău.
Atunci, am purces la dis

cuții individuale Am căutat 
să aflăm părerile unor con
ducători, jucători sau antre
nori. Ce ara aflat ? Mai intii 
că toată lumea regretă cele 
ir.timplate, eșecul de proporții 
nebănuite. FM. DEMBROV
SCHI : „Ne-am făcut de ris. 
Echtva m e pregătită M trea
că peste «rmcsle grele. Am

primit ușor primele două go
luri ți mai ales pe al treilea. 
După aceea, totul s-a prăbu
șit". C. RADULESCU, antre
nor secund : „Se pare că am 
preșit plecind cu autobuzul la 
București, unde noaptea nu 
ne-am odihnit bine, fiindcă la 
hotel citiră turiști au fost 
puși pe distracție. Picat de tot 
ce am făcut pină la acest 0—8. 
Ne pare rău. Dar poate că re
zultatul i-a trezit la realitate 
pe uni» dintre jucători, care 
se considerau de acum mari 
fotbaliști. Calificarea în tu
rul III al ,JCJ£.T‘ i-a amefit. 
La București, de pildă, „cei 
mari" au refuzat să meargă la 
film cu echipa de tineret". 
BOLI ST R ATU LAT, președin
tele clubului Dinamo: „Insuc
cesul nu se poate scuza cu 
mațina, c. gălăgia de la ho
tel etc. Cauzele trebuie căuta
te in altă parte. Din punct de 
vedere fizic echipa a fost pre
gătită. Nu se poate vorbi de o 
epuizare. Unele rezultate rea
lizate fn deplasare, calificarea 
in „CJi.T.* au creat c atmo
sferă de euforie. Nu declarau, 
dar se vedea că la jucători 
persistă ideea că avem o e- 
cârpă mare".

★

..0—S I Ei și, ar putea spune 
acera. Ce atita zarvă. A.S.A. 
Tg. Mureș a pierdult cu 10—1 
și nu s-a făcut mare tam-tam". 
Dar cu Dinamo Bacău e cu 
totul altceva. Pentru buna 
comportare din campionatul 
trecut echipa a fost înscrisă 
Intr-o competiție europeană de 
prestigiu, alături de formații 
reputate ca Internazionale, Ar
senal. Vitoria Setubal și atî- 
tea altele. Prin strădaniile el 
a ajuns acum în turul III. 
Dar această calificare, se vede 
treaba, n-a fost privită cu 
realismul necesar. Sorții au 
adus în fața băcăuanilor pe 
modeștii jucători de la Flo
rida F.C. Malta, apoi pe cei 
de Ia Skeid Oslo. Iar valoarea 
acestor formații nu trebuia să 
creeze nimănui impresia că 
s-au realizat mari performan
țe. De aici unele atitudini de 
înfumurare, unele „derogări" 
de la viața sportivă, escapade 
de care ne-au vorbit locuitori 
ai Bacăului. Prea multe... po
pasuri au făcut unii jucători 
la restaurantele Bistrița sau 
Parc, în compania unor prie-

teni de pahar, ultînd că greul 
abia acum începe. Oare tre
buia neapărat această lecție 
a Stelei ca unij jucători să-și 
dea seama că Dinamo Bacău 
se bazează în special pe Ghi
ță și Dembrovschi, că apăra
rea este modestă ca valoare și 
că fără o mare cheltuială de 
energie nu se pot obține bune 
rezultate ?

Iată, vine dubla întîlnire 
cu cunoscuta echipă scoțiană 
Kilmarnock, în fața căreia 
Dinamo trebuie să se prezinte 
mai mult decît onorabil. Acest 
lucru nu-1 pretind numai bă
căuanii, ci toți iubitorii fot
balului de la noi, fiindcă Di
namo Bacău reprezintă fot
balul românesc într-o compe
tiție internațională. De aceea, 
acel 0—8 trebuie 
toate fețele și cu 
zi ta tea.

Ce e de făcut ? 
antrenorii și conducerea clu
bului știu mai bine ca noi. Am 
vrea să le spunem însă jucă
torilor — și impresia ne-am 
făcut-o asistînd la antrena
mentul de marți — că deruta, 
resemnarea, pierderea încre
derii în forțele proprii nu pot 
duce la nimic bun. Ba, dim
potrivă. Cu ambiția și modes
tia caracteristice cîndva aces
tei formații trebuie muncit 
serios pentru revenirea pe li
nia de plutire. E necesară o 
dăruire totală din partea fie
cărui component al lotului ca 
si abandonarea oricărei inten
ții spre viață nesportivă. Nu
mai așa se pot reface poten
tele fizice și morale fără de 
care nu se poate trece cu suc
ces ultimele examene ale se
zonului și în primul rînd me
ciurile cu Kilmarnock, propu
se de club să aibă loc la 17 
decembrie în Scoția și la 24 
decembrie la Bacău.

DECI, DINAMO BACAU 
(sau mai concret Nedelcu, Ve
licu, Duțan, Ene, Vătafu și toți 
ceilalți) FRUNTEA SUS ! De
moralizarea sau blazarea nu 
sînt proprii lumii sportive. în
cearcă totul pentru a redeveni 
în timpul care a mai rămas 
ceea ce ai dovedit că poți fi. 
Voi, jucători, încercați să con
vingeți că meritați cinstea de 
a evolua într-o competiție in
ternațională, făcînd chiar e- 
Torturi cu care poate n-ați fost 
obișnuiți.

analizat pe 
toată serio-

Probabil că

Constantin ALEXE

PARTIDA Ș. I. OLTEMIȚA
I. T. CCXSIAMȚA

DIN NCU AMIMATA

Vreme nefavorabilă, an
trenamente pe zgură

Datorită vremii nefavota- 
bile, echipa militarilor din 
Tg. Mureș și-a susținut an
trenamentele pe terenul cu 
zgură. Ieri, A.S.A. a întîlnit 
propria echipă de tineret-re
zerve pe care a învins-o cu 
3—1 (1—0), golurile fiind în-

CRIȘUL —

scrise de Ciutac (2), Trăznea 
și, respectiv, Osvath. în pri
vința formației care va da 
replica dinamoviștilor bucu
reșteni, se preconizează ur
mătorul ,,11“ : Bay — Sleam, 
Dondoș, Toth, Czako, SzS- 
loszy, Ciutac, Caniaro, Siko 
(care acuză o întindere mus
culară și în cazul neresta- 
bilirii va juca Hajnal), Naghi, 
Trăznea.

I. PĂUȘ, coresp. principal 
STEAUA

Constănțenii se gîndesc 
numai... la victorie

JUCĂTORI SUSPENDAȚI

unor jucători și a 
sancționarea următo-

(Chimica Tirnăveni)

Crișul, înaintea ultimei 
•tape...

