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Trimisul nostru special, DAN CÂRLEȘTEANU, transmite i

RUGBYȘTII FRANCEZI AU ÎNTRECUT PE CEI ROMÂNI CU 14-9
TARBES, 14 (prin telefon).

— Aproape o treime din popu
lația orașului Tarbes a o- 
norat duminică după amiază, 
pe stadionul „Maurice Tre- 
Iud“, importantul eveniment 
rubgystic care, de mai multe 
zile, reținea interesul amato
rilor de sport din Franța: 
meciul cu România, contind 
pentru ediția 1969—1970 a 
„Cupei Națiunilor — F.I.R.A.“,

Partida a început pe o vre
me splendidă, întregul stadion 
așteptând să vadă dacă se 
vor confirma declarațiile fă
cute duminică dimineața de 
selecționerii francezi Femand

Cazenave și Michel Celaya, 
care anunțau că echipa Fran
ței va aborda meciul cu Ro
mânia în maniera unui test 
contra faimoșilor „AU Blacks“ 
sau „Springboks". De aseme
nea, spectatorii așteptau să 
cunoască replica rugbyștilor 
români. După 80 de minute, 
tabela de marcaj consfințea 
scorul de 14—9 favorabil rug
byștilor francezi. Așadar, e- 
chipa noastră n-a reușit să 
cîștige meciul de la Tarbes și 
formația Franței s-a revanșat 
după înfrîngerea de la 1 de
cembrie anul trecut. In ciuda 
scorului, se poate aprecia însă

că echipa noastră a jucat 
bine, a dovedit multă putere 
de luptă, și aproape tot tim
pul a fost egală adversarei 
sale.

Wussek a încercat un drop
goal încă din primul minut 
de joc, dar balonul a lovit

bara și a ricoșat în afara in
tervalului dintre bețe. Ar fi 
fost, desigur, un început ex
trem de încurajator. Iată însă 
că în același minut, după 
sancționarea unui „afară din
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE GIMNASTICĂ

PETRE MIHAIUC 5 TITLURI 
LA APARATE!

A FOST STABILIT PROGRAMUL 
CAAAPIONATULUI AAONDIAL DE HOCHEI

(GRUPELE

Vă prezentăm

CONSTELAȚIA MEXICANĂ

Acum, după ce la anti
pozi echipele Australiei și 
Israelului au oferit lumii 
balonului rotund ultimul e- 
pisod al preliminariilor 
„Cupei Jules Rimet“, pu
tem spune : „constelația 
mexicană este completă 1“ 
Toate cele 16 echipe care 
vor evolua in turneul final

Parada celor 16 echipe calificate 
in turneul final al C. M. de fotbal-1970

Saloanele hotelului Athcnee 
Palace din Capitală au găz
duit duminică reuniunea dele- 
gaților țărilor participante la 
campionatele mondiale de ho
chei, grupele B și C. Iarna 
grea care stăpînește Europa și 
întreruperea mijloacelor de co
municație au făcut ca repre
zentanții S.U.A., R.F.G. și Ja
poniei să nu poate ajunge în 
timp util la București. Dar, 
prezența majorității celor a- 
creditați de către federațiile 
naționale a făcut adunarea via
bilă iar hotărîrile pe care le-a 
adoptat legale.

Deschizind ședința, tov. TU
DOR VASILE, vicepreședin
tele Federației române de ho
chei și al Comitetului de or
ganizare a campionatului mon
dial, a urat bun venit oaspe
ților, a făcut o scurtă prezen
tare a orașelor cărora li s-a 
încredințat cinstea de a găzdui 
întrecerile — București și Ga
lați —, a expus propunerile 
organizatorilor în privința pro
gramului celor două turnee. 
Punctul acesta — foarte im
portant, de altfel — a fost cel 
mai mult dezbătut, necesitind 
prelungirea discuțiilor pină 
seara. In cele din urmă a fost 
înregistrat un acord deplin, 
astfel că la această oră sintem 
in posesia ordinei jocurilor 
campionatului mondial de ho- 

- chei.
1 - GRUPA B. 23.11 S.U.A. — 
Elveția ; 24.11 Japonia — SUA, 
Polonia — Elveția. R.F.G. — 
Iugoslavia, România — Norve
gia. 25.11 Japonia — R.F.G.,
S.U.A. — Polonia. 26.11 Elve
ția — Norvegia. Iugoslavia — 
România. 27.11 Polonia — Nor
vegia. Elveția — R.F.G., S.U.A. 
— Iugoslavia. România — Ja
ponia. 28.11 Polonia — Japonia

B Șl C)
S.U.A. — R.F.G. l.III Norve
gia — Iugoslavia, România — 
Elveția. 2.III R.F.G. — Polo
nia, Norvegia — Japonia, Iu
goslavia — Elveția, România
— S.U.A. 3.III Zi liberă. 4.III 
România — R.F.G., Japonia — 
Elveția, Polonia — Iugoslavia, 
Norvegia — S.U.A. 5.III Iugo
slavia — Japonia, R.F.G. — 
Norvegia, România — Polonia.

GRUPA C. 13.11 Danemarca
— Italia, Belgia — Bulgaria, 
Franța — Austria, Ungaria — 
Olanda. 14.11 Franța —O- 
landa, Belgia — Italia. 15.11 
Austria — Danemarca, Bul
garia — Ungaria. 16.11 Belgia
— Olanda, Franța — Italia, 
Bulgaria — Danemarca, Aus
tria — Ungaria. 17.11 Zi liberă.
18.11 Franța — Bulgaria, Aus
tria — Belgia, Olanda — Da
nemarca, Ungaria — Italia.
19.11 Belgia — Danemarca, 
Franța — Ungaria, Austria — 
Bulgaria. Italia — Olanda. 20. 
II Zi liberă. 21.11 Austria — 
Olanda, Belgia — Ungaria, 
Franța — Danemarca, Italia — 
Bulgaria, 22.11 Franța — Bel
gia, Bulgaria — Olanda. Un
garia — Danemarca. Austria — 
Italia.

Cu același prilej au fost 
stabilite directoratele celor 
două turnee, arbitrii care vor 
conduce jocurile de la Bucu
rești și Galați, precum și cu
lorile echipamentului sub care 
vor evolua echipele partici
pante.

Lucrările ședinței au fost 
conduse de MIROSLAV SUBRT 
(Cehoslovacia), vicepreședinte- 
tele L.I.H.G. Asupra lor vom 
reveni in ziarul nostru de 
mi ine.

TIMIȘOARA, 14 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Sala Olimpia prilejuiește tot 
mai des timișorenilor întâlniri 
de neuitat cu sportul. După 
recitalul de măiestrie handba
listică, iată că a fost rîndul 
celor mai buni ^imnaști ai 
țării, din toate categoriile de 
clasificare, să ofere spectato
rilor momente de mare spec
tacol sportiv. Era și firesc: 
au fost invitați aici, la „Cupa 
federației", și la finalele cam
pionatelor pentru maeștri, cei 
mai demni reprezentanți ai 
acestui sport al grației și miș
cării măiestre.

Timp de trei zile am fost 
martorii unor întreceri extrem 
de disputate în care sportivii 
au arătat întregul lor bagaj 
de cunoștințe tehnice, toată 
puterea de luptă pentru o cla
sare cît mai bună, pentru cîș- 
tigarea tricoului de campion.

Desigur, cele mai mari satis
facții le-au încercat duminică 
la prînz noii campioni națio
nali absoluți, Elena Ceampe- 
lea și Petre Mihaiuc. Mai în
tâi pentru că succesul lor le 
evidențiează multilateralita
tea pregătirii ; atît Lia cît și 
Mihaiuc au arătat aici o în- 
bucurătoare siguranță și con
stanță, atât unul cît și celălalt 
neratând nici o execuție la 
exercițiile impuse și la liber 
alese. Apoi, pentru că dumi
nică. în concursul pe aparate, 
ambii campioni și-au adăugat 
noi titluri. Elena Ceampelea 
a ciștigat la birnă și la sol, iar 
Petre Mihaiuc a devenit un 
adevărat recordman al aces
tor campionate: 5 titluri la 
aparate. A fost evident pentru 
toți că titlurile au' revenit, 
intr-adevăr, celor mai buni 
gimnaștâ ai țării la ora ac
tuală. pregătiți de antrenorii 
Xicoiae Coreei (Ceampelea)

și, respectiv, Costache Gheor
ghiu.

Rezultatele obținute de Di
namo Bacău în cadrul „Cupei

Constantin MACOVEI

al campionatului mondial 
— ediția 197# — sint cunos
cute. Dorința noastră este 
să le facem și mai bine 
cunoscute cititorilor, pen
tru că oricare din ele 
poate deveni — prin jocul 
capricios al sorților — un 
adversar pentru reprezenta
tiva României. fie în 
cadrul grupei, fie —_ spe
răm — in fazele următoare 
ale turneului final.

După cum se știe, trage
rea la sorți, in vederea al
cătuirii grupelor va avea 
loc Ia 10 ianuarie, în ca
pitala Mexicului, de fată 
fiind o asistență care, du
pă ultimele vești, se va 
cifra la circa 1200 de per
soane. Printre acestea se 
vor afla, bineînțeles, și re
prezentanții federațiilor de

specialitate ale țărilor cali
ficate în turneul final. Dar 
pînă atunci, cînd vom ști 
exact ce parteneri vor avea 
fotbaliștii români in grupa 
lor, vom efectua o trecere 
în revistă a tuturor prota
gonistelor marilor dispute 
fotbalistice ce se vor des
fășura la Ciudad de Mexi
co, la Toluca, Puebla, Gua
dalajara și Lepn.

Pcrmitcți-ne să vă rea
mintim pe cele 16 partici
pante la turneul final al 
ediției mexicane a C. M. de 
fotbal :

ANGLIA (campioană
mondială). BELGIA, BRA
ZILIA, BULGARIA. CEHO
SLOVACIA, R. F. a GER
MANIEI, ITALIA, MA
ROC. MEXIC. PERU, RO
MÂNIA, SALVADOR, SUE
DIA, UNIUNEA SOVIETI
CA, URUGUAY și ISRAEL.

Voleiul in așteptarea vacanței

Szocs și Popa Marcel (Politehnica) urmăresc disperați eforturile inutile ale coechipierului 
lor Păcurari' de a rezolva, in extremis, o situa ție (din mult prea multele in care s-au aflat) 
dificilă. (Fază din meciul Steaua — Politehnica Galati).

Foto : AUREL NEAGU
Turul campionatului divizio

nar A de volei se apropie de 
sfîrșit. Ieri, s-au desfășurat 
partidele etapei a X-a la mas
culin. și a IX-a la feminin. 
Meciurile au fost viu disputa
te, iar rezultatele cele sconta
te. Ca surpriză notăm doar 
victoria, destul de ușoară, a 
echipei Unirea tricolor Brăila 
în fața. Rapidului (să fi fost 
evoluția din etapa precedentă 
doar un simplu foc de paie ?). 
In rest, rezultatele înregistrate 
nu au modificat situația în 
clasament a primelor echipe, 
ierarhia păstrîndu-se neschim
bată.

Derbyul etapei a X-a a di
viziei A masculin s-a consu
mat, ieri, în sala Floreasca, 
în prezența a numeroși spec
tatori veniți să asiste la par
tida dintre Steaua și Politeh
nica Galați, învinsa și învin- 
gătoarea din derbyurile eta
pei precedente.

Firesc, ne așteptaim la o 
confruntare la cel mai înalt

nivel, în care prima echipă, 
animată de dorința reabilită
rii, să facă dovadă că com
portarea slabă din meciul cu 
Rapid n-a fost decît un ac
cident, iar cea de a doua să 
reediteze jocul bun prestat 
atît în meciul cu reprezen
tanții Giuleștiului, cît și în 
cel cu Dinamo, în care au 
obținut victorii destul de fa
cile. Repet, ne așteptam la 
un joc de nivel superior, dar 
în final, am părăsit salâ cu 
insatisfacția unei dc.ințe ne
împlinite, pentru că jocul, în 
ansamblu, a oferit puține faze 
de volei curat. Și aceasta, în 
primul rînd, datorită evolu
ției slabe a studenților gălă- 
țeni, care n-au arătat mai 
nimic din ceea ce, în alte 
ocazii, dă strălucire jocului 
lor. Ei au fost măcinați de 
atacurile necruțătoare ale ad
versarilor, pe care, în cele 
mai multe cazuri, n-aveau

nici timp să le contracareze. 
Combinațiile subtile la fileu, 
pasele puse (uneori milime
tric) de Stamate au oferit 
mingi ideale de atac lui Po- 
roșnicu sau Bartha, care au 
punctat decisiv. Apărarea la 
fileu a funcționat bine, 
făcînd ineficiente — de cele 
mai multe ori — loviturile de 
atac ale lui Udișteanu, Szocs, 
Păduraru, Mânu. Steaua s-a 
prezentat de data aceasta cu 
o garnitură animată de do
rința de victorie, cu o mai 
mare putere de luptă și cu 
rezistență fizică. Studenții au 
jucat dezlînat, neconstituind 
în nici un moment un peri
col real pentru steliști (nici 
chiar cînd au egalat situația 
la seturi). Preluarea deosebit

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. a 2 a)
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ELENA CEAMPELEAPETRE MIHAIUC
— ♦- —---» • x-

ECHIPA ROMÂNIEI 
A CÎSTICĂT ÎNIÎLNIREA 

CU fORMAIIl CtHOSLOA ACIEI
Festivalul gimnasticii găzduit de 

Timișoara s?a_ încheiat cu întâlnirea 
internațională* dintre selecționatele 
de juniori ale României și Ceho
slovaciei. Aproape 1000 de- specta
tori. care au luat loc in tribunele 
cochetei săli Olimpia; au apreciat 
siguranța in execuție a reprezentan
ților noștri, elementul’ determinant 
al victoriei. Rezultate : soi — 1. 
Radu Branea (R) 9,55, 2. Nicolae 
Oprescu (R) 9.50. 3. Daniel Svaby 
(C) 9,30, cal — 1. Dan Grecu (R) 
9.40, 2. Radu Branea (R) 9,10, 3. 
Gheorghe Iușan (R) 8,55 ; inele —
1. Dan Grecu (R) 9.60, 2. Nicolae 
Oprescu (R) 9.50, 3. Zdenek Rujicka 
(C) 9.30 ; sărituri — 1. Radu Bra
nea (R) 9.40, 2—L Daniel Svaby, 
Liciu Mazilu și Nicolae Oprescu — 
toți 9.35 : paralele — 1. Dan Grecu 
9,55, 2. Radu Branea 9.35, 3. Zde
nek Rujicka 9.30, Bară: 1. Nicolae 
Oprescu (R) 9.55. 2. Dan Grecu (R) 
9,50, 3. Zdenek Rujicka (C) 9,35.

Individual compus: 1. Dan Grecu 
(România) 56.40, 2. Radu Branea 
(România) 55.00. 3. Zdenek Rujicka 
(Cehoslovacia) 54,95.

Rezultat final : 1. România 274,65.
2. Cehoslovacia 268,95.

P. ARCAN, coresp. principal

ANCA GEORGESCU 

1:22,3 LA 100 m BRAS

Intr-un concurs de înot desfășu
rat în Capitală, tânăra Anca Geor
gescu (14 ani) a parcurs distanța de 
1G0 m bras in 1:22,3 (rec. personal). 
Alte rezultatei A. Horvat 1:15,7 la 
100 m spate, cea mai bună per
formanță pentru copii de categ. B ; 
L. Copcealău 67,3 la 100 m delfin.
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S-au încheiat finalele de judo

GH. BOȘCU (STRAJA BUCUREȘTI) -
CAMPION ABSOLUT

TIMIȘOARA, 14 
(prin telefon, de la 
trimisul nostru). — 
Ora târzie la care 
s-au încheiat sîm- 
bătă seara finalele 
campionatelor repu
blicane individuale 
de judo, nu ne-a 
permis decît con
semnarea câștigători
lor, lăsîndu-ne pen
tru astăzi obligația 
transmiterii unor a- 
mănunte.

