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Atacat de doi adversari, dar păzit de coechipierul său Săuca, 
Albu forțează o nouă tentativă spre coșul steliștilor

„CRITERIUL PRIMEI ZĂPEZI11 PERICLITAT... DE ZĂPADĂ \AU UAi
MIHAELA SANDU 
și DAN CRISTEA 

învingători in primul 
concurs intern

SINAIA, 21 (prin telefon de la 
trimisul nostru). —- Secretarul 
general al Federației Române de 
Schi-Bob, Petre Focșeneanu, spu
nea simbătă seară : „De mulți 
ani nu am mai avut atîta ză
padă și deoi condiții favorabile 
pentru primul concurs al sezo
nului intem“.

Duminică dimineața, la Hotelul 
Alpin, Cota 1500 și „Vîrful cu 
Dor**, telefoanele zbimiiau de 
zor. La Cota 1400, antrenorul 
Kurt Gohn cerea insistent Cota 
1500.

— Alo, cu tovarășul Mihai 
Bota ’ Nea Mișule, aici ninge 
foarte tare. Ce facem cu con
cursul ?

— Și aici e la fel. Dar, așteap
tă să văd ce se întimplă sus...

La Virful cu Dor răspunde la 
apel antrenorul federal Ion Be- 
rindei.

— La noi ninge și viscolește. 
Vizibilitate minimă. Deci condiții 
de concurs improprii. Propun ca 
întrecerea să aibă loc la Cota 
1400.

— Alo, Cota 1400, vorbește Bota. 
La „Vîrf** nu se poate organiza 
competiția. Deci, o vom disputa 
la Cota 1400, dar nu știu dacă 
este bătută pîrtia.

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 3-a)

In derby-ul de baschet

Sil AIM A înTRLCliT PE DINAMO ÎN PRIIIINGIRI
Politehnica București — neînvinsă — 

campioană a turului la Sete
Nimic nu a lipsit derby-ului 

campionatului național mas
culin de baschet, desfășurat 
ieri dimineață in sala Flo- 
reasca ; o luptă îndirjită, dusă 
din primul pînă în ultimul 
minut de joc, răsturnări sur
prinzătoare de situații, un 
fina] dramatic, faze spectacu
loase. aruncări precise. A fost 
un splendid meci de baschet, 
în cursul căruia componenții 
echipelor Steaua și Dinamo 
au făcut risipă de energie, au 
încercat să-și pună în valoa
re toate calitățile pentru cu
cerirea victoriei, revenită, 
pînă la urmă, formației Steaua 
cu scorul de 86—84 (46—38, 
78—78).

Referitor la desfășurarea 
propriu-zisă a partidei, vom 
aminti că îr. prima parte ste- 
liștii au avut inițiativa in 
majoritatea timpului, condu- 
cînd cu 11—6 (min. 5). 21—14 
(min. 9) și încheind repriza 
cu un avans de opt puncte. 
In această perioadă, Nosievici 
a fost excepțional, mareînd, 
pasînd și recuperînd exce
lent, primind aplauze lă sce
nă deschisă, Tarău a dominat 
panourile și în atac și în a- 
părare, iar Dimancea și-a îm
pins permanent coechipierii 
în ofensivă. Se părea că 
Steaua va obține un succes 
facil, cu atît mai mult cu cit 
Diaconescu fusese eliminat

de pe teren încă din min. 11, 
pentru un gest nesportiv față 
de arbitrul C. Negulescu. Au 
urmat. însă, celelalte 20 de 
minute, în care de astă dată 
Albu a fost pentru Dinamo 
ceea ,ce a reprezentat Nosie
vici pentru Steaua. Ca urma
re, diferența a scăzut destul 
de repede (min. 26: 54—54) 
și pînă la sfîrșitul celor 40 
de minute regulamentare nu 
s-a știut nici o clipă cine va 
învinge, deși Dinamo avea in 
ultimele două minute un a- 
vantaj de trei puncte. Totuși. 
Steaua a egalau în prelun
giri, absența Iui Haneș. Săuca. 
Cernea și Visner (eliminați 
pentru comiterea a cite cinci 
greșeli personale) și a lui 
Dragomirescu (accidentat) s-a 
resimțit și. în ciuda eforturi
lor lăudabile depuse de Albu 
și rezervele dinamoviștilor a- 
flate pe teren, Steaua a reu
șit să-și adjudece victoria la 
limită.

Au înscris : Tarău 21, No
sievici 32 (21 în prima repri
ză). Gheorghe 11, Czmor 11, 
Dimancea 7, Molin 4 pentru 
Steaua, respectiv Albu 26 (18 
în repriza secundă), Cernea 5, 
Haneș 8, Săuca 6, Diacones
cu 4, Dragomirescu 25. Viz- 
ner 8, Mazilu 2. Prjn maniera, 
foarte severă, de a conduce, 
arbitrii Gh. Chiraleu și C. 
Negulescu au căutat să asi
gure o bună desfășurare aces
tei foarte dificile întreceri, 
dar uneori C. Negulescu a de
pășit limitele exigenței.

D. STANCULESCU

Rezultatele celorlalte me
ciuri din divizia A :

MASCULIN

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
POLITEHNICA BRAȘOV 
78—77 (33—32, 63—63). O vic- I

Munții vă invită...
Foto : Aurel NEAGU
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PREGĂTIRILE
Scurta vacanță a trico

lorilor noștri — calificați 
după cum se știe, în tur
neul final al campionatu
lui mondial — a luat sfir- 
șit.

Astăzi de dimineață an
trenorul Angela Niculescu 
a convocot la București pe 
componență latului repre
zentativ, care vor fi supuși 
unui riguros control medi
cal.

„FULGUL DE ZĂPADĂ"
Insigna tuturor schiorilor

I 
I 
I
I

Care au fost cele 
mai mari evenimente 
ale sezonului de tenis 
1969?

ILIE NÂSTASE
Și

ION ȚIRIAC 
s-au situat 

printre 
primele rachete 

ale anului ? 

Puteam 
să cîștigăm 

„Cupa Davis" ?
lată citeva 

dintre întrebările 

care 

vă pasionează 

și la care 

veți găsi răspuns 
citind

DE MIERCURI 
24 DECEMBRIE

IN 

„SPORTUL" 

IN NOU SERIAL

DE ARTICOLE 
BOGAT ILUSTRATE

(Continuare în pag. a 2-a)

Mariana Dingă (Rapid) „pune" mingea peste blocajul echipei C.P.B.
(Citiți cronicile etapei în pag. a 2-a) Foto : -N. DRAGOȘ

ASPECTE NEPLĂCUTE
LA STARTUL „CUPEI SPERANȚELOR4
• De ce lipsesc înotătorii dinamoviști ? • Sportivii din Reșița și Ploiești pe primul plan al întrecerilor

PLOIEȘTI, 21 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). — La 
tradiționala sărbătoare a ce
lor mai tineri înotători din 
țară au răspuns „prezent11 
peste 300 de copii, din 21 de 
asociații si cluburi sportive. 
Infruntînd viscolul și vijelia 
ce s-a abătut asupra orașului, 
în ultimele 24 de ore, făcînd 
anevoioasă deplasarea chiar 
pe străzile ce duc ia piscina 
acoperită, participanții la cea 
de a treia ediție a „Cupei 
Speranțelor11 s-au prezentat 
cu o remarcabilă punctuali
tate la apelul starterului. o- 
norînd astfel strădaniile orga
nizatorilor. Din păcate, însă, 
am fost nevoiți să consem
năm — singurul, as pect^nega-

tiv, de altfel, după primele 
două reuniuni — absența ti
nerilor înotători de la Steaua 
și Dinamo. Dacă în ceea ce 
privește forfait-ul steliștilor, 
pot fi acordate circumstanțe 
atenuante (conducerea clubu
lui a anunțat din timp impo
sibilitatea participării la con
curs), înotătorilor dinamoviști 
— marea majoritate dețină
tori ai titlurilor de campioni 
și ai recordurilor naționale — 
nu le putem găsi nici o scu
ză. Desconsiderînd concursul 
reprezentanții clubului bucu- 
reștean și antrenorii Cr. Vlă- 
duță, Magda Negrea care îi 
pregătesc (excepție a făcut 
doar prof. A. Grințescu, ve

nit cu 4 concurenți) au stat 
acasă la căldură.

In această situație, progra
mul ce ne-a fost oferit a cu
prins goluri inerente, deoa
rece între concurenții din Re
șița, Oradea sau Galați (care 
au parcurs sute de kilometri 
pentru a urca pe blocstarturi) 
am avut culoarele libere aie 
celor aflați la numai 60 km 
de locul de desfășurare...

Din punct de vedere tehnic 
însă întrecerile nu au avut 
prea mult de suferit. Ca niște 
veritabili luptători, și prezen-

Adrian VASILIU

(Continuare pa®. ft l-aj

Pe fundalul propagandistic al râspindirii practicii schiu
lui pînă in cele mai îndepărtate și izolate așezări din 
țara noastră, o serie de instituții și organizații au pre
luat ideile inedite și generoase de a stimula, prin for
mule organizatorice atractive, schiul de masă.

Ideea s-a născut din dragostea față de sporturile iernii 
și djn necesitatea de a da sporturilor albe baza de masă, 
am zice chiar națională, pe care relieful țării, condițiile 
meteorologice și climatice le îngăduie. Tineretul școlar 
avid de mișcare, strălucitor de sănătate, nu așteaptă decit 
semnalul spre a urma inițiativele de acest fel. In 1968 
,-SANIUTA DE ARGINT-, inițiată de U.T.C., și în 1969 

I ..OLIMPIADA DE IARNA A ELEVILOR”, organizată tot 
O C C. al U.T.C.. sir.t d< -â formule care au TRANSFOR
MAT PÎRTIILE ÎN FURNICARE.

în Intimp'.narea acelorași idei, 
receptate intotoeauna cu mare en-

I tunasm. F.R.S.B. a trecut cu înce
pere din acest sezon la susținerea 
unor forme organizate ale schiu
lui de masă. Astfel, prin comi- 

| siîle județene se vor organiza con
cursuri pentru obținerea insignei 
de schior -FULGUL DE ZAPADA* 
pe trei grade : aur, argint și bronz, 
pentru toti practicanții schiului, 
participant! la aceste competiții- 
SCOPUL ESTE ANGRENAREA 
UNUI NUMĂR CTT MAI MARE 
DE AMATORI ÎN ACTIVITATEA 
COMPETITION ALA și in practica

I schiului.

seară de început de decem
brie. Intr-o încăpere a 
C.N.E.F.S.-ului, în care erau 
reprezentate cel puțin trei ge
nerații, și unde nu se spuneau 
lucruri foarte interesante, dar 

nici foarte banale, a răsunat, la un 
moment dat, ca un clopoțel de alarmă 
care trezește și răscolește totul, un nu
măr : 170.

Reflex păstrat din banca școlii pri
mare — toate cele trei generații au 
fost spontan captate de exprimarea 
cifrică care spunea tot. Și spunea mult 
mai bine decît ar fi putut s-o facă 
zeci de cuvinte legate măiestrit între 
ele, cuvinte cu ritm 
rimă irezistibilă.

li era dat acelei
un termen pe care foarte mulți l-au 
visat, dar care pentru ei a rămas vis. 
Termenul pînă la startul României în- 
tr-un turneu final al Campionatului 
Mondial — iată ceea ce au năzuit, nu 
ne îndoim, și Marian și Ozon, și Nicu- 
șor, și Voinescu, și Ăpolzan și Con
stantin, și Nunweilier III... — dar nici 
unul dintre ei n-a evoluat pe un teren 
înnobilat de reflexiile superbei zeițe- 
statuete a vestitului Lafleur. Deși nu 
valoarea a fost ceea ce le-a lipsit 
acestor primi soliști ai soccerului ro
mânesc.

O mai bună organizare, o mai fe
ricită politică a fotbalului autohton ș; 
o mai consistentă cotă-parte a ceea ce 
mulți consideră drept marea aliată a 
performanței fotbalistice — am numit 
șansa —, au făcut ca abia în seara 
aceea să poată fi invocat (ca o cauză 
proprie) termenul de lansare a fotba
lului românesc pe orbita întrecerii eli
tei mondiale.

La auzul acelui termen cifric cele trei 
generații reprezentate în sală au reac
ționat felurit și interesant. Emeric Vogi 
câta gînditor pe o coală de hîriie 
albă, Angelo Niculescu și Florea Tă- 
năsescu parcă priveau, prin oameni și 
prin lucruri, la ceva numai de ei știut, 
iar ei, „generația visului împlinit", Dan 
și Dumitrache, Dobrin , și Lucescu, Ră- 
ducanu și Radu, Dinu și Deleanu zîm- 
beau.

Amestec de mîndrie, de detașare, de 
bucurie, de superioritate, de copilărie, 
zîmbetul lor dovedea vorbitorului că 
apelul său, aproape patetic, a fost re
ceptat într-un mod aparte...

Spunea acel vorbitor: „Gîndiți-vă, 
băieți, că pînă la ziua pe care doresc 
s-o apuce toți fotbaliștii din lume mai 
sînt doar 170 de dimineți. Ele ne mai 
despart de 31 mai, dala startului în 
turneul final. Nu este un termen lung. 
170 de “ ' “ ' ‘
meniul 
voastre fotbalistice. El merită cu pri
sosință să-i consacrați munca și gîndu- 
rile voastre...".

Am zărit pe chipurile lui Lucescu, 
Dan, Ghiță, Ghergheli, poate naturile 
cele mai cerebrale ale lotului, o unda 
de încruntare. înțelegeau. înțelegeau 
și aprobau totul.

Azi, cînd se reiau 
rilor, au mai rămas

seducător sau cu

adunări să afle

zile au mai rămas pînă la mo- 
cel mai înălțător al carierei

pregătirile tricolo- 
doar 159 de zile I

M. POPESCU

ANUL FOTBALISTIC 
INTERNATIONAL 1969

Insigna se atribuie tuturor par- 
ticipanților. indiferent de vlrstâ și 
sex. care iau startul In concursuri 
organizate In probe de schi alpin 
(slalom — slalom uriaș — cobo- 
rire), fond (2—3—5—10—15 km) și

Mihai B1RA

(Continuare in pag. a 2-a)

RUGBYSTII
DE LA FARUL 

PLEACĂ IN FRANȚA
In răspuns la vizita efectu

ată în țara noastră de Racing 
Club de France, rugbyștii de 1 
la Farul Constanta vor între
prinde un turneu în Franța, 
în program : 28 decembrie, la 
Paris, cu R. C de France, 31 
decembrie, la Bourge, cu se
lecționata orașului (echipă de 
liga a ll-a).

Lucescv șuteazâ la poarta Portugaliei, sub privirea 
inspăimintată a lui Eusebio. (Fază din meciul Româ
nia—Portugalia, de la București, terminat cu victoria 

fotbaliștilor români, cu 1—0)
• CELE MAI SEMNIFICATIVE MOMENTE DIN ACTIVITATEA 

DE PESTE HOTARE

• CEPELE EUROPENE ȘI PRELIMINARIILE C.M. IN CENTRUL 
ATENȚIEI GENERALE

• CALIFICAREA ROMÂNIEI PENTRU TURNEUL FINAL DIN 
MEXIC, UN REZULTAT DE PRESTIGIU

Simbătă și duminică s-a disputat, la bazinul Floreasca, concursul de sărituri dotat cu „Cupa 
județelor'^, Trofeul a fost cucerit de reprezenta nții municipiului București. In imagine Melania 

Decuseară, câștigătoarea, probei feminine



Fag. ® 5-â

masă a țării: echipa C.S.M. Cluj, De la stingă :
Paneth, Radu Negulescu. Sergiu Suciu și Ser- 

Foto: V. BAGEAG

Pentru a 12-a oară campioană de tenis de 
Dorin Giurgiucă, antrenorul emerit Farkaș 
ban Doboși

O ZI FARA surprize

Concluzii pe marginea ultimei competiții oficiale
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IN DIVIZIA A, ECHIPELE MASCULINE ȘI-AU DISPUTAT
J

ULTIMA ETAPĂ, IAR CELE FEMININE PENULTIMA

TENISUL DE MASA 0 RUDA SARACA?
Ultima, confruntare ,pe 1969 a celor mai buni jucători 

și jucăteiare de tenis die masă de la noi, returul campiona
tului republican pe echipe, a oferit un prilej nimerit de 
trecere în revistă a forțelor de care dispune tenisul de 

masă românesc la ora actuală. Desigur, nivelul atins de 
fruntași ca și de noua promoție de jucători era cunoscut 
și fără ocazia oferită de- întrecerile de săptămina trecută 
din. sala Floreasca. Adică, în afara citorva excepții, valori 
care nu pot concura cu șanse în arena internațională. To
tuși, pe ici, pe colo, mijeați unele speranțe. Ultimele evolu
ții au dezmințit însă chiar și speranțele celor mai opti
miști.

