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Aseară, pe Ninian Park din Cardiff

ROMÂNIA - ȚARA GALILOR 0-0
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

• Un prețios rezultat de egalitate obținut in deplasare
CARDIFF, 11 

de la trimisul
Intr-un cadru destul de im

propriu fotbalului — ploaie con
tinuă, teren transformat în pa
tinoar — partida da pe },Ni- 
nian Park" a debutat sub sem
nul ofensivei susținute a echi
pei României, care beneficiază 
In primele 12 minute de joc 
de 4 lovituri de colț.

Semnificativ este faptul că 
echipa galeză trimite un prim 
șut spre poarta lui Răducanu 
abia tn minutul 14, prin extre
ma Bees. Un minut mal ttr- 
elu, o periculoasă Incursiune 
a fundașului Rodrigue» în
cheie printr-o angajare în a- 
«Mncime ; la balon Intervine 
Lupescu, care greșește șl trimi
te la Wyn Davies, dar atacan
tul galez nu se aștepta la 
eroarea fundașului nostru și nu 
o poate exploata.

Asistăm, In continuare, Ia o 
accelerare de ritm a echipei 
gazdă, care atacă cu toată ener
gia.

(prin telefon, 
nostru special).

zire pe marginea 
spre a~l Înlocui pe 
rezistă cu vădită 
jocului

în min. 44, Neagu este — 
după părerea noastră — faultat 
evident în careu, dar condu
cătorul jocului. Van Gemert, 
nu acordă lovitură de pedeapsă.

în min. 44, Rees execută o 
lovitură da colț pină la Dur
ban, acesta prelungește la En
gland, care șutează în bară. 
Repriza la astfel sfîrșit eu un 
scor alb.

Repriza a doua debutează cu 
atacuri susținute ale gazdelor, 
care obțin rapid două lovituri 
de colț, rămase fără rezultat.

în min. B3, echipa României 
trece pe lingă o mare ocazie 
de gol, Dumitrache ratlnd, de 
puțin, la 6 m de poartă, re
luarea balonului.

Patru minute mai tlrziu, ba
tonul poposește în plasa por
ții echipei noastre, dar nu este 
gol, Răducanu fiind faultat (a 
fost pur si simplu catapultat)

terenului, 
Dinu, care 
dificultate Ninian Park; teren foarte alunecos, ploaie; aproxi

mativ 50 000 de spectatori.
Raport de cornere: 9—8 pentru Țara Galilor; șuturi spro 

poartă : 13—11 (pe spațiul porții : 11—6).
ROMANIA: Răducanu 10 — Sătmâreanu 8, Lupescu 9, 

Dinu 8, (min. 46 Hălmăgeanu .8), Mocanu 8, Dumitru 8, R. 
Nunweiller 9, Neagu 7, Dobrin 8, (min. 76 Domide), Du
mitrache 8, Fl. Dumitrescu 8.

ȚARA GALILOR : Sprake
Thomas. Durban, “ "

A arbitrat Van 
noastră — ajutat 
sens (Olanda).

: : opraxe — Rodrigues, England, Powell, 
Moore, Hole, Krzywicky, W. Davies, Rees.

Gemert —
la linie de I.

care a dezavantajat echipa
M. Godding și G. J. Klaas-

ocolește de

rAduganv

în min. 20, Dinu șutează prin 
«nirprindere de la aproximativ 
35 de metri, obligindu-1 pe por
tarul Sprake să plonjeze pen
tru a reține balonul. Trei mi
nute mai tlrziu, Radu Nun- 
weiller 11 Imită, trimlțind , un 
șut violent, care trece de puțin 
peste bara transversală.

Pe măsura scurgerii minute
lor, iese în evidență controlul 
extrem de greu al balonului 
care, în contact cu terenul ud, 
descrie traiectorii adeseori im
previzibile.

în min. 25. echipa galeză are

NUNWEILLER VI

dș către puternicul atacant en
glez Wyn Davies.

în min. 67, asistăm la o fru
moasă acțiune a atacanților noș
tri Neagu și Dumitrache, ulti
mul șutează prin surprindere, 
dar Sprake este la post și 
reține balonul cu prețul unui 
frumos plonjon.

Din min. 70 avem prilejul să 
admirăm un adevărat recital 
al excelentului nostru portar 
Răducanu care are, în inter-

CLASAMENT
0 mare ocazie de a înscrie.
dar Dinu rezolvă în ultima 1. România 2 1 1 0 3:0
fracțiune de secundă dificila 2. Cehoslovacia 1 0 1 0 1:1
situație de la poarta noastră, 3. Țara Galilor 1 0 1 0 0:0
trimițând In corner balonul 4. Finlanda 2 0 1 1 1:4
adresat lui Durban.

căplta- 
faultat

3
1
1
1

Un minut mai tlrziu, 
nul echipei noastre este 
grosolan la mijlocul terenului, 
ciîndu-ne impresia că nu va 
mai fi in stare să continue jo
cul. Cu un curaj admirabil, 
el rămlne In teren, deși acuză 
vizibil lovitura primită. 
De altfel, accidentarea Iul Dinu 
își pune amprenta șl asupra 
evoluției de ansamblu a echi
pei noastre. Ea are momente de 
cumpănă, de care profită fot
baliștii galezi. Gazdele atacă cu , 
Insistență și domină teritorial 
următoarele 10—15 minute.