în cursul săptămînii, for
mația orădeană a făcut an
trenamente zilnice pe terenul 
stadionului „Cri șui". înghețat 
și înzăpezit. Joi după-amia- 
ză, echipa, sub conducerea 
antrenorului lotului de tine
ret. Iosif Barta, a făcut un 
antrenament la două porți, 
în cadrul căruia prima for
mație (firește, fără Suciu, 
Tomeș și Harșani — prezenți 
la ședința Comisiei de com
petiții a F.R.F.), a cîștigat cu

7—1. Iată formația preconi
zată : Catona — Balogh, Să
rac, E. Naghi, Popovici, To
meș, Dărăban, Ceaușu, Ce- 
fan, Harșani (Kun II). Cociș.

I. GIIIȘA, coresp. principal
D. Nicolae, Hălmăgea- 

nu, Pantea — semne de 
întrebare

Joi s-au antrenat rezerve
le echipei militare, iar ieri 
tot lotul. Azi, la amiază, e- 
chipa Steaua va sosi pe ca
lea aerului la Oradea. An
trenorul Ștefan Onisie ne-a 
spus însă că echipa militară 
are multe semne de întreba
re : Dumițru Nicolae — gri
pat și cu febră, n-a putut 
evolua la Craiova și nu este 
sigur, nici în momentul de 
față, dacă va putea reintra 
la Oradea ; Hălmăgeanu — 
smulgere de ligamente la 
gleznă în partida restanță cu 
Universitatea Craiova, iar 
Pantea, accidentat și el. Din 
această cauză, formația pe 
care antrenorul Onisie ne-a 
comunicat-o are un serios 
coeficient de probabilitate : 
Haidu — Cristache, Sătmă- 
reanu, D. Nicolae (Hălmă
geanu), Vigu, Dumltriu III, 
Negrea, Pantea (Ștefănescu), 
Tătara, Voinea, Manea.

Farul și-a continuat pre
gătirile pe zgură din cauza 
ploii abundente căzute marți. 
Miercuri, constănțenii au sus
ținut un joc de antrenament 
în compania echipei de re
zerve- tineret. Nici o Indis
ponibilitate în lot, dar, în 
schimb, surprinde faptul că 
Sorin Avram și Dumitru Po
pescu — două achiziții în 
care conducătorii sportului 
constănțean își puneau mari 
speranțe — nu fac nici de 
data aceasta parte din echi
pă. După două dușuri „reci" 
(Steaua și Rapid), constăn
țenii vor să încheie ultimul 
joc al campionatului neapă
rat cu o victorie. Bazil Ma
rian s-a oprit asupra urmă
torului „11“ : Ștefănescu — 
Antonescu, Stoica, Mareș, 
Bodea, Tănase. Badea. Ologu, 
Sasu, Tufan, Kallo.

C. POPA, coresp. principal
Ceferiștii clujeni și-au 

realizat porția de puncte
într-o discuție avută pe la 

jumătatea turului cu antre
norul Ovldiu Hulea, acesta 
îmi spunea : ,.Ne-am plani
ficat să realizăm în tur 11

în ultima sa ședință. Co
misia centrală de competiții 
și disciplină a Federației ro
mâne de fotbal a analizat a- 
be teri Ie 
hotârit 
riîoc :

Szasz
— suspendat pe patru etape 
pentru că a lovit un jucător 
advers după terminarea me
ciului ;

Wiscfeofsky (Carat man Buș
teni) — suspendat pe trei e- 
tape pentru proteste repeta
te Ia deciziile arbitrului și 
insulte:

Cioca (Dunărea

MECIURI OMOLOGATE CU

aupuncte". Cele 11 puncte 
fost realizate. Să însemne 
asta că la Constanța cefe
riștii vor face un simplu act 
de prezență ? 
Feroviarii s-au 
rios în această săptămînă, 
vor juca la fel de deschis ca 
și pînă acum, dar vor în
cerca, pe cit posibil, să ob
țină măcar un punct For
mația probabilă: Cristea 
(Nagel) — Dragomir, Cojoca- 
ru, Soos. Roman, Bretan (Țe- 
gean), Stîncel, Schwartz, M. 
Popescu, Soo, Petrescu.

V. MOREA 
eoresp. principal

Nicidecum ! 
pregătit se

Comisia eeniraU de ccmpe- 
tițîi și disciplină a FJLF. a 
analizat contestația echipe: de 
juniori Pom! Constanța fă
cută la meciul Portul — Teh- 
nometal București și a botărit 
să oojc’ogheze această pârtiei 
cu rezultatul de 3—0 în favoa
rea Portului, deoarece legi
timațiile a 4 jucători bucureș
teni au avut pe carnetele de 
legitimare data de naștere mo
dificată.

Comisia a mai omologat ur
mătoarele meciuri de ju
niori :

— Foresta Năsăud — Me
talul Aiud : 3—0 în favoarea 
echipei 
faptul

Metalul Aiud pentru
aică patru jucători

RAPIDUL Șl CEI CARE-I CULEG,
IN PLUMB, REZULTATELE

„U" CLUJ — JIUL

De asfă dată — vic
torie !

După punctul cucerit la 
Tg. Mureș, studenții și-au re
căpătat buna dispoziție. 
„Campionii" meciurilor nule 
vor să încheie turul cu o 
victorie și să realizeze în a- 
cest fel cele 50% puncte din 
30 posibile. Este o dorință 
destul de modestă față de 
posibilitățile reale ale echipei.

Iată și formația probabilă : 
Moldovan — Crețu, Pexa, 
Șolomofî, Cîmpeanu, Anca, 
Oprea, Uifăleanu, Mustețea, 
Adam, Barbu. Ca rezerve vor 
fi trecuți Ștefan (portar), 
Munteanu și Bungău.

V. MOREA 
coresp. principal

Viorel Tălmaciu — an
trenor secund la Jiul

în zilele de marți și 
miercuri, jucătorii de la Jiul

au făcut antrenamentele 
obișnuite. Joi, echipa Jiul a 
susținut o partidă de verifi
care în compania formației 
Minerul Lupeni. Scor : 6—1 
(4—0) în favoarea Jiului, prin 
golurile marcate de I. Con-

Giurgiu),

3-0
fost sub-formației Foresta au 

stitui(i ;
— Minerul Gura Humorului 

— C.F.R Pașcani: 3—0 în 
favoarea Minerului, deoarece 
eempa C.F R. s-a prezentat 
după ora oficială ;

— „U“ Cluj — Unirea Dej : 
3—0 în favoarea Unirei Dej, 
deoarece a fost schimbată ora 
de disputare stabilită 
F.R.F.