Dar. înainte de a 
ne achita de această 
obligație, să relatăm, 
pe scurt, citeva aspec
te din ziua a doua, 
cînd a fost desem
nat campionul abso
lut la toate catego
riile, titlul revenind 
„greului" GHEOR
GHE BOȘCU (Straja 
București).

Din cei 16 judoka, 
aflați în cursa pen
tru mult râvnitul ti
tlu, s-au prezentat 
doar 9 sportivi, fap
tul datorîndu-se atît 
accidentărilor din 
ziua precedentă, cit 
și unor subterfugii... 
subtil motivate. Cele 
mai valoroase parti
de din cadrul luptei 
pentru titlul absolut 
au fost susținute de : 
D. Lepădat — D. 
Kristoff (ambii Ra
pid Buc.), L Herman 
(I.E.F.S.) — Gh. Boș- 
cu (Straja), D. Kris
toff — V. Cosma

(Metalul Roman) și 
finala dintre Gh. 
Boșcu și V. Cosma, 
partidă care, a reedi
tat. sub toate aspec
tele. finala de la ca
tegoria greilor — a- 
ceeași sportivitate, a- 
celași procedeu teh
nic aplicat de învin-

GHEORGHE BOȘ- 
I CU, CAMPION LA 

—93 KG SI CAM
PION ABSOLUT 
AL ROMÂNIEI.
Născut Ia ÎS apri
lie 1948 in comuna 
Domnești — jude
țul Ilfov. Activea
ză tn cadrul aso
ciației Straja Bucu
rești, avtndu-l an
trenor pe Ghiță 
Lucian. Practică 
judo-ul de 14 luni 
(1). Prima sa per
formanță — locul 
1 la „Cupa muni
cipiului București", 
octombrie 1969.

gător (uchi-mata), a- 
celași învingător — 
Gheorghe Boșcu.

Privind finalele 
primei ediții trebuie 
specificat că întrece
rile au fost, în pri
mul rînd, o expresie 
a forței, tehnica fi
ind mult mai puțin 
prezentă. Faptul se 
datorește unui echi
libru valoric la fie-

Nuța MUȘCELEANU

(Continuare 
in pag. • 2-a)

PLOIEȘTIUL: DIN NOU LOCUL I 
ÎN „CUPA SPERANȚELOR44 LA SABIE

Participare selectă, asalturi de 
ridicată valoare tehnică și unele 
surprize, iată cîteva dintre carac
teristicile actualei ediții a fina
lei „Cupei speranțelor- la scri
mă. Asupra fiecăreia dintre ele 
ne propunem să revenim. Deo
camdată vom consemna numai 
rezultatele tehnice...

La foretă băieți, prima surprl 
ză : pe locul I. echipa orașului 
Oradea (Ruff. Cioară. Hetz). cu 
5 victorii. 6—9 cu Iași. 7—2 cu 
București A șl Timișoara și 8—1 
cu București B și Ploiești. Pe lo
cul 2. București A cu 4 v, iar pe 
locul 3 Timișoara cu 3 V.

In clasamentul individual Hetz 
(Oradea) a ocupat locul I cu 
15 v, urmat de Ursovici (Bucu
rești A) cu 14 v șl Henter (Ti
mișoara) cu 12 v.

Luptă mare la spadă, între tră
gătorii din echipa București A 
și Craiova. Pînă la urmă, ambele 
echipe au înregistrat cite 4 vic
torii. fiind departajate doar de 
numărul de asalturi ciștigate 
(32—29). Clasament : 1. București 
A (Stanciu, Călina. Balaban) 4 v: 
5—3 cu Craiova. 8—1 cu Bucu

rești B. Cărei și Cluj și 3—6 cu 
Galați 1 : 2. Craiova 4 v., 3 ; Cluj 
3 v. Clasament individual : 1.
Stanciu (Buc. A) 11 v.. 2. Călina 
(Buc. A) 11 v.. 3. Cărămidă (Cv.) 
10 v.

La floretă fete, echipa orașului 
Satu Mare, neînvinsă, a ocupa- 
primul loc : 5—4 cu București A 
și București B. 6—3 cu Constan
ța. 7—2 cu Oradea și 9—0 cu Ga
lati. Clasament : L Satu Mare 
(Lenghel. Pallai. Lutchi) 5 v.. 1 
București A 3 v.. 3. București b 
3 v. Clasament individual: 1. Eva 
Langhel (S. M.) 13 v., 2. Eva
Pallai (S. M.) 13 v„ 3. Viorica 
Draga (Buc. A) 13 v.

Iată și clasamentul 3a sabie :
1. Ploiești 4 v (5—4 Buc. A. 7—2 
Buc. B și Cluj și 8—1 Oradea).
2. Brașov 4 v.. 3. Cluj 3 v. Cla
sament individual : 1. Crăitaru
(PI.) 12 v.. 2. Bănică. (PI.) 11 ‘v„
3. Busch (Oradea) 10 * V. De no 
tat că sabreril ploieșteni au ciști
gat pentru a l a oară compeii(i-..

Tiberiu STAAAA
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RĂSPLATĂ i 
CARE OBLIGĂ... I 
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E xistă în sport — ca oriunde* 
în viață, în compartimentele 
ei cele mai diverse — un 
lung și invizibil șir de trep
te evolutive, pe care unii, 
aleșii, le consumă pînă la

capăt la braț cu gloria și izbînda și 
pe care alții, nefericitii, mai neajufo- 
rați față de practică sau, în nu pu
ține și triste cazuri, fată de ei înșiși, 
nu le mai parcurg, din mai mult sau 
mai puțin omenești motive...

Cochetînd cu o maximă, uzitată pînă 
aproape de tocire, toată povestea a- 
ceasta e ceea ce rie place să cuprin
dem, emfatici și senlențioși, în cuvin
tele „istoria e rea cu cei învinși I*

Pe cei care escaladează, însă, a- 
mintitele trepte îi așteaptă, într-un loc 
sau altul al acestei evoluții, mai de
vreme sau mai tîrziu, o dreaptă răs
plată, umană pentru ceea ce incumbă 
succesele, o retribuție îndeobște mo
rală, simbol al unanimei prețuiri.

Este momentul acela al răsplatei, 
un moment de aleasă satisfacție pen
tru cel ce constată că eforturile de
puse — pe gazon sau planșă, pe 
parchetul ca de clorofilă al sălii sau 
în apa tulburată a piscinei — au că
pătat o certă materializare, recunos
cută și stimată deopotrivă.

Aici, undeva, în scara aceasta a 
meritatei răsplate sportive — nici 
prea la poalele ei, unde trăirile n-ar 
cunoaște, poate, intensitate de simbol, 
dar nici prea sus, acolo unde pentru 
a cuceri un spațiu trebuie să I 
urmă o îndelungctă muncă, rep, 
— se află și titlul de „maestru al , 
tului", nobilă distincție care de cîteva 
zile, puține, ornează piepturile cîtorva 
dintre componenții naționalei de fot
bal, aleși deopotrivă dintre cei ralen- 
tați și harnici, cît și dintre cei mai 
tineri...

Dinu, Dumitrache, Radu Nunweiller, 
Dobrin și alți cîțiva au primit — la 
capătul încununatei de lauri „campanii 
mexicane" — citata distincție, și mo- 
mentuj acela festiv, în care felicitările 
cele mai sincere au fost aliate cu ură
rile incandescente de succes, a consti
tuit, indiscutabil, un frumos moment, 
de zîmbete, pentru însuși fotbalul ro
mânesc al anului ajuns în aceste zile 
aproape de capăt... Știm, răsplata — 
adresată jucătorilor care au readus, 
după o absență de peste trei decenii, 
steagul tricolor pe catargul campiona
telor mondiale — este profund meri
tată, și ea marchează, dincolo de no
minalizarea celor distinși, o reală pre
țuire a tinerei generații a balonului 
rotund, ai cărei reprezentanți, aflați 
îndeobște la vîrsta ultimelor condori 
juvenile, sînt așezați de mult în inima 
suporterilor lor.

Orice răsplată, însă, survenită pe 
dificilul traiect al evoluției, obligă îna
inte de toate la perseverență, la iz- 
bînzi multiplicate, la depășirea stadiu
lui salutat cu aplauze, în sfîrșit, la în- 
zecirea eforturilor...

Tn această virtute, așteptăm încreză
tori — și sperăm că nu totul va ră- 
mîne de domeniul iluziei pristăvite în 
vînt — ca Dobrin, Dinu și compania 
să demonstreze acolo jos în dreptun
ghiul cu minuni care este gazonul, că 
au înțeles ei înșiși, primii, că răsplata 
primită la anii atît de frumoși ai tine
reții, trebuie să-i cheme spre urcușuri 
mai pieptișe, spre eforluri mai mari 
și nu — eternă primejdie a vîrstei — 
spre infatuare și indiferență.

Titlul primit zilele ccestea nu rerire- 
zintă numai o treaptă dintr-un drum 
care țîșnește spre înalt. El reprezintă, 
odată cu bucuria explozivă a momen
tului, acea înțelepciune a răsplatei, 
despre care vrem să credem că 
obligă...

Ovidiu iOANIȚOAIA

> lași în 
repetată, 
_ spor-

evoluției, oblige îna-
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Citera clipe de studiu în meciul de sabie Ploiești — București B.
Elevii prof. Gh. Matei vor cîștiga cu 7—2, apropiindu-se și mat 
mult de locul 1.2 , Foto : N. AUREL
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P
uțina localități din țară 
dispun de asemenea con
diții pentru practicarea 
sporturilor de lamă 

așezările de pe Valea Jiului, 
sate în defileul Jiului, care 
parte două dintre cele mai 
moașe masive muntoase din

ca 
Pla- 
des- 
fru- 

_ _____ _____ _ __________ țară 
(Paring și Godeanu), localitățile 
miniere din zona municipiului 
Petroșani (Vulcan, Lupeni, Petri- 
îa, Uricanl, Aninoasa, Paroșeni). 
cu o populație în marea majorita

re formată din tineret, ar putea 
deveni a doua &putere“ în țara, 
după Brașov și stațiunile mon
tane de pe Valea Prahovei, în 
ceea ce privește sporturile de 
iarnă. Dar, pînă în momentul 
de față nu ne amintim să fi 
întîlnit un reprezentant al Văii 
Jiului pe lista Analiștilor la 
campionatele naționale de schi, 
patinaj, ca să nu mai vorbim de 
hochei pe gheață. Condiții na
turae excelente, un tineret dor
nic de a-și petrece zilnic cîteva 
ore pe pîrtllle de schi sau pe 
luciul gheții și, totuși, sporturile 
de iarnă sînt o adevărată „ce
nușăreasă** în zona municipiului 
Petroșani, Care să fie cauzele ? 
In dorința de a dezlega această 
adevărată enigmă, am poposit 
pentru cîteva zile la Petroșani.

La C.M.E.F.S, Petroșani, tova
rășul președinte Dore] Vladislav, 
numit de foarte puțin timp în 
funcție, e frămîntat și el de a- 
ceastă problemă. în scurta pe
rioadă de cînd se află la con
ducerea activității sportive din 
Valea Jiului a căutat să se do
cumenteze asupra situației exis
tente șl posibilităților de relan
sare a sporturilor de iarnă. Pen
tru aceasta, o comisie formată 
din 5 persoane s-a deplasat în 
localitățile municipiului Petro
șani pentru a studia chestiunea 
Ia fața locului. Concluziile nu 
sînt de loc îmbucurătoare : baza 
materială necesară desfășurării 
activității sportive tn perioada 
de iarnă este cu totul insuficien
tă și nu poate garanta creșterea 

în sezonul care 
activități spor- 
de iarnă se vor 
Ia Minerul Lu- 
Vulcan (asociații 

cu 
cînd în

acestei activități 
bate la ușă. Ce 
tive in perioada 
putea desfășura 
peni și Minerul _____ ___
sportive de pe lingă unltătl 
peste 3 000 de salariațf) -i__ ___
magaziile de echipament se gă
sesc doar 9 perechi de schiuri, 
cîteva hanorace, 8 perechi do 
bocanci de .schi (la Minerul Lu- 
peni) șl 3 perechi de schiuri, 3 
hanorace șt 3 perechi de bo
canci (Ia Minerul Vulcan) și a- 
cestea toate uzate 7 Și, prin

comparație, situația acestor doua 
asociații Sportive este, totuși, 
bună, fiindcă ia E.M. Petrila, 
Preparatorul Petrila, Viscoza Lu
peni, E.M. Lonea, E.M. Uricani 
nu există nici un fel de echi
pament și material spottiv nece
sar sporturilor de iarnă !!

Deci, vorba lui Caragiale, ac
tivitatea sportivă de masă în pe
rioada de iarnă în Valea Jiului 
este sublimă, dar lipsește cu 
desâvîrșire...

Din păcate, nici activitatea spor
tivă de performanță nu se pre- 
?intă altfel. Asociațiile sportive 
cu asemenea secții (Șc. sp. Pe
troșani, Energia Paroșeni. Pa- 
rîngul Petroșani, Minerul Lupeni) 
nu dispun de materiale sportive 
corespunzătoare. S-ar putea crede 
că cel puțin la Institutul de mine 
din Petroșani situația ar fi alta. 
Cum ne spunea, însă, președintele 
C.M.E.F.S. Petroșani, numărul 
studenților care practică schiul

tive, Jar la contractări nu sînt 
trimiși oameni competenți care 
să cunoască necesitățile Văii 
Jiului". Pin această cauză, unele 
asociații sportive din Valea Jiu
lui au fost nevoite să se apro
vizioneze de Ia București, Bra
șov sau Timișoara. Transportul, 
foarte costisitor, de unde credeți 
eâ a fost acoperit 7 Din fondul 
necesar... procurării echipamen
tului și materialelor sportive ! 
Cu alte cuvinte, și-au furat sin
guri căciula.

Tot din raportul comisiei amin
tite am aflat că in prezent doar 
Șc. sportivă Lupeni și Minerul 
Lupeni se preocupă de amenaja
rea unor pîrtii de schi pe dealul 
Rakoczi și la Straja. Condițiile ------- ..   unor 

Paring, 
Lonea,

naturale permit crearea 
pîrtii foarte bune la 
Straja, Petrila, Vulcan, 
dar ele nu sînt exploatate. O altă 
cauză a nefolosirii acestor con
diții naturale excelente o consti-

1970 va fi
sporturilor de iarnă in Valea Jiului ?

tuie lipsa unor schi-lifturi.
In ceea ce privește hocheiul 

pe gheață, în Valea Jiului există 
în prezent, o singură echipă, 
Preparatorul Lupeni. E drept, din 
acest an au mal luat ființă o 
secție de hochei la Minerul Lu
peni, dar sînt condiții pentru 
practicarea acestui sport și la 
Institutul de mine Petroșani. E.M. 
Petrila și Jiul Petroșani. Pentru 
aceasta, e nevoie doar de pasiu
ne, puțină bunăvoință și renun
țarea la comoditate.

Dacă aceasta este situația în 
momentul de față la Petroșani 
(și după cum se poate vedea e 
destul de tristă), nu mai puțin 
adevărat, este că forurile locale 
sînt hotârîte să schimbe total 
fața lucrurilor. încă de luna tre
cută a fost formată o comisie 
alcătuită din 12 reprezentanți ai 
tuturor organizațiilor și instituții
lor locale, care se va îngriji 
de activitatea sportivă din perioa
da de iarnă. Deocamdată s-a e- 
laborat doar planul de acțiune. 
Este un plan complet, care nu 
a omis aproape nimic din ceea 
ce se pqate realiza în Valea Jki- 
lul. Se prevede amenajarea a 10 
patinoare (Lupeni — 3, Vulcan, 
Petroșani, Petrila — cite 2 și A- 
ninoasa — 1), dintre care trei 
prevăzute cu instalații de noc-

e-

nu trece de 20 ! Aici, întreaga 
catedră de educație fizică se o- 
cupă numai de sporturile de per
formantă și, bineînțeles, schiul 
și patinajul nu pot intra tn 
rîndurile acestora. Mal mult,
xistâ la Institutul de mine din 
Petroșani un absolvent al I.E.F.S.- 
ulul cu specialitatea schi, dar 
el s-a... reprofilat de mult. A- 
cum este antrenor de... hand
bal.