Maria Alexandru, Carmen Crișan. Gheorghe Bczga (18 
ani), Elena Condicaru (14 ani) 
iată dorar cinci nume care 
cadrul competiției amintite.

ți Marin Firănescu (13 ani), 
s-au impus cu adevărat in

Deși nu a fost solicitată de 
adversare, Maria Alexandru 
și-a demonstrat o dată în plus 
cunoscutele-i calități. La rîn- 
du-i, Carmen Crișan a mani
festat o bună pregătire, și ve
rificarea ei în compania băie
ților a fost extrem de utilă. 
Fără îndoială, victoriile pe ca
re le-a repurtat, sint stimula
tive pentru tînăra clujeancă, 
dar ele refîtectă, din nefericire, 
și slabul potențial al adver
sarilor. Sigur, Carmen Crișan 
a înregistrat progrese — unii 
dintre băieții pe care ea i-a 
învins, contind printre cei mai 
buni de Ia noi. Dacă aceștia, 
precum și campionul na
țional Adalbert Rethi (care s-a 
chinuit mult ca s-o depășească 
Ia limită) sint înfrînti sau au 
probleme cu o jucătoare, fie 
ea chiar de valoarea lui Car
men Crișan, ce mal pot spera 
ei să ob(ină în turneele inter
naționale, în afara unei pre
zențe formale, anonime ?

Bozga este talentat, dar el 
are aproape 13 ani. Ar mai 
rămîne doar două elemente cu 
adevărat de perspectivă : Eleha 
Condicaru (antrenoare Luci 
Slăvescu) — o copie încă mi
nusculă a redutabilei Mary 
Shannon-Wright — și Majip 
Firănescu (antrenor Virgil Bă
lan). Gindindu-ne, însă, la a- 
tîția tineri care — nu din vina 
lor — s-au pierdut pe parcurs, 
ce garanții mai putem avea 
că Elena Condicaru și Marin 
Firănescu nu vor împărtăși a- 
ceeași soartă ? Poate că de 
data aceasta va fi înregistrată 
o excepție. Așa cum am dori 
și în cazul altor tineri, remar
cați cu alte prilejuri, dar care 
au avut, acum, comportări 
șterse.

Tn privința comportării ce
lorlalți sportivi — unii mai 
cunoscuți — vom menționa că, 
în general, carențele din jocul 
lor se datoresc lipsei de con
știinciozitate, a slabei instruiri, 
ca și nefolosirii pe deplin a 
condițiilor materiale — și așa 
destui de nesatisfăcătoare.

Bunăoară, cazul Eleonorei 
Mihaica. Accidentată cu o lu
nă înaintea C. M. de la Mun-

chen, pregătirea ei s-a aflat 
în deficit și după aceea, pen
tru ca ea să nu se antreneze 
apoi (nemotivat) o bună pe
rioadă de timp nici astă vară.

ULTIMEI.E REZULTATE Șt 
CLASAMENTUL GENER XL 
ALE TURNEULUI MASCU
LIN : Politehnica București — 
CSM I Cluj 9—8 (Dumitriu — 
Giurgiucă 2—0, Stelian — Do
boși 0—2, Teodor — Suciu 
2—0, Stelian 
2—1, Teodor 
Dumitriu — 
Stelian — Suciu 1—2. Antal — 
Negulescu : 
Giurgiucă 2—1, 
Doboși 1—2, Teodor 
lescu 0—2, Stelian 
lescu 0—2, Antal
2—0), Progresul Buc. 
ința Brașov 9—4 (trei dintre 
cele patru puncte ale Învin
șilor au fost realizate de An
cei In dauna iul Slndeanu. 
Bodea și Luchian). CSM II 
Cluj — Voința Arad 9—8 (in 
partida decisivă. Carmen 
Crișan a dispus de Bătrinescu 
cu 2—1).

CLASAMENT : 1. CSM I
C4uj 39 p — campioană repu
blicană. 2. Politehnica Buc." 
38 p, 3. Progresul Buc. 37 p, 
4. Voința Arad 33 p, •. Vo
ința Buc. 30 p. 6. Voința Bra
șov 30 p. 7. CSM II Cluj 27 
p, 8. Comerțul Tg. Mare? 27 
p, 9. Politehnica Timișoara 
25 p, 10. Dinamo Craiova 24 
p, u. CSM lași 20 p. Ulti
mele trei formații au retro
gradat promovtnd echipele 
Voința' cluj și ASAM Bucu
rești. La campionatul din a- 
nul viitor vor participa nu
mai 10 echipe.

— Suciu 
Giurgiucă 

— Doboși 2—0, 
Negulescu 2—f,

0—2, Teodoi^— 
Dumitrii^B—

—
— Negu- 
— Suciu 

Vo-

Și totuși, complet neantrenata, 
Mihaica a fost trimisă în nu
meroase turnee peste hotare 
unde a colecționat — NOR
MAL — o suită întreagă de 
înfringeri. Cui i-au folosit a- 
ceste deplasări ?

O altă situație. Cuplul Ale
xandru — Crișan care a făcut 
furori la Miinchen. N-A MAI 
EVOLUAT DE ATÎTEA LUNI 
ÎN NICI O COMPETIȚIE - 
deși toată lumea este de a- 
cord că cele două jucătoare al
cătuiesc un dublu excelent.

UITIKÎE KCOROUR1 ALE ANULUI
In sfirșit, statisticie
nii atletismului îți 
pot definitiva bilan
țurile pe 1969. înre- 
gistrind și rezulta
tele ultimului con
curs organizat de 
Școala sportivă, ex

perimentală viitorul. Cîteva din
tre acestea își vor gări loc. ele 
acum, pe tabelul recordurilor re
publicane de sală la juniori mici. 
•Astfel, elevul tină: ului pro
fesor Nicolae Păcurarii, de la 
Viitorul. Florică Stoian, a mar
ca (atît în serii. cît și In 
finala cursei juniorilor mari, pe 
care a cîțtigat-ol 6.0 s pe 
tri. EGAtjNri CEA MAI BV \ 
PERFORMANȚA a PROBEI. Tot 
el s-a impus si la lungime. A- 
DAUGIND INCA 2 CM KECOK- 
DULUI, pe care îl stabilise cu 
cîteva zile anterior ; săritura sa 
a măsurat 6,67 m.

FULGUL DE ZĂPADA"
(Urmare din pag. 1)

sărituri. Normele pentru obținerea 
insignei sint următoarele :

PENTRU AUR :
— fiecare schior să Parti

cipe la două concursuri stabilise 
sau organizate de comisia jude
țeană si să se claseze la ambele, 
în primii 20% din numărul celor 
care termină cursa.

PENTRU ARGINT :
— participare la două concursuri 

în condițiile de mai sus și să se 
claseze între primii 40",din nu
mărul schiorilor care termină con
cursul.

PENTRU BRONZ :
— participare la un concurs, sta

bilit sau organizat de comisia ju
dețeană de schi cu clasificare 
între primii 50% din totalul par- 
ticipanțllor care termină proba.

Sportivii clasificați, maeștri și 
categoria I. pot obține insigna de 
aur, prin participare la o singura 
cursă din cele stabilite de comi
siile județene de schi.

O dată cu eliberarea insignei, 
participanțli primesc șl brevetul 
pentru gradul corespunzător. In
signele de aur și argint se obțin 
după cea de a doua competiție, 
pe baza tichetului de participare 
în care este- indicată competiția 
la care schiorul a participat, lo
calitatea și locul ocupat in cla
sament.

Comisiile județene de schi 
au primit indicația de a sta
bili șl organiza minimum două 
competiții pe lună, în cadrul 
cărora antrenorii să se poată 
întrece pentru obținerea acestei 
frumoase insigne care răsplă
tește modest eforturile depuse 
în practica schiului.

Acum, cînd vacanța elevilor și 
studenților este un fapt împlinit, 
sugerăm comisiilor județene de 
schi intensificarea activității com- 
petiționale pe tot teritoriul țării. 
Este momentul să creăm cadrul 
organizatoric, al dorinței nestăvi
lite a tineretului de a se întrece.

Deci, la treabă. Cu cît mal re
pede, ou ătlt GCAi bina.

La aruncarea greutății de 5 kg, 
Marin Iordan de la Ș.S.A. (prof. 
Dan Serafim) a Întrecut, cu cel 
16.28 m realizați CEL MAI VECHI 
RECOBD DE JUNIORI MICI, care 
aparținea, din 1956. redutabilului 
Ștefan Perneki (16,12 m).

Așadar, putem afirma că 
trei concursuri desfășurate 
sala din parcul „23 August” 
constituit tot atitea încercări 
șite. Ele au întrunit aproape 
de participări, și au fost 

recorduri republicane de 
pe teren acoperit, doborite 
egalate.

Și acum, ultimele rezultate ale 
anului :

SENIORI - SI m : Al. Muntea- 
n'i (C.A.U1 5.8. Șt. Lăzărescu
(I vu.) 5.9; 50 mg : H. Ilieșu 
(C.A.U.i 7.2 ; JUNIORI 1 — 50 
mg : FI. Grigore (Constructorul) 
7,3, VI. Toma (C.S.S.) 7,3; înăl
țime : I. Cherciu (Metalul) 1.85, 
H. C. — A. Popescu (Rapid) 1.90 ; 
prăjină : V. Perianu (C.S.Ș.) 3.75; 
lungime : Al. Stavre (Ș.S.A.) 6.45.
H. C. — Cr. Ivan (Dinamo) * “* ‘
triplu : P Mânu (C.A.U.) 
A. Berbec (Viitorul) 13,32 ; 
tate : Gh. Dumbravă (Progresul) 
14.37. M. Belțig (Lie. 35) 13,34, S. 
Pietrăreanu (Ș.S.A.) 13,10 ; JU
NIOARE I — 50 m : Mariana Ba- 
laban (Viitorul) 7.0. Lucia Mărgi- 
neanu (Progr.) 7,0; lungime : Do
rina Cătineanu (Met.) 5.25, Car
men Ionescu (Ș.S.A.) 5.22, Ga
briela Ionescu (C.A.U.) 5,18; greu
tate : Viorica Brad (Progr.) 13.03; 
JUNIORI II — 50 mg: E. Gheorghe 
(C.S.Ș.) 7.2; înălțime : Cr. Dreptu 
(Ș.S.A.) 1,80; lungime : G. Rădă- 
șan (C.S.Ș.) 6,62 ; greutate 5 kg: 
G. Călin (Ș.S.A.) 13,26; prăjină : 
M. Voicu (C.S.Ș.) 3.85; JUNI
OARE II — 50 mg : Carmen Du
mitrescu (Coustr.) 7.7; greutate : 
Olariana Constantin (Ș.S.A.) 13,85; 
COPII I (1955—56) — băieți — 50 
m : C. lacomi (Constr.) 6.3 (in serii 
— 6.2); înălțime : Cr. Ene (Ș.S.A.) 
m: C. lacomi (Constr.) 6,3 (tn serii 
lungime : 
torii) 5.65, 
greutate : 
13,74; fete 
pescu (Viit.) 6.9, Florica 
(Ș.S.A.) 6.9: înălțime : 
Ivancea (Viit.) 1.38;
Eleonora Clorogaru (C.S.Ș.) 
Ileana Găvozdea (Proer.) 
COPII n (1957—58) — băieți — 50 
m : Cr. Ostaficiuc (Viit.) 6 9. D. 
Costache (Constr.) 6,9; Înălțime :
I. Toma (C.S.ș.l 1,34; lungime :
S. Lucaciu (Cutez.) 4,41 ; fete — 
50 m : Mihaela Dorobanțu
(Steaua) 7.4. In serii — Olga Po
poral (Constr.) 7.2; lungime : Flo
rica Antonescu (Ș.S.A.) 4.12.
(AD. I.).

cele 
în 
au 

reu- 
2 200 

___ _ ,- - -i remar
cabile. da" asemenea, prin cele 7 

.  juniori 
sau

6.81 ; 
14.02. 
greu-

C. Georgescu (Cuteză-
C. Obreja (Ș.S.A.) 5 58: 
A. Zugravii (Ș.S.A.) 
— 50 m : Liliana Po- 

Nistor 
Cornelia 

lungime : .
4,87, 
4,89;

în sfirșit, sint interesante 
de reținut ■condițiile in care 
jucătorii trebuie să-și desfă
șoare uneori activitatea. Com
petiția de la Floreasca consti
tuie un ultim exemplu, dar ar 
mai putea fi enumerate și al
tele. Timp de patru zile. 19 
echipe masculine și feminine 
s-au întrecut într-o competiție, 
sistem turneu. "Meciurile înce
peau la opt (Smineața și se 
terminau uneori aproape de 
miezul nopții. Eforturi fizice 
peste măsură pentru sportivi, 
antrenori și organizatori. Nu 
amintim și pe spectatori, pen
tru că numărul lor a fost des
tul de redus — la aceasta con
tribuind. desigur, și programul 
concursului, de luni pînă joi.

E oare atît de greu ca teni
sul de masă să poată avea ac
ces la Floreasca — de două, 
trei ori pe an — și in zile care 
să cuprindă simbăta ți dumi
nica ?

Se pare că tn familia jocu
rilor sportive, TENISUL 
MASA CONTINUA SA 
TRATAT CA O RUDA 
BACA.

Dacă neajunsurile cotidiene 
Imputabile 
creară in 
sporii^ li 
lipsa unui 
consistent, 
chemați să-I acorde, atunci ce 
se mai poate spera 7 Dictonul 
„prin noi înșine" e greu să-și 
găsească aplicabilitatea în re
zolvarea tuturor problemelor te
nisului de masă, de la noi.

DE 
FIE 
SA-

strict celor care !u- 
aceasti disciplină 
se mai adaugă și 
sprijin cit de cit 

din partea celor

C. COMARNISCHI

FINAL
IN ASALTURILE 

COMPETIȚIONALE
Activitatea com- 

’ petițlărfală la scri
mă ț>e anul a- 
cesta se încheie 
cil un... serial de 
trei 'zile consa

crat campionatelor naționale 
de juniori. Este o întrecere 
importantă care ne va per
mite să ne întregim impresi
ile despre posibilitățile tine
rii generații de trăgători pe 
care i-am văzut în bună par
te la recenta competiție pe 
echipe „Cupa Speranțelor".

întrecerea se va desfășura 
în sala Progresul în zilele de 
22, 23 și 24 decembrie, înce- 
pînd de la orele 8 dimineața.

I

Rapid și Politehnica Timișoara învingătoare cu 3—0
Sala Giulești a 

găzduit iari întil
nirea feminină 
de volei dintre 
echipele Rapid și 
C.P.B., contînd 

pentru etapa a X-a a divi
ziei naționale A. Rapidistele 
au cîștigat cu 3—0 (8. 6, 7), 
dar, în pofida scorului, ju
cătoarele de la "Combinatul 
poligrafic nu au constituit o 
,.pradă“ ușoară, ele punînd 
destule probleme adversare
lor.

Meciul a început In nota 
de superioritate a jucătoare
lor din Giulești, care condu
ceau la un moment dat cu 
3—0. Apoi, datorită Servici
ilor defectuoase (de fapt, la 
capitolul servicii și jucătoa
rele de la C.P.B. au greșit 
mult), precum și unui ran
dament superior al paligra- 
felor la blocaj, rapidistele au 
pierdut din avans, fiind chiar 

ele
pre
care

conduse cu 5—3. Dar 
și-au revenit repede, 
luînd conducerea, pe 
nu au mai cedat-o pînă la 
sfirșit.