Campionatul
echipelor

de

u tesnf; 
Dancsuly (Oltul Sf. Gheorghe), 
Radu (Carpați Brașov), Tele
graf (Dunărea Brăila), Gura- 
livu (Locomotiva Adjud), O- 
prișan (Unirea Focșani), Jaba 
(S. N. Oltenița), Piturcă și 
Butucel (ambii de la Electro- 
putere Craiova), Țone (Du
nărea —
trolul Ploiești), Resciuc 
lectroputere Craiova), 
Ernszt (Topitorul Baia Mare), 
Pitiga (Unirea 
suspendați 
pe pentru 
lui;

Ștefan 
București) 
o etapă pentru lovirea ad
versarului. Sancțiunea a fost 
aplicată cu etapa din 3 de
cembrie, cînd nu a jucat în 
echipa de tineret-rezerve a 
formației Steaua.

Marțoiu (Carpați Sinaia), 
Scupara (Cimentul Medgidia), 
Eftimie (Electrica Constanța), 
Stan (C.I.L. Sighet), Oros 
(Bradul Vișeu), Suciu (C.F.R. 
Pașcani) și Petrescu (Mașini 
unelte București) — suspen
dați pe cîte o etapă pen
tru lovirea adversarului :

Mărgășoiu (Știința Bacău), 
Muțiu (Șoimii Buzău). Albu 
(Progresul Corabia), Artene 
(Locomotiva Adjud), Carabii- 
lea (Centrul „iâ r»nKM?,v' 
București) și M. Ilie (Stea
gul roșu Plenița) 
sancționați cu

Giutgiu), Tudor (Pe- 
(E- 
C.

Orșova) — 
pe cîte două eta- 
lovirea adversaru-

Dumitru (Steaua 
— suspendat pe

23 A|JRUât“

au fost 
avertisment.

Că Rapidul — cu inima sa 
de totdeauna, care acum se 
cheamă Dan, Greavu, Lupes
cu, Răducanu, Dumitru și 
ceilalți — a coborît de pe 
piedestalul liderului pentru a 
se întîlni „în carne și oase" 
cu suporterii săi, cum frumos 
spunea antrenorul Marin 
Bărbulescu. la ei acasă, în 
cazul de față la întreprin
derea poligrafică Informația, 
nu este nimic senzațional. 
Pentru că, în fond, așa cum 
spunea și Dan Coe, este o 
datorie de onoare a echipei 
ceferiste față de sutele de 
mii de suporteri rapidiști răs- 
pîndiți în toate colțurile 
Bucureștilor (adevărații su
porteri feroviari se supără 
dacă îi reduci la aria Giu- 
leștiului !) și chiar în întrea
ga țară.

Că Rapidul a fost de a- 
ceastă dată invitat, de ase
menea, nu
senzațional. Și pentru că tre
buie să se țină seama și de 
amănuntul 
treprinderii amintite, tov. Ion 
Simion, este membru în bi
roul secției de fotbal a clu
bului feroviar...

Dar, la urma urmei, indi
ferent dacă judeci la rece 
sau la polul opus, singura 
parte componentă a clubului 
giuleștean care se ridică la

constituie ceva

nivelul unui mare club de 
fotbal o constituie entuzias
mul suporterilor. Este tot a- 
tît de adevărat că sprijinul 
lor material n-a devenit încă 
elementul motric în relația 
entuziasm-cotizație, dar cum 
autonomia fotbalului bate la 
ușă...

S-a văzut și s-a simțit sim
bioza suporteri-jucători chiar 
și la scara redusă, intimă, la 
care s-a petrecut întîlnirea 
fotbaliștilor feroviari cu su
porterii lor din lumea poli
grafilor.

Și cu toți, ucenici care a- 
bia deslușesc tainele linoti
pului, vîrstnici cu culoarea 
plumbului în piele (suporte
rul „emerit" ~ ~’ 
îmbrăcat 
vișiniu !), 
a și luat 
tea fostei 
Dan Coe, 
Vlaicu" !)

că directorul în-

C. Florescu s-a 
special cu tricou 
chiar și fete (una 
cuvîntul, în virtu- 
sale colegialități cu
la Liceul „Aurel

au ascultat cu ne
saț cuvintele simple mește
șugite ale lui M. Bărbules
cu, Greavu și Dan Coe, care 
au dat glas speranțelor și ne
cazurilor echipei. Au ascul
tat, au înțeles sau nu. Pen
tru că din sală, au venit, 
prietenește, nu numai încu
rajări, ci și unele nedume
riri și reproșuri vlzînd com
portarea inegală a Rapidu
lui, lipsa de concentrare în

imele momente-cheie (n-a 
fost uitată nici înfrângerea 
de Ia Tg Mureș), absența lui 
Dumitriu II. Si chiar dacă 
antrenorul Marin Bărbulescu 
a încercat să jertfească pre
sa pe altarul asa-zisei since
rități totale (gustul amar al 
pilulei Setubal mai persistă 
deci...), muncitorii tipografi 
au înțeles nemulțumirea și 
au ambalat-o, la rindul lor, 
în aspirația spre un nou 
titlu de campion.

Deși antrenorul M. Bărbu
lescu și căpitanul echipei, Iiie 
Greavu au spus că Rapidul 
n-are ca obiectiv final per
formanța supremă în cam
pionat ci doar o planificare 
a fiecărui meci în parte, deși 
Dan Coe, 
ocazie, a 
cest cerc 
bal — se 
tate de tangente, fiecare din 
ele însemnînd c posibilitate", 
toți — suporteri și jucători 
— au simțit dorința de a 
pronunța cuvîntul campion. 
Nimeni nu l-a pronunțat, 
deși, sîntem siguri, îl doresc 
cu ardoare.

Și, de fapt, nici aci nu-i 
nimic senzațional. Chiar dacă 
e vorba de Rapid, eternul 
out-sider, veșnicul capriciu...

de tineret-rezerve
1. Crișul 14 U 1 1 27—10 50Va
Z. Dinamo 3 c. 14 9 0 5 35—13 45
X Dinimn Buc.

14 9 0 5 21—14 421/,
X .U- Cluj 14 7 2 5 22—19 34
s. U.T.A. 14 5 5 4 22—16 31
X Steaua 14 6 3 5 20—21 31
7. Steagul r. 14 5 4 5 20—20 29
X Farul 14 5 4 5 18—21 28
9. Petrolul 14 5 3 6 16-19 26

19. .V Cv. 14 4 5 5 17—19 25%
IX Jiul 14 5 2 7 17-24 25‘/f
IX Politehnica * 14 5 18 15—21 24
IX A.S.A. 14 3 4 7 18—28 22
14. Rapid 14 4 2 8 13—22 20*/t
15. F.C. Argeș 14 3 4 7 10—20 18
IX C.F.R. 14 2 6 6 12—23 18

O veste tristă ne-a parve
nit din Arad ! fostul portar 
al U.T.A.-ei între anii 1946:— 
1951, Alexandru Marki, a în
cetat din viață. Amatorii de 
fotbal își amintesc de Marki 
ca de un mare talent în. 
sportul eu balonul rotund. A 
fost component de bază al 
echipei U.T.A. și a apărat, 
de mai multe ori, poarta se
lecționatei țării. Lasă în urmă 
amintirea cea mai duioasă.