In ceea ce privește liceele, 
școlile profesionale și generale, 
aceeași situație : lipsesc baza ma
terială șl preocuparea din par
tea profesorilor de... educație fi
zică.

o vizită la magazinul de ar
ticole sportive din Petroșani ne-a 
convins că. chiar dacă vrei să 
practici schiul sau patinajul în' 
Valea Jiului, trebuie să te de
plasezi la Brașov sau Timișoara 
pentru a-țl cumpăra echipamen
tul sportiv necesar. Oare cum se 
poate explica faptul că, acum, in 
plină iarnă. In acest magazin 
nu se găsesc decît 30 de perechi 
d- schiuri pentru adulți și 11 
P''iUru copil, 36 de săniuțe și 6 

Expll- 
comi- 
sus :

p.i-echl de patine fixe 7 
cația o găsim în raportul 
slei menționate maî ____
„I.C.R.T.L nu are un merceolog 
specializat pentru articole spor-

turnă, și a peste 15 pirtii de schi. 
De asemenea, pe lingă 
școală se vor amenaja 
noare care vor fi folosite 
tru efectuarea orelor de 
cație fizică în perioada de iar
nă. Pentru asigurarea unei vii
toare baze de masă a sporturilor 
de iarnă, vor lua ființă, începind 
din acest an, și 4 centre de ini
țiere pentru patinaj (Petroșani, 
Petrila, Lupeni, Vulcan) șl două 
pentru schi (Petroșani, Lupeni). 
Tot ca o „premieră" în Valea 
Jiului, putem menționa înființa
rea centrelor de Închiriere a 

materialelor, sportive, care vor 
funcționa pe lingă patinoarele 
Jiul Petroșani, Jiul Petrila, Mi
nerul Vulcan și Preparatorul Lu
peni. Schiuri și săniuțe se vor 
putea închiria la cabanele Cîm- 
pul lui Neag, Vulcan și Rusu, 
precum și la cooperativele meș
teșugărești din orașele de pe Va
lea Jiului.

Nici programul competițional 
nu a fost neglijat. Astfel, între 
15 decembrie 1969 și 8 februarie 
1970 se va desfășura sub egida 
Comitetului municipal U.T.C. Pe
troșani. Inspectoratului școlar șl 
C.M.E.F.S. Petroșani „Olimpiada 
de iarnă** a elevilor, la patinaj, 
schi și săniuțe. Casa pionierului 
și Inspectoratul școlar organizea
ză între 1 decembrie 1969 și 1 
februarie 1970 concursul „Săniuța 
zburătoare**, iar în vacanța de 
iarnă, la fiecare școală va func
ționa un \ ___
directă a profesorului de educa
ție fizică, 
avea loc ___ ______
piadei albe** a Văii Jiului, 
care vor participa toți 
rii, studenții și elevii 
municipiului Petroșani. 
1970 mai sînt prevăzute 
și două mari concursuri 
masă dotate cu „Cupa 
și „Cupa 8 Martie**, oferite 
Comitetul sindical municipal Pe
troșani. De asemenea, în această 
perioadă nu vor lipsi concursuri
le de orientare turistică pe schi 
uri, cele de popice, șah și te
nis de masă.

După cum se poate observa* 
planul de activitate pentru noul 
sezon este, intr-adevăr, foarte 
bine întocmit. Rămîne de văzut 
felul în care va fi tradus în vla- 
țft. în ce ne privește, promitem 
că vom reveni la numărătoarea... 
bobocilor, care, de data asta, 
se va face, contrar proverbului, 
la primăvară.

flecare 
păți

și pen- 
edu-

ECHIPELE BUCUREȘTENE
ÎNVINSE PE TOATA LINIA!

FEMININ

club sub conducerea

în luna decembrie va 
prima ediție a „Ollm- ------ la 

munci to« 
din raza 

Pentru 
în plan 

d? 
Unirii* 
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Dan VLAD

Voința Tg. Mureș — Voința 
București 2386—2374 p.d. Der- 
byul campionatului feminin 
a avut o desfășurare palpi
tantă, scorul fiind favorabil 
cînd unei echipe, cînd alteia. 
După perechea a IV-a con
duceau bucureștencele cu 
1166—1165, dar schimbul ur
mător al mureșencelor, ju
nioara Ana Albert a învins-o 
pe Maria Armeanu cu 21 de 
puncte, și astfel avantajul a 
trecut definitiv de partea 
gazdelor. Cele mai precise 
jucătoare au fost Albert 436 
p.d., Szasz 398 p.d. de la Tg. 
Mureș, respectiv, Armeanu 
415 p.d. și Moldoveanu 405 
p.d. — cu 0 bile în gol.

I. Păuș, coresp. principal 
Gloria București — Petro

lul Ploiești 2299—2334 p.d. 
Două echipe în serie : ploieș- 
tencele se află la a cincea 
victorie, iar bucureștencele la 
a opta înfrîngere consecuti
vă. In timp ce elevele in
structorului voluntar A. Sed- 
lacek 
etapă 
mația 
tean, 
ieși din impas. Și la această 
reuniune oaspetele jucau, de 
parca ele s-ar fi antrenat pe 
arena Gloria, și nu gazdele. 
Punctul forte al învingătoa
relor a fost Florica Negoiță 
— 412 p.d. De la gazde s-a 
remarcat doar Ana Marcu — 
428 p.d. (Tr. I.)

U. T. Arad — C.S.M. Re
șița 2336—2337 p.d. Reșițen- 
cele au Învins, cum rar se 
întîmplă la popice, la o di-

se prezintă de la o 
la alta mai bine, for- 
antrenorului bucureș- 

C. Neguțoiu nu poate

de un singur „băt“. 
echipe au obținut re- 
valoroase : Antal — 
Babuțiu — 416, de 

respectiv, Stanca

ferență 
Ambele 
zultate 
430, V. 
la U.T.A..
— 423 și Rus 416. (Gh. Ni- 
colăiță, coresp.)

Voința Cluj — Rapid Bucu
rești 2433—2203 p.d. Meci la 
discreția gazdelor care au 
avut în Rozalia Stefucz (427 
p.ți.) cea mal precisă jucă
toare. (A. Palade-Ursu, co
resp.).

Hidromecanica Brașov — 
Metrom Brașov 2519—2379 
p.d. Derbyul local s-a în
cheiat, după o serie de me
ciuri interesante, cu victoria 
Hidromecanicii, echipă cu 
mai multă experiență de joc. 
S-au evidențiat Use Schmidt
— 448. Alexandra Zavera — 
444 (H.), Elena Clim — 432 
și Livia Răstăman — 412 
(M.). (C. Gruia, coresp. prin
cipal).

MASCULIN

Constructorui București — 
Rafinăria Teleajen 5079—5235 
p. d. Oaspeții au luat condu
cerea după primul schimb și 
n-au mai cedat-o pînă la sfîr- 
șitul partidei. Constructorul, 
avînd pe I. Dumitru și C. 
Constantinescu in formă slabă 
(818 (4, respectiv 779 pd) n-a

putut emite pretenții în fața 
echipei Rafinăria, care s-a 
prezentat cu o formație foarte 
omogenă. Excepțional s-a 
comportat Gh. Silvestru, per
formerul reuniunii cu 953 pd 
(616 la „pline", 337 la „izo
late" și cu numai 3 bile în 
goi). S-au mai remarcat M. 
Silvestru și Gh. Zaiuer, ambii 
cu cite 886 p.d. De la învinși 
ne-a plăcut doar C. Rudăti, 
veteranul echipei, notat pe 
foile de arbitraj cu 901 p.d. 
(T. R).

Voința București — Voința 
Tg. Mureș 4947—5219 p.d. 
Bucureștenii, avînd în Voicu 
și Andrei pe cei mai 
jucători, au pierdut fără 
de apel. Mureșenii, cu 
tori de aceeași valoare 
dia peste 853 p.d.) au 
gat cu ușurință. Soos — 882, 
Seres — 856 (Tg. M), Lecu- 
lescu — 861, Marinescu — 
841 p.d. (O. Gutu-coresp.).

C.S.M. Reșița — Rapid 
București 5258—5182 p.d. Par
tidă pasionantă, cu rezultate 
individuale foarte bune. Cei 
mai preciși : Tismănaru 959 
p.d. (!) de la reșițeni, respec
tiv, Măntoiu 900 p.d. (I. Iancu- 
coresp.).

Olimpia Reșița — C.F.R. 
Timișoara 5060—4797 p.d.

Gaz metan Mediaș — Pe
trolul Ploiești 5047—5129 p.d.

slabi 
drept 
jucă-
(me- 
cîști-

r-

(Urmare din pag. 1)

Rapid condusă 38 de minute
Oradea!

duelul 
a titlu- 
rezul-

87—73

de CrisulJ>
A IX-a etapă 

a diviziei A la 
baschet masculin 
nu a adus mo
dificări decît spre 
mijlocul clasa

mentului. In schimb, a VIII-a 
etapă a fetelor a clarificat 
primul loc la încheierea tu
rului : Politehnica a învins 
pe I.E.F.S. și a rămas singu
ra neînvinsă, urmînd ca în 
retur să-și continue 
cu actuala deținătoare 
lui, Rapid. Dar, iată 
tateie :

MASCULIN
Steaua — I.E.F.S.

(47—37). Partida a început 
într-un ritm alert (menținut 
pînă în finalul întrecerii), 
datorită în special studenți
lor. Steliștii au răspuns 
prompt și, împreună cu par
tenerii lOr de joc, au oferit 
un nftecF spectaculos, presă
rat cu contraatacuri, arun
cări de la semidistanță, dar 
și cu multe obstrucții. Se 
poate spune că eliminarea 
lui Podvarcu (min. 31 — 5 
greșeli personale) a fost de
cisivă, deoarece din acest 
moment Steaua s-a distanțat 
și a cîștigat clar. Un aport 
deosebit la realizarea succe
sului l-a adus Nosievici (cel 
mai bun de pe teren). Au 
înscris: Nosievici 33, Gheor- 
ghe 16, Tarău 14, Dimancea 
10, Molin 6, Czmor 4, Popa 
4 pentru Steaua, respectiv, 
Roman 24, Ionescu 13, Pod
varcu 10, Dumitru 10. Pîrșu 
8, Bartha 6 și 
arbitrat bine 
C. Negulescu. 
coresp.)

Politehnica 
Politehnica 
(32—36). După o primă re
priză foarte echilibrată, gă
lățenii au dominat la înce
putul cele! de-a doua, obți- 
nînd la un moment dat un 
avans de 10 puncte (min. 
25 : 46—36). Bucureștenii și-au 
organizat, însă, în continuare 
mai bine jocul, au egalat în 
min. 31 (48—48), iar în ul
timele 5 minute, avînd în 
Georgescu un excelent rea
lizator și recuperator, au cu
cerit victoria. Au marcat : 
Dudescu 12, Stanică 2, Rusu 
8. Anastasiu 6, Georgescu 31, 
Popa 10. Troacă 6 pentru în
vingători. respectiv, Samson 
10. Ghenț 6, Ganea 6, De- 
breezi 1, Martlnescu 11, Mo- 
raru 18, Baltag 8, Răileanu 6. 
(A. Berger, coresp.)

Universitatea Cluj — Co
merțul Tg. Mureș 77—66 
(35—29). A fost o dispută de 
slab nivel tehnic și specta
cular. Studenții au părut

obosiți și au greșit mult în 
apărare. Aruncările de la 
semidistanță si pasele decisi
ve ale lui Riihring au deter
minat rezultatul favorabil 
Universității. Oaspeții s-au 
închis într-o zonă ermetică, 
iar cînd au avut ocazie au 
contraatacat periculos, avînd 
în Țedula un foarte bun rea
lizator. Principalii marca
tori : Riihrnig 28, Demian 16, 
Simon 12 pentru „U“, res
pectiv, Țedula 31, Matec 10. 
Au arbitrat bine Gh. Chira- 
leu și Gh. Dutka. (Mircea 
Radu, coresp)

Politehnica Brașov—I.C.H.F. 
83—73 (30—25). Studenții au 
învins după o partidă deo
sebit de atractivă și de ri
dicată valoare tehnică. Mai 
insistenți și mai calmi în 
momentele decisive, brașo
venii au realizat un succes

S-a evidențiat în- 
echipă Politehnica, 
mod deosebit Deaki, 
a 26 de puncte. Au 
foarte bine I. Știrbu

meritat, 
treaga 
dar în 
autorul 
arbitrat 
și A. Balaș. (C. Gruia, co- 
resp.)

Dinamo București — Uni
versitatea Timișoara — amî- 

®nat, deoarece dinamoviștii 
pînă duminică 

de la Bruxelles.
FEMININ

*nat, 
nu sosiseră 
dimineața

Oradea
62—66

. Rapid 
(40—33).

Moisin 2. Au
M. Rizea și

(P. Peână,

Bucurcsti — 
Galați 75—66

Crișul 
București 
Cele două formații au ofe
rit un meci viu 
Gazdele au condus 
38 de minute (min. 13: 
28—18, min. 27 : 52—40), dar 
oaspetele și-au impus în fi
nal plusul de experiență. 
Cele mai multe puncte : Ni
cola 21, Bițu 11, Suliman 8 
pentru Rapid, respectiv, Hor
vath 17, Vigh 13. (I. Boitoș, 
coresp.)

Mureșul Tg. Mureș — Uni
versitatea Cluj 71—52 (33—22). 
Un joc de slabă valoare teh
nică, presărat
Mureșencele au învins net o 
echipă lipsită de experien
ță. Cele mai multe puncte : 
Borbely 17. Tordai 13, Szabo 
12 de la Mureșul, respectiv, 
Muțiu 16. Wagner 10, Păcu- 
raru 10. (C. Albu, coresp.)

Voința Brașov — Con
structorul București 53—36 
(21—14). Localnicele, fără a 
străluci, au cîștigat după o 
întrecere în care au greșit 
mai puțin decît adversarele. 
Forma bună a Octaviei Si
mon (26 p) a contribuit di
rect la obținerea victoriei. Au 
arbitrat bine M. Aldea și G. 
Mahler. (T. Maniu, coresp.)

A.S.A. Cluj — Progresul 
București 74—64 (41—36).

disputat, 
timp de 

minute (min.

cu greșeli.

VOINJA BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE 
IN DEPBYUL DIVIZIEI B

Principalele candidate la 
promovarea In prima divizie 
feminină a țării, echipele bucu- 
reștene Voința și Arhitectura, 
neînvinse pînă tn această eta
pă a diviziei B, au oferit un 
meci extrem de disputat, dar 
presărat, din cauza nervozității 
excesive, cu multe greșeli de 
tehnică. Baschetbalistele de la 
Voința au reușit să se impu
nă în final, realizînd o victo-

rie pe deplin meritată. Scorul 
de 83—66 (36—35) a fost obți
nut de Rădulescu 24, . Spiridon 
21, Bujduveanu 20, Spînu 8. 
Fierlinger 6, Dumitrescu 4 
pentru Voința, respectiv Savu 
17, Cernadîrcă 11, Dumitrescu 
9, Giurgea 7, Dumitriu 6, Cioa
că 5, Reznicenco 6, Himler 2, 
Cîrtu 2, Lungulescu 1. Au ar
bitrat bine V. Bordeianu și V. 
Popescu. (P. PAVEL — co
resp.).