în cel de-al doilea set, cu 
excepția cîtorva momente în 
c^re jucătoarele de la C.P.B. 
au reușit să fie stăpîne pe si
tuație. rapidistele s-au im
pus printr-un joc superior : 
ele au reușit 
blocaj bine organizat, prin 
atacuri 
eficace să-și adjudece eetul 
la 6. în ultima parte a se
tului am asistat chiar la un 
.recital” la serviciu al ju
cătoarei Mariana Baga, care 
a realizat mai multe puncte 
consecutive.

în setul al treilea, Rapidul 
s-a impus la fel de clar, 
după un joc de bună factu
ră tehnică la care au con
tribuit, totuși, ți învinsele.

ca printr-un

liftate și servicii

Cele mal bune: Mariana 
Baga, Eugenia Rebac (Ra
pid), Angela Ionescu (C.P.B.). 
Au arbitrat foarte bine I. 
Covaci și N. Mateescu.

Ion GAVRILESCU
• POLITEHNICA GA

LAȚI — UNIREA TRICO
LOR BRAILA (m) 3—1 (8, 
—12, 8. 8). Timp de o sută 
de minute am asistat la un 
joc de o bună valoare teh
nică. presărat cu multe faze 
dramatice, în special în se
turile doi ți patru. în setul 
al doilea, la 11—6 pentru 
gazde, brăilenii (cu patru 
foști gălățeni în teren) au 
avut un finiș irezistibil, cîș- 
tigind setul. în continuare, 
gălățenii au jucat aproape de 
valoarea lor reală, obținind 
o victorie meritată. S-au evi
dențiat Szocs, Popa ți Udiș- 
teanu. respectiv Ozum, Bran
denburg și Popescu. Au ar
bitrat bine Al. Taus — Bra
șov (în lipsa arbitrului prin
cipal C. Muțat) ți Vili Mo- 
canu — Galați. (T. Sirlopol, 
coresp.)

• C.S.M. SIBIU — I.E.F.S.
(f) 2—3 (—12, 10, 2, —9,
—12). întilnirea dintre si
bience și studentele bucureș
tence a fost foarte disputată 
pe parcursul a două ore și 
zece minute de joc pe alocuri 
bun, 
și de 
dele 
nu-și 
de relaxare după 
în final, I.E.F.S. 
datorită unui atac 
S-au remarcat 
(C.S.M), Cenghel 
(I.E.F.S.). A arbitrat bine 
Viorel Cacoveanu (Cluj) și 
Mircea Lupuțiu (Sibiu), de
oarece arbitrul craiovean Ma
rian Bucur, care trebuia să 
conducă meciul, nu s-a pre

insă cu destule greșeli 
o parte și de alta. Gaz- 
puteau cîștiga dacă 
permiteau un moment 

setul trei, 
s-a impus 
mai sigur. 

Cloțeanu 
ți Șchiopu 

arbitrat

zentat. (Gh. Topîrceanu, co* 
resp.)

• TRACTORUL BRAȘOV
— MINERUL BAIA MARE 
(m) 3—1 (4, —10, 4, 11). Cele 
două echipe au făcut un joc 
plăcut, de nivel tehnic co
respunzător. Gazdele au do
vedit mai multă maturitate, 
cîștigînd însă mai greu decît 
arată scorul. De remarcat că 
în setul patru băimărenii au 
condus cu 11—8, dar gazdele 
s-au mobilizat ți au obținut 
7 puncte consecutiv și victo
ria finală. Remarcați : Fera- 
riu, Bărbuță și Pruneș (Trac
torul), N. Dobre, Rău și 
Vaida (Minerul). în lipsa ar
bitrului principal N. Beciu 
din București, jocul a fost 
condus bine de Șt. Nobilescu 
(Buc.) ți V. Stoia (Brașov). 
(C. Gruia, coresp.)

• POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA (m) 3—0 (7, 6, 10). 
Forma bună manifestată a 
permis timișorenilor să ob
țină victoria și aprecierea 
publicului spectator. Studen
ții craloveni n-au pus pro
bleme gazdelor decît la în
ceputul fiecărui set. S-au re
marcat Weisz, Rouă și Erșl- 
gan (Politehnica). Foarte bun 
arbitrajul cuplului N. Rotaru
— C. Pitaru din Sibiu. (C. 
Crețu, coresp.)

• UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA — MEDICINA

BUCUREȘTI (f) 3—0 (2, 3, 
3). Pe linia bunei comportări 
din ultima vreme, studentele 
timișorence au obținut vic
toria în numai 40 de minu
te. Oaspetele au constituit o 
mare decepție, neopunînd 
nici cea mai mică rezistență 
pe tot parcursul jocului. Ar
bitraj foarte bun, C. Pitaru 
— N. Rotaru. (I. Stan, co
resp.)

• FARUL — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ (f) 3—2
(10, —13, —7, 11, 6). A fost 
un joc echilibrat, pe care 
constănțencele l-au cîștigat 
pe merit. S-au evidențiat în 
mod deosebit jucătoarele 
Bijl și Anghel. Oaspetele au 
furnizat o surpriză plăcută, 
dovedind reale calități ți 
perspective. De la echipa 
Ceahlăul s-au remarcat ju
cătoarele Tereza Viruzab șl 
Adriana Albi?. Arbitrajul lui 
Victor Ranghel (Ploiești), cu 
cîteva greșeli. (C. Popa, co
resp. principal)
CLASAMENTUL LA ÎNCHEIEREA (MASCUrJN)

IS 1 811 » 21 
9 t 30:10 23 
9 S 29:15 20 
‘ 3

«

TURULUI
1. Steaua
2. Dinamo
3. Poltt. Gl.
4. Rapid
5. Viitorul
6. Unirea 

Tricolor
7. Tractorul Bv.
8. Mln. B. Mare
9. Polit. Tlm.

10. Uuiv. Cv.
11. Prog. Buc.
12. Petrolul

11
11 
ii 
11 
ii

11
11
11
11
11
11
11

8
7

1<
4
3
3
2
2

I
7
7
8
8
9
I

28:11 19
23:1» 19

1)
19
14
14
13
U

STEAUA A ÎNTRECU! PE DINAMO^
(Urmare din pag. I)

La gimnastica modernă

ȘCOALA SPORTIVA NR. 2 A CUCERIT
CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
Un festival al tinereții și grației

tnceptnd 
de gim- 
' ,Cu- 

au

Desfășurate stmbâtă. 
de la ora 16, Întrecerile 
nastică modernă din cadrul 
pei municipiului București- 
adus pe covorul sălii „Tineretu
lui” numai gimnaste sub 18 ani. 
reprezentând schimbul de 
al „sportului grației” din 
noastră.

Concursul a marcat o 
deplină, dovedind o dată In plus 
că preocupările antrenoarelor, 
sportivelor și forului de speciali
tate pentru dezvoltarea acestei ac
tivități sportive sint din ce în ce 
mai serioase. Am văzut la lucru, 
alături de echipe consacrate ca : 
Școala sportivă nr. 2 și Viitorul, 
echipe tinere care pornesc la 
drum nu numai cu entuziasm ci 
și cu o bază material-umană co
respunzătoare. Făcînd această 
afirmație ne glndirn, în special, 
la formațiile Clubului sportiv șco
lar și a Școlii sportive nr. 1.

Revelația competiției a consti
tuit-o, însă, echipa clubului Cu
tezătorii (antrenoare prof. Angela 
Mircescu) care, la categoria a 4-a 
a dominat autoritar concursul, 
cîștigînd atît pe echipe, cit și in
dividual, prin Carmen Sandu.

La categoriile superioare : 
maestre, I și a n-a întrecerile au 
dat cîștig de cauză unor sportive 
afirmate, componente ale loturi
lor naționale.

în legătură cu organizarea în
trecerilor, pe care o socotim bună.

mtine 
țara 

reușită

facem o rezer/ă în legături 
igiena sălii de concurs 
căreia vom reveni.

REZULTATE TEHNICE : cat. a 
IV-a echipe: 1. Cutezătorii 95,55 ; 
2. Viitorul 95,15; Școala sportivă 
nr. 2 95.* Individual compus: 1. 
Carmen Sandu (Cutezătorii) 17,75, 
2. Elena Jumătate (Cutezătorii) 
17.50, 3. Cristina Sima (Șc. sp. 2) 
17.45.

Categorii a : m-a-

cu 
asupra

„ echipe: 1. 
Școala sportivi nr, 2 (echipa I) 

‘ Viitorul 52,55. 3. Școala 
sportivă 2 (echipa a Il-a) 51.30. 
Individual compus : 1. Mioara Co- 
zia (Șc. sp. 2) 18,80, 2. Elena Rohu 
(Șc. sp. 2) 18.40, 3. Mihaela Volen- 
tir (Șc. sp. 2) 18,15.

Categoria a Il-a echipe: 1. Școala 
sportivă 2 81,35, 2. Viitorul 78,35,
individual compus : 1. Anca Ilie 
(Șc. sp. 2) 27,25, 2. Ecaterina Pe- 
troveanu (Șc. sp. 2) 27.20, 3. Irina 
Cîrstea (Șc. sp. 2) 26,90.

Categoria I — individual com
pus : 1. Pery Davidson (Șc. sp. 2) 
27.35. 2. Carmen Bucaciuc (Șc. 
sp. 2) 27,15, 3. Rodica Pintea (Șc. 
sp. 2) 26,90.

Maestre — individual compus : 
1. Maria Preda (Lie. 35) 27,25, 2. 
Sabina Șerbănescu (Lie. 35) 26.60.

Clasament general, ne echipe : 
1. Școala sportivă 2 364,35. 2. Vi
itorul 226,05, 3. Cutezătorii 95,55.

55,35, 2.

Horia ALEXANDRESCU

ASPECTE NEPLĂCUTE
LA STARTUL „CUPEI SPERANȚELOR”

(Urmare din pag. 1)

ța lor constituie cea mai bună 
dovadă, cei mai mulți dintre 
participanți au făcut apel la 
toate resursele de energie, 
bucurîndu se cu o firească 
copilărie pentru fiecare ze
cime smulsă eronometrelor. 
Așa se face că în primele 12 
probe ale acestui concurs 
maraton am înregistrat 4 noi 
recorduri naționale, iar în 7 
curse, timpii primilor clasați 
au fost superiori celor din 
ediția trecută.

Cele mai mari satisfacții 
le-au avut sportivii din Reșița 
și Ploiești. Ca urmare a pre
gătirii lor superioare, aceștia 
au dominat net în primele 
confruntări.

Rodica Petruică. Toma Tre- 
tiacov, Julieta Mirosu. Ioana 
Sporea. Ilarion Sves. Adrian 
Horvath sau Mihaela Geor
gescu au recoltat cele dinții 
aplauze ale unui public en
tuziast. Cui vor fi adresate 
următoarele ? Să așteptăm 
desfășurarea următoarelor re
uniuni. _

REZULTATE TEHNICE : —
COPII A : 109 m liber (f): Siegnc 
Slcrian (Reșița) 1:1Z.«. Dagmar 
Hluzin (Beș) 1:13.3. Sanda Bu
suioc (Timișoara) 1:143; 19» m 
liber T. Tretiacov (Petrolul)
62 2. re Gerban (Beș.) 64 0, T. 
Nuțeanu (Din.) 64.6: 1W m spate 
(f): Rodica Petruică (Beș.) 1:19.6. 
Mâdălina MSzgireanu (Sc. sp. 2) 
1:19.9 Olga Dobre (Șc. sp. 1) 
1:21,2; 109 m spate (b): T. Nu
țeanu (Din.) 1:11.». D. Wetterneck 
(Beș.) 1:13.7. C. Mandache (Pe
trolul) 1:15 5. COPH B — 
bras (f): Julieta Mirosu 
3:14.3, Jlonica Winkler 
3:15.2, Domnica Dumitru 
hova) 3:15,5; 200 m bras (bl: 
Marin (Petr.) 3:96.4. Z. Zvolen- 
schl (Șc. sp. 2) 3:13,8. G. Bosin- 
ceanu (Petr.) 3:13,8: 109 m spate 
(f): Ioana Sporea (Reș.) 1:21,2, 
Georgeta Stanciu Dunârea) 1:23.3, 
Mariana Giurci (Reș.) 1:24,9 ; 100 
tn spate (b) : A. Horvath (Șc.

sp. 1) 1:16,3 — rec. egalat. M. 
Bicleșan (Beș.) 1:17.5, Al. Baranl 
(Reș.) 1:22,3; COPII C — 30 ra 
soațe (f) : E. Fuel (Reș) 39.2. M. 
Vasiliade (Rapid) 40,9, C. Pănu- 
lescu (Petr.) 41.4 ; S0 m spate (6) 
I. Zves (Șc. sp. 2) 37.0 — record. 
D. Costreș (Crișul) 373, H. Habet- 
ler (Timiș.) 39,5 ; 4xS0 m liber 
(f) : Petrolul 2:33,» — record.

Șc. sp. Reșița 2:43.S ; 4x39 m li- 
bir (b) : Șe. sp. 2, 2:25 8 — re
cord Petrolul 2:28». Crișul 2:23 8; 
COPn D — 30 m bras (f) : 311- 
haela Georgescu (Petr.) 50.4 —
record. I. Huniadi (Re?.) 51,5, C.
Bunaciu (Sibiu) 51.5; 50 m bras
(b) : 8. Mulescu (Reș.) 49 7, B- 
Mnlsan (Petr.) 50.4, L. Orei (Reț.) 
31.3.

(Fe- 
200 m 
(Reș.) 
(Re?-) 
(Pra- 

D.

TRUSTUL LOCAL DE COFETARII NR. 1 — BUCUREȘTI 
anunța publicul consumator câ tragerea biletelor cîștigătoare 
la concursul cu premii are loc in ziua de luni 22 decembrie 
1969, ora 19, la clubul comerț din sir. Șelari nr. 8, telefon 
1416 36.

In program, orchestra condusă de maestrul Ionel Dinicu.
(3257)

torle realizată după multe 
emoții, în urma unui meci de 
mare luptă, deosebit de echi
librat. Calmul gazdelor a con
tribuit, în final, la cîștigarea 
celor două puncte. Au arbi
trat bine I. Krasznay și G. 
Mahler. (I. PAUȘ ■ coresp. 
principal).

POLITEHNICA GALAȚI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 77—75 
(42—34). O întrecere de slab 
nivel tehnic, în care studenții 
au comis multe greșeli în spre 
sfîrțitul jocului și puțin a lip
sit să piardă. Au arbitrat sa
tisfăcător Gh. Paraschiv și L. 
Zaharia. (GH. ARSENIE și 
V. ȘTEFANESCU-coresp).

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — Universitatea 
CLUJ 76—63 (36—38). Deși 
gazdele au evoluat fără Viciu 
(accidentat în meciul de la 
Brașov), ele au obținut o vic
torie clară, pe deplin merita
tă. întilnirea a fost echilibra
tă doar în prima repriză, iar 
în cea de a doua timișorenii, 
mai atenți in apărare și mai 
preciși în aruncările la coș, 
au luat conducerea și, treptat, 
s-au distanțat. Bun arbitrajul 
prestat de G. Dutka și V. Ra
dar. (P. ARCAN-coresp. prin
cipal).

FEMININ

— MUREȘUL TG.
A 

fost o partidă anostă, de sla
bă valoare tehnică și specta
culară, disputată în ritm de 
vals. Mureșencele s-au stră
duit la început să tină pasul 
cu mai experimentatele lor 
adversare, dar, din păcate, 
s-au resemnat foarte repede, 
dind posibilitate rapidistelor 
să ciștige fără prea mari e- 
forturi. Au arbitrat bine A. 
Berger și N. Iliescu. (F. SI- 
MION-coresp.).

RAPID 
MUREȘ 70—48 (33—24).