înmormîntarea va avea loc 
azi, la Arad.

LOTO-PRONOSPORT
3 ZILE PI.NA LA ÎNCHIDEREA 
VINZARII BILETELOR LA TRA
GEREA ------------------------- -----

DLN
EXCEPȚIONALA LOTO 
3 DECEMBRIE 1369.

filozof relativist de 
declarat că .la a- 
— balonul de fot- 
pot duce o infini-

Poul SLAVESCU

trei zile v-au mai ră- 
dispoziție pentru a vă

Numai 
mas Ia 
putea procura biletele la trage
rea excepțională Loto de marți 
9 decembrie 1969.

La această tragere se pot cîș- 
tlga autoturisme „Moskvicl 408“ 
cu 4 faruri și radio, cu șl fără 
remorcă „Camping minor", „Da
cia 1100“ și „Skoda 1000 M. B.“, 
in număr NELIMITAT.

Tot in număr NELIMITAT se 
acordă șî excursiile de 2 locuri 
șl de 1 Ioc tn U.R.S.S. - partea 
sudică - de circa 19 zile, pre
cum Și premii in numerar de va
loare fixă.

Se mai acordă și 5 autoturisme 
prin tragere la sorți, variantelor 
cu numai 2 numere cîștigătoare.

Prețul biletelor * este de 10 lei, 
15 lei și 25 lei, putîndu-se parti
cipa - la această tragere - șl pe 
bilete colective.

® Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru depunerea buletinelor la con
cursul Pronosport de duminică 
7 decembrie 1969. înainte de a 
va completa buletinele este pine 
să consultați „Programul Loto- 
Pronosport- care conține amă
nunte asupra meciurilor incluse 
în programul de concurs.

LOTO

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 5 DECEMBRIE 1963

EXTRAGEREA Ic 72 60 S4 48 
37 2 78 3S 47 38 7 3

Fond de premii : 520.810 lei.

EXTRAGEREA a n-a : 18 0 36 41

Fond de premii 5 287.174 lei.

Plata premiilor la această tra
gere va începe în Capitală de la 
13 decembrie 1969 pină la 19 Ia
nuarie 1970; în țara de la 17 de
cembrie 1909 pînă la 19 ianuarie 
1970 inclusiv.



ȘEFI DE STATE SPORTIVI

URHO KEKKONEN,
PREȘEDINTELE FINLANDEI,

UN CUNOSCĂTOR DIRECT AL SPORTULUI
— Sportul este un element 

Indispensabil în existența omu
lui — ne-a spus dl. Urho Kek
konen, președintele Finlandei. 
El te stimulează, îți contro
lează atitudinea și comporta
mentul, dilată personalitatea 
printr-o satisfacție și un senti
ment, Intim de mulțumire, de 
sănătate, de vigoare.

Spirit vioi și clar, luptînd 
pe tărîm politic pentru demni
tatea și bunăstarea compatrio- 
ților săi, președintele finlan
dez duce o viață supusă rigo
rilor unei discipline deprinse 
ca sportiv, cu performanțe 
omologate : a fost, în tinerețe, 
campionul țării la săritura in 
înălțime, a cucerit mai multe 
medalii ca schior, la vînătoare 
stăpinește -întinderile nemăr
ginite ale Nordului cu un ochi 
ager, intimidîndu-și și azi încă 
prietenii pescari prin „noro
cul" care îl însoțește neîncetat. 
Dacă sportul i-a dat, negreșit, 
bucuria greutății învinse, îm
preună cu satisfacția aprecia
bilă a țelului atins, el nu i-a 
neglijat — cum l-am auzit spu- 
nînd — nici calitățile lui de 
ordin moral. Ceea ce socotește 
deosebit de important, în orice 
activitate sportivă, este capa
citatea mișcării, a efortului fi
zic, de a influența pozitiv rit
mul mișcărilor sufletești și ca
racterul omenesc.

Am avut prilejul să arunc 
o privire de reporter asupra 
vieții duse de președinte în 
vila sa de la Tamminieml, un 
cartier de grădini cu mesteceni 
și stejari, din Helsinki. De 
altfel, Tamminieml înseamnă 
chiar „Capul stejarului", dar 
ar putea să însemne tot atit 
de bine și „Logodna uscatului 
cu apa*, fiindcă marea pătrun
de acolo pînă la cărările Îne
cate în stuf și desișurile de 
vegetație ale parcului prezi
dențial, peste care trec ne
încetat pescăruși alburii.

Viața începe, în vila șefului 
de stat — împrejurul căreia 
apa verde și lină a Golfului Fi- 
nic doarme sub umbra tufișuri
lor de pe țărm — dimineața la 
opt (ora continentală) ; o ves
tește aroma plinii coapte la 
o fermă dintr-un sat apropiat, 
unde secara se mai usucă în 
cuptor, ca la noi porumbul din 
care se macină pîrga dulce și 
aurie. După un mic dejun fru
gal și o scurtă trecere în re
vistă a actelor urgente, urmea
ză o oră 
sport, pe 
în acest 
odinioară
din sprinteneala tinereții, că
reia i-a adăugat o vigoare de 
om matur, nu peste 
tuagenar 1

— Intre vîrstele 
există o Infinitate
de tranziție, dar sportul ajută 
Ia trecerea lor fără modificări 
perceptibile de energie și ți
nută fizică — ne împărtășește

GEORGE SBARCEA

dl. Urho Kekkonen. Educația 
fizică și activitățile sportive 
sint un ferment continuu al 
personalității, avind darul de 
a intensifica nu numai voința 
de acțiune, dar și tonusul vi
tal, pină in cele mai profunde 
cute ale sufletului.

Controlindu-se cu severitate, 
președintele participă, cu în
treaga dăruire, la exercițiile 
de atletism, pe care și le im
pune și în care găsește o plă
cere directă și ușoară. Este 
convins, după cum a mărtu
risit, că ora zilnică de mișcare 
și tensiune a mușchilor este, pe 
de o parte, cel mai firesc mij
loc de destindere nervoasă, pe 
de altă parte, e un procedeu, 
la îndemina oricui, de acumu
lare a noilor energii necesare, 
zi de zi, activităților profesio
nale și sociale.

Cînd antrenamentul acesta 
matinal ia sfirșit, agentul 
personal al președintelui tre
buie să se străduiască de-a bi- 
nelea spre a se putea ține de 
vigurosul său șef, care urcă 
scările aproape in fugă. Urho 
Kekkonen se mișcă cu vioiciu
nea unui adevărat atlet, ceea 
ce — susțin finlandezii — este 
cel mai bun argument In fa
voarea sportivității pînă la cea 
mai Înaintată virstă.