Anastasiu (Politehnica Buc.) ți-a depășit adversarii și se lansează spre coș. (Fază din meciul 
Politehnica București — Politehnica Galați).

de deficitară, ca și pasele de 
atac, in contradicție cu spe
cificul atacanților și necesită
țile jocului, au constituit prin
cipalele carențe. Evident, că 
pasele greșite au îngreuiat 
și misiunea atacanților, care 
au fost, totuși, lipsiți de 
vlagă. La acestea s-ar mai 
putea adăuga și numeroasele 
momente de neatenție care 
au dus la pierderea unor 
puncte prețioase. în setul I, 
stelistii, după ce iau avantaj 
(5—1, 6—3, 10—4, 11—6),
permit studenților să se apro
pie la două puncte datorită 
unor greșeli repetate ale lui 
Stamate și Poroșnicu. Dar 
numai atît. Erorile comise în 
continuare de gălățeni, faci
litează victoria finală a bucu- 
reștenilor. Tn următorul, echi
librul este consemnat in per
manență de tabela de marcaj 
(5—5, 6—6, 7—7, 8—8, 9—9). 
De aici, Politehnica reușește 
să se desprindă, datorită 
atacurilor lui Udișteanu, 
Mânu, și Popa Marcel, ega- 
lînd situația la seturi. Dar, 
odată cu începerea setului 
III, gălățenii reintră în „cer
cul greșelilor", 
final, 
teren 
chipă: 
pune 
11-2, 
relaxare permite Politehnicii 
să refacă din handicap, dar 
soarta partidei este pecetluită. 
Așadar : 3—1 (9, —10. 10, 8) 
pentru Steaua. Arbitrajul 
V. Arhire — A. Ionescu : ne
satisfăcător.

cedînd, în 
la 10. In setul IV, pe 
se află o singură e- 
Steaua, care se im- 

categoric (6—0, 8—1, 
14—3). Un moment de

I

Foto : N. DRAGOȘ Brăila — 
(m) 3—1
Cele două 
un specta-

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

federației" (pe care a cuceri
t-o pentru a doua oară conse
cutiv), ca și comportarea Feli- 
ciei Dornea la categoria mae
stre, care a ocupat locul 3' la 
individual compus și a cucerit 
titlul de campioană republi
cană la sărituri, în urma unei 
comportări remarcabile mai 
ales la exercițiile liber alese, 
subliniază o dată în plus mun
ca remarcabilă ce se desfă
șoară la acest club (antrenori 
soții Marir.a și Mircea Bibire). 
Modestia și pasiunea cu care 
lucrează acești profesori con-

stituie o garanție că in curînd 
noi nume băcăuane se vor a- 
firma în gimnastica noastră.

Multe alte aspecte ale aces
tor finale solicită a fi abor
date. Ar trebui reținute, de 
pildă, situația precară a eli
tei masculine, unde se con
tează, deocamdată, pe puține 
elemente certe, oboseala com
ponentelor echipei reprezen
tative feminine, numărul ma
re de maestre slab pregătite, 
la care doar curajul de a se 
fi prezentat într-un asemenea 
concurs trebuie apreciat, ca și 
buna organizare asigurată în
trecerii de gazdele timișorene.

PERSPECTIVE CERTE
Ca și la prima sa ediție, 

„Cupa federației" a reunit la 
categoriile inferioare de clasi
ficare numeroși gimnaști și 
gimnaste de real talent. Fap
tul care ne bucură cu deose 
hire este nivelul tehnic în 
creștere, evident la tot mai 
mulți concurenți. Publicul ti
mișorean, care începe să în
țeleagă tot mai bine această 
grea disciplină a noastră, a 
răsplătit cu aplauze la scenă 
deschisă execuții care, pe 
lingă greutate, ne-au îneîntat 
orin frumusețea lor artistică

Eleganța mișcărilor și grija 
pentru o ținută corectă, greu
tatea elementelor de mare 
tehnicitate și risc observate 
la gimnastele de categorie mi
că ne-au convins că pe viitor 
gimnastica noastră are rezerve 
de nădejde care, bine și a- 
tent pregătite, vor putea lupta

cu succes pentru prestigiul 
internațional

Aș dori să remarc pregăti
rea tehnică și spectaculozita
tea elementelor prezentate la 
paralele de micile băcăuance, 
progresul rapid pe care îl în
registrează Paula Ion, elevă a 
profesorului Munteanu, am
plitudinea, ținuta impecabilă 
și expresivitatea sibiencei 
Gertrude Karttman. O notă 
generală pentru aproape toa
te micile gimnaste o consti
tuie săritura — ceea ce ne 
arată că reprezentanții diferi
telor centre au prezentat să
rituri cu zboruri foarte bune.

La băieți, gimnaștii de la 
Clubul sportiv școlar Bucu
rești s-au impus la cat. I și 
a III-a, în timp ce gazdele, 
tinerii sportivi de la C.F.R. 
au cîștigat la categoriile 
II-a și a IV-a.

a

GH. BOȘCU (STRAJA BUCUREȘTI)-CAMPION ABSOLUT
Geta DUMITRESCU

antrenoare

(Urmare din pag. I)
care categorie, echilibru care 
nu putea fi înclinat decît prin 
forță, element pe care nu s-au 
putut bizui însă decît puțini 
sportivi, ca Gh. Boșcu, I. 
Kaupert, V. Cosma și, pînă 
la accidentările lor, I. Her
man și S. Arjoca. La aceasta 
a contribuit și durata mare a 
partidelor, majoritatea consu- 
mînd întregul timp de luptă 
(10 min.), iar unele solicitind 
chiar prelungiri t finalele E. 
Georgescu (I.O.R.
Șt. Vodă (I.E.F.S.), 1. Kaupert 
(Vagonul Arad) — A. Barbu 
(Geamuri Mediaș), 1. Hetman 
— G. Marchiș (Poli. Tim.)

Raportînd rezultatele la lo
turile care au participat la fi
nale, constatăm că succesul 
cel mai mare l-a înregistrat 
Metalul Roman: 2 final iști și 
3 medalii — două prin V. 
Cosma și una prin Gh. Ato- 
mulesei. Cea mai săracă 
coltă" 
locuri 
cepția 
cu ne.

Primii clasați i cat. 56 kg: 
l.O. COJOCARU (Politehni
ca Buc.), 2. L. Ghiță (I.E.F.S.), 
3. Gh. Atomulesei (Metalul 
Roman) și C. Mihalcea (Vago
nul Arad), cat. 63 kg : 1. E. 
GEORGESCU (I.O.R. Buc.). 2. 
Șt. Vodă (I.E.F.S.), 3. V. Cîr-

„re-
— Rapid București : 3 
III. Arbitrajele, cu ex- 
finalelor, au avut la-

Buc.)

ciumaru (Electroputere Craio
va) și A. Filip (Geamuri Me
diaș), cat. 70 kg: 1. N. EZE- 
CHIL (Poli. Timiș.). 2. N. Sir- 
bu (Universitatea Craiova), 3. 
B. Tătărăscu (I.E.F.S.) și Z. 
Macridin (Poli. Timiș.), cat. 
80 kg: 1. I. KAUPERT (Vago
nul), 2. A. Barbu (Geamuri), 
3. V. Cartian (Agronomia 
Buc.) și S. Stănescu (I.O.R.), 
cat. 93 kg: 1. I. HERMAN, 
(I.E.F.S.), 2. S. Morariu (Poli. 
Timiș.), 3. D. Kristoff (Rapid 
Buc.) și V. Tosun (Rapid 
Buc.), cat. 4-93 kg: 1. GH. 
BOȘCU (Straja Buc.), 2. V. 
Cosma (Metalul Roman), 3. 
D. Lepădat (Rapid) și S. Ar- 
5 oca (Agronomia Buc,).

Deși pe progra
mul finalei 
pei Olimpia" 
gurau cîțiva 
xeri valoroși, 
uniunea a 1

,Cu- 
fi- 

bo- 
re- 

fost 
modestă, doar cîteva rr*eciuri 
întrunind sufragiile publicu
lui.

La categoria pană, campio
nul național de juniori, Ion 
Adam (Progresul), la fel ca șl 
în reuniunile precedente, 
oferit un frumos 
Dominat 
versarul 
(Steaua), 
lovitura 
șind, a pierdut la puncte. Un 
alt campion „de juniori" care 
a evoluat în finală, Cornel

a 
spectacol, 

pe plan tehnic, ad- 
său Const. Șerban 
a căutat tot timpul 

decisivă, dar nereu-

Dar, despre acestea, mai pe 
larg cu alt prilej.

în urma adiționării puncte
lor acordate pentru locurile 
ocupate în concurs, clasamen
tul în „Cupa Federației* este 
următorul: feminin — Di
namo Bacău 54 p., Petrolul 
Ploiești 37 p., Clubul sp. șco
lar și Dinamo București cite 
17 p.; masculin — C.F.R. Timi
șoara 39 p.. Steaua 38 p.. Clu
bul sp. școlar 35 p.

Rezultate tehnice : individual 
compus masculin — Petre 
haiue (Steaua) 112.55. 1
Gheorghiu (Steaua) 18S.13.
Coșariu (Politehnica 
107,45,------------------ ~
105.35, 
194,05.
103,15; ____ ,______ .__ . ,
dual compus — Constantin 
trescu _ _ — - . _____
Branea (C.S.M. Cluj) 53.50. Adrian 
Stoica (Clubul sp. șc.) 52,60; cam
pionii pe aparate: FEMININ, să
rituri — Felicia Dornea 19,073 ; 
paralele — Olga Ștefan (Dinamo 
Buc.) 19,075; birnă — Elena Ceam- 
pelea (Petrolul PloieșU) 18,375; 
sol — Ceampelea 19,150; MASCU
LIN : Petre Mlhaiuc a cîștigat la: 
sol (18,850), inele (18,725), sărituri 
(13,650), paralele (18,750), bară 
(18,750); la cal cu minere primul 
s-a clasat Mircea Gheorghiu cu 
18,325.

Unirea Tricolor 
Rapid București 
(15, 4. — 11, 13)! 
formații au oferit 
col de bună calitate. Evo
luția scorului a fost strînsă 
(cu excepția setului 2), fie
care echipă avînd, pe rînd, 
avantaj. Jucătorii gazdă au 
fost superiori la blocaj (care 
l-a anihilat complet pe Cos- 
tinescu) și în linia a Il-a. 
Au condus excelent C. Pita- 
ru și N. Rotaru, din Sibiu. 
(N. Costin, coresp. principal).

Petrolul Ploiești — Dinamo 
București (m) 0—3 (—6, 
—9). Fără 
bucureștenii au reușit, 
sele din
Foarte slab arbitrajul preș- ( 
tat de Dumitriu Vasile (Ba
cău), secondat de N. Geor
gescu (Ploiești) în absența 
lui L. Taus din Brașov, 
(I. Tănăsescu, coresp.)

Minerul Bala Mare — Po
litehnica Timișoara (m) 3—2 
(13, —15, 13, -14, 14). După 
două ore și jumătate, gaz
dele au obținut victoria da
torită organizării mai bune 
din finalul meciului. Jucă
torul timișorean Kapaci a 
fost eliminat pentru atitudi
ne ireverențioasă față de ar
bitru. A/ condus foarte bine, 
cuplul bucureștean D. Me- 
dianu—N. Gălășeanu. (T. To- 
hătan, coresp. principal),

Universitatea Craiova — 
Progresul București (m) 3—2 
(—17, 13, 7, —14, 5).

Viitorul Bacău — Tractorul 
Brașov (tn) 3—0 (11, 12, 7). 
Gazdele au cîștigat în fața 
unei echipe, care s-a bazat 
doar pe aportul — insuficient 
totuși — lui Forariu și Băr
buță. Bun arbitrajul pres
tat de N. Ionescu și C. Ar- ;3 
mășescu din București. (I. ' 
Iancu, coresp. principal).

I.E.F.S. — Farul Constanța 
(f) 2—3 (13, —9, —3, 3, —12). 
La capătul unui meci extrem 
de disputat, cu spectaculoase 
răsturnări de scor, în spe
cial, în ultimul set, constăn- 
țencele au obținut victoria. 
S-au remarcat Doina Biji, 
Iuliana Pasca (Farul) și Car
men Marinescu (I.E.F.S.). Au 
arbitrat bind I. Niculescu și 
C. Nistor din București. 
(P. Peană, coresp.)

Ceahlăul P. Neamț — Ra
pid București (f) 0—3 (—8, 
—14, —1). Bucureștencele, 
mai experimentate, au reu
șit o nouă victorie. Au conr 
dus foarte bine F. Satmaian, 
din Brașov și I. 
din București. (C. 
coresp. principal).

Penicilina Iași 
Sibiu (f) 3—0 (2,

să strălucească, 
in 

urmă, victoria,

Armeano,
Nemțeanu,

— C.S.M.
6, 8).

CONSULTARE (MEDICALA) DIN... PRIVIRE

t Ml- 
Mlrcea 
Vasile 

Timișoara) 
Dan Grecu (Dinamo Buc.) 

Nico'.ae Achim (Steaua)
Marcel Slmion (Steaua)
candidați maeștri, lndlvl- 

Pe- 
(ȘC. sp. 2) 53.70, Radu

Se știe că aportul medicu
lui fn sportul de performan
ță depășește limitele formali
tății Altfel, prezența sa ar 
fi inutilă. O mică intimpla- 
re petrecută recent în sala 
Constructorul, la jocul de vo
lei feminin dintre diviziona
rele B. Universitatea Bucu
rești și Politehnica Galați, 
ne-a arătat cit de mare 
trebuie sd fie responsabilita
tea celor care decid 
tatea unui sportiv 
concurs. Una dintre 
batistele din Galați, 
Vasiliu, nu avea legitimația 
asupra ei. Conform regula
mentului, arbitrul a cerut 
buletinul și, cum era și nor
mal, adeverința (parafată și 
semnată de medic) din care

validi 
pentru 
volei- 

Mirela

Astăzi, in sala Dalles, orele 18,00:

BI0R1TMURILE Șl VALOAREA LOR ÎN SPORT
Centrul de cercetări științifice, Institutul de educație 

fizică și sport și Universitatea populară București, orga
nizează astăzi în sala Dalles, la orele 18,00 o conferință 
intitulată : ..Bioritmurile și valoarea lor în sport".

Expunerea va fi făcută de prof. Vasile Dumitrescu — 
șeful secției sport de performanță la Centrul de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S.

Va urma filmul artistic „VIRIDIANA" 
niolă.

producte spa-

s<3 reiasă că jucătoarea e aptă 
de joc. Neavînd adeverința, 
sportiva respectivă nu a pri
mit drept de joc. lată insă 
surpriza: după primul set, 
antrenoarea gălățeană, prof. 
Laura Brandabur, a prezentat 
arbitrului o adeverință ad- 
hoc, eliberată urgent, in ur
ma unei consultări din... pri
vire, de către antrenorul e- 
chipei Sănătatea Tirgoviște, 
dr. Eugen Strejescu, aflat 
in sală. O reproducem i „Ju
cătoarea Vasiliu Mirela de la 
echipa Politehnica Galați a 
fost examinată, azi 7 decem
brie, tn sala de sport Con
structorul. Este sănătoasă și 
aptă pentru a participa la 
competiție". Semnează me
dic primar chirurg Eugen 
Strejescu. Nu contestăm au
toritatea profesională a dr. 
E.S. și nici meritele sale de
osebite în îndelungata acti
vitate pe tărîm voleibalistic. 
Ne miră însă ușurința cu 
care d-sa tratează o proble
mă atît de importantă ca a- 
ceea în discuție. Vizita me
dicală incumbă o mare, foar
te mare responsabilitate din 
partea celor îndrituiți să o 
facă, necesitînd un examen 
complex și atent care să pre
vină orice incident neplăcut 
sau chiar tragic.

Poate fi vorba de respon
sabilitate (a medicului, a an- 
trenoaiet) în cazul 'gmintit ?