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— VOINȚA BRAȘOV 96—69 
(43—27). Victorie clară a frun
tașelor clasamentului, care 
și-au rotunjit sitațitor coșave- 
rajul la încheierea turului. 
Brașoven:eie. deși nerefăcute 
după un drum obositor (tre
nul dinspre Brașov a avut o 
întirziere mare), s-au stră-

PETROLUL PLOIEȘTI Șl CRISTU VINATORU 
PENULTIMEI ETAPE A

FEMININ
(50 lovituri la „pline", 

50 la „izolate")
LAROMET BUCUREȘTI — 

RAPID BUCUREȘTI 2433 — 
2414 p d. Partidă echilibrată, 
in care avantajul a fost me
reu de partea ciștigătoarelor 
la o diferență minimă (după 
schimbul cinci conducea La- 
rometul cu 2015 Ia 2010). 
Soarta întîlnirii a fost decisă 
deci de ultimele două jucă
toare, Stela Andrei (L) și 
Elena Buzea (R), care au rea
lizat 418, respectiv, 404 puncte 
și astfel campioanele au ciș
tigat partida. Performera reu
niunii a fost Elena Trandafir 
(L) cu 437 p d (2 bile in gol). 
De la Rapid cea mai valoroa
să cifră a fost obținută de 
junioara Vasilica Pințea — 
421 p d (18 ani. vîrsta de 
juniorat la popice este

pină la 23 de ani), care, in 
ultimul timp, a reușit o serie 
de rezultate bune și deși este 
mezina echipei, s-a impus ca 
o jucătoare de bază a forma
ției giuleștene. (T. R ).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
U. T. ARAD 2283—2289 p d. 
Arădencele au cîștigat o par
tidă in care favoritele erau, 
fără îndoială, gazdele. Victo
ria lor se datorește jucătoarei 
Babuțiu I. care, avînd multă 
precizie In lansarea bilei, a 
doborit 458 de popice. De la 
învinse s-a remarcat doar 
Valeria Popescu — 404 p d. 
(A. VLASCEANU — coresp. 
principal).

VOINȚA 
VOINȚA 
p d. După 
au condus 
rită rezultatelor junioarei Ro
zalia Stefucz — 401 p d. 
Ultimele schimburi ale Voinței

BUCUREȘTI — 
CLUJ 2386—2273 
primele schimburi 
clujencele, dato-

UNDE PETRECEȚI REVELIONUL 1970 ?
Vă invităm

înscrierile

început de

la restaurantele din București

pentru reținerea meselor au

la data de 10 decembrie a. c
(3118)

duit să facă 
sar superior 
rea lor de luptă, merită toata 
laudele. Au arbitrat bine P. 
Marin și S. Filoti.

fată unui adver- 
și, pentru pute

UNIVERSITATEA CLUJ — 
I.E.F.S. 56—85 (29—41). Oas
petele, cu o formație mai o- 
mogenă, deși au ratat destul 
de mult, au repurtat un suc
ces net. Clujencele, cîndva 
printre fruntașele baschetului 
feminin românesc, au încheiat 
turul campionatului fără nici 
o victorie. Au arbitrat bine 
L. Kuglis șl I. Mihăescu. (P. 
R ADV ANI-coresp.).

CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI — A.S.A. CLUJ 61—39 
(29—20). Disputa a fost echi
librată pînă în min. 11. după 
care bucureștencele ți-au a- 
dus aminte cît de necesare le 
sint cele dcuă puncte, s-ail 
mobilizat, au jucat cu mdi 
multă atenție și au învins ca
tegoric. Au condus cu scă
pări I. Petruțiu și I. Șerbă
nescu. (D. DIACONESCU — 
coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— CRIȘUL ORADEA 60—61 
(38—28). Cele două formații 
au prestat un joc de slab ni
vel tehnic, extrem de nervos 
și de dur, cu multe faulturi, 
în prima repriză, gazdele, a- 
vînd în Popescu o bună coor
donatoare de joc, au terminat 
cu un avans de 10 puncte. 
După pauză, tot bucureștăn- 
cele au avut inițiativa și au 
condus cu diferențe de 10—12 
puncte. Dar, spre final, oră- 
dencele au avut o revenire 
puternică și în ultimele trei 
minute s-au apropiat pînă la 
un punct : 53—54. Din acest 
moment, jocul a devenit dra
matic, 
victoria 
ultimul 
Crăciun 
fost depășiți de alura meciu
lui și au comis multe greșeli, 
fapt care a dus la degenera
rea jocului. Totuși, erorile ar
bitrilor nu scuză atitudinea 
antrenorilor Tr. Constantines- 
cu (Oradea) și Em. Manea 
(București) care au vociferat 
tot timpul, au protestat la 
deciziile arbitrilor, iar după 
terminarea partidei și-au adus 
insulte reciproce. (A. PAPA- 
DIE-coresp.).

Oaspetele au forțai 
și au obținut-o in 
minut. Arbitrii D. 
și M. Tănăsescu au

PERFORMERII
TURULUI DIVIZIEI A

București și-au făcut datoria 
pe deplin, cîștigînd în final 
la diferență de peste 100 de 
popice. S-au evidențiat de la 
bucureștence : Cornelia Mol- 
doveanu (448) și Cornelia 
Grecessu (437). (O. GUȚU — 
coresp.).

METROM BRAȘOV — 
GLORIA BUCUREȘTI 2350— 

' 2195 p d. Brașovencele au 
ciștigat comod o partidă în 
care au fost net superioare. 
Primele jucătoare ale celor 
două formații : Livia Răstă- " 
man (M) 430 p d și Ana Mar- 
cu'(G) 407 p d. (C. GRUIA — 
coresp. principal).

VOINȚA CONSTANȚA — 
HIDROMECANICA BRAȘOV 
2309 — 2200 p d. Penultima 
etapă a campionatului a adus 
satisfacții formației Voința, 
noua promovată in divizie, 
care a învins o echipă cu 
o serie de jucătoare expe
rimentate. Cele mai multa 
popice le-a doborit jucătoa- 
rea de la Voința. Ecaterina 
Antohovici — 416. ( C. POPA 
— coresp. principal).

C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2467—2385 p ‘

MASCULIN

(100 lovituri Ia „pline",
100 la „izolate")

d.

PETROLUL PLOIEȘTI — 
CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI 5362—4702 p d. Echipa

ploieștean^, 
va zile de 
cîștigat la scor foarte net în- 
tîlnirea cu Constructorul, ul
tima clasată. C. Vingtoru a 
fost cel mai bun jucător al 
petroliștilor, obținind o cifră 
de valoare mondială — 990 
p d (avînd o singură bilă în 
gol). (FL. ALBU-coresp.).

RAFINARIA TELEAJEN — 
OLIMPIA REȘIȚA 5057—5179 
p d. Cu un singur popicar 
în formă bună — Gh. Silves
tru 934 p d — Rafinăria n-a 
putut emite pretenții în fața 
reșițonilor, care formează o 
echipă omogenă, cu bune re
zultate. (M. SIMA-coresp.),

RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 5260 — 
5222 p d. Ambele formații au 
avut jucători cu rezultate a- 
propiate, în jur de 850 p d. 
Cei mai precisi : Petru (R) 
912 și Boțogan' (V) 931. (P. 
AOREL-coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.S.M. 
REȘIȚA 4917—4800 p d. Ti
mișorenii au obținut o vic
torie clară, datorită omogeni
tății formației lor. S-au re
marcat : Tismănaru (R) — 
882 p d și Wendel (T) 853 
p d. (ȘT. MARTON-coresp.)..

flacAra CÎMPINA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 5055 
— 4972 p d. Cele mai multe 
popice au fost doborite de 
Purje — 957 de la învingă
tori, respectiv Kiss — 879. 
(C, VlRJOGHIE-coresp.),

antrenată de cîte- 
V. jjicolescu, a

A*-»

A
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TR. 10NESCU DOMINA SCANDALAGIU
CAMPIONATUL TURCIEI

fost 
în 

alți

se știe, 
român

— Ați acceptat acest punct 
de vedere ?

— Dar Traian Ionescu ce 
face 7

am primit
D. Teodo-

an-

0 echipă pornită anonim la drum se instalează autoritar 
în fruntea clasamentului

în ultima vreme, 
puține vești de la 
rescu, care, din vară, 
trenează echipa turcă Al
tai Izmir. Din cînd în cind, 
însă, flash-urile agențiilor 
de presă ne-au adus știri laco
nice despre situația din cam
pionatul de fotbal al Turciei 
și de poziția ce o deținea în 
Clasament team-ul lui Teodo- 
rescu. Citeva săptămîni am ur
mărit de la distanță asaltul 
ce-1 dădea această formație 
pentru a detrona pe lider, Fe
nerbahce Istanbul (al cărui an
trenor este, după cum 
cunoscutul tehnician 
.Traian Ionescu).

O telegramă a unei 
de presă ce anunța că

agenții 
____ . Altai a

trecut pe primul loc ne-a de
terminat să apelăm la „07“, în 
dorința de a afla amănunte 
despre situația din campionatul 
de fotbal al Turciei.

Operatoarele de la „interna
țional”, amabile ca Întotdeau
na, ne-au dat foarte repede le
gătura cu clubul din Izmir, 
unde l-am găsit pe antrenorul 
Teodorescu.

— Așadar, rocada 
tuat.M

antrenorul

i-a efeo-

puncta a-— „.și avem trei . 
vans față de Fenerbahce, reia 
interlocutorul nostru. Altai Iz
mir n-a pierdut pînă azi (n.n. 
simbătă) nici un meci ! în 
cele 11 etape am obținut 7 vic
torii și 4 rezultate de egalita
te, am înscris 13 goluri șl am 
primit doar 2.

perii campionatului, afirmau 
că Altai, fără jucători cu nu
me sonore, va ocupa o poziție 
pe la subsolul clasamentului. 
Aceștia propuneau să fie inlo- 
cuiți 6—7 jucători.

— Nu. Lotul a fost comple
tat doar cu Kraus și Motroc. 
Modificările esențiale s-au 
produs Insă în procesul de pre
gătire, și ele au dus, bineîn
țeles, la o altă concepție de 
joc.

— Nu ne-am văzut de mat 
mult timp. Am aflat Insă, din 
ziare, că în urmă cu 2—3 săp- 
tămîni a fost bolnav. După o 
scurtă spitalizare, și-a reluat 
activitatea. E posibil ca in zi
lele urmățpare să ne lntilnim...

— Cînd se termină turul 
campionatului Turciei 7

Selecționata Salvadorului. De la stingă la dreap ta TV. Fernandez, S. Mariona, M. Rodriguez, 
S. Rivas, J. Vasquez, M. M. Manzano. Jos : J.R, Martinez, J.A. Quintanilla, M. Mange, S. F. Ca- 
bezas și E. Acevedo. Sus: prof. Gr. Bundio (antrenor) și Jose Santacolomba (antrenor 

secund)

CONSTELAȚIA MEXICANĂ

VIGO-„EROr
Cunoscătorii fotbalului din 

țara noastră îl apreciază pe 
acest talentat fundaș stînga 
al echipei Steaua. Născut, 
crescut și afirmat în fotbal la 
Oradea, acest jucător tînăr a 
ajuns la București în echipa 
care l-a consacrat Pînă în 
ziua de 7 decembrie a.c. l-am 
cunoscut ca un jucător sîr- 
guincios, un exemplu în com
portarea pe teren și, totodată, 
ca pe un tată fericit. Această 
apreciere a fost, însă, infir
mată de însuși... Vigu.

Ce s-a întîmplat, de fapt 7 
încă în timpul meciului 

susținut cu formația locală 
Crișul, la Oradea, Vigu a co
mis numeroase faulturi, a 
fost mult mai iritat decît ni-1 
puteam închipui. Și pentru a 
determina opinia publică din 
orașul său natal să-și schim
be definitiv părerea despre 
el, duminică seara, a apărut 
și în postură de huligan în
cepător, care nu-i face de 
loc cinste...

Cum s-au petrecut fapte
le ?

La ora 19,45, în acea dumi
nică (7 decejnbrie a.c.), Vigu, 
împreună cu sora lui (care 
este jucătoare de baschet la 
Crișul Oradea) și un coleg 
de echipă (neidentificat), aș
teptau la gara centrală din 
Oradea sosirea unui taxime
tru. Ghinionul conducătorului 
auto Constantin Oatu a 
•eă a sosit el. La stația 
cauză mai așteptau și 
călători, printre care o fa
milie cu doi copii mici. Res- 
Rectînd dispozițiile primite 
(familiile cu copii mici au 
prioritate la taximetru), șo
ferul Oatu i-a comunicat lui 
Vigu că nu-1 poate transpor
ta pe el și „suita" lui, deoa
rece va efectua cursa cerută 
de familia în cauză. Supărat 
foc, Vigu l-a izbit puternio 
cu capul în față pe șofer, 
care, surprins atît de „acțiu
ne", cît și din cauza lovi
turii primite — a căzut sîn- 
gerînd. Revenindu-și repede 
în fire și oarecum dornic și 
de ripostă, șoferul s-a ridicat, 
dar Vigu o luase la sănă
toasa.

Conducătorul auto Constan
tin Oatu, împreună cu călă
torii din mașină, s-a dus la 
Direcția județeană a miliției, 
unde a făcut plîngere la ofi
țerul de serviciu. In aceeași 
seară, a comunicat antreno
rilor Șt. Onisie și Șt. Covaci 
cele întîmplate, așteptînd în 
zadar măcar scuzele de ri
goare ale lui Vigu și plata 
costului celor doi dinți care 
vor trebui scoși și înlocuiți, 
ca urmare a izbiturii puter
nice aplicate de Vigu.

Constantin 
la circum- 
unde, din 
primit un 

de 6 zile, 
ziarului

8. SALVADOR... SAU AVANTAJELE UNEI NECUNOSCUTE— în ziua de 11 ianuarie va 
avea loc ultima etapă, dar noi 
vom intra în vacanță de abia 
pe 27 ianuarie 1970. Cauza ? 
Meciurile din „Cupa Turciei". 
Eliminînd pe Besiktas, cu vic
torii In ambele partide, 3—2 la 
Izmir și 1—0 la Istanbul, 
ne-am calificat tn optimile de 
finală. Jocurile sînt fixate pen
tru datele de 17 și 24 ianuarie. 
Așa că vom intra In vacanță 
la data amintită mal înainte.

După o scurtă pauză, reia :
— în încheiere, am o rugă

minte : vă rog să transmiteți 
felicitările noastre, adică ale 
mele și ale lui Kraus și Mo
troc, federației, antrenorilor și 
jucătorilor români pentru ca
lificarea în turneul final al 
campionatului 
Mexic.

s-ar 
alta.

— Deci, punctul forte 
apărarea ?

este

P. VINTILA

mondial din

— La prima vedere, așa 
părea, însă realitatea-i 
Am schimbat complet jocul e- 
chipel. Elevii mei practică un 
fotbal modern, cu accentul pe 
ofensivi, în acest fel, au fost 
spulberate previziunile sumbre 
ele unora care, înaintea lnce-

Ldstnd deoparte — cădere complice de acord — așa-zlsa constt- 
tutentă „istorică", legată nemijlocit de ceea ce rămtne peste timp, 
de numărul de goluri, de formațiile aliniate și de ierarhia mereu 
modificată in aspra luptă pentru Zeița fotbalului, campionatele 
mondiale rămtn dintotdeauna un superb spectacol „son et lumiăre''. 
desfășurat deopotrivă pe gazon cit și tn stradă, o inedită paradă 
a vedetelor venite din toate colțurile lumii, cu obiceiurile, chipu
rile, graiurlle șl culorile lor cele mai diverse...

Dacă sosesc la această tradiționali tntilnire echipe ale căror re
zultate, înscrise tn palmares, și valori — etntărite aproape farma
ceutic de specialiști — le acordă șanse spre virful piramidei, atunci 
nu lipsesc la supremul rendez-vous al fotbaliștilor lumii nici acele 
echipe fără însemnătate, ajunse la elită mat degrabă prin jocul 
Intlmplării, venite la „mondiale", ‘
onorabil...