Primăvara, președintele por
nește uneori, departe de Ca
pitală, șțjre zăvoaiele unde sint 
locuri singuratice intre buchete 
de mesteceni și zarea scânteia
ză intr-o lumină umedă. Aco
lo se abandonează pescuitului, 
care devine nu numai plăcere, 
dar și o adevărată vînătoare 
dacă ne gindim că. deunăzi, 
In mai puțin de o oră. a prins 
cu undița 21 kilograme de 
știucă !

Nu ca să facă o glumă, ci 
mai mult spre a sublinia im
portanța pe care o atribuie 
sportului și rolului stenic pe 
care il are in viața omului de 
azi, Urho Kekkonen a răspuns, 
la întrebarea :

— Ce v-ați dori, dacă ar 
exista zine ca in basme, gata 
să satisfacă trei dorințe ale 
oricărui om intilnit in cale 7

— Condiții de climă din ee 
In ee mai bune pentru schi ; 
știncă multă in riurile noas
tre pentru pescarii sportivi și 
pierderea unui kilogram din 
greutatea corporală, prin exer
ciții simple și eficace ’

Trimisul nostru special, CONSTANTIN MACOVEI, transmite:

INTiLNIREA DE GIMNASTICĂ 
CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA 

AȘTEPTATĂ CU MULT INTERES
UHERSKE HRADISTE. 5 

(prin telefon). Tntîlnirile bila
terale dintre echioele feminine 
de gimnastică ale Cehoslova
ciei și României vor fi relu
ate simbătă — după o între
rupere de multi ani — aid. 
in micul orășel slovac Uhers- 
ke Hradiste, , printr-un meci 
așteptat cu mult interes in 
ambele tabere.

Gimnastele românce vor 
trebui să confirme succesul 
net, repurtat acum o sâp- 
tămină. in fața selecționatei 
Bulgariei și o vor putea face, 
sintem siguri, printr-o evo
luție 
mita

siguri, .
cit mai aproape de Im
posibilităților lor actu- 

La antrenamentul efec- 
joi după-amiază. a doua 

sosirea in localitate, 
sala ce urmează să 

concursul.
Alina

tuat 
zi după 
chiar in __ __ ____
găzduiască concursul. Rodie» 
Apăteanu. Alina Goreac. E- 
lena Ceampelea. Lucia Chirițâ. 
Li» Variu și Olga Ștefan — 
aceasta fiind echipa ce va fi 
opusă gazdelor au dovedit 
multă dispoziție de lucru, an
trenorul N’ieolae Covaci deda- 
rindu-se mulțumit de forma 
elevei’
program de
mult mai redusă. în aceleași 
zile, ds- ia ore diferite, bine
înțeles, s-a antrenat și echipa 
gazdă, din care la această oră 
se cunosc doar cinci din cele 
șase fete ce urmează să apară 
in formație. Antrenoarea gim- 
nastelor < Timterova, 
in tribună 
gimnastelor 
că regretă 
echipa

mulțumit de 
lor sale. Vineri, cele șase

un 
nament 

> interi
efectuat 
an trei 

aceasta de o
nou 

t. de 
sitate

cehoslovace. Alena 
care era prezentă 

i Ia antrenamentul 
• noastre, ne-a spus 

mult absența din 
binecunoscutei

Mari» Krajcirova. Cîștlgătoa- 
rea premondialelor de 
bljana s-a îmbolnăvit 
bine de o săptămină, 
două zile înaintea 
campionaiului (la care firește 
n-a participat) și nu a putut 
fi selecționată nici pentru me
ciul ca reprezentativa Româ
niei.

..Omul nr. 1“ în echipa gaz
dă a devenit astfel Bohumila 
Rimnacova. proaspăta cam
pioană absolută a Cehoslova
ciei. învingătoare. duminica 
trecută, in finalele de la Jih
lava. 
de 
î-o 
te 
(16 .
cund in campionatul Cehoslo- 

(după ce conducea la 
sfirșitul impuselor) si dețină
toare. singura de altfel, a no
tei 10 Ia paralele in con
cursul pe aparate de la Jih
lava. Din echipa ce va fi a- 
linia’.ă de gazde mai fac parte 
Han» Liskova, 
nickova. Jarmila 
Pentru cel de al 
concurează Kvet» 
Sonja Brazdova.

De remarcat că în acest 
zon selecționata Cehoslovaciei 
nu a susținut nici o întîlnire 
inter-țări. finala campionatului 
recent disputat fiind singura 
competiție ce a angrenat eli
ta gimnasticii feminine ceho
slovace.

în prima zi a întilnirii din
tre echipele Cehoslovaciei șl 
României, sîmbătă, sint pre
văzute exercițiile impuse, iar 
duminică, după-amiază, exer
cițiile liber alese.

Ia Lju- 
de mai 
doar cu 
finalelor

Va fi interesant insă 
urmărit replica pe care 

va da foarte tinăra si foar- 
taJentata Marcela Vachova 
ani), clasată pe locul se-

iciei

Mirka Skle- 
Techlova.

Vî-lea
Veisova

loc 
Și

se-

de exerciții fizice și 
terenurile amenajate 
scop. Campionul de 
nu a pierdut nimic

mult sep-

omenești 
de puncte

— E Insă șl un argument în 
favoarea programului meu șl 
al metodei proprii de antrena
ment — adaugă președintele.

Programul său cuprinde, In 
durate egale de timp, alergare, 
săritură, gimnastică combinată, 
ridicarea de greutăți și tenis, 
adică zece minute de fiecare, 
cu cite două minute de pauză 
între ele, folosite pentru res
pirație completă și ritmată. 
Ceea ce sporește atractivitatea 
și, după cum se vede, 
antrenamentului este 
mai alternarea scurtă 
exerciții diverse, dar 
că, în fiecare zi, antrenamen
tul începe cu un alt exercițiu : 
de pildă, în ziua cînd el de
butează cu sărituri, încheierea 
se face prin alergare, iar cînd 
deschiderea o face gimnastica, 
alergarea și săriturile rămin 
la urmă, printr-o continuă ro
tație a momentelor 
«lament.

De cite ori 
izbutește să-și 
de vacanță — 
un șef de stat 
ușor, — el schiază, 
cîte douăzeci de mile zilnic, 
undeva în nord, unde gustă 
din plin sentimentul naturii, 
densitatea și prospețimea aeru
lui, împreună cu bucuria miș
cării și a ritmului vintulut De 
asta refuză să locuiască prin 
hotelurile turistice, adăpostin- 
du-se întotdeauna într-un cort.

eficiența 
nu nu- 
a atitor 

și faptul

de antre- Așa arăta, înaintea primului îngheț, decorul plin de farmec în care Se ridică noua trambulină 
a schiorilor de ia Strbske Pleso (altitudine 1350 m), unde se va desfășura una din cele 

mai spectaculoase probe ale C. M. de
Urho 
ia o 
ceea 
nu e

Kekkonen 
săptămină 
ce pentru 
totdeauna 
de obicei,

schi nordic

Corespondență specială

In așteptarea
In Elveția există, actual

mente, pe plan sportiv, o se
rioasă preocupare, pentru a- 
propiata dublă întîlnire ami
cală dintre handbaliștii țării 
gazdă și cei ai României, de
terminată, pe de o parte, de 
Importanța acestor jocuri, iar 
pe de alta, de teama unor în- 
frîngeri severe, pe teren pro
priu. Care să fie motivele 
acestor temeri ?