Veneru SANDULESCU

Hoduț (Olimpia), nu și-a ono
rat de loc titlul. Enervat de 
stîngile adversarului său, Pe
tre Constantinescu (C.S.S.), 
care își atingeau mereu ținta, 
Hoduț a făcut o mare risipă 
de energie pentru a obține

sul). Tehnica superioară și 
„forcingul" din finalul parti
dei i-au adus ultimului vic
toria și, totodată, locul întîi. 
O partidă dinamică au furni
zat și „ușorii" Aurel Bădica 
(Rapid) și Const. Stanciu

S-au încheiat întrecerile pentru

vjetoria. în final, a cîștigat la 
puncte, evoluția lui fiind însă 
foarte modestă. La seniori, 
Klauss Helmuth, bine condus 
din colț de proaspătul său an
trenor, Const. Anton, i-a făcut 
multe clipe grele experimen
tatului C. Niculescu (Progre-

(Constructorul). După 9 mi
nute de luptă aprigă, victoria 
a revenit rapidistului. Cele
lalte rezultate : juniori : T. 
Dinu (Voința) b.p. Șt. Iiina 
(Olimpia), D. Frîncu (Olim
pia) b.p. G. Ștefănescu (Stea
ua), M. Ploeșteanu (Progresul)

b.p. T. Grădinaru (C.P.MB), 
N. Ursu (Olimpia) b.p. M. Mi- 
noiu (Energia II), T. Ionel (E- 
nergia II) b.p. G. Ștefan (O- 
linApia), Gh. Dociu (Olimpia) 
b. dese. II Gh. Bumbăcel (Me
talul), N. Constantin (Gr. Ro
șie) b. ab II G. Badea (Ra
pid) ; seniori : A. Rădulescu 
(Metalul) b.p. V. Licu (Olim
pia) și V. Tecuceanu (Rapid) 
b.p. S. Iorgu (Progresul)

Trofeul a revenit clubului 
Olimpia (antrenor Șt. lorda- 
che), cu btf p, urmat de Di
namo (antrenor V. Mariuțan), 
cu 31 p, și Progresul (antre
nor L. Popescu), cu 29 p.

Daniel DIACONESCU
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CAMPIONATUL REPUBLICAN AL JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR
SERIA I

EXISTĂ UN ECHILIBRU VALORIC ÎNTRE 
COMPETITOARELE PRIMEI DIVIZII?

1. Politehnica Iași 12 9
2. Text. Botoșani 12 5
3. Chim. Suceava 12 6
4. Șc. sportivă Unirea 

Iași
5. Foresta Fălt.
6. C.F.R. Pașcani
7. Liceul 2 Iași
8. Nicolina Iași
9. Minobrad V.D.

10. Min. Gura H.
11. Rarăul C-Iung.
12. Fulg. Dorohoi
13. Penicilina Iași

2
6
5

1
1
3

47- 9
23-15
26-14

20
16
15

In ciuda eșecului din ultima 
consistent număr de puncte

etapă, de la Bacău, echipa feroviarilor bucureșteni și-a susținut 
dobîndite in deplasare.

O echipă care cîștigă, de obi
cei, pe teren propriu dar pierde 
tot... de obicei, în ”
deplasare, este ca 
un picior de lut. 
libru rămine sub 
bărîi. Și reciproca_ ___ __ ____ ,
în măsura în care azi, în ciuda 
multor curiozități, s-ar găsi o 

echipă care să cîștige mai multe 
puncte în deplasare, decît aca- 
®ă... Și mizîndu-se pe acestea, 
se spune că un campionat se 
cîștigă cu punctele din deplasare.

Să privim, deci, actuala confi
gurație a clasamentului prin 
această prismă. Prezența fero
viarilor bucureșteni în postura 
liderului de toamnă, confirmă 
aserțiunea de mai sus. Rapid si- 
tuîndu-se cu cele 7 puncte (din 
totalul de 20) obținute în meciu
rile din deplasare (2 victorii și 
3 egaluri, din 8 partide) tot pe 
primul loc în ceea ce privește 
evoluția In campionat dincolo de 
gazonul propriu. Ar urma, ln- 
tr-o asemenea ierarhizare, F. C- 
Argeș și Steaua, fiecare cu cite 
6 puncte. Dar în timp ce piteș- 
tenil. pe baza unei singure vic
torii dar cu 4 meciuri nule, 
și-au asigurat un loc în vecină
tatea liderului, 
chipa militară con
stituie marele para
dox al unei aseme
nea ierarhizări: cu 
cele 6 puncte, 
proape jumătate din 
numărul 
realizate 
gul tur 
vînd cel 
golaveraj 
16 competitoare (cu 
u _ ‘ ‘ 
deplasare !), 
chiar mai 
clasamentului, 
ee ? Pentru 
celelalte echipe conced cu greu
tate pe teren propriu (dintre 

echipele clasate înaintea Stelei, 
cinei n-au pierdut nici un joc 
acasă), militarii au cedat de 
două ori și au mai lăsat un 
punct cu alt prilej. Meritoria 
comportare în meciurile dispu
tate în deplasare, cînd Steaua 
evoluează de obicei cu maturi
tate tactică, speculînd la maxi
mum oportunitatea oricărei oca
zii ivite, orice breșă în oragani- 
zarea jocului adversarului — vezi 
de pildă, partidele de la Con
stanta, cu Farul, de la Ploiești, 
cu Petrolul și chiar cea de la 
Brașov, cu Steagul roșu, deși au 
pierdut cu 2—4. după un meci 
eu o evoluție spectaculoasă a 
scorului — a fost grevată de 
ușurința cu care s-au pierdut 
5 puncte la București. Meciul 
cu U.T.A., cînd au luat condu
cerea în minutul 4, ajungînd în 
min. 80 la 1—4 (!) este ilustra
tiv în acest sens.

meciurile din 
un colos cu 

al cărui echi- 
semnul între- 
ar fi valabilă,

r.

e-

punctelor 
în 
(15) și a- 
mai 
dintre cele

intre-

bun

Acest din urmă meci. alături 
de alte două victorii obținute în 
etapa a Il-a, în deplasare : 
A.S.A. — F.C. Argeș 1—2. Crișul
— Universitatea Craiova 1—2, ca 
și etapa a IU-a, de pildă, cînd 
s-a înregistrat recordul ultime
lor ediții ale campionatului, cu 
4 victorii ale echipelor oaspete 
(Steagul roșu — Jiul 0—1, C.F.R. 
Cluj — Steaua 1—3, F.C. Argeș
— Rapid 1—3. Poli — „U“ Cluj 
0—2). sau faptul că doar ultimele 
două clasate (Politehnica și 
A.S.A.) n-au realizat nici un 
punct afară, ar pleda in favoa
rea unei reconsiderări a tradițio
nalei posturi de victime sigure 
în care apăreau echipele aflate 
in deplasare.

CAMPIONATUL BIPARTIT 
DUPĂ ALTE CRITERII ?

Dar dacă răsfoim filele Între
gului tur de campionat, consta
tăm că în șapte etape aceste 
echipe n-au repurtat nici o vic
torie și că în timp ce golavera
jul obținut în partidele de acasă 
este pozitiv la toate echipele, cel 
din meciurile disputate 
de hotarele proprii este 
Inceplnd t cu liderul 
7—8) și terminind cu 
clasată (A.S.A. : 3—25) !

condidatura de lider cu cel mai 
Foto : V. BOGDANEȚ

valorică a tuturor Centrelor fot
balistice și. implicit, la mărirea 
Interesului tn jurul unul campio
nat aprig disputat.

Paul SLAVESCU

dincolo
negativ. 
(Rapid : 

ultima

Tur de orizont la sfârșitul
sezonului de toamnă (V)

cam- 
ediția 
după 
unei
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SERIA A XI-A
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8. Tex. Buhuși
6. Petr. Moineștl
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fotbal Bc.

13
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13

1 33- 5
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8. Lie.
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14. Știința Bacău
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Loc. Adjud 
Const. P. N. 
Gloria Birlad 
Min. Comănești

SERIA
1. Metalurgistul 

Brăila
2. Prog. Brăila
3. Polit. Galați
4. A.S.M. Tecuci
5. Comerțul Br.
6. Gl. C.F.R Gl.
7. Oțelul Galați
8. Șoimii Buzău
9. Metalul Buzău

10. S.U.T. Galați
11. Ancora Galați
12. Dun. Brăila

A

SERIA
1. Steaua Buc.
2. Farul C-ța.
3. Laromet Buc.
4. I. T. C-ța.
5. Electronica 

București
6. Elec. C-ța.
7. Cimentul Medg.
8. Celuloza 

Călărași
9. Tehnometal 

București
10. Portul C-ța.
11. Mașini-unelte 

București
12. I.M.U. Medg.
13. Marina Mang.
14. Delta Tul cea
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3
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1. Metalul Buc.
2. Dinamo Buc.
3. Carpațl Sinaia
4. Pet. Ploiești
5. Poiana Cîmpina
6. Met. Plopeni
7. Prahova PL
8. Sirena Buc.
9. Petrolistul' 

Boldești
10. Flacăra Moreni
11. Unirea Foc.
12. Caraiman 

Bușteni
13. I.R.A. Cîmpina
14. Pet. Berea

SERIA
1. Met. Tîrg.
2. Șc. sp. Buc.
3. Prog. Buc.
4. Centrul 23 August

București 12 10 o
5. Pet. Videle 12 6 2

13
1.3
13

5
5
3

2
2
1

12
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10

7
7
4
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26-45

24-72

12
12
7

13 2 0 11
13 1 0 12 25-44
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7
3
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55— 22 16
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4. C.F.R. Cluj
5. Unirea Dej
6. Arieșul Turda

13
7. Dermata Cluj

13
8. Arieșul C.T. 13
9. Tehnofrig Cluj

13
Foresta Năsăud 

13
C.I.L. Gherla 13 
Minerul Baia de 

13
Centrul juniori 
M. Viteazu 13 
Gloria Bistrița 

13

28—20 145
A
13

SERIA
1. Rapid Buc. 
“ Fl. r. Buc.

Voința Buc.
Sportul studențesc
București 13 9
Chimia R. V. 13 7

6. F.C. Argeș
Pitești 13 6

7. Unirea Drăgășani
13 6

2.
3.
4.

5.
0
4

3

8. Autobuzul

0 55— 5 24
2 28—15 19
2 24—14 19

2 
București 

13 
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4 5
5 ()
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8
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5
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Arieș
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2

0

2
5
5

42— 7

31—10
27—16
34—13

25

21
15
14

5 34—26 14

10.

11.
12.
13.
14.

Topitorul B.
0

Mare
13
13
13
13

13 6 7 26—30 1?

Steagul roșu 
Plenița 
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1. ANGLIA: Alf Ramsey va încerca 
să păstreze titlul, utilizind un nou sistem 
• Bobby Charlton, punctul de sprijin al unui atac tinâr și impetuos & Geoff 
Hurst „omul-gol" • Renovare totala in dispozitivul apărării

campion.... — pentru „înalta so
cietate", a fost susținută cu mij
loacele unui fotbal lucid, vigu
ros șl dinamic, că apariția 
Jiului, cu un lot modest dar se
rios și ambițios, pe un Ioc frun
taș, nu mai surprinde și că Stea
gul roșu demonstrează că retro
gradarea n-a anulat poziția ciș- 
tigată de-a lungul anilor de 
Brașov in soccerul românesc. 
Sînt doar cîteva exemple, poate 
cele mai semnificative, dar asal
tul echipelor provinciale este 
susținut, totuși, de 13 echipe, 
chiar dacă una sau alta dintre 
ele nu tine pentru moment pa
sul. Și. in fond, deși am trecut 
în revistă actualul tur de 
pionat. să nu uităm că 
trecută a revenit din nou. 
o marcantă întrerupere, 
echipe provinciale, U.T.A.
INTRE CELE DOUA CAMPIOANE

D3r'"='*; întrebarea 'are o 
largă' arejîâfxe ‘ n-j ■ cumva 
această stare de lucruri se da- 
toreste. în primul rind. regresu
lui echipelor bucureștene ? Si 
diagnosticul nu se poate baza 
doar pe compararea locurilor 
ocupate de acestea în clasamen
tele ultimelor ediții ale campio

natului, sau pe fap
tul că una dintre 
ele — Progresul — 
a naufragiat în „B“. 
Pentru că echipele 
bucurețtene au con
tinuat să se numere 
printre principalele 
animatoare ale di
viziei naționale A. 
chiar dacă n-au 
mai beneficiat de 
un regim preferen

țial de transferări, au oferit ade
seori partide atractive, au furni
zat, ca șl înainte, majoritatea 
jucătorilor selecționabili. Și pen
tru că am amintit mai sus de 
U.T.A., campioana ,.en titre", să o 
facem, de această dată cu Dina
mo, „campioana" selecționabili- 
lor care au calificat echipa Ro
mâniei la turneul final al C.M. 
din Mexic ’70.

Dar esențialul 
rea raportului 
flecte raportul _ ____, _
care echipă, indiferent de locul 
pe harta țârii, avînd virtual po
sibilitatea de a crește și folosi 
talentele locale. O asemenea po
sibilitate presupune însă necesi
tatea ca fiecare nucleu de per
formanță să valorifice la maxi
mum toate resursele materiale 
și umane din perimetrul res
pectiv, pentru că altfel mirajul 
marilor cluburi sau al Capitalei 
devine de necontracarat și cere
rile de transfer se înmulțesc.

De aceea vrem să credem că și 
din acest punct de vedere, auto
nomia cluburilor de fotbal va 
contribui, decisiv, la creșterea

Dînd Cezarului ceea ce i se 
cuvine, vom începe prezen
tarea echipelor ce vor parti
cipa la turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal 
din Mexic cu cea care deține 
în momentul de față titlul de 
campioană a lumii, reprezen
tativa Angliei.

Drumul Angliei spre acest 
titlu ^a fost neașteptat de lung 
pentru o țară care s-a min- 
drit, din totdeauna, că re
prezintă leagănul fotbalului. 
Se pare, însă, că tocmai a- 
ceastă mîndrie a constituit 
punctul vulnerabil al socce
rului englez. Numai așa se 
explică faptul că federația 
engleză a declinat invitațiile 
pe care i le-au făcut, la vre
mea respectivă, Uruguayul. 
Italia și Franța pentru a par- 
tioipa la primele trei ediții 
ale campionatelor mondiale. 
In 1938, după ediția franceză

Atunci unde se află adevărul? 
Părerea noastră este că această 
primă parte a campionatului a 
continuat să lărgească breșa fă
cută în concepția fatalistă ce 
împarte campionatul nu în cele 
două componente tradiționale — 
tur și retur — ci în meciuri 
disputate pe teren propriu (pla
nificate ca puncte cîștigate) și 
cele disputate în deplasare (pla 
nificate ca puncte cîștigate și 
aceasta este, la rindul ei, un 
efect, cauza esențială constitu- 
ind-o procesul de echilibrare 
valorică a protagonistelor primei 
divizii. Realitatea celor 15 etape, 
înfățlșînd o multitudine de as
pecte. corelate adesea cu rezul
tate neașteptate sau cu evoluții 
ale scorului Imprevizibile. de
monstrează că decalajul Capitală- 
provincie care minase în urmă 
cu ani, prin mijloace arbitrare, 
o rivalitate sănătoasă și firească, 
începe să dispară.

Cert este că în acest tur, can
didatura Universității Craiova 
și a clubului piteștean — înain
tea sincopei din campionatul 
trecut, F. C. Argeș a fost vice-

înscrise în 
se ai’lă 

mijlocul 
9. De 

ce

goluri din 37, 
Steaua 

de 
locul 

în timp

jos 
pe 

că,

este ca schimba- 
de forțe să re- 
valoric real, fie-

' PALMARESUL ECHIPEI AN
GLIEI IN .CUPA JULES RI

MET"

EDIȚIA (BRAZILIA)
Anglia — Chile 2—0 î S.U.A. 

— Anglia 1—9 ; Spania — An
glia 1—0.

DE LA „ECHIPA ETAPEI", LA „ECHIPA TURULUI"
EDIȚIA 1934 (ELVEȚIA)

Anglia — Belgia 4—4 ; An
glia — Elveția 2—0 ; Uruguay 
— Anglia 0—2.

FIȘIER DIVIZIA
Fără a fetișiza importanța 

exactitatea notelor acor- 
fotbaliștilor de croni- 
noștri, totuși, orienta- 

ele reprezintă o apre- 
— ce se vrea cît mai 

asupra felului în

ți 
date 
carii
tiv, 
ciere
exactă 
care au evoluat jucătorii.