Undeva, aici, tn această a doua 
grupă se află EL SALVADOR-UL, 
prezent, surprinzător, pe gazoa- 
nele „țării lui Montezuma", de 
unde VOR LIPSI — straniu echi
libru — CELEBRITĂȚI RECUNOS
CUTE CA : UNGARIA, sau POR
TUGALIA, IUGOSLAVIA sau 
SPANIA, SCOȚIA sau FRANȚA...

Vorbind, însă, de echipa El Sal-

ce! mai adesea, pentru a pierde

inaugurarea campionatului mon
dial... in fiecare zi.

Cit despre Jos4 Santacolomba, 
trebuie amintit că el este un sal
vadorian de origine italiană ale 
cărui două mari pasiuni totba- 
listice rămîn Internazionale și 
A.C. Milan... Despre Santacolomba 
circulă zvonul că ar fi rostit 
cindva. la un toast ■: „Aștept ziua 
cînd băieții noștri vor juca, ca 
Inter, și-apol vreau să mor îm
păcat". Aceștia sînt. In. sărace tră
sături de condei, cei <ioi oameni 
care vor aduce El Salvadorul pe 
gazoanele din Mexic : buni cu
noscători al fotbalului internațio
nal, redutabili teoreticieni șl firi 
mal degrabă pătimașe. Bundio Și 
Santacolomba speră că echipa lor 
nu se va prezenta la „mondiale" 
pentru o simplă formalitate...

Aproape toți membrii lotului 
sînt proveniți de la centrul na
țional de juniori, Înființat cu pu
țini ani în urmă de același Bun
dio, și dintre cel 15 jucători de 
bază utilizați pe parcursul preli
minariilor — Fernandez. Pineda — 
Rivas, Mariona (căpitanul echi
pei), Vasquez, Osario, Manzano — 

. Flamenco, Cabezas, Quintanilla — 
Rodriguez, Martinez, Monge, Ro- 
saro. Acevedo — numai trei (Ma
riona, Manzano și Monge) n-au 
fost prezenți anul trecut la J.O.

Menționînd — ca un lucru ine
dit — faptul că portarul repre
zentativei, „Pulpo" Rodriguez, a-’ 
pără buturile formației Atlanta, 
aflată pe... ultimul loc al clasa
mentului și destinată, probabil, re
trogradării, să dăm din nou cu
vîntul îui Gregorio Bundio : „înyi 
leg mari speranțe de echipa meu. 
Nu uitați că media el de vtrs/tă 
este de numai 22 de ani î Asta* nu 
vă spune nimic

Să fim sinceri : argumentul a- 
cesta s-ar putea să nu ile suffi
cient și, atunci, El Salvadonilui 
nu-i va rămîne, probabil, altă sa
tisfacție decît aceea de a face act 
de prezență pe scena „mondiale
lor" ’70... Ceea ce — de ce n-am 
recunoaște — e ceva pentru mi
cul El Salvador și puținii salva- 
dorieni...

Ovidiu IOANITOAIA

I
Luni dimineață, 

Oatu s-a prezentat 
scripția medicală, 
cauza leziunilor, a 
concediu medical

Prin intermediul
„Sportul", tovarășul Oatu se 
adresează lui Vigu și 
doi antrenori, pentru 
punde de acest act 
nic, incompatibil 
tea unui sportiv 
încă un membru 
militar Steaua...

vadorului — care și-a ctștlgat un 
loc muncit și meritat în aristo
crația fotbalului, susțlnlnd nici 
mai mult nici mai puțin decit 10 
meciuri preliminarii — să zăbo
vim cu gîndul, neîntîmplător, la 
necunoscutul Uruguay care cuce
rea, tn 1924, un nesperat titlu o- 
llmpic sau, mai aproape de zilele 
noastre, la formația R. P. D. Co
reene, care trimitea în Infern o 
squadra azzurra de 24 de carate, 
șl să repetăm- □ vorbă Înțeleaptă 
ieșită din popor : mai ști de unde 
sare... Iepurele 1?

VA FI, OARE, SUFICIENT 
ARGUMENTUL TINEREȚII 7

în ceea ce privește reprezenta
tiva El Salvadorului — despre care 
nu multe lucruri știm, dar pe care 
o vom cunoaște mai bine tn urma 
turneului european, programat 
pentru februarie — aflăm că fot
baliștii el posedă un îriăscut simț 
al fentei șl un bagaj remarcabil 
de cunoștințe tetoice. Echipa su
feră insă — după cum recunoaște 
chiar Bundio — „pe planul jocului 
colectiv”.

celor 
a răs- 
huliga- 
calita-

ȘÎ

APUSA" I
Săgeata Carpaților" in acțiune

PIRCĂLAB declară

„NU SINT 0 STEA
teamă, atunci cînd 

mea de... vorbe cu 
era deja gata an- 

de amenințarea at
mosferei nostalgice pe care 
mii de repere, agățate ca de
corațiile pe pieptul memoriei, 
ar fi putut s-o declanșeze. 
Mi-era teamă de o discuție 
»la trecut", duioasă (și tristă) 
ca o romanță. Mi-era teamă, 
mai ales, de concluzia rece 
ca o lespede „sic transit glo
ria...".

Și primele schimburi de 
vorbe aveau să alunece pe 
pista anticipată, natural, dez
armant, sincer, și mă gîn- 
deam că nu are rost să dă- 
rîm această sinceritate prin- 
tr-un artificiu de optimism 
ostentativ, forțat, fals. Pîrcâ- 
lab, care va râtnîne în me
moria noastră nu numai ca 
un unicat al foibalului, dar și 
ca unul din spiritele cele mai 
vivace ale soccerului român, 
a sesizat rapid neputința dia
logului nostru și a luat, sur
prinzător (și fericit — din 
punctul de vedere al gazeta
rului), o... acțiune . pe cont 
propriu.

— Tovarășe Marius Popes
cu. am. sentimentul că vrei 
să mă menajezi. Nu sînt 
obișnuit. Pe mine, marea ma
joritate a fundașilor, din te
ren și din... afara terenului, 
m-au luat cu fulgi cu tot.

— Și n-ai mai trecut...

Mi-era 
irtida 
rcâlab 

gajată.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT Nr. 51 ETAPA DIN 

21 DECEMBRIE 1969

— Și am trecut.' Și erau 
fundași cu NUME, un Schnel- 
linger, un Facchetti, un Ma
cri sau Soare, de la noi. Pe 
„fundașii" din afara terenului 
nu-i mai numesc, că se știu 
ei...

— Și vrei să-ți faci și acum 
„cursa"?

— Vreau, așa că ia-mă 
tare, domnule! Intreabă-mă, 
de exemplu, dâcă mă consi
der terminat ? Nu m-aș simți 
nici lezat, nici jignit. Vnii 
s-au grăbit să răspundă ei la 
această întrebare, 
parașutați în fotbal, 
vrut să mă învețe 
pasez corect în fața 
Pe alții îi deranjează cartea 
mea de vizită. Vor 
seze cit mai repede 
vă. Altow...

—... Stop ! Nu mai 
dare. Prea multe... 
centrul terenului. O vreau pe 
cea decisivă !

— Pe ea 
sînt o stea 
pe cuvîntul 
ca la 25 de 
mirare, pentru că am doar 
28. Jocul îmi merge ca îna
inte. A fost o vreme cînd 
mă îndoiam și eu. Acum sînt 
sigur de mine.

— înainte erau alții siguri 
de tine...

— Am avut tn această 
toamnă o mare șansă la care 
am dat singur cu piciorul. 
Nea Angelo voia să mai bage 
în națională. Prostii copilă
rești la club (ale mele) mi-au 
tăiat craca. Am văzut meciul 
cu Portugalia. Dacă cineva 
mi-ar fi cerut să cobor din 
tribună pe teren, nu mai ie-

Oameni 
care au 
cum să 
porții...

s-o cla
ia arhi-

am răb- 
pase la

scrie „gol!“. Nu 
apusă. Mă simt, 
meu de onoare, 
ani. Și nu-i de

doișeam din lot cel puțin 
ani! Făceam meci mare! A 
fost un joc pe măsura mea...

Dar greșelile se plătesc. 
Mintea românului cea de pe 
urmă îmi spune insă și tă 
spune — dumneavoastră și 
tuturor iubitorilor de fotbal 
români — că Pircălab nu va 
mai greși!

— Ca și în dragoste, decla
rațiile sînt foarte frumoase. 
Dar zboară. Oamenii au ne
voie de fapte.

— Le vor avea. Veți vedea 
din nou „fenta lui Garincha" 
(simulare de intrare in inte
rior cu debordare pe coar
dă...), arma vieții mele, „cum
părată" in turneul brazilian 
din 1960, veți reaprecia „pa
sa lui Pircălab"...

—... pe care toți tehnicienii 
români o consideră superlati
vul românesc al genului.

— Vă mulțumesc. Apropo, 
vă imaginați ce-ar insemna 
un traseu de minge pe „tri
unghiul" Dobrin—Pircălab — 
Dumitrache ?

— îmi imaginez, dragă 
Ioane. Cred că ai- fi o „sche
mă de goluri* care ne-ar face 
pe mulți fericiți în... iunie, 
în fața televizoarelor care vor 
transmite, din Mexic, meciu
rile România — ...

— Oh, nu ! Dumneavoastră 
mai credeți în povestea fiului 
risipitor iertat de...

—...Angelo Niculescu,
Cred. Trebuie, însă, să fii tu 
primul care să crezi în ea!

Și atunci o să credem cu 
toții 1

da.

P. MARIUS

IN MEXIC, UN DEBUTANT 
CARE JOACA— PE SUS

Deși federația autohtonă de fot
bal este afiliată la F.I.F.A. încă 
din 1938, El Salvadorul, partlcl-

GRUPA A XH-A (Zona A- 
mericil de Nord șl a Caraibi
lor).

Subgrupa I : Costa Rica — 
Jamaica 3—0, Costa Rica — Ja
maica 3—1, Honduras — Jamai
ca 3—1, Honduras — Jamaica 
2—0, Honduras — Coșta Rica 
1—0, Costa Rica — Honduras 
1—1.

Clasament : Honduras 7 p, 
Costa Rica 5 p, Jamaica 0 p.

Subgrupa a H-a : Guatema
la — Trinidad 4—0, Trinidad — 
Guatemala 0—0, Haiti — Trini
dad 4—0, Trinidad — Haiti 4—2, 
Haiti — Guatemala 2—0, Gua
temala — Haiti 1—1.

Clasament Haiti 5 p, Guate
mala 4 p, Trinidad 3 p.

Subgrupa a III-a : Surinam — 
Antilele olandeze 6—0, El Sal
vador — “ ”
olandeze 
Salvador 
1—0, El 
olandeze 
Salvador

Clasament : El Salvador 6 p, 
Surinam 4 p, Antilele olandeze 
2 p.

Subgrupa a IV-a : Canada — 
Bermude 4—0, Canada — S.U.A. 
4—2. Bermude — Canada 0—0, 
S.U.A. — Canada 1—0, S.U.A. — 
Bermude 2—0, S.U.A. — Ber
mude 6—2.

Clasament : S.U.A. 6 p, Ca
nada 4 p, Bermude 1 p.

SEMIFINALE : Honduras — 
El Salvador 1—0 ; El Salva- 

Xdor— Honduras 3—0; El Sal
vador — Honduras 3—2 ; Hai
ti — S.U.A. 2—0 ; Haiti — 
S.U.A, 1-0.

FINALA : Haiti — El Salva
dor 1—2 : El Salvador — Haiti 
0—3 ; El Salvador — Haiti 1—0 
(după prelungiri).

Surinam 6—0, Antilele
— Surinam 2—0. El-
— Antilele olandeze 
Salvador — Antilele 
2—1, Surinam — El 
4-1.

CU 
fruntaș 
al clubului

ILIE GHIȘA -coresp. principal.

I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII. Roma—Palermo 
tVIII. Verona—Sampdoria 

IX. Cesena—Catania
X.

. XL
XII.

Kill.

Bari—Cagliari 
Bologna—Torino
Juventus—Lazio 
Lanerossi—Brescia 
Milan—Fiorentina 
Napoli-Internazionale

Como—Reggiana 
Livorno—Manto va 
Modena—Pisa 
Reggina—V arese

X
2
1
2
1

X
X
X
2O

X
X1

SECVENȚE DE VACANȚA

pant la o Competiție mondială 
abia cu ocazia ultimului turneu 
olimpic, va urca pe scena fina
lelor mexicane în calitate de... 
debutant. Cu toate acestea, un 
debutant cu o oarecare carte de 
vizită, căci țara aceasta cu aproape 
20 000 de jucători legitimați — la 
o populație de două ori cit a Bucu
reștilor : — a cîștigat, în 1954. Jo
curile Americii Centrale și Ca
raibilor, competiție în care de 
altfel nu o dată s-a numărat prin
tre protagoniști.

Nedmițînd faptul că principala 
întrecere internă, ,,Division Ma
yor". contează pe participarea a 
10 echipe semiprofesioniste — între 
care cele mai renumite sînt Aguila, 
campioana en titre, și Atletico 
Marte, actualul lider — trebuie 
subliniat că salvadorienii practică 
un fotbal rapid, recunoscut teh
nic, desfășurat cu obișnuitul gust 
sud-american al spectacolului șl
— ca o curiozitate — în special 
pe sus. La ultima ediție a cam
pionatului, bunăoară, > peste 75 la 
sută din goluri s-au realizat cu 
capul sau din void, și una dintre 
explicațiile acestei caracteristici o 
datorăm confratelui francez, Fran
cois Thebaud : „Pe un asemenea 
teren, unde controlul balonului 
devine imposibil, toată lumea 
joacă pe sus... Pe jos, două pa^e 
consecutive constituie o perfor
manță" („Miroir Sprint").

Tntr-un fel. lucrurile par mai 
mult decît simple : clima ecuato
rială și nenumăratele ploi ce i- 
nundă zilnic America Centrală 

influențează într-atît starea tere
nurilor, incit jucătorii salvado- 
rieni — de altfel cu o nativă dis
ponibilitate spre acrobatic — pre
feră jocul aerian. Faptul că ei nu 
sînt obișnuiți cu gazonul-„bi- 
liard", le oferă, însă, un avantaj 
net în duelurile directe cu adver
sarii care —- scrie același Thdbaud
— „cad exact în clipa în care un 
salvadorian se simte, în noroi, ca 
un marinar pe... covertă".

Așadar, dacă nu se poate estima 
maniera tactică în care va evolua 
în Mexic reprezentativa El Sal
vadorului, atunci nu greșim afir* 
mînd că salvadorienii vor prac
tica un fotbal îndeosebi aerian I

Iată, într-adevăr, o noutate...

între aceste unități de bază 
ale fotbalului nostru, care tre
buie să fie centrele de copii ' 
și juniori, centrul de la sta
dionul „23 August" ocupă un 
loc aparte. în primul rînd pen
tru că e decanul de vîrstă al 
tuturor centrelor existente în 
țară și apoi pentru că, pe tot 
parcursul anilor scurși de la 
înființare, s-a bucurat de o 
atenție specială și, implicit, de 
o exigență sporită în ceea ce 
privește rezultatele din partea 
F.R.F. în anul 1982, o dată cu 
apariția Școlii Sportive expe
rimentale „Viitorul’’ a fost în
ființată și o secție de fotbal, 
care se afla în strînsă legă
tură cu mult regretata echipă 
participantă la campionatul di
viziei A, VIITORUL. în iunie 
1965, se face o transmutare 
esențială, secția de fotbal de
vine o unitate independentă, 
căpătind titulatura de „Cen
trul de copii și juniori 23 Au
gust", iar din iulie 1967 centrul 
trece sub directa îndrumare a 
clubului sportiv Steaua, pur- 
tînd, de acum înainte, titula
tura de „Centrul de copii și 
juniori 23 August-Steaua".

în toată această perioadă, 
centrul a beneficiat de o se
rie de tehnicieni remarcabili, 
în ordine, centrul a fost con
dus, cu 
cunoscuții 
Petrescu, 
Bacinschi,
cu, beneficiind — 
timp — de aportul 
trenori pasionați ca 
leanu (astăzi, antrenor federal
de juniori), Mihai Birsan, Ni
colae Tătarii (actualmente an
trenor la Steaua-tineret) etc.