Mai întîi, acela că echipa 
Elveției este astăzi mult mai 
slabă decît cea care a mai fost 
opusă în ultimele întîlniri re
prezentativei române. Deși se
lecționata gazdelor e pregătită 
de reputatul antrenor iugoslav 
Irislav Dolenec, care a schim
bat radical componența lotu
lui, minuni nu se pot face, cu 
atît mai mult cu cît timpul 
scurt nu a permis omogeniza
rea. Pe de altă parte, în Elve
ția lipsesc condițiile necesare 
unei dezvoltări a handbalului 
care să țină pasul cu evolu
ția pe plan internațional a a- 
cestui sport. De fapt, nici mă
car o federație ca atare nu 
există în Elveția, locul ei ți- 
nîndu-1 o comisie alcătuită 
din cîțiva entuziaști. Iată și 
motivul pentru care condițiile . 
financiare aflate la dispoziția 
handbalului sînt precare.

0 „săptămină a sporturilor" in Munții Tatra
Actuala ediție a campio

natelor mondiale de schi 
(discipline nordice) se va des
fășura în stațiunea montană 
Sztrbske Pleso. in munții 
Tatra din Cehoslovacia, in
tre 14 și 22 februarie 1970. 
întrecerile sint puse sub inal-

din Elveția

VALOROȘILOR HANDBALIST! ROMANI
avan-Este drept, sorții au 

tajat echipa Elveției în ce pri
vește calificarea pentru Cam
pionatul Mondial din Franța. 
Partenera de baraj, formația 
Luxemburgului, întrecută cu 
11—10 pe teren propriu și cu 
22—9„ în deplasare, a fost, de 
fapt, un adversar slab. Parti- 
da-tur a stîrnit însă numeroa
se comentarii aspre la adresa 
selecționatei elvețiene, iar an
trenorul Dolenec a fost nevoit 
să apeleze pentru retur la ser
viciile unor vechi internațio
nali, Glaus și Stebler, care fu
seseră inițial îndepărtați din 
lot întrucît nu suportau antre
namentele intensive. Contri
buția lor a fost însă remarca
bilă și, după cea de a doua 
partidă cu Luxemburgul, ei 
au revenit în lot. urmînd, de
sigur, să joace din nou și îm
potriva handbaliștilor români.

Atuul principal al echipei 
Elveției îl constituie portarii, 
la ora actuală candidînd 
șanse aproximativ egale la 
loc în lot nu mai puțin 
6—7 sportivi. Există însă 
o slăbiciune principală a for
mației, anume linia de atac, 
în special din cauza absenței 
șuterilor de la distanță. Or, 
în fața unei apărări atît de

acum și lotul Elveției : 
(Grasshoppers), Kiener 
Bem a) si Eisen (Pfadi

cu 
un 
de 
și

ferme, de „închise* ca aceea 
a românilor, asemenea „tu
nari* rfnt de neînlocuit, nepu- 
tindu-se înscrie suficiente go
luri.

Iată
Funk 
(G. G.
Winterthur) — portari. Rudolf 
(BÂV. Berna), Mahrer (T.V. 
Moehlin), Gygax (T.V. Suhr), 
N otter (St Otmar), Rudi Wag
ner, Hansrudi Wagner, Kron 
(A.T.V. Basel-Stadt), Aesch- 
bach (Grasshoppers), Sehwein- 
gruber (BS.V. Berna). Morell 
(Amiciția Zurich), Blaser 
(TR.G. Berna), Zflblin (S.T.V. 
St Gallen), Rey (Pfadi Win
terthur), Glaus (B.S.V. Bema) 
și Stebler (A T.V. Basel-Stadt), 
Sînt foarte multi jucători pe 
care handbaliștii români nu 
i-au văzut încă evoluînd (pa
tru dintre ei joacă, de altfel, 
în liga secundă) și este, de 
asemenea, posibil ca unele 
mici modificări de ultimă oră 
(mini-avantaj al gazdelor...) 
să aibă loc, dar. fără îndoială, 
scheletul echipei va rămîne 
neschimbat

Iul patronaj al președintelui
R. S. Cehoslovace. Ludvik 
Svoboda.

Recent, președintele Fede
rației internaționale de schi,
S. Bergman (Suedia) a vizitat 
stațiunea Sztrbske Pleso. 
Oaspetele a inspectat pirtii- 
ie, instalațiile și amenajările 
din această stațiune, decla- 
rindu-se total satisfăcut

Acest important eveniment 
in lumea sporturilor de iar
nă corespunde cu o serie de 
alte manifestații, care dau o 
notă festivă acestei adevăra
te „săptămini sportive", găz
duite de ținutul Tatrei.

In afara întrecerilor schio
rilor, la Poprad, un frumos 
centru sportiv din masivul 
Tatra Mare, va mai avea loc 
și un turneu de hochei pe 
gheață cu participarea echi
pei locale, a selecționate! 
Slovaciei, precum și a două 
cluburi din R. F. a Germa
niei și Elveția. Tot la Poprad 
vor evolua patinatorii artis
tici, iar în orășelul Stary 
Smokovec se vor întrece că
lăreți din Cehoslovacia, Po
lonia și Ungaria.

Dar organizatorii ceho*

slovaci nu vor să se limiteze 
numai la aceste întreceri 
sportive, ci vor organiza și 
numeroase acțiuni culturale, 
în timpul desfășurării cere
moniilor de deschidere și în
chidere, pe stadionul din Po
prad, se va produce Ansam
blul de stat al R. S. Ceho
slovace „Sluk“, după care 
arta populară va fi reprezen
tată de încă 4 colective de 
dansuri slovace. în această 
perioadă, spectatorii vor pu
tea vizita expoziția de echi
pament sportiv de fabricație 
cehoslovacă și galeria de 
artă, in care plasticienii lo
cali vor expune lucrări, 
evocînd măreția munților 
Tatra. De asemenea, ei vor 
putea asculta pe cei mal re- 
numiți cîntărețl populari ceh! 
și slovaci.

O Încununare 
frumoase acțiuni 
extrasportive îl _____
festivalul Internațional al fil
mului sportiv, care va avea 
loc în perioada respectivă la 
cinematograful „Hvezdoslav" 
din orășelul Strbske-Pleso.

a acestor 
sportive st 

constituie

(Al. S.)