în același spirit se alcătu
iește și „echipa etapei'*. Tre- 
cînd în revistă 
pe ale etapei**, 
mătoarele :
• 11 portari 

aceste echipe și anume : Ni- 
culescu (F. C. Argeș) de 4 ori, 
Ghiță (Dinamo Bacău), de 2 
ori : Oprea (Universitatea

cele 15 „echi- 
constatăm ur-

au figurat în

Pronosport
Așa arată o variantă cu 13 re
zultate exacte la < 
Pronosport nr.

concursul 
50 etapa

14 decembrie 1969 
Bologna — Napoli 
Brpscia — Juventus 
Fiorentina — Roma

— Bari
ANULAT

V. Lazio — Verona 2
VI. Palermo — Cagliari 1

VII. Sampdoria — Lancrossi 2 
2

X 
1

X 
X

1

I.
II.

III.
IV. Internazionale

din

VIII. Torino — Milan
IX. Reggiana — Catania 
X. Perugia — Modena 

Piacenza — Mantova 
Reggina — Foggia

XI.
XII.

XIII. Arezzo — Atalanta
337.799 

la
_____ ___în Capitală 
de la 19 decembrie 1969 pînă 
la 28 ianuarie 1970, iar în pro
vincie de la 23 decembrie 1969 
pînă la 28 ianuarie 1970.

Fond de premii
Plata premiilor 

concurs va începe
lei. 

acest

Craiova), Răducanu (Rapid), 
Suciu (Steaua), Constantinescu 
(Politehnica), 
(Steagul roșu), 
(Farul), Coman
București), Stan (Jiul) Gor- 
nea (U.T.A.) — cite o dată.

• 31 de fundași au apărut 
în aceste echipe : Deleanu 
(Dinamo București), Lupescu 
și Dan (Rapid) de cite 5 ori, 
Sătmăreanu (Steaua), Popa 
(Universitatea Craiova), Bar
bu (F. C. Argeș) de cite 4 
ori, Nedelcu (Dinamo Bacău), 
Pigulea (F. C. Argeș) de cite 
3 ori, Pali (Politehnica), 
Ivăncescu (Steagul roșu) 
Broșovschi (U.T.A.), Bîtlan 
(Universitatea Craiova) de 
cite 2 ori, Pojoni, Birău 
(U.T.A.), Codrea, Pexa, Solo
mon, Cîmpeanu (,,U“ Cluj), 
Georgevici, Tonca (Jiul), Flo- 
rea, Mocanu (Petrolul), Ol- 
teanu (Steagul roșu), Kiss 
(Dinamo Bacău), Hălmăgea- 
nu (Steaua), Ivan II, Olteanu 
(F. C. Argeș), Mincă, Nicu- 
lescu (Universitatea Craiova), 
Popovici (Crișul), C^-eavu 
(Rapid) ■— cite o dată.

• 19 mijlocași au fost de
semnați în aceste echipe : Du
mitru (Rapid) de 5 ori, Le- 
reter (U.T.A.) de 3 ori, Ște
fănescu (F. C. Argeș), 
(„U“ Cluj), Ghergheli 
mo București), Pescaru 
gul roșu), Strîmbeanu 
versitatea Craiova) de 
ori, Jamaîschi (Steagul 
Dinu (Rapid), Tănase (Farul), 
Nuțu (F. C. Argeș), Koszka 
(Farul), Vătafu și Duțan (Di-

Adamache 
Ștefănescu 

(Dinamo

Anca 
(Dina- 
(Stea-
(Uni- 

cîte 2
roșu),

A (III)
namo Bacău), R. Nunweiller 
(Dinamo București), Moraru 
(Petrolul), Petescu (U.T.A.), 
Contardo (Politehnica), Dără- 
ban (Crișul) — cite o dată.

• 41 de înaintași au făcut 
parte din formațiile săptă- 
minii : Dumitrache și Lucescu 
(Dinamo București) de cite 4 
ori, Domide (U.T.A.), Neagu 
(Rapid), Tătaru II (Steaua), 
Dembrovschi (Dinamo Bacău), 
Gyorfi (Steagul roșu) de cîte 
3 ori, Kallo (Farul), Caniaro 
(A. S. Armata), Axente 
(U.T.A.), de cîte 2 ori, V. A- 
lexandru, Petrescu (C.F.R.), 
Pîrcălab, Sălceanu (Dinamo 
București), Neagu, Oblemen- 
co, Niță (Universitatea Cra
iova). D. Ene, Pană (Dinamo 
Bacău), Peronescu, Naidin, 
I. Constantin, Achim (Jiul), 
Naghi (A.S.A.), Ștraț, Codrea- 
nu, Petreanu, Angelescu (Ra
pid), Barbu, Mustățea („U“ 
Cluj) Sasu, Olcgu (Farul), 
Dobrin, Radu, Nuțu (F. C. 
Argeș), Pescaru, Necula 
(Steagul roșu), Grozea (Pe
trolul), Cuperman, Moldovea- 
nu (Politehnica), Harșani 
(Crișul) cîte o dată.

® Ținind seama de frec
vența prezenței în „echipa 
etapei** și de notele obținute 
ne-am propus să alcătuim 
„ECHIPA TURULUI**.

Iată cum arată i NICULES- 
CU — satmAreanu, LU
PESCU, DAN, DELEANU — 
ANCA, DUMITRU — CA 
NIARO, DEMBROVSCHI. 
DUMITRACHE, LUCESCU.

M. Rz.

EDIȚIA 1938 (SUEDIA)
Anglia — U.R.S.S. 2—0 ; An

glia — Brazilia 0—0 ț Anglia
— Austria 2—2 ; U.K.S.S. — 
Anglia 1—0.

EDIȚIA 1962 (CHILE)
ungaria — Anglia 2—1 ; An

glia — Argentina 3—1 ; An
glia — Bulgaria 0—0 ; Brazi
lia — Anglia 3—1.

EDIȚIA 1966 (ANGLLA)
Anglia — Uruguay 0—0 1 

Anglia — Mexic 2—0 ; Anglia |
— Franța 2—0 ; Anglia — Ar- I 
gentina 1—0 • Anglia — Por
tugalia 2—1 ; Anglia — B. F. 
a Germaniei 4—2.

a mondialelor, englezii au ac
ceptat să-și măsoare forțele 
cu o selecționată a Europei 
în care, pe lîngă italienii Oli
vieri, Foni, Rava, Andreolo 
și Piola (componenți ai 
squad r ei azzura, încununată 
cu titlul mondial) au mai ju
cat germanii Kupfer și Kit- 
zinger, francezul Aston, bel
gianul Braine, maghiarul 
Zsengeler și norvegianul Brus- 
tad. A fost un examen deci
siv pentru englezi, care au 
reușit să cîștige cu 3—0, re
zultat ce le-a întărit, o dată 
mai mult, convingerea că nu 
au rival în lume.

Cînd s-a pus problema 
participării echipei Angliei 
la C.M. din 1950, în Brazilia, 
diriguitorii soccerului insular 
au ținut să mai verifice o 
dată potențeie reprezentativei 
lor și au organizat un meci 
Anglia—Europa, la 10 mai 
1947, pe faimosul stadion 
Hampden Park din Glasgow. 
De data aceasta, fotbaliștii 
englezi au obținut o victorie 
și mai categorică : 6—1.

După un asemenea rezul
tat, cine ar mai fi rezistat is- 
pitei de a-și consacra supe
rioritatea cu un titlu mondial 
Iată-i, deci, pe insulari făcîn 
du-și bagajele pentru Rio de

Sir Alf Ramsey — in ținută de antrenament — urmărește cu ochi atent crosul ciracilor săi, 
dintre care va alege pe cei 18 „buni pentru C.M.“
Janeiro și — după cum spun 
gurile rele — luînd în plus o 
valiză încăpătoare pentru 
„Cupa Jules Rimet“. Dar so
coteala de acasă nu s-a po
trivit de loc cu cea de peste 
Ocean. în cel de al doilea joc 
al turneului final, disputat la 
Bello Horizonte, echipa Sta
telor Unite, dispunea cu 1—0 
de formația în care jucat) 
Ramsey, Billy Wright, Dickin

selecționată a continentului 
(cu francezii Kopa, Jonquet 
și Vincent, cu danezul Soe- 
renssen, italianul Buffon, por
tughezul Travassos ș.a.), în 
fața căreia au pierdut cu 1—4 

Au urmat, apoi, edițiile din 
Suedia și Chile ale C.M., în 
care englezii nu au putut ob
ține mai mult de o victorie 
(în Suedia, 2—0 cu U.R.S.3., 
iar în Chile 3—1 cu Argen

CONSTELAȚIA MEXICANĂ
Parada celor 16 echipe finaliste in Campionatul 

mondial de fotbal

son. Finney, Mortensen și 
Matthews. O săptămînă mai 
tîrziu, „ll“-le englez suferea 
o nouă înfrîngere (tot cu 
1—0) de la echipa Spaniei

A fost o lovitură grea pen 
tru reprezentanții patriei fot
balului, care nu reușiăeră să 
ajungă nici în sferturile de 
finală. Ceea ce este mai sur
prinzător, eșecul fiilor Albio 
nului avea să se repete trei 
ani mai tîrziu — la 21 octom
brie. pe Wembley — în fata 
unei selecționate europene din 
care făceau parte, printre alții, 
Beara, Ceaikovski, Vukas și 
Zebec (Iugoslavia), Ocwirk și 
Hanappi (Austria), Navaro și 
Kubala (Spania), BoniperU 
(Italia). Este lăudabil, totuși, 
faptul că englezii nu s-au 
descurajat și în 1955, la Bel
fast, au întîlnit, din nou o

tina). Ediția din 1966 a „Cu
pei Jules Rimet**, desfășurată 
pe insulă, a adus, în sfîrșit, 
gazdelor titlul mondial.

In turneul final, echipa An
gliei a utilizat următoarea 
formație: Banks — Cohen, 
J. Charlton. Wilson — Stiles, 
B. Moore — A. Bell, G 
Hurst, Hunt. B. Charlton, M. 
Peters. Golgeterii echipei • 
Hurst (4), Hunt (3), B. Chari
ton (3), Peters (1).

Acum, fotbalul englez se 
pregătește -să-și apere, în 
Mexic, titlul cucerit pe Wem
bley. Cu toată discreția pe 
care o păstrează sir Ramsey, 
se știe, de exemplu, că în 
timp ce în atac vor surveni 
mal puține schimbări. în apă
rare — care a îmbătrînit — 
se va face o renovare totală. 
Este cert că nu vor pleca în

Țara Aztecilor nici portarul 
Banks, nici apărătorii Cohen, 
J. Charlton și Wilson și nici 
mijlocașul Stiles.

Actualmente, sir Alf Ram
sey ține sub observație un lot 
de 22 jucători, din care va 
alege pentru călătoria trans
atlantică 18. Iată lotul en
glez : Wright și Bonneti
(portari), Newton, Cooper, La- 
bone, Mullery și Mc Nab 
(apărători), B. Moore, P. Chi
vers (mijlocași), B. Charlton. 
A. Ball, R. Hunt, G. Hurst, 
Fr Lee, O’Grady, A. Clarke, 
C. Bell, J. Radford. J. Astle, 
N. Hunter, B. Kidd și M. 
Peters (înaintași).

Faimosul Bobby Charlton 
va juca în centrul terenului, 
constituind un prețios punct 
de sprijin pentru impetuoșii 
lui coechipieri, pe care îi ca
racterizează tinerețea. Sarci
na de a marca goluri îi revi
ne, în principal, lui Geoff 
Hurst, care, în acest sezon, 
a arătat că deține o formă 
excelentă.

Se presupune că echipa An
gliei va juca fără extreme 
propriu-zise, pentru că aces
tea (Lee și Peters) vor con
solida centrul atacului. La ne
voie, sarcinile extremelor vor 
fi îndeplinite de Cooper șl 
O’Grady care, în echipa lor 
de club (Leeds United), sînt 
utilizați ca extreme autentice.

Este de prisos să maț adău
găm că lumea fotbalului aș
teaptă cu multă curiozitate 
-ezultatele acestui experiment 
,tip Ramsey" Rămîne însă, 
de văzut dacă ele vor fi pe 
măsura speranțelor autorului • 
lor.



O32
J

Trimisul nostru special, ROMEO CĂLĂRĂȘANU, transmite din Lodz:

ION GYORFFI Șl ILIE DASCĂLU PE LOCUL I
Despre eliminarea lui V. 

Ivan și M. Dumitrașcu am 
relatat în numărul nostru de 
ieri. Astăzi ne vom ocupa suc
cint de evoluția celorlalți pa
tru semifinaliști români : D. 
Moraru, I. Gyorffi, 1. Siliște 
și I. Dascălu. Primul l-a întîl- 
nit pe sovieticul Sapkin pe 
care l-a învins la puncte, după 
ce adversarul său a fost aver
tizat de două ori de arbitrul 
polonez Fedorowski. I. Gyorffi 
a cîștigat prin abandon în re
priza a doua în fața lui Kli- 
manom (U.R.S.S.). El s-a de
plasat permanent și a coptrat 
cu excelente directe de dreap
ta la figură. în repriza secun
dă boxerul român a plasat o 
contră de pe urma căreia Kli- 
manom s-a ales cu o contuzie 
la nas și a fost oprit de arbi
trul maghiar Kelemen să mai 
continue lupta.

Semigreul Siliște a folosit o 
tactică greșită în meciul cu 
maghiarul Nagy, adversar cu 
gardă inversă. în loc să folo
sească loviturile de dreapta 
el a preferat tot directe de 
stînga lăsîndu-se descoperit 
și dominat permanent. Ca ur
mare, boxerul român a fost 
numărat de două ori și a pri
mit un avertisment pentru lo
vituri sub centură. Nagy a de
ținut inițiativa în permanență 
și a obținut decizia.

în sfîrșit, I. Dascălu a ac
ționat, de data aceasta, cu 
mult curaj pornind vijelios la 
atac încă de la început. El nu 
s-a lăsat intimidat nici de ad
versarul său Walesa (Polonia) 
și nici de galeria celor 10 000 
de spectatori. După ce la pri
mul schimb de lovituri și-a 
făcut adversarul grogy, în 
min. 2 al primei reprize Das
călu a trimis o năpraznică 
directă de dreaptă expediin- 
du-1 pe boxerul polonez la

podea și acesta nu s-a mai 
putut ridica : k.o. 1

★
Televizarea finalelor și pre

zența a numai trei boxeri po
lonezi în lupta pentru meda
liile de aur i-a determinat pe 
mulți spectatori să vizioneze 
ultima gală pe micul ecran.

Speranțele noastre s-au în
dreptat, așa cum era firesc, 
spre cei trei reprezentanți (D. 
Moraru, I. Gyorffi și I. Das
călu) care aveau să-și dispute 
locul I. Dar primul dintre ei a 
deziluzionat. După. ce sîmbătă 
seara a electrizat sala, de da
ta aceasta semimijlociul nos
tru a boxat cu o prudență exa
gerată, n-a avut nici un mo
ment inițiativa lăsîndu-se do
minat de Czef (Ungaria). Nu 
putem găsi o scuză pugilistu- 
lui nostru întrucît și adversa
rul său evoluase cu o seară 
în urmă în compania unui 
sportiv tenace (Kania — Po
lonia). Czef a fost mai prompt, 
punctînd mai des

El a obținut decizia în una
nimitate.

CLASAMENTUL CATEGO
RIEI SEMIMIJLOCIE : 1. Czef 
(Ungaria), 2. D. Moraru (Ro
mânia), 3—4. Kania (Polonia) 
și Sapkin (U.R.S.S.).