Astăzi, sub conducerea an
trenorului coordonator Ilie 
Savu, centrul și-a asigurat 
serviciile antrenorilor N. Vîl- 
cov (grupa copiilor născuți în 
1955), G. Dungu — fostul por
tar rapidist — (grupa de co
pii n. 1958 și grupa juniorilor 
republicani — n. 1953), F. Fa
bian (grupele de copii n. 1955 
și 1959—1960) și D. Sirbu (gru
pa de copii n. 1957). Voluntar 
lucrează, cu două grupe de 
copii (n. 1956), noul absolvent

egală pricepere, de 
specialiști : Nicolae 

Virgil Economu,
Dumitru

D.
Teodores- 

în același 
unor an-
Cl. Arde-

al școlii de antrenori, P. Mi
hai. De asemenea, centrul mai 
posedă un subcentru, 
celenta bază sportivă 
subunitate formată ___  „
grupă de juniori și două de 
copii, aflată în grija antre
norului P. Stăniiă. în cadrul 
centrului mai activează, păs- 
trind o strînsă legătură cu 
antrenorii, dr. Georgescu și, 
benevol, efectuind o aprecia
tă muncă de cercetare, prof.
N. Petrescu.

Tn total, 8 tehnicieni sala- 
riați, 254 de copii și 48 de ju
niori — insumînd 302 (dintre 
care 286 legitimați) tineri — 
toți dornici de a învăța cît 
mai multe din tainele sportu
lui cu balonul rotund. Locul 
de instruire este invecinat cu 
stadionul nr. 1 al țării, pe te
renurile răspîndite ca niște 
sateliți, în jurul acestuia și 
numerotate de la II la VIII. 
Din păcate, toate sînt deplora
bil întreținute, au numai 
smocuri de iarbă, sau sînt 
foarte tari. Mai mult, centrul 
nu are dreptul decît la un sin
gur teren gazonat (IV) și unul 
de zgură (V). Din acest punct 
de vedere, copiii care vin di
mineață la antrenament sînt 
avantajați, ei beneficiind — 
prin înțelegerea conducerii, 
I.E.A.B.S.zului — de majori
tatea terenurilor aflate, la a- 
cea oră, libere. După-amiază, 
insă, o dată cu închirierea a- 
cestor țerenuri unor echipe 
„municipale”, copiii și juniorii 
sînt nevoiți să se antreneze 
cite 30—40 pe un singur teren!

Totuși, condițiile materiale 
de care se bucură centrul sînt 
— prin... comparație — bune: 
echipamentul (poate mai puțin 
numărul și... vîrsta mingilor), 
cele două mese zilnice, care 
se acordă celor mai promiță
tori și mai ambițioși juniori și 
copii, ca și taberele de pregă
tire anuale (iarna — 11 
vara 20 de zile).

Cum rentabilitatea unei 
tați este dată de raportul 
tre investiții și produsele 
te, vom căuta să ilustrăm 
prin exemple randamentul a- 
cestui centru.

la ex- 
TUG, 

dintr-o

zile,

uni- 
din- 
fini-

lei.Fond de premii 268.499
Plata premiilor la acest 

concurs se va face astfel : în 
Capitală de la 46 decembrie 
I960 pînă la 4 februarie 1970 
In provincie de la 30 decem
brie 1969 pînă la 4 februarie 
1970.

9 în aceste zile „domnul U“, a- 
lias Titus Lucaclu, secretarul clu
bului universitar clujean, nu mai 
are timp nici să respire. Lucrea
ză intens la darea de seamă a- 
supra activității desfășurate la 
„U“ în anul semicentenarului. 
Cei mai criticați sînt. .. cei mai 
iubiți. „Nici acum nu mi-a tre
cut supărarea pe fotbaliști — ne 
spune T. Lucaciu. Ne-am pregătit 
atita pentru marea sărbătoare și 
ei n-ău găsit altceva de cuviință 
decit să ne arunce pe masa semi
centenarului un buchet de ... 

. flori ofilite. Ca să-i forțăm trebuie 
să urce pe podium la sfirșitul 
campionatului sau să ne aducă 
a doua Cupă la Cluj".

Să recunoaștem, „domnul U“ nu 
le cere imposibilul.

« șt. 
altceva 
numai 
uură t 
cam încurcai programul da pr^

.uiiudșicni, ,, 
imposibilul.
Cîrjan nici în spital nu face 
decît să se gîndească 

la fotbal : „Noua struc- 
anului universitar ne-a

gitire. Vom putea începe pregă
tirile cu motorul tn plin abia de 
la 20 februarie, la Predeal. De la 
5 martie ne reîntoarcem la Cluj, 
unde vom continua pregătirile 
pînă în ziua startului. De acum 
mă glnrăesc la primul meci. ~ 
deauna cralovenll ne-au 
probleme la noi acasă. De 
aceasta trebuie neapărat să 
nim cu dreptul. Ați auzit, 
ce ne pretinde „domnul U“ .

O In tabăra ceferiștilor clujeni, în 
schimb, e liniște deplină. Vacanța 
s-a dat o dată cu terminarea tu
rului și se va încheia după ana
liza comportării echipei, care se 
va ține pe 4 ianuarie 1970. Toată 
lumea e convinsă că „C.F.R."-ul 
va supraviețui în „A“ și condu
cerea clubului a început’ deja 
marea bătălie pentru noi „achi
ziții’'. Dar, asupra acestei ches
tiuni se păstrează o tăcere de
plină.

IRONIA SOABTEI : SALVADORIT 
CALTFICAT DE UN... 

ARGENTINIAN !

Tot- 
creat 
data 
por- 
doar

S-a spus că. în clipa In care 
Peru elimina Argentina, un sin
gur cetățean al acestei ultime re
publici sud-americane Jubila ! 
Gregorio Bundio. fostul jucător 
al lui Independiente șl Boca Ju
niors. care rămas fără contract 
și expurgat din incinta fotbalului 
natal, ajunsese director tehnic al 
unei modeste reprezentative care 
nu promitea nimic... Dar lată că 
miracolul s-a produs : trufașii 
elevi ai lui Osvaldo Zubeldia ră- 
min acasă. în timp ce Bundio și 
ai săi ,.mundialistas“. plecați a- 
nonimi pe drumul calificării, au 
în buzunar biletele pentru Mexic !

Fai-ia de care se bucură, acum. 
Bundio în capitala țării ține, mai 
degrabă de ordinul legendei, Iar 
cele 4 cotidiene salvadorîene se 
Iau la întrecere ca fotografiile lui 
Bundio șl ale secundului său Josă 
Santacolomba, să apară pînă la

„Centrul 23 August" a avut 
— în fiecare dintre cei 7 ani 
scurși de la înființare — re
prezentanți în diviziile A, B 
sau C. Începînd cu Smadea, 
Săceleanu. Rotaru și Săcășea- 
nu (div. B), Făciulete (div. A), 
promovați in 1963 (antrenor 
D. Bacinschi). continuînd cu 
Rugiubei și Ivan II (div. A), 
promovați in 1064 (antrenor 
N. Petrescu) și cu Roșu, Velea 
și_ S—.d„ (dl,. A), Tvma, ’ 
gă și Coteanu (div. B), 
’P°yați în 1965 (antrenor 

ca să-l 
cei
Tinerii

și. Sandu (div. A), Toma, Stin-_ pro_
C.inovați î.

Ardeleanu) — pentru 
enumerăm numai pe 
primele două divizii, 
„absolvenți" — după 1966 
ai acestei școli 3b fotbal au 
o situație specială, pentru ei 
promovarea putindu-se face 
treptat, cu o perioadă tranzi
torie, în cadrul echipelor de 
tineret, selecția fiind mai pu
țin dură în cazul lor. Citeva 
nume din promoția 1966 : D. 
Ștefan, Verșanschi (div. A), 
Aldea, Bighigeanu, frații Mo- 
canu (div. A-tineret), Decit, 
Tetic, Andrei, Radulescu (div. 
B), iar din ultimele promoții: 
Crisfache și Naom (Steaua), 
Stana (Dinamo București) etc.

Tradițională in instruire Ia 
acest centru este preponde
rența pregătirii tehnice 
de celelalte componente 
antrenamentului sportiv.

De asemenea, în cadrul 
trului se află în curs o 
de experimente, care au 
scop îmbunătățirea activității 
instructiv-educative a copiilor 
și juniorilor. Astfel, la grupa 
de juniori 1953 se experimen
tează „îmbunătățirea eficaci
tății", în cadrul grupei 1954 se 
caută obținerea „îmbunătățirii 
loviturilor cu capul”, iar la o 
grupă de copii născuți în 1956 
se încearcă „folosirea jocuri
lor dinamice și a jocurilor cu 
temă in instruirea tinerilor 
fotbaliști”. Ne exprimăm spe
ranța că aceste experimente 
(ca de altfel, și altele) iși vor 
putea aduce, cît mai rapid, 
contribuția in dezvoltarea po
livalentă a tinerilor fotbaliști.

din

fată 
ale

cen- 
serie 

ca

D. GRAUR

CRITERIUL PRIMEI
(Urmare din pag. 1)

— Vorbește Gohn. Ieri am lu
crat și am bătut pirtia, însă 
noaptea a nins și ninge și acum. 
Așa că...

— Nu-i nimic, venim cu toții 
și lntr-o oră o vom amenaja de 
concurs.

— De acord !
★

La ora 9,30, concurențli, antre
norii, arbitrii șl cfțiva voluntari 
luptau cu zăpada de peste un 
metru, pentru a salva „Criteriul 
primei zăpezi".

Profesorul sinăian. Constantin 
Iovan. a amenajat prima manșă, 
cu 37 de porți, în care a pus 
cîteva „încuietori-. La ora 11 por
nesc în cursă senioarele. Traseul 
este dificil, ninsoarea nu conte
nește, dar concursul este con
curs. Ele au străbătut o singură 
manșă. învingătoare — Mihaela 
Sandu. Junioarele au parcurs a- 
celașl traseu, firește 
mal multă precauție.
senioare t L Mihaela Sandu (Di-

cu tr.ult 
Rezultate:

namo Bv.) 3Ș,2, 2. Ioana Belu
(A.S.A. Bv.) 37,2, 3. Eva Marcoș 
(Dinamo Bv.) 39,1 ; junioare : 1.
Daniela Munteanu (A.S.A) 41,0,
2. Eva Naftan (Dinamo B\.) 43,8,
3. Mariană Trestiar (C.S.M. Reși
ța) 44 1 : juniori i 1. Paul Ivânes- 
cu (Dinamo Bv.) 39 5, 2. Jiirgen 
Trotsch (Dinamo Bv.) 40,4, 3. O- 
vidiu Țurțurea (Șc sp. Bv.) 58,6.

întrecerea seniorilor a fost aș
teptată cu deosebit Interes. Pe 
lista de concurs au figurat nume 
cunoscute In schiul nostru alpin : 
Dan Cristea, Gheorghe Vulpe, 
Dorin Munteanu. Virgil Brenci, 
precum șl „veteranii" Gheorghe 
Bălan și Nicolae Iovici. Favoriții 
— cu excepția lui Dorin Muntea
nu care a căzut — și-au disputat 
întiietatea. în prima manșă 
mal bun timp l-a înregistrat 
Cristea "1,8, iar în imediata 
apropie; s-au situat Vulpe 
și Brenci 31,9. Manșa a doua, 
avea să fie hotărîtoare în 
lirea învingătorului, a fost mar
cată de maestrul sportului Cor
nel Tăbăraș- Lupta a fost aprigă.

cel 
Dan 

lui 
31,7 

care 
stabi-

ZĂPEZI
Vulpe a realizat 27,3. Deci, mal 
bine decit în prima cobortre. Dar 
Cristea, care iși vedea amenin
țată supremația, a mers constant 
și a realizat același timp cu Vul
pe : 27,8. Brenci a încercat să 
răstoarne rezultatul, dar acele 
cronometrelor au arătat pentru 
el doar 28.7. Rezultate : 1. ~ 
Cristea (Dinamo Bv.) 53.6, 
Gheorghe Vulpi (Dinamo Bv.)
59.5, 3. Virgil Brenci (A.S.A. Bv.)
60.6, 4. Marin Focșeneanu (C. S. 
Sinaia) 61 3. 5. Mircea Ene (Di
namo Bv.) 63.3, 6i Ștefan Moldo- 
vaanu (Dinamo Bv.) 66,1.

★
Dacă ninsoarea a constituit un 

obstacol natura] pentru desfă
șurarea întrecerii n-avem ce-1 
face. în schimb ne punem în
trebarea : de ce comisia de schi 

a asi- 
necesare 
în even- 
da vina

a județului Prahova nu 
gurat cronometrele 
competiției 7 Sperăm că, 
tualul răspuns, nu vor 
tot pe... zăpadă 7

Dan
2.

P. L



ANUL FOTBALISTIC INTERNAȚIONAL 1969
• Cele mai semnificative momente

din activitatea de peste hotare
• Cupele europene și preliminariile C. M. 

au stat în centrul atenției
< Calificarea echipei României — un succes de prestigiu
Anui fotbalistic internațional 

1969 s-a desfășurat sub sem
nul unor semnificații deose

bite. Este suficient să amintim de 
aprigele dispute din prelimina
riile campionatului mondial, care 
au desemnat pe cele 16 partici
pante ale turneului final, ca și 
de tntnecerile In cupele continen
tale, pentru a ne face o imagine 
completă asupra unui sezon deo
sebit de bogat și atractiv al fot
balului mondial.

Echipa României s-a afirmat 
din plin tn acest an pe plan in
ternațional, obțtnînd calificarea 
pentru Mexic într-o grupă difi
cilă, tn care au fost prezente 
două formații cu vechi state de 
serviciu tn turneele finale (Portu
galia și Elveția).

Despre momentele cele mai im
portante, cele mai atractive din 
fotbalul mondial ne propunem să 
vorbim tn rîndurile ce urmează. 
Și pentru că aceste momente au 
fost numeroase, am selecționat 
pe cele mal semnificative.

PE STADIO AZTECA 
ȘI PE WEMBLEY

Ferucclo Valcareggi și Alf Ram
sey și-au verificat formațiile în 
primele săptămîni ale anului. 
Italienii s-au deplasat la Ciudad 
de Mexico pentru două jocuri, iar 
deținătorii titlului mondial și-au 
verificat forțele pe Wembley cu 
reprezentativa României. Squadra 
azzurra obținea victoria în compa
nia selecționatei Mexicului cu 
3—2, după o partidă dramatică în 
care Riva a semnat două goluri, 
afirmîndu-se din start drept jucă
torul care urma să primească în 
acest an cele mal multe apre
cieri. în meci revanșă, Italienii

Pele încearcă fără succes să înscrie al 1000-lea sol, prin foarfecă. Golul jubiliar va fi înscris 
penalti 1insă din

scurgerea timpului regulamentar 
rezultatul este alb. In prelungiri, 
olandezii fac un joc magistral și. 
grație lui Cruyff, Ajax clștigă me
ciul cu 3—0 : In cealaltă semifi
nală, Milan termină in primul 
meci la egalitate (0—0) cu Celtic

care «u pătatprecedent.
Istoria cupelor intercontinen-

Trimisul nostru special In Franța, DAN GARLEȘTEANU, transmite :

RUGBYȘTII ROMÂNI ȘI-AU ÎNCHEIAT TURNEUL
LA ANGOULEME CU 0 FRUMOASĂ VICTORIE: 11-3

fără 
grav 
tale.

Credem că pentru a evita ase
menea incidente nedorite a sosi* 
momentul revizuirii regulamentu
lui acestei competiții. Un turneu 
final, pe teren neutru, cu parti
ciparea tuturor cîștigătoarelor cu
pelor continentale ar fi soluția 
cea mai echitabilă.

PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL 

ÎN CENTRUL ATENȚIEI

Lev Iașin
sînt conduși pînă în ultimul mi
nut, cînd Bertini egalează (1—1).