Claudius BABST
„Sport" -Zurich

Trimisul nostru special la „Cupa Dunării"

Valeriu CHIOSE, transmite :

20 DE MINUTE DE HOCHEI 
PE ZĂPADĂ!

BUDAPESTA, 5 (prin tele
fon). — Vineri dimineață, cînd 
programul „Cupei Dunării" la 
hochei fusese alcătuit, o tele
gramă sosită de la Kiev a 
anunțat că echipa Dinamo nu 
va putea lua parte la această 
competiție

In felul acesta a fost intro
dusă în întrecere echipa de 
tineret a orașului Budapesta.

Vineri, dimineața, a început 
să ningă la Budapesta, iar 
după-amiază, In timpul festi
vității de deschidere, ninsoa
rea s-a întețit

Turneul a fost inaugurat de 
formațiile orașelor București 
și Sofia. După prima repriză, 
la scorul de 1—0 în favoarea 
echipei din Sofia (prin golul 
înscris de Gherasimov în mi
nutul 12), jocul s-a întrerupt 
deoarece arbitrii au apreciat 
că terenul este impracticabil. 
Comisia de organizare a luat 
hotărîrea să se aștepte pînă 
la ora 21,30 (ora Budapestei) 
și în caz că ninsoarea nu se 
va opri, meciul să fie conti
nuat luni dimineața.

Tiparul I.P. „Informația", str. Brezoianu nr, 23—25, București

• La Conakry, reprezentativa d. 
box a Guineei a fost întrecut* 
cu 4—3 de cea a R. D. Germane
• Camera de Comerț din Ciudad 
de Mexico face cunoscut câ pen
tru turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal și-au a- 
nunțat sosirea peste M 000 de tu
riști străini. Toți vor beneficia 
de tichet* incluzlnd bonuri de 
hotel, de restaurant și de tranv 
porturi, precum și bilete de In
trare la meciuri.
• IntUnîrea amical* de handbal 
dintre selecționatele masculine al< 
Norvegiei și Islar.de:, disputat* 
la Oslo, s-a Încheiat la egalitate: 
17—17 (»—10), la Ccnenh.aga, cea 
a R. T. a Germaniei a dispus eu

18—15 (5—9) d- cea a Danemar
cei, iar la Pontevedra. Spania a 
fost întrecută de Iugoslavia eu 
K—9 (11—J).
* La Manilla s-a anunțat ei fe
derația de box din Iugoslavia a 
solicitat primirta sa ca membră 
În Consiliul mondial al boxuluL 
organizație care coordonează ac
tivitatea pugilismului profesionist. 
Consiliul a transmis cererea fo
rului iugoslav T'nlnnti europene 
de box (E.B.U.).
■ Turneul Internațional de ho
chei pe gheață de la Katowice a 
fost ctștlgat de campioana R D. 
Germane, formația Dynamo 
Welsswasser. care a învins’In fi
nală cu S—3 (3—1. 0—1. 2—1) e- 
chlpa cehoslovac* Banlk Ostrava.

DUKLA JIHLAVA ÎNVINGĂTOARE
KLAGENFURT, 5. (Ager- 

pres). — Peste 3 000 de spec
tatori au urmărit la Klagen
furt returul meciului dintre 
formațiile Dukla Jihlava și 
A.C. Klagenfurt, contind 
pentru „Cupa campionilor 
europeni" la hochei pe ghea

ță. Victoria a revenit ho- 
chelștilor cehoslovaci cu sco
rul de 8—2 (3—0, 4—1, 1—1). 
învingătoare șl in primul joc 
(scor 7—4), echipa Dukla Jih
lava s-a calificat pentru se
mifinalele competiției.

PUTERNICA PARTICIPARE 
LA MARATONUL „ASAHI“

S-a stabilit ca tradiționalul 
rparaton internațional dotat 
cu premiul „Asahi" să aibă 
loc la 7 decembrie în îm
prejurimile orașului Fukuo
ka. La concurs și-au anun
țat participarea 34 de a- 
lergători, dintre care 16 
sînt invitați de peste hota
re. Printre favoriții probei 
se numără etiopianul Mamo 
Wolde, campion olimpic la 
Ciudad de Mexico, Ron 
Hill (Anglia), Garrido (Me

xic), Acksay (Turcia), Jullian 
(Noua Zeelandă), Drayton 
(Canada) și alții. Marele fa
vorit al gazdelor este Akio. 
Specialiștii consideră că pro
ba va fi cîștigată totuși de 
canadianul Drayton, care 
luna trecută a terminat în
vingător maratonul de la 
Detroit, realizînd timpul de 
2h 12:00 (a patra performan
ță mondială a tuturor timpu
rilor)

PANORAMIC
SPORTIV EXTERN

. M-' _________ <>

Încă n-au încetat comen
tariile legate de ultime
le rezultate din califi
cările pentru C.M. din 

Mexic și din marile competiții 
fotbalistice continentale șl a- 
par iarăși prilejuri de discuție 
intre microbiștii sportului-rege. 
De dat» aceasta, e vorba de 
desemnarea încă unei finaliste, 
la capătul partidei Luxemburg 
— Bulgaria, Fotbaliștii bul
gari sint, Incontestabil, favo- 
riți. Vă reamintim, totuși, că 
și Polonia poate beneficia di
rect, In cazul destul de greu 
de presupus al unu! rezultat 
de egalitate, sau al unei (im
probabile) victorii a gazdelor. 
Nu-1 vorbă însă, rotunjimea 
balonului merge șl pînă la 
asemenea năzbttll.., Din acest 
punct de vedere chiar și par
tida amicală de miercuri dintre 
Anglia șl Portugalia (evident, 
planificată Înainte de clarifi
carea situației din grupa I a 
preliminariilor !) poate prile
jui valuri de cerneală.

U ltimul, dar nu cel de pe 
urmă — schiul, care va 
.încinge' încă de pe 
acum piftiile și- ■ • c0*

Ioanele rubricilor de speciali
tate. Da Val d'lsire, maeștrii 
ți maestrele spectaculoaselor, 
îndrăgitelor probe alpine, iau 
un prim contact cu sezonul 
campionatelor lumii, partlci- 
pînd la „Criteriul primei ză
pezi*. Nu chiar prima zăpadă, 
in schimb este cu siguranță 
întîiul concurs de mare anver

„Turneul speranțelor olimpice" 
din Polonia, alături de sportivi 
extrem de dotați din Cuba, 
R.D. Germană, U.R.S.S. și de
sigur Polonia, precum și din 
alte țări cu box valoros, ne 
va familiariza cu nume apte 
de a emite pretenții justificate 
la medalii in mari turnee.

andbaliștii fruntași pe 
plan mondial intră în 
febra cea mare de start, 
la ordinea zilei fiind

confruntările amicale cu ca
racter de test (și tatonări reci
proce). Reprezentanții noștri 
pleacă Intr-un turneu, primul 
popas fiind In Elveția, unde 
vor susține două partide cu 
selecționata gazdelor. Tot in 
săptămină ce urmează mai are 
loc un meci amical capabil de 
a ne clarifica unele raporturi 
de forțe cu un ceas mai de
vreme, anume cel dintre Nor
vegia și R.F. a Germaniei.