Greul Ilie Dascălu a cîștigat, 
ca și în semifinale, prin k.o. 
în primul rund. Foarte hotă- 
rît de la primul sunet de gong 
Dascălu a plasat o puternică 
directă de dreapta în bărbie 
trimițîndu-1 pe Findeisen 
(R.D.G.) la podea. Abia s-a ri
dicat și boxerul german a 
recepționat un clasic un-doi 
la figură poposind din nou pe 
prelata ringului. K.o.-ul era 
evident. Și iată că, cu 30 de 
secunde înaintea gongului, 
Dascălu plasează o contră de 
dreapta, Findensein cade, a-

poi se ridică greu, dar aceasta 
se întîmplă mult după cele 
10 secunde : k.o. O victorie ra
pidă care dovedește calitățile 
de puncher ale acestui băiat 
inimos.

CLASAMENTUL CATEGO
RIEI GREA : 1. Ilie Dascălu 
(România), 2. Findensein 
(R.D.G.), 3—4. Walesa (Polo
nia) și Kolev (Bulgaria).

Victorie românească și la 
categoria mijlocie mică. De- 
plasîndu-se permanent și 
punctînd din defensivă Ion 
Gyorffi l-a învins net (5—0) 
pe cubanezul Milan. Calmul 
cu care și-a întîmpinat adver
sarul l-a ajutat mult pe spor
tivul nostru. Contrele sale de 
stînga au mers în plin, cuba
nezul fiind numărat de două 
ori, însă nu-i putem trece cu 
vederea lui Gyorffi faptul că 
uneori a lovit cu mănușa des
chisă ceea ce l-a făcut pe ar
bitrul Rasch (R.D.G.) să-i dea 
un avertisment în repriza a 
treia. CLASAMENTUL CATE
GORIEI MIJLOCIE MICA : 1. 
I. Gyorffi (România), 2. Milan 
(Cuba), 3—4. Klimanom 
(U.R.S.S.) și Bukat (Ungaria). 
Celelalte rezultate finale în 
ordinea disputării meciurilor: 
cat. semimuscă: Blazinski (Po
lonia) înv. ab. II Kraskowski 
(U.R.S.S.); cat. cocoș: Dube- 
niuk (U.R.S.S.) b.p. Machlan- 
ski (Polonia) — decizie erona
tă ; cat. pană : Bagdasarov 
(U.R.S.S.) b.p. Kim Mon Czil 
(R.P.D. Coreeană); cat. semi- 
ușoară : Caruk (Polonia) înv. 
ab. II Stefanov (Bulgaria); cat. 
mijlocie : Risciev (U.R.S.S.) 
înv. ab. II Thuran (R.D.G.); 
cat. muscă : Warnke (R.D.G.) 
b.p. Kisnemet (Ungaria); cat. 
ușoară : Zaițev (U.R.S.S.) înv. 
ab. I Karl (Ungaria); cat. se
migrea : Sachse (R.D.G.) b.p. 
Nagy (Ungaria).

LUPTĂTORII GHEORGHE BERCEANU Șl NICOLAE NEGUȚ 
ÎNVINGĂTORI LA „TROFEUL CAMPIONILOR"

BELGRAD, 14 (prin tele
fon). La Palatul sporturilor 
din localitate s-au încheiat 
duminică întrecerile marelui 
concurs internațional de lup
te greco-romane : „Trofeul 
campionilor". Competiția a 
reunit pe unii dintre cei mai 
reputați luptători din Europa, 
printre care 2 campioni olim
pici, 4 campioni mondiali și 
8 campioni europeni.

Reuniunile, programate 
sîmbătă și duminică, s-au bu
curat de un deosebit succes 
de spectaculozitate datorat u- 
nor modificări în regulamen
tul de desfășurare a partide
lor, experimentate cu acest 
prilej. Printre acestea, nea- 
cordarea victoriei în urma a- 
vertismentelor și a tușului 
(lupta continuînd pînă la e- 
puizarea timpului).

Luptătorii români s-au nu
mărat printre protagoniștii 
competiției fiind adesea apla
udați pentru evoluțiile lor. 
Dintre ei Gheorghe Berceanu 
(cat. 48 kg.) și Nicolae Neguț

(cat. 90 kg.) au reușit în final 
să urce pe prima treaptă a 
podiumului la categoriile lor.

Iată rezultatele înregistrate 
de sportivii noștrii : Gh. Ber- 
ceanu l-a învins la puncte, 
la mare diferență, pe Ilia 
(Iugoslavia) și în finală a 
cîștigat tot la puncte meciul 
cu Kadar (Ungaria); Ion Ba
ciu (cat. 57 kg.) — locul II 
b. p. Kukici (Iugoslavia) și 
egal Ciovici (Iugoslavia) și

Traikov (Bulgaria); Simion 
Popescu (cat. 68 kg.) locul II, 
b. p. Kecman (Iugoslavia) și 
Nemeth (Ungaria), egal Da- 
mianovici (Iugoslavia) și A- 
postolov (Bulgaria). Marcel 
Vlad (cat. 74 kg.) 
clasat 
cea de 
Raicev (Bulgaria) și 
Pripici (Iugoslavia) ; Nicolae 
Neguț b. p. Percsi (Ungaria), ■- nislov Simici și Granke Mar- 
egal Nisadici (Iugoslavia), b.p. tinovici.

ne- 
îmbolnăvindu-se în 
a doua zi, b. p. 

p. p.

Zatezalov (Iugoslavia) j Nico- 
lae Martinescu (cat 100 kg.) 
— locul III b. p. Semeredi 
(Iugoslavia) și egal Kiss (Un
garia) și Tintarov (Bulgaria).

In încheierea concursului a 
avut, loc o emoționantă festi
vitate prilejuită de retragerea 
din activitatea competițională 
a cunoscuților luptători iu
goslavi Stepan Horvat, Bra-

FASSNACHT ANUNȚĂ PERFORMANTELE PROBABILE9
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Rugbyștii francezi au întrecut pe cei români
(Urmare din pag. 1)

|joc“ comis de Florescu cu lo
vitură de pedeapsă, de la 
circa 40 de metri, Dehez, con
siderat ca cel mai bun șuter 
al Franței la ora actuală, își 
confirmă renumele transfor- 
mînd l FRANȚA—ROMANIA 
3—0 1

Jucătorii noștri nu se des
curajează și vor să echilibre
ze scorul, dar pierd mingi 
bune în tușe, unde Bastiat 
(2,01 m), Dauga (1,96 m) și 
Savitsky (1,95 m) domină au
toritar. în min 7. o sancțiune 
pentru aceeași culpă, de data 
aceasta Dinu fiind ce] ce o 
comite, îi permite lui Dehez 
să... recidiveze : FRANȚA— 
ROMÂNIA 6—0.

în minutele următoare se 
consemnează un început de 
echilibru în tușe și, deci, un 
oarecare cîștig de baloane 
pentru echipa noastră, dar, 
din păcate, multe nu sînt uti
lizabile pentru atacuri în bună 
regulă. în continuare, notăm 
cîteva excelente încercări 
de pătrundere ale lui Bour- 
garel și intercalări spec
taculoase ale fundașului Vil- 
lepreux, ca și șuturile lui 
Dehez. Apoi, însă, se res
tabilește echilibrul de forțe 
pe teren și ne apropiem tot 
mai mult de buturile fran
ceze. După una din aceste ten
tative, beneficiem de o lovi
tură de pedeapsă, pe care, 
dintr-un unghi dificil, Iri- 
mescu reușește să o 
forme i în minutul 25, 
ȚA—ROMÂNIA 6—3.

în ansamblu, prima 
a arătat o dominare franceză 
în tușe și un perfect echili
bru în grămezile ordonate. La 
reluare, echipa noastră joacă

trans- 
FRAN-

repriză

Pregătiri pentru meciul 
dintreda

Famechon și Harada
Organizatorii de box japo

nezi fac intense pregătiri în 
vederea meciului pentru titlul 
mondial la categoria pană 
dintre deținătorul centurii, 
franco-australianul Johnny 
Famechon, și japonezul Figh
ting Harada, fost campion al 
lumii la categoriile muscă și 
cocoș. Cei doi pugiliști s-au 
mai întîlnit în vara acestui 
an la Melbourne, victoria re
venind Ia puncte lui Fame
chon. Mulți dintre specialiștii 
prezenți la acest meci au de
clarat însă că Famechon a 
fost favorizat de juriu. întîl- 
nirea revanșă Famechon — 
Harada se va desfășura la 6 
ianuarie, la Tokio.

și mai bine, excelent grupată' 
în apărare, cu suficiente a- 
tacuri „clasice11 ale liniei de 
treisferturi, atît cît permitea 
însă numărul baloanelor cîști- 
gate. După numai cinci mi
nute de joc, Dehez este pe 
punctul de a majora scorul, 
dar ratează. în min 52, la un 
atac al liniei franceze de trei
sferturi, consistent sprijinit de 
înaintașii liniei a IlI-a, Dau
ga (a primit însă de la Aza- 
rete pasa prin „înainte"), 
realizează o încercare, iar a- 
celasi Dehez transformă : 
FRANȚA—ROMÂNIA 11—3.

Egalitatea din teren era 
însă prea evidentă și n-a sur
prins reducerea rapidă _a sco
rului din min 57, de către a- 
celașî Irimescu. printr-un 
magistral drop-goal : FRAN
ȚA—ROMÂNIA 11—6 !

Echipa noastră începe să 
atace mai mult cu linia de 
treisferturi și Nica este de 
două ori oprit doar îp ulti
mă instanță de apărarea gaz
delor. în min. 72, Rășcanu 
este obstrucționat și din nou 
Irimescu se remarcă, trans- 
formînd o lovitură de pe
deapsă de la 40 de metri: 
FRANȚA—ROMÂNIA 11—9 !

Erau minutele în care ju
cătorii români preluaseră 
total inițiativa și se spera 
într-o răsturnare a 
Dar încercările mai 
te de a organiza 
ofensive n-au fost 
întotdeauna de 
apărare și, tocmai într-una 
di uaceste clipe, a venit și 
drop-goalul lui Dehez, care a 
și stabilit astfel scorul final : 
FRANȚA—ROMÂNIA 14—9.

Cîteva elemente caracte
ristice pentru repriza secun
dă. Jucătorii români au re
stabilit egalitatea la tușă, 
reușind chiar în lungi perioa
de să-i domine pe înaintașii 
francezi. A fost menținută 
egalitatea în grămezile ordo
nate, iar resursele fizice au 
permis în final prestarea 
unui joc la același ritm ca 
în restul partidei, spre deo
sebire de francezi.

La terminarea partidei am 
solicitat cîteva opinii. Astfel, 
arbitrul M. Johnson ne-a de
clarat că a fost plăcut im
presionat de evoluția rugbyș- 
tilor români, pe cpre îi ar
bitrează pentru prima dată 
și despre care va păstra o 
amintire frumoasă.

Prezent în tribune în ca
litate de observator, Cyril 
Rutherford, fostul fundaș și 
căpitan al 
ținut să-i 
după meci 
cît și pe 
exprimînd 
re pentru 
nică a meciului.

scorului, 
insisten- 

acțiuni 
dublate 

atenția în

echipei Angliei, a 
felicite personal 

atît pe antrenorii, 
jucătorii români, 

sincera lui prețui- 
buna factură teh-

RON CLARKE VREA SĂ IA STARTUL SI LA J. 0.
DE LA

MELBOURNE 14 (Ager
pres). — Multiplu) recordman 
mondial de atletism, fondis- 
tul Ron Clarke a declarat re-

«ÎMI DE PATINAJ 
DE EA BIWESTA
BUDAPESTA 14 (prin tele

fon). Patinatori din 8 țări 
participă la concursul inter
național jubiliar ce se desfă
șoară în capitala Ungariei. 
După exercițiile impuse, în 
întrecerea masculină conduce 
austriacul Schneider, urmat de 
Vajda (Ungaria). Schutor 
(R.D.G.), Roszko (Polonia), iar 
în cea feminină, Zsuzsa Ho- 
molya (Ungaria), urmată de 
Barbara Warwinska (Polonia) 
și Margarita Weikert (R.D.G.) 
Reprezentanții țării noastre, 
Gh. Fazekas și Beatrice Huș- 
tiu, sînt clasați pe locurile 1 
și, respectiv, 8 la mici dife
rențe față de frufatași.

prezentanților presei austra
liene că nu va abandon^ ac
tivitatea competițională. Clarke 
continuă să se pregăteas
că cu multă atenție în vede
rea viitoarelor competiții in
ternaționale. El a anunțat că 
va participa la cîteva con
cursuri care vor avea loc în 
această iarnă pe teren acope
rit în S.U.A. și că va evolua 
la marile concursuri progra
mate în Europa. Clarke a 
subliniat că visul său este 
ca la Jocurile Olimpice de la 
Munchen să triumfe într una 
din cele două probe i 5 000 
sau 10 000 m plat.

SURPRIZA LA
Tînâiul schior australian 

Malcolm Milne, în vîrstă de 
21 de ani. a cîștigat proba de 
coborîre din cadrul „Criteriu
lui primei zăpezi" de la Val 
d’Isere. El a realizat timpul 
de 2: 13,79 fiind urmat în 
clasament de Jean-Daniel

Tiparul I.P. „Informajia*. str. Brezoianu nr. 23—25, Bueurețti

Antrenorii reprezentativei 
României, Alexandru Teofi- 
lovici și Dumitru Ionescu, 
ne-au spus că apreciază jo
cul echipei noastre ca bun, 
iar că atît rezultatul, cît și 
desfășurarea partidei arată 
că rugbyul românesc se men
ține în continuare la nivel 
continental.

Căpitanul echipei Româ
niei, Radu Demian, conside
ră că formația a jucat bine, 
arătînd că a progresat mult 
și în ceea ce privește mijloa
cele de atac. Este un drum 
pe care trebuie perseverat, 
spune el, dacă vrem să pu
nem și mai mult în valoare 
excepționalul talent al jucă
torilor români.

La încheierea meciului, cei 
aproximativ 20 000 de spec
tatori au răsplătit cu sincere 
și puternice aplauze pe cei 
15 reprezentanți ai sportului 
balonului oval din țara noas
tră, întrecuți de rugbyștii 
francezi într-un meci expri
mînd un real echilibru de 
forțe.

în continuarea turneului 
pe care-1 întreprinde în 
Franța, echipa României va 
susține o întîlnire amicală Ia 
Brive, joi, în compania unei 
selecționate regionale.

Formațiile :
FRANȚA — Villepreux; 

Bourgarel, Marot, Trillo, Bo- 
nal; Dehez, Puget ; Darbos, 
Dauga, Yachvili ; Savistky, 
Bastiat ; Azarete, Benesis, 
Irațabal.

ROMÂNIA — Marinescu ; 
Nica, Wussek, Dragomirescu, 
Irimescu ; Nicolescu, Flores
cu : Rășcanu, Demian, Cio
bănel ; Țuțuianu, Șerban ; 
Baciu, Onuțu, Dinu.

Arbitru : M. Johnson (Ma
rea Britanie).

LARSEN ÎNVINGĂTOR 
IA RAIMA DE MAUORCA

PALMA DE MALLORCA, 
14, (Agerpres). — Șahiști îl da
nez Bent Larsen a cîștigat 
turneul internațional de la 
Palma de Mallorca totalizînd 
12 p. din 17 posibile. El a 
fost urmat în clasament • de 
Petrosian (U.R.S.S.) — ll'/2 P> 
Korcinoi (U.R.S.S.) — 10'/2 p. 
Hort (Cehoslovacia) — lO’/j p, 
Spasski (U.R.S.S.) — 10 p etc. 
în ultima rundă Larsen a 
cîștigat la Medina (Spania). 
Partidele Spasski-Panno. Kor- 
cinoi-Damianovici și Petro- 
sian-Pomar s-au încheiat re
mize.

HALTEROFILI 
ROMÂNI ÎN FRANȚA 

In cadrul unor reuniuni demon
strative de haltere care au avut 
loc în diferite orașe din Franța, 
s-au înregistrat cîteva rezultate 
valoroase. Astfel, în concursul de 
la Romans, la categoria semimij- 
locle, F. Balaș a realizat 400 kg. 
(140, 110, 150) clasîndu-se al doilea, 
după francezul Terne (425 kg), 
care a doborît recordul european 
la smuls cu 143,5 kg (v.r. Kuren- 
țov — U.R.S.S. — 142,5 kg).