Pentru echipa noastră națională, 
anul a început sub cele mai pro
mițătoare auspicii. Intr-adevăr, 
un scor egal (1—1) pe Wembley 
în compania campioanei mondiale 
este o mare performanță și el 
va avea să dovedească încă în 
acest an cele spuse după meci 
de Bobby Chariton : „St nt con
vins ci voi auzi tn viitor lucruri 
bune despre această formație 
tindrd r

TURNEE PESTE OCEAN, 
VN CLASAMENT COMENTAT 

ȘI O ANCHETA

In fiecare an, în lunile cînd în 
Europa lama este în toi, în Ame
rica de Sud se organizează nu
meroase turnee cu participarea 
unor formații valoroase din în
treaga lume. Tată însă că în acest 
an turneele din Argentina (la Mar 
del Plata, cîștigat de formația 
River Plata) și Santiago de Chile 
(cîștigat de echipa Colo Colo) nu 
s-au mal ridicat la valoarea 
scontată, așa încît tradiția unor 
participări de marcă a fost in
firmată.

La sfîrșitul lunii ianuarie, re
vista ,,France Football** a publi
cat rezultatul tradiționalei sale 
anchete lmernațlonale privind de
semnarea celui mal bun fotba
list al anului. George Best a pri
mit acest titlu, pentru sezonul 
1968. în privința lui nu a existat 
nici un fel de obiecții. în schimb, 
clasamentul celorlalți, în special 
pozițiile ocupate de Riva (locul 
6) și Rivera (locul 9 !) au fost 
mult comentate. Fără îndoială 
că celebrii fotbaliști italieni, com
ponent! al formației care cuce
rise titlul european în 1968, erau 
îndreptățiți să aspire la un loc 
mai bun.

Tn preajma reluării meciurilor 
din preliminariile C.M., ziarul 
nostru a organizat o anchetă in
ternațională privind șansele echi
pelor europene pentru calificarea 
în turneul final. Acum, după ce 
cunoaștem cele 8 calificate din 
grupele europene, nu este lip
sit de interes să arătăm cine a 
dat cele mal exacte pronosticuri. 
Cu excepția publicistului englez 
Brian Glanville, cu toții au in
dicat calificarea echipei Ungariei, 
în dauna reprezentativei Cehoslo
vaciei. Cele mai exacte răspun
suri aparțin lui Ferruccio Valca- 
reggi, Karoly Sos și Uwe Seeler 
cu cîte 7 voturi. Singurul pronos
tic greșit dat de aceștia a fost 
cel privind calificarea formației 
maghiare. în grupa I a prelimi
nariilor, România întrunea 6 vo
turi. Portugalia 2, Grecia 1 șl El
veția nici unul ! Iată, deci, că 
specialiștii au acordat echipei 
țării noastre de la început un 
credit apreciabil.

NUMEROASE SURPRIZE 
ÎN CUPELE EUROPENE

Una din marile senzații în cu
pele europene o furnizează for
mația olandeză Ajax din Amster
dam în „C.C.E.« Echipa celebru
lui Cruyff este învinsă cu 3—1 
de Benfica Lisabona pe teren, 

propriu ! Cine mai putea crede 
după un asemenea rezultat îp e- 
liminarea echipei portugheze ? Și 
iată că. Ia Lisabona, Ajax cîștigă 
cu același scor ! Urmează un a) 
treilea meci, la Paris, și după

sărbătorit
Glasgow și după acest rezultat 
creditul victoriei In partida re
vanșă aparținea, tn mod firesc, 
scoțienilor. Dar Milan dovedește 
suficiente resurse pentru a cuceri 
o victorie in „iadul” de pe „M- 
drots Park” și clștigă meciul cu 
1—0, prin golul semnat de Prati.

O primă constatare îmbucură
toare este aceea că formațiile care 
joacă fu deplasare nu mal slot 
victime sigure in fața gazdelor. 
Desigur, elementul nou tn aceasta 
chestiune constă in concepția sa
lutară a antrenorilor, a căror ten
dință este de a promova jocul 
ofensiv, indiferent unde se dispută 
meciul. (Edificator in această di
recție este o etapă din campio
natul italian, desfășurată la II 
decembrie, cînd 5 echipe din pri
ma divizie au cîștigat in depla
sare).

In semifinale, Milan a eliminat 
pe Manchester United și după 
aeest rezultat băieții lui Rocco a- 
veau trofeul in perspectivă tot 
mai apropiată. Adversara din fi
nală i-a fost Ajax Amsterdam, 
marea revelație a fotbalului con
tinental din acest an. Iată însă 
că olandezii n-au mai putut zbur
da in finala cu Milan ! Au pier
dut cu 4—1 si „Cupa" a fost pur
tată de Rivera și colegii săi escor
tați de mii de tifosi în piața Do
mului și a Scalei din Milano. Prati 
a ■ fost eroul. meciului pentru că 
a marcat trei goluri.

Marea revelație a „Cupei cupe
lor" a fost formația cehoslovacă 
Slovan Bratislava. A eliminat, 
printre altele, pc Torino, pe Dun
fermline și în finală a dispus cu 
3—2 de F. C. Barcelona. Succesul 
echipei din Bratislava a fost un 
semnal al valorii pe care o are 
fotbalul cehoslovac, confirmat apoi 
Si in meciul de baraj cu Un
garia.

In „Cupa europeană a tîrgurl- 
lor", punctul culminant l-a con
stituit eliminarea echipei Leeds 
United (care avea să cucerească 
titlul de campioană a Angliei) de 
către Ujpesti Dozsa. Apoi, forma
ția maghiară trece in semifinale 
de Goztcpe Izmir, dar cedează 
clar (0—3) in fața unei alte forma
ții britanice, Newcastle United, 
ajunsă In posesia trofeului.

Nu intenționăm să facem o sta
tistică a felului in care 14 din 
cele 16 finaliste șl-au cîștigat 
dreptul de a participa in turneul 
din Mexic. Aeest lucru l-am fă
cut la timpul potrivit șl în pre
zentările celor 16. Și totuși, slut 
lucruri care intr-un panoramic 
trebuie amintite sau reluate, se 
spune că la actuala ediție a tur
neului final; marile absente sînt 
Iugoslavia, Spania, Ungaria, Ar
gentina ș.a. Nu putem fi de a- 
cord cu părerea unor specialiști 
de peste hotare, care, lnvocind 
marile absențe intenționează să 
minimalizeze valoarea viitorului 
turneu final. Să nu uităm că 
toate formațiile de 
mal sus au avut 
posibilitatea să-și 
cîștige dreptul de a 
fi prezente în Me
xic. Belgia, de pil
dă. s-a dovedit a fi 
cea mai bună echi
pă într-o grupă cu 
Iugoslavia, Spania și 
Finlanda, Peru a 
avut o comportare 
mal bună decît Ar
gentina, Bolivia ăau 
Chile, iar Ungaria, 
învinsă de Dane
marca. a pierdut'
fără drept de anei 
barajul cu Ceho
slovacia.

Trei echipe cali
ficate tn Mexic au, 
Intr-adevăr. o va
loare mai puțin con
sacrată pe plan in
ternational : Salva
dor. Maroc șl Israel 
— pentru prima 
oară prezente în- 
tr-un turneu final. 
Dar. pierind de la 
ldeea 
de F.I.F.Â. 
că la 
lumii să fie 
zente formații 
diferite colțuri 
lumii — pentru 
ment trebuie 
ceptăm acest 
clpiu. Pentru 
Insă, credem 
seleețle mal 
roasă — in ___
să primeze valoarea 
geografică ar fi bine venită 
privința unul sistem mai exigent 
al calificărilor.

noastre în turneul final din Mexle 
pot fi din cele mai frumoase.

IAȘIN ȘI PELE
Iașin șl Pole sînt două nume 

aelebre în fotbalul mondial. în 
anul care s-a scurs, cel doi vir
tuozi al balonului rotund au fost 
sărbătoriți pentru evenimente 
deosebite. Lev Iașin a fost de
corat pentru * ' * ‘
meci șl pentru lunga șl stră
lucita _ . ‘
Tn timp ce Pel6 a înscris cel de 
al 1 000-lea gol din cariera sa. 
Performanța realizată de jucăto
rul de la Santos este desigur 
mare, statisticile oficiale in- 
dicînd că ea nu a fost întrecută 
decît de doi jucători în întreaga 
istorie a fotbalului : de brazilia
nul de origine germană Frieden- 
reich, care și-a încheiat activita
tea fotbalistică în 1925, și de aus
triacul Bimbo Binder, „tunarul" 
celebrului „Wunder-team“.

★
Acestea au fost, în linii mari, 

momentele însemnate ale anulut. 
Acum ne îndreptăm privirea spre 

desemna
a

cel de al 300-lea

sa activitate fotbalistică.

ANGOULEME' 21 (prin tele
fon). — Lecția primită joi, 
la Brive, usturătoare sub ra
portul rezultatului, le-a re
amintit jucătorilor români une
le responsabilități, de unii ui
tate, de alții trecute pe plan 
secundar, și numai de foarte 
puțini trăite cu acea maxi
mă dăruire cu care eram obiș- 
nuiți. Cei mai vizați, jucăto
rii din linia de treisferturi, 
dar și înaintașii, au ȚINUT 
CA DUMINICA, pe stadionul 
„Chanzy" din Angouleme, SA 
SE REVANȘEZE ÎNAINTE DE 
TOATE FAȚA DE EI ÎNȘIȘI, 
ȘI pe cit posibil, să realizeze 
acest lucru fără să abandoneze 
tendința de a practica un 
rugby modern, singurul merit 
al XV-lui român în partida 
de la Brive. ACEASTA A 
CONSTITUIT PENTRU JUCĂ
TORII NOȘTRI MIZA PRIN
CIPALA IN ÎNTÎLNIREA A- 
MICALA DISPUTATA CU 
FORMAȚIA DIN ANGOULE
ME, adversar cu o mare do
rință de afirmare, valoros de
sigur, dar nu de forța echipe
lor intilnite Ia Tarbes și la 
Brive.

Selecționata noastră divizio
nară a abordat partida într-o 
manieră care i-a atras simpa
tia spectatorilor, deschizînd în 
mod curajos jocul, dar, spre 
deosebire de meciul de la 
Brive, asigurîndu-se mult mai 
bine în apărare. Duminică, 
RUGBYȘTII NOȘTRI AU DAT 
ÎNTR-ADEVĂR TOT CE AU 
PUTUT, luptind cu o energie 
remarcabilă și reușind să ani
hileze un adversar care pre
zenta citeva 
o excelentă 
un joc de 
primul 
centri
IlI-a.
porte 
clnd cu Rășcanu... aripă, 
Onuțu.... linia a IlI-a și 
Dinu... linia a Il-a și

fundaș) SELECȚIO-

„Mexic 
pe cea 
lumii.

*70“, care va 
de a 9-a campioană

Ion OCHSENFELD

O PATA RUȘINOASA 
IN ISTORIA CUPELOR
INTERCONTINENTALE

„Cupa Intercontinentală" a fost 
adusă de Milan pentru a treia 
oară în acest mare oraș, după 
ce Inter o cucerise de două ori. 
3—0 pentru Milan în primul meci 
al finalei și 2—1 pentru Estudian- 
tes în partida revanșă. Aceasta 
ar fi statistica jocului, dar mai 
presus de orice am consemnat cu 
regret aspectele regretabile petre
cute îndeosebi în meciul revanșă. 
Jucătorii argentinieni au‘ depășit 
legile sense șl nescrise ale fair- 
play-ului, făcîndu-se vinovați de 
grave abateri de la conduita spor
tivă. Cei trei jucători de la Estu- 
diantes — exemplar sancționați — 
printre care portarul Poletti, 
suspendat pe viață, poartă cea 
mai mare vină a acestor incidente

rind 
și de 
(Deși 
citeva

puncte „forte" : 
pregătire tehnică, 
atac, susținut în 
prin perechea de 
jucătorii liniei a 
a trebuit să
improvizații,

su- 
ju- 
cu 
cu 
cu

Irlmescu ___ ,,
NATA DIVIZIONARA A DO
MINAT AUTORITAR ME
CIUL (mai ales în prima ju
mătate), cu toate 
acumulată în acest 
spus cuvintui. în 
fixe, mai mult în 
mai puțin Ta tușe, 
tigate numeroase baloane, cre- 
îndu-se, astfel, posibilitatea 
inițierii unor continue și va
riate acțiuni de atac. Tn gene
ral. RUGBIȘTII ROMANI AU 
ACOPERIT MAI BINE TE
RENUL. AU PLACAT 
PROMPT. AU INSISTAT MAI 
MULT IN ATAC.

Remarcabil, de asemenea, 
angajamentul fizic total al Ju
cătorilor, poate și ca urmare 
a vizionării pe micul ecran 
a meciului Anglia — Republi
ca Sud-Africană, care a de
monstrat, dacă mai era ne
voie, că numai o imensă risi
pă de energie colectivă poate 
asigura forța și eficacitatea 
unei echipe.

Selecționata divizionară și-a 
concretizat superioritatea chiar 
din min. 3, cînd, după o serie 
de atacuri ale înaintașilor noș
tri, a beneficiat de o lovitură 
de pedeapsă, excelent trans
formată de Irimescu : 3—0. Tn 
min. 10, o frumoasă acțiune 
inițiată de Nicolescu la jumă
tatea terenului este ocntinuată 
de Dragomîrescu, Rășcanu și 
Ciobănel, și finalizată (prin
tr-o frumoasă încercare la 
colț) de Nica • 6—0. In min 
23, centrul Davidou trimite 
o pasă colegului său de linie 
Choller, dar Nica țîșnește, in
terceptează balonul și înscrie 
din nou o încercare, de astă 
dată transformată de Irimes
cu : 11—0.

După pauză, jucătorii de la 
Angoulăme, de FAPT O SE
LECȚIONATA, reîncep meciul 
deciși să reducă din handicap 
și reușesc, în min. 47, prin 
Chavln, care înscrie o încer-

că oboseala 
turneu și-a 
momentele 

grămadă și 
au fost cîș-

care: 11—3, scor care nu «e 
mal modifică pînă la fluierul 
final.

Citeva aprecieri despre 
torli noștri. Irimescu — 
lent în toate fazele de 
rare, prompt și precis in 
Rășcanu — s-a achitat 
de neobișnuitele sarcini 
postului ocupat . 
mare vervă, ca și Dragomires
cu ; Suciu — bun... și-atît ț 
dintre mijlocași, mai util Ni- 
colescu, Florescu dovedindu-se 
din nou inegal în joc ; dintre 
înaintași, cel mai bun Ciobă
nel, care a făcut o partidă 
remarcabilă ; Țuțuianu — în 
evident progres; remarcabilă 
evoluția întregii linii I.

La citeva minute după 
terminarea meciului, i-am vă
zut în vestiar pe absolut toți 
jucătorii noștri vizibil măr
eați de efort și aceasta expri
mă, poate mai 
faptul că echipa a jucat dumi
nică așa cum știe și poate să 
joace.

Echipa gazdă, care mai ales 
după pauză a oferit o replică 
extrem de dîrză, reușind să 
echilibreze jocul, a făcut, du
pă părerea antrenorului Bar- 
sacq și a altor specialiști, ce! 
mai bun meci al sezonului. 
S-au remarcat în mod deose
bit Chavin, Gin, Jabouil șl 
Waisseau.

Arbitrul francez M. Balma- 
de a condus următoarele for
mații :

SELECȚIONATA ' DIVIZIO
NARA ROMANA — Irimescu; 
Suciu, Nica, Dragomirescu, 
Rășcanu ; Nieolescu, Flores- 
cu ; Țuțuianu, Onuțu, Ciobă
nel ; Postolache, Dinu ; Stoi
ca, Iorgulescu, Baciu.

SELECȚIONATA ANGOU
LEME — Ardouis ; Gin, Davi
dou, Choller, Chavin ; Lacaze, - 
Ifuerja ; Waisseau, Gulsiano^K 
Jabouil ; Sardin, ImbenonJ^® 
Cominottl, Robert, Lafont.