G. RUSSU-ȘIRIANU

gură, de la startul căruia nu 
credem că vor lipsi multe 
nume mari. Pe primul plan, 
ca de obicei, se va situa veș
nica dispută franco-austriacă, 
pigmentată (tot ca de obicei...) 
de eventuale locuri fruntașe 
ale nord-americanilor, elveție
nilor, italienilor sau vest-ger- 
manilor. Orice alt asemenea
succes de out-sideri ar repre
zenta o mare surpriză. Dar mai 
există o competiție legată strîns 
de apropierea campionatelor 
lumii, anume „Săptămină in
ternațională a fondului* de la 
St. Moritz, de asemenea o 
avanpremieră a aprigelor dispu
te pe care urmează să le găz
duiască, in această iarnă, Ce
hoslovacia. Aici, insă, prota
goniștii sînt, de obicei, scan
dinavii, pentru care alergarea 
pe potecile înzăpezite consti
tuie mai mult decit o preocu
pare strict sportivă, chiar o 
autentică a doua natură.

Și acum, si așteptăm re- 
eultatele I

Și pentru pugiliștl ultima 
lună a anului oferă oca
zii de a intra In vederi
le selecționerilor pentru 

încă îndepărtatele viitoare mari 
competiții. Românii nu fac ex
cepție, iar participarea lor Ia

LA K(kN

COMPETIȚIA
DE TENIS 

„CUPA PEOELUI
SUEDIEI' /
La K61n au început ulti

mele partide contînd pentru 
competiția de tenis pe teren 
acoperit dotată cu „Cupa Re
gelui Suediei". In semifinala 
Cehoslovacia — Anglia scorul 
este, la închiderea ediției, 1—1 
(Zednik — Stillwell 6—2, 3—6.
20—18, Cox — Kukal 6—4, 6—3). 
In cealaltă semifinală se vor 
întîlni Suedia și R.F. a Ger
maniei.

TORBEN ULR'CH— 
PROFESIONIST I

DALLAS 5 (Agerpres). 
— Cunoscutul jucător de 
tenis Torben Ulrich (Da
nemarca) a semnat un con
tract ca profesionist El 
urmează să participe la o 
serie de concursuri „open" 
care vor avea Ioc in acest 
sezon pe teren acoperit în 
S.U.A. Torben Ulrich este 
In vîrstă de 41 ani.

CONTINUA COMPETIȚIILE 
CONTINENTALE DE BASCHET

In competițiile continentale 
de baschet s-au disputat o se
rie de întîlniri. In „Cupa cam
pionilor europeni" (m): Hapoel 
Tel Aviv — A.S. Villeurbanne 
10—69 (34—36); Real Madrid 
— Honved Budapesta 95—76 
(46—38); Legia Varșovia — 
Akademik Sofia 91—80 (58—47); 
Slavia Praga — A.E.K. Viena

106—68 (56—37); In „Cupa cu
pelor" : Benfica Lisabona — 
Fides Neapole 54—102 (24—54) ; 
Ettelbruck Luxemburg — Vichy 
03—102 (26—51) ; in „Cupa 
campionilor europeni" (f) : 
M.T.K. Budapesta — Akademik 
Sofia 61—71 (33—27); Creff
Madrid — Wisla Cracovia 
46—64 (28—34).

IN TURNEUL DE HOCHEI DE LA MOSCOVA:

U.R.S.S. — CANADA 2-2
In turneul de hochei pe 

gheață de la Moscova, de.r- 
byul U.R.S.S. — Canada s-a 
încheiat la egalitate: 2—2 
(1—L 1—0, 0—1). iar Ceho
slovacia a dispus de repre
zentativa R. D. Germane cu

10—2 (3—0, 5—0, 2—2). în 
clasament: 1.’ U.R.S.S. 5 p, 
2. Suedia 4 p, 3. Cehoslova
cia 4 p, 4. Canada 3 p, 5. 
Finlanda 0 p, 6. R. D. Ger
mană 0 p.

DUPĂ „BARAJUL^ DE LA MARSILIA
BUDAPESTA, 5 (Agerpres). 

— într-un comentariu pe mar
ginea meciului de la Marsilia 
dintre echipele de fotbal ale 
Ungariei și Cehoslovaciei (pre
liminariile campionatului 
mondial), ziarul „Nepsport" 
din Budapesta notează că 
„rezultatul era previzibil, în
trucît fotbalul maghiar cu
noaște in ultimul timp o criză 
serioasă. Am fost depășiți de 
advesarii noștri pe plan tehnic 
și tactic. ESTE NORMAL CA 
ECHIPA CEHOSLOVACA SA

PARTICIPE LA TURNEUL 
FINAL DIN MEXIC, fiindcă 
formația maghiară, cu un joc 
neinspirat și fără vigoare, nu 
ar fi putut evolua la renumele 
fotbalului ungar de altă dată".

PRONOSTICURILE
Intr-un interviu acordat presei 

mexicane, antrenorul echipei de 
fotbal a R. F. a Germaniei, Hel
muth Schon, a declarat că BRA
ZILIA ARE CELE MAI MARI 
ȘANSE DE A INTRA IN PO
SESIA TITLULUI MONDIAL. 
„Echipa Braziliei, a spus Schon,

Toți cronicarii de fotbal ma- 
ghiari adresează felicitări e- 
chipei Cehoslovaciei și îi u- 
rează succes la jocurile tur
neului final al campionatului 
mondial de fotbal.

LUI SCHON
practică un joc remarcabil, un 
adevărat șl original fotbal". El 
a mai enumerat printre favorite 
formațiile Angliei, Uruguayului 
șl Mexicului, arătînd că pe teren 

propriu fotbaliștii mexicani vor 
fi greu de Întrecut.

„CUPA BALCANICA* LA FOTBAL 196919Î0
ATENA, 5 (Agerpres). — In 

ultima zi a Conferinței bal
canice de fotbal, desfășurată 
la Atena, au fost stabilite gru
pele și s-au tras la sorț* me
ciurile „Cupei balcanice" pen
tru echipe de cluburi, ediția 
1959—1970. Din grupa I fac 
parte formațiile rJĂ.O.K. Sa

lonic, Beroe Stara Zagora 
Bulgaria) și Eskisehir (Turcia). 

Majoritatea meciurilor din a- 
ceastă grupă vor fi conduse 
de arbitri români. In grupa a 
ll-a au fost repartizate echi
pele Universitatea Craiova, 
precum și formații din Alba
nia și Iugoslavia, al căror nu

me urmează să fie comunicat 
pînă la 15 decembrie. Potrivit 
tragerii la sorți. Universitatea 
Craiova va susține primele 
două jocuri în deplasare. Da
tele de disputare a jocurilor 
vor fi stabilite de comun 
acord între echipele intere
sate.
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