La Marignan, V. Tudor a ocu
pat locul III la categoria ușoară 
cu 355 kg (105, 112,5, 137,5), iar 
Marin Crlstea la cat. semigrea 
s-a clasat al treilea cu 400 kg.

Miercuri seara la Paris, va avea 
loc întîlnirea Franța—România.

„înotătorii americani nu sint 
Doza de antrenament pentru 1970 

„Lucrul cel mai important 
de care m-ani convins, după 
primul an de pregătire la 
Long Beach, în grupul lui 
Don Gambril, este că înotă
torii americani nu sînt niște 
zei ai piscinelor și pot fi 
învinși chiar și 
țiile pentru care 
tă cel inai adine

în competi- 
ei manifes- 

respect (n.r.

de antrenament nu au secre
te deosebite. Nici măcar o 
constituție fizică deosebită 
de cea a europenilor, care să 
le asigure un avantaj inițial. 
Pentru a-i putea concura, și 
încă cu succes, trebuie să dis
pui de timpul necesar (6—8 
ore zilnic) unui antrenament 
intr-un ritm asemănător ce-

Hans Fassnacht —înotătorul nr. 1 al anului
campionatele naționale). Iată 
prima 
interviu
„Sportske Novosti' 
greb de către Hans 
nacht, 
continentului.

„în mod sigur, afirmă 
cunoscutul sportiv vest-ger- 
man, actualii mei parteneri

dintr-un 
ziarului 

din Za- 
F ass- 

înotătorul nr. 1 al

declarație 
acordat 

i“

S-AU ALCĂTUIT GRUPELE 
C.M. MASCULIN DE BASCHET

LJUBLJANA 14 (Agerpres). 
— La Ljubljana, în prezența 
lui William Jones, secretar ge
neral al F.I.B.A., a avut loc 
tragerea la sorți pentru alcă
tuirea celor trei grupe ale 
campionatului mondial mas
culin de baschet. Componen
ța grupelor este următoarea : 
Grupa A (la Sarajevo): S.U.A., 
Cehoslovacia, Australia și 
una din echipele care va cîș- 
tiga turneul în trei cu parti
ciparea Argentinei, Spaniei și 
Cubei; Grupa B (la Split):

Brazilia, Canada, Coreea de 
sud și Italia ; Grupa C (la 
Karlovac); U.R.S.S., Uruguay, 
Panama și o echipă reprezen- 
tînd Africa. Turneul final cu 
participarea primelor două 
echipe din fiecare grupă și a 
echipei Iugoslaviei, ca țară 
organizatoare, va avea loc la 
Ljubljana, iar cel pentru locu
rile 7—13 la Skoplje.

Meciurile preliminarii și 
cele ale turneului final sînt 
programate între 15 și 24 mai 
anul viitor.

Iui Ia care ei 
o plăcere de-a 
dibilă. Așa am ajuns ca în 
1969 să înot zilnic în medie 
cite 12 kilometri, iar în pe
rioadele de vîrf cu cîte 3 000 
de metri în plus. La clubul 
meu din Mannheim îmi per
miteam uneori să trag 
chiulul, nerespectînd planifi
carea antrenorului privind 
intensitatea repetărilor. La 
„Phillips 66“ așa ceva nu este 
posibil ; dacă pierzi. ritmul 
intr-o singură lungime, din 
cele cîteva sute pe care Ie 
efetuezi zilnic, rămîi in ur
ma celorlalți și tot antrena
mentul va fi ratat".

în continuarea interviului, 
Fassnacht a fost rugat să a-

se supun cu 
dreptul incre-

niște zei" — 
' 17-18 km pe zi 
precieze nivelul 
sale recorduri și 
vele pentru viitoarele J.O.

„Nu de puține ori am fost 
nevoit să răspund unor ase
menea întrebări, mai ales 
după succesele din „Cupa 
Europei", cînd îndeosebi zia
riștii din țara mea au bătut 
multă monedă în jurul „fe
nomenului Fassnacht". Perso
nal nu am fost surprins de 
noile recorduri pe care le-am 
stabilit în acest an și 
mai mult decît convins 
Mosconi, Beliz-Geiman 
Larsson, de pildă, dacă ar fi 
avut posibilitățile mele de 
antrenament, ar fi realizat 
cifre asemănătoare, sau, in 
orice caz, în imediata lor a- 
propiere. încerc totuși un re
gret la sfîrșitul 
nu am reușit să 
de 400 m (bazin 
mai puțin de 4 
îormanță de care eram capa
bil in vara care a trecut.

Acest lucru m-a ambiționat 
și mai mult, fapt pentru 
care am decis, împreună cu 
Don Gambril și cu acordul 
noilor coechipieri, să mărim 
doza antrenamentului la 
km — în medie — zilnic 
1970. Asta înseamnă că 
unele săptămîni va trebui 
înot chiar 17—18 km pe 
Nu zîmbiți, nu este de Ioc o 
utopie; cine va dori să cîș- 
tige la Miinchen va trebui 
să fie capabil de un aseme
nea efort. Cu ce rezultate se 
va cîștiga la viitoarea Olim
piadă ? Notați, vă rog: 1:50,0 
— 1:51,0 la 200 m liber și 
2:01,0—2:02,0 la 200 m delfin, 
3:56,0 la 400 m liber și 4:25,0 
la 400 m mixt, 15:35,0—15: 
40,0 Ia 1500 m liber (medie 
de 62,6 s pe „sută). Va fi o 
adevărată revoluție a înotu
lui mondial și, în ceea ce mă 
privește, n-aș vrea să fiu 
prins pe picior greșit..

actualelor 
perspecti-

sint 
că 

sau

r

acestui an : 
înot distanta 
de 50 m) in 
minute, per-

— a. v.

14 
în 
în 
să 
zi.

RAPID BUCUREȘTI - R. F. a GERMANIEI 
POLO!

ISRAELUL ESTE CEA DE A 
16-A PARTICIPANTĂ ÎN 

TURNEUL FINAL DIN 
MEXIC

SYDNEY, 14 (Agerpres). — 
în meci retur pentru prelimi
nariile campionatului mondial 
de fotbal la Sydney, în prezen
ța a peste 30 000 de spectatori, 
s-au întîlnit echipele Austra
liei și Israelului. Jocul s-a în
cheiat eu un rezultat de egali
tate : 1—1 (0—0). Scorul a fost 
deschis de oaspeți în minutul 
79 prin Spiegler. 
egalat în minutul 
lui John Atkiss.

învingători cu 
mul joc fotbaliștii

Gazdele au
88 datorită

1—0 în pri- 
___ ____ selecționatei 
Israelului s-au calificat pentru 
turneul final din Mexic. Ast
fel, selecționata Israelului este 
cea de a 16-a (și ultima) cali
ficată în turneul final.

ITALIA : 5 ECHIPE ÎNVIN
SE PE TEREN PROPRIU

Etapa de ieri a campiona
tului italian poate fi conside
rată ziua marilor surprize. Nu 
mai puțin de cinci echipe au 
pierdut pe teren propriu : Bo
logna, Brescia, Lazio, Sampdo
ria și .Torino ! în plus, se re
marcă înfrîngerea liderei, Ca
gliari, la Palermo, dar ea nu 
a pierdut primul loc în clasa
ment. Echipa lui Herrera, A.S. 
Roma, a făcut un joc bun la 
Florența, unde a terminat la 
egalitate (2—2) cu Fiorentina, 
care se află în urmărirea lide
rei.

Iată rezultatele etapei și au
torii golurilor :

VAL dlSERE
Daetwyler (Elveția) — 2 : 14,69 
și Karl Schranz (Austria) — 
2 i 15,02.

Schiorii români au ocupat 
următoarele locuri : 100 D. 
Munteanu în 2:32,29; 103. C. 
Vulpe în 2:33,17 și 108. V. 
Brenci în 2(35,43.

La Bologna : Napoli 
logna 2—1 (Altafini 2, respec
tiv Savoldi).

La Brescia : Juventus — 
Brescia 1—0 (Anastasi).

La Florența : Fiorentina — 
Roma 2—2 (Amarildo și Chia- 
rugi, respectiv Capelli și Ca
pellini).

La Milano : Inter — Bari — 
întrerupt din cauza ceții.

La Roma : Verona — 
1—0 (D’Amao).

La Palermo : Palermo 
Cagliari 1—0 (Roia).

La 
cenza 
li).

La
1-0 l

în
gliari cu 18 p, urmată de Fio
rentina și Lanerossi Vincenza 
cu 15 p, Internazionale, Ju
ventus, Milan și Verona 13 p, 
Roma și Torino 12 p etc.

în clasamentul golgeterilor 
pe primul loc se află Viali cu 
10 g, Chiarugi cu 9 g, Riva

și Altafini 6 g. Rivera, Bui, 
Chinaglia, Berini, Bonisegna 
cite 4 g etc.

Cesare TRENTINI

R.F. A GERMANIEI : BO
RUSSIA monchenglad.

BACH — LIDER

Feroviarii s-au clasat pe locul III in turneul din Berlinul occidental
Jucătorii de polo de la Ra

pid București au avut o fru
moasă comportare în turneul 
internațional desfășurat în 
Berlinul occidental, clasîn
du-se pe locul trei. Feroviarii 
au obținut o splendidă victo
rie în fața reprezentativei R.F. 
a Germaniei cu 7—6 (2—1,2—2, 
0—1, 3—2) prin punctele mar
cate de Firoiu 3, Băjenaru 2 
și Rusu 2, au terminat la ega
litate cu selecționata Berlinu
lui occidental, 6—6 (2—1, 2—1, 
0—2, 2—2) — au înscris Rusu 
2, Firoiu 2, Miu și Băjenaru 
— iar în ultimul meci au 
pierdut în fața selecționatei

S.U.A. cu 4—7 (1—2, 1—1,
1—2, 1—2), golurile echipei 
fiind realizate de Rusu 2 si 
Firoiu 2.

Alte rezultate : R. F. a Ger
maniei — Austria 10—2 ; Ber
linul occidental — Israel 5—1; 
S.U.A. — Israel 11—3; Aus
tria — Berlinul occidental 
10—8 ; R. F. a Germaniei — 
S.U.A. 4—4.

Clasament: T. S.U.A. 9 p, 
2. R. F. a Germaniei 7 p 
(golaveraj superior), 3. Rapid 
București 7 p, 4. Austria 4 p, 
5. Berlinul occidental 3 p, 6. 
Israel 0 p.

Lazio

Genova : Lanerossi 
— Sampdoria 1—0

Vi- 
(Via-

Torino : Milan — Torino 
(Lodetti).
clasament conduce Ca-

în campionatul R.F. a Ger
maniei, după etapa de sîmbă
tă în clasament continuă să 
conducă echipa Borussia Mon- 
chengladbach cu 25 p, urmată 
de F.C. Koln cu 22 p, și( Ba
yern Munchen cu 22 p. Lidera 
clasamentului, Borussia, jucînd 
pe teren propriu, a învins cu 
scorul de 3—1 pe Hamburg. 
Alemannia Aachen a terminat 
la egalitate : 0—0 cu Bremen. 
F.C. Koln a surclasat cu 6—1 
pe Kaiserslautern, iar Stutt
gart a dispus cu 2—1 de Bo
russia Dortmund. Bayern Miin- 
chen a terminat nedecis, 3—3, 
cu Rotweiss Oberhausen.

TELEX • TELEX • TELEX
Selecționata de rugby a Afri
cii de Sud a întîlnit la Car
diff reprezentativa acestui o- 
raș. Oaspeții au terminat în
vingători cu scorul de 17—3 
(9-0).

La Nairobi, atletul Sang (Ke
nya) a parcurs 220 yarzi în 
20,4 (performanță echivalentă 
cu 20,3 pe 200 m) și a 
gat proba de 100 m în

cîști-
10,3.

obți-Atletele australience au 
nut cîteva rezultate valoroase 
în cadrul concursului de la

Melbourne. Raelene B >yle a 
parcurs 100 m în 11,4 și 200 
m în 23,4. Pamela Kilborn s a 
clasat pe primul loc la 100 m 
garfuri cu rezultatul de 13,3.

După 12 runde în turneul de 
șah de la Belgrad pe primul 
loc se află, la egalitate, Po- 
lugaevskj (U.R.S.S.) și Len
gyel (Ungaria) cu cîte 8 p, 
urmați de Matulovici (Iugo
slavia) cu 7V2 (1) p. în runda 
a 12-a, Polugaevski l-a învins 
pe Matanovici, iar Matulovici 
a remizat cu Botvinnik.

Din Berlin, trimisul nostru special, CĂLIN ANTONESCU, transmite:'

HANBBALIȘTII ROMÂNI S-AU COMPORTAT EXCELENT:
ROMANIA -R.D. GERMANĂ 16-13 (7-7)

Nu încape îndoială că du
minică la Berlin, în sala Dy
namo, plină pînă la refuz, e- 
chipa masculină de handbal a 
României a realizat una din 
cele mai bune partide ale 
saie din acest sezon, intrecînd 
de o manieră, în afara orică
rui dubiu, puternica reprezen
tativă a R. D. Germane cu 
16—13 (7—7). Victoria apar» 
cu atît mai prețioasă cu cit 
handbaliștii noștri au ajuns la 
Bsrlin, după o călătorie obo
sitoare de 12 ore. cu trenul și 
avionul și — in plus — gripa 
ce bîntuie prin Europa a făcui 
cîteva victime. De asemenea, 
vom aminti faptul că Gruia 
a iucat accidentat după me
ciul cu echipa Elveției de la 
Saint Gallen.

Selecționata română și-a im
pus treptat ritmul care i-a 
convenit, apoi prelungind a- 
tacurile în mod inteligent a 
măcinat încet, dar sigur, vi
talitatea bine cunoscută a 
handbatiștilor din R. D. Ger
mană. Punctul forte al forma
ției noastre l-a constituit însă 
apărarea care prin mobilitate, 
atenție și agresivitate a obli
gat echipa țării gazdă — care 
numai cu o săptămînă îna
inte înlrecuse selecționata Un
gariei cu 10 goluri — să ra
teze numeroase situații favo
rabile.

în acest mod. spre stupe
facția miilor de spectatori și 
a celor cîteva milioane de te
lespectatori, victoria echipei 
gazdă, care se anticipa oare

cum după primele 20 de mi
nute de joc, nu s-a realizat. 
Partida a început, după cum 
spuneam, în nota de superi
oritate a gazdelor care, pe un 
fond de prospețime fizică, au 
reușit sa conducă cu 4—1 (min. 
14) și 5—2 (min. 16). Jucă
torii romani au temperat, 
mai apoi, vivacitatea adversa
rilor și prin finalizări variate, 
in realizarea cărora o contri
buție și-au adus Guneș, Chl- 
cidt și Gațu, au reușit să re
ducă din handicap și în fina
lul primei reprize să obțină 
chiar egalarea. După pauză 
echipa română, mult mai si
gură și cu un joc mult mai 
gîndit și organizat, a înscris 
citeva goluri imparabile prin 
Gruia și a anihilat, fără drept

de apel, pe jucătorii de bază 
Rost, Ganschow și Senger. A- 
ceastă repriză a aparținut net 
reprezentativei noastre care, la 
un moment dat, a condus cu 
5 goluri (min. 49 : 15—
10). în final jucătorii no
ștri și-au permis demonstrații 
de virtuozitate tehnică, de 
combinații extrem de rapide 
și spectaculoase încheiate cu 
multe goluri.

Au înscris : Gruia (6), Gu
neș (3), Gațu (3), Chlcidt (2), 
Goran și Oțelea pentru Româ
nia. Rost (3), Langhoff (3). 
Ganschow (2). Rose (2), Sen
ger, Lakenmacher și Gernhof- 
ler pentru R. D. Germană. Au 
condus cu multe scăpări H. 
Gorsz și E. Nowak (Polonia).
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