Nica

jucă- 
exce- 
apă- 
ataeț 
bine 
ale 

— în

convingător;

Trimisul nostru special, NUȘA MUȘCELEANU, transmite:

preconizată 
aceea 

campionatul 
pre- 
din 
ale 

mo- 
să ac- 

prin- 
viltor, 
că o 
rigu- 
care

Combin (Milan), victima actelor de vanda
lism de la Buenos Aires

șl nu zona 
tn

SUCCESUL ECHIPEI ROMÂNIEI

Echipa țării noastre a avut de 
străbătut un drum lung și ane
voios spre Mexic. Examenul a 
reușit însă. Meritul revine, firește, 
lotului de jucători care s-a com
portat constant de-a lungul celor 
6 partide, cu excepția primului 
meci, pierdut cu 0—3 la Lisabona. 
In 1969. echipa României n-a su
ferit nici un eșec, succesele cele 
mai mari fiind repurtate la Lau
sanne (unde de fapt s-a conturat 
calificarea) și la Atena, unde a 
obținut un punct extrem de pre
țios în compania echipei Greciei, 
cea mai periculoasă pretendentă 
pentru primul Ioc. O contribuție 
deosebită la acest succes au avut-o 
antrenorii echipei naționale, prof. 
Angelo Niculescu și Emerich Vogi. 
Considerăm că unul din meritele 
lor constă în menținerea unei e- 
chipe standard. Marii antrenori 
și-au făcut un crez din pregătirea 
minuțioasă a echipelor, în folo
sirea aceluiași contingent de ju
cători, indiferent de randamentul 
de moment. Cu ani în urmă, la 
noi a existat, concepția profund 
greșită ca după un eșec să fie 
schimbată radical osatura echi
pei reprezentative, deși în lot 
existau numeroase elemente ta
lentate. cu perspectivă. Iată însă 
că, schimbtnd echipele de la un 
meci la altul, am fost puși în si
tuația de a nu avea niciodată o 
echipă națională omogenă, bine 
sudată. In ultima vreme, însă, 
învățînd din greșelile trecutului, 
politica bună dusă de federație și 
de antrenori — în primul rînd 
menținerea unui grup de jucători 
de bază în echipă — și-a arătat 
roadele. Drumul pornit este bun, 
și perspectivele reprezentativei

TEHNICA ȘI-A SPUS CUVINTUL
IN „CUPA SPERANȚELOR OLIMPICE" LA JUDO

BERLIN, 21 (prin telefon). 
Ora tîrzie la care s-au în
cheiat sîmbătă noaptea fina
lele „Cupei speranțelor olim
pice" la judo nu ne-a per
mis să facem cunoscut citi
torilor noștri cîștigătorii 
competiției, obligație de care 
ne achităm acum, alături de 
un scurt comentariu.

După disputarea finalelor, 
care au reprezentat, din 
punct de vedere tehnic, punc
tul forte al întrecerilor de 
la Berlin (majoritatea parti
delor fiind cîștigate prin 
ippon, la capătul finalizării 
unor variate procedee tehni
ce), pe salteaua de tatami 
din sala Dynamo s-au pre
zentat pe rînd finaliștii la 
cele 5 categorii, 
au fost dominate 
vii sovietici și 
(care au cucerit 4 
medalii de aur) și

întrecerile 
de sporti- 

polonezi 
din cele 5 
cei ai ță-

Un rezultat de prestigiu

GIMNASTII
9

ROMANI

rii gazdă (9 medalii, dintre 
care numai una de aur). Tre
buie subliniat faptul că or
ganizatorii au înscris, la fie
care categorie de greutate, 
cîte 4 judoka. Lor le urmea
ză tinerii din Ungaria (4 me
dalii) și Cehoslovacia (o me
dalie).

Iată, de altfel, primii cla
sați : cat. 58 kg 
MOSCITKUK “
D. Hoffmann (R.D.G.), 3. J. 
Woloch (Polonia) și I. Petz 
(Ungaria) ; cat. 65 kg : 1. H. 
LUDING (R.D.G.), 2. G. Paar 
(Ungaria), 3. G. Griiger 
(R.D.G.) și F. Gohlke (R.D.G.): 
cat. 75 kg 
(Polonia), 
(R.D.G.), 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) ; cat,
OGONCZYK (Polonia), 2. L. 
Schreiber (R.D.G.), 3. M.
Karl (R.D.G.), și R. Karki- 
ladke (U.R.S.S.) ; cat.+ 85 kg.
1. O. VOKULENKO (U.R.S.S.),
2. I. Voros (Ungaria), 3. Y. 
Varga (Ungaria) șl D. Pra- 
zak (Cehoslovacia).

Referindu-ne la competiție 
în ansamblu, remarcăm fac-

1.
(U.R.S.S.),

V.
2.

tura deosebită a școlilor de 
judo care s-au profilat pe 
continent (școala sovietică — 
adepta forței și a unei vi
teze remarcabile de execuție, 
școala poloneză — reali
zatoarea unui stil de luptă 
tehnic deosebit de fin și 
școala germană — care înj-A 
bină forța cu tehnica) și 
loarea ridicată a acesrat 
sport, nivel confirmat de 
mulți dintre tinerii care au 
abordat „Cupa speranțelor 
olimpice" ediția 1969.

în ceea ce privește pe ro
mâni, trebuie subliniat că

2.
3.
Și

1. J. 
G. 
E.
F. 

t. 85

IATOWTT 
Hoffmann 
Bachmann 

Friedrich 
kg : 1. W.

mâni, trebuie subliniat 
competiția de la Berlin _ 
fost de mare importanță, ea 
descoperindu-ne atît nivelul 
actual al judo-ulul nostru 
(care, după aprecierile mai 
multor specialiști consultați, 
este bun și, în special, bine 
orientat), cît și multiplele și 
dificilele sarcini care stau în 
față. Indeplinindu-le cu se
riozitate și răbdare, sportivii 
români vor aborda cu mai 
multe perspective viitoarea 
ediție a „Cupei speranțelor 
olimpice".

AU ÎNVINS PE
SOFIA, 21 (prin telefon, de 

Ia corespondentul nostru). — 
Una din sălile stadionului ,,Va
sil Levski" a găzduit, sîmbătâ 
și duminică întilnirea interna
țională de gimnastică mascu
lină dintre echipele României 
Și

CEI BULGARI FOTBAL

STAROSTENKO -
RECORD MONDIAL 

LA HALTERE
MOSCOVA 21 (Agerpres). Cu 

prilejul campionatelor unionale 
de haltere pe echipe, desfășurate 
la Lvov, în limitele categoriei 
grea, Vladimir Starostenko a co
rectat recordul lumii la stilul îm
pins cu performanța de 194 kg. 
Vechiul record, deținut de ame
ricanul Bednarski, era de 191,509 
kg. La totalul celor trei stiluri. 
Starostenko a ocupat primul loc 
cu 540 kg. Cel mai bun rezultat 
la categoria super-grea a fost 
obținut de Ghenadi Riabokon — 
550 kg. Ian Talts și Leonid Ja- 
botinski nu au participat la în
trecerile de la Lvov.

Bulgariei.
După o luptă viu dispu

tată, sextetul român a ciș- 
tigat cu 540.90—510.35 p.

Victoria formației româ
ne constituie un rezultat 
excelent, avînd în vedere 
valoarea in creștere a echi
pei bulgare, dar mai ales 
faptul că formația oaspe
ților a fost lipsită de apor
tul campionului balcanic 
Păunescu, ca și de acela al 
titularilor Tohăneanu și 
Coșariu.

Subliniem, 
puterea 
paștilor 
vut un 
reușind 
capul 
trei întreceri la libere.

In prima zi, în cadrul e- 
xercițiilor impuse, românii au 
obținut un ușor avantaj la sol 
(15 sutimi), pe care l-au pier
dut însă din cauza evoluției 
nesatisfăcătoare la cal cu mi
nere, creîndu-șl un dezavan
taj de 3,45 p. „Inelele" au fost 
dominate de oaspeți — 44 p

li- 
a-

Echipa Angliei își încheie anul printr-o victorie repurtată 
asupra Portugaliei. Iată-l pe Jakie Charlton înscriind cu 

capul golul victoriei

Tiparul lJP.„lnf»rma(ia*, sti. Brezelanu nr. 23—25, București

de asemenea, 
de luptă a gim- 

români care au a- 
final impresionant, 
să refacă handi- 

înaintea ultimelor

— 41,25 p ; iar la sărituri ega
litate : 45,05 p. Ultimele două 
aparate s-au soldat cu victoria 
românilor la paralele (45.90 p
— 45.25 p) și a bulgarilor la 
bară (42.95—12.65). După pri
ma zi România 265.10 p 
Bulgaria 265.70 p.

Duminică, la exercițiile 
bere, gazdele și-au mărit
vansul, ciștigind la cal cu mi
nere și inele. Apoi, insă, egali
tate la sol și trei succese ale 
oaspeților (sărituri, paralele și 
bară). De remarcat, dintre evo
luțiile foarte bune și pe aceea 
a juniorului Dan Grecu, pri
mul la sol (9.35), care l-a de
pășit pe campionul european 
Raicio Hristov. De asemenea, 
tenacitatea lui Ludovic Buh. 
accidentat la sol, care a ter
minat, totuși, bine Întrecerea.

La individual. Petre Mihaiuc 
căzînd la bară, a ratat pri
mul Ioc.

Rezultate individual compus: 
1. St. Zoev (B.) 109,75 p, 2. P. 
Mihaiuc (R.) 109,50 p, 3. L. 
Buh (R.) 108,20 p, 4. M. Gheor
ghiu (R.) 108,15 p, 5.Gh. Ada
mov (B.) 107,60 p, 6. N. Achim 
(R.) 107,40 p... 10. Dan Gre
cu (R.) 106,65 p, 11. C. Bălan 
(R.) 99,70 p.

Toma HRISTOV

TELEX • TELEX
In turneul feminin de vo
lei de Ia Baku, Penicili
na Iași a întrecut cu 3—1 
(—14, 13, 12, 9) pe Bure- 
vestnik Kiev.

Concursul de sărituri cu schlurlle 
de la Kavgolovo (în apropiere de 
Leningrad) a fost cîștigat de 
Belousov CU 245 D (73,5 + 72,5 m).■
Pc stadionul Twickenham, in 
fața a 55 000 de spectatori, echi
pa de rugby a Angliei a întrecut 
selecționata Republicii Sud-Afri- 
cane cu 11—8 (3—8).■
In concursul de patinaj viteză 
de la Inzell, vest-germanul Kel
ler a cîștigat proba de 500 m tn 
41.2. iar elvețianul Krienbtlhel pe 
cea de 3 000 m în 4:46.9.■
La Vancouver, echipa de hochei 
pe gheață a U.R.S.S., a întrecut 
o selecționată canadiană cu 9—3 
(4—1, 3—2, 2-0).

MERIDIANE
LA 9 IANUARIE VOR FI CUNOSCUTI CAPII DE SERII 

DIN TURNEUL-------------FINAL AL C.M,
Un purtător de euvtnt al Fede

rației Internaționale de Fotbal a 
dezmințit știrile potrivit cărora 
s-ar cunoaște de pe acum capii 
de serie ai celor patru grupe ale 
campionatului mondial de fotbal, 
ce va avea loc intre 31 mal și 21 
iunie. Deocamdată se știe precis 
numai că ECHIPA MEXICULUI 
VA JUCA ÎN PRIMA GRUPA, 
LA CIUDAD DE MEXICO, ȘI CA 
ANGLIA VA JUCA ÎN GRUPA 
A TREIA. LA GUADALAJARA.

STABILIREA CELORLALȚI 
CAPI DE SERII SE VA FACE 
LA 9 IANUARIE LA CIUDAD DE 
MEXICO, cu o zi înainte de tra
gerea la sorți. Evident că In for
marea grupelor se va putea ține 
seama de poziția geografică a ță
rilor participante la turneul fi
nal. de interese financiare. de 
criterii sportive, respectiv de per
formantele echipelor participante 
In edițiile anterioare ale campio
natului mondial.

★
Tot din Zflrich se anunță că 

FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA 
DE FOTBAL STUDIAZĂ DE PE 
ACUM POSIBILITATEA 
TUARH CONTROLULUI 
DOPING LA MECIURILE 
TORULUI TURNEU FINAL 
CAMPIONATULUI MONDIAL 
FOTBAL.

menține lideră tn campionatul 
vest-german cu 27 p, urmată da 
Bayem Milnchen 22 p. Rezultat» 
din etapa a 17-a : Borussia Mdn- 
chengladbach — Rotweiss Ober- 
haugen 6—1 ; M.S.V. Duisburg — 
Alemannia Aachen 2—1 ; Ein
tracht — s.V. Hamburg 2—2 ; 
Werder Bremen — Hertha B.S.C, 
1—0 ; Borussia Dortmund — 
F. C. K81n 1—0.c.

ANGLIA. — Din cauza timpului 
nefavorabil au fost aminate mal 
multe meciuri ale campionatului. 
Citeva rezultate : Everton — Der
by 1—0: Chelsea — Manchester 
City 3—1 ț Newcastle — Ipswich 
Town 4—0 ; stoke — Crystal Pa
lace 1—0 ; Nottingham — Wol
verhampton 4—2 ; Sheffield — 
Arsenal 1—1. în clasament 
duce Everton cu 39 p din 
meciuri.

con-
24 de

EFEC-
ANTI- 

VII- 
AL 
DE

CAMPIONATE
R. F. A GERMANIEI. Echipa 

Borussia Mdnchengladbach se

ITALIA.— în etapa de
Bari — Cagliari 0—0, Torino — 
Bologna 1—0, Juventus — Lazio 
2—1, Lanerossi — Brescia 0—1> 
Milan — Fiorentina 4—2. Napoli 
— Inter 0—0, Roma — Palermo 
1—1; Verona — Sampdoria 1—1. 
în clasament, Cagliari 19 p, In
ter și Milan cite 16 p, Lanerossi; 
Juventus, Fiorentina cite 15 p etc.

ieri :

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Atleta Llesel Westermann șl îno
tătorul Hans Fassnacht au fost 
declarați cel mai buni sportivi 
ai anului din R. F. a Germaniei.■
La Madrid, tntr-un meci de rugby 
contind pentru grupa B a „Cu
pei Națiunilor — F.I.R.A.", Spa
nia a învins Iugoslavia cu 14—3 
(6—3)■
După 7 runde, tn turneul inter
național feminin de șali de Ia

Moscova conduce sovietica Ko- 
nopleva cu 4 (1) p.

Proba de 6 000 m din concursul 
de patinaj viteză de la Lilleham
mer (Norvegia) a fost cîștigată 
de suedezul Claesson în 7:58,8.■
La Praga, echipa masculină de 
baschet a Cehoslovaciei a dispus 
de cea a Franței cu 86—70 (46—27).

La Milano a Încetat din 
viață, în vîrstă de 52 de 
ani, atletul italian Adolfo 
Consolini, campion olim
pic șl deținător al recor
dului mondial la arunca
rea discului.

Proba feminină de slalom spe
cial din concursul de la Llenz 
l-a revenit schioarei america
ne Judy Nagel (80,28 in am
bele manșe), urmată de In
grid Lafforgtic (Franța) la 
16 sutimi de secundă și de 
Berni Rauter (Austria) la 28 
de sutimi. In clasamentul „Cu
pei mondiale". Michele Jacot 
iFranța) ocupă primul loc 
cu 71 p, urmată de Barbara 
Cochran (S.U.A.) — 55 p, Judy 
Nagel — 50 p și Franțoise ] 
Macchl (Franța) — 36 p.

CONCURSUL INTERNATIONAL DE PATINAJ 
ARTISTIC DE LĂ MOSCOVA

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — După efectuarea exerciții- 
lor obligatorii, în proba feminină a concursului internatio
nal de patinaj artistic de lâ Moscova conduce Elena Sceglo- 
va (U.R.S.S.) — 775 p, urmată de Elena Aleksandrova 
(U.R.SS) — 693,5 p, Simona Graffe (R.D.G.)— 676,8 p, 
Beatrice Huștiu (România) ocupă locul 12 cu 615,2 p. Pro- 
ba individuală masculină a luat sfîrșit cu victoria sporti

vului sovietic Serghei Volkov — 1785,1 p. Concurentul ro
mân Gh. Fazekaș a ocupat locul 11 cu 1357,6 p.

49368