în min. 37, Dumitrache tri
mite un șut periculos spre 
poarta lui Sprake — avem 
senzația că mingea va intra In 
gol, dar nu, ea întîlnește bara 
transversală, de unde revine in 
teren.

Cu 3 minute Înainte de sfîr- 
șitul primei reprize, 11 vedem 
pe Hălmăgeanu ieșind la lncăl-

val de 5—6 minute, citeva re
flexe senzaționale. în min. 72, 
portarul nostru salvează in cor
ner un șut puternic și plasat al 
atacanților galezi. Văzusem go
lul cu ochii dar excepționalul 
nostru goalkeeper a salvat ului
tor. în min. 73 și 74, același 
Răducanu apără cu siguranță, 
în min. 77 Krzywicky centrează 
periculos în fața porții, dar Ră-.. 
ducanu respinge, la aceeași 
fază, de două ori consecutiv 
balonul.

Au fost minute critice pentru 
echipa noastră, care a făcut cu 
greu față puternicei presiuni a 
echipei galeze.

în continuare asistăm la rf- 
teva Incisive contraatacuri ale 
fotbaliștilor noștri. în min. 79, 
o combinație Radu Nunweiller 
— Neagu se încheie cu un șut 
periculos al ultimului, din pă-
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iecars din zilele acestui sfîrșit 
de toamnă anunță, din toate col
țurile țării, entuziaste acțiuni și 
manifestări prin care oamenii 
muncii — tineri și vîrstnici — se 
pregătesc să întîmpine sărbătoa

rea scumpă comuniștilor, întregului popor 
—- împlinirea unei jumătăți de secol de 
glorioasă existență a Partidului Comunist 
Român.

La cotele înalte, fierbinți, ale omagiu
lui unanim s-au racordat, firesc, exprimînd 
dragoste și profundă recunoștință, gîn- 
duri și fapte din lumea sportului, a sluji
torilor și practicanților lui. Există pretu
tindeni dorința de a putea raporta, la săr
bătorescul mai al anului viitor, noi succese 
în îndeplinirea misiunii de răspundere pe 
care partidul a incredinfat-o mișcării spor
tive : LARGA RASPINDIRE A EXERCIȚII- 
LOR FIZICE, CUPRINDEREA CETĂȚENILOR, 
A ÎNTREGULUI TINERET IN PRACTICA
REA DIFERITELOR ACTIVITĂȚI SPORTIVE 
DE MASĂ. Același nobil îndemn însufle
țește și munca necontenită, uneori anevo- 
iobsă, DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFOR
MANTELOR pentru ca, astfel, SPORTUL 
ROMANESC SĂ ÎNREGISTREZE NOI RE
PREZENTĂRI DE PRESTIGIU ÎN ARENĂ 
INTERNAȚIONALĂ.

Educația fizică și sportul — activități de 
interes național în țara noastră — se 
bucură de toată atenția și grija partidu
lui. Mîndri și recunoscători, sportivii și 
activiștii sportivi din toate județele pregă
tesc, de aceea ,pentru aniversarea „semi
centenarului*, nenumărate acțiuni menite 
să consolideze înfăptuirile de pină acum.

în colaborare cu organele sindicale, 
U.T.C., inspectoratele școTare, C.J.O.P. ș.a.,

cat», însă, balonul 
puțin poarta.

Un minut mal tlrziu, situație 
foarte dificilă la poarta noastră, 
Răducanu respinge balonul, 
este undeva prin careu, ata- 
canții galezi intră în posesia 
mingii, un nou șut spre poartă, 
dar intervine providențial 
măreanu, care salvează in 
ner.

în min. 85, este rlndul 
Hălmăgeanu să aibă o inter
venție salutară, el deposedîn- 
du-1 pe impetuosul Krzywicky 
care 11 depășise pe Mocanu.

în fine, în ultimul minut de 
joc, Răducanu are încă o para
dă salvatoare, partida închein- 
du-se cu un prețios rezultat 
de egalitate pentru echipa Ro
mâniei.

Săt- 
cor-

lui

Deși reprizele au aparținut 
pe rînd celor două formații, 
oaspeții dominînd net 
parte a meciului, se 

spune că reprezentativa 
tră merita victoria. Nu 
finind cont de ocaziile 
«e gol (să nu uităm bara lui 
Dumitrache din min. 37 și 
faultul evident/ asupra lui 
Neagu in suprafața de pe
deapsă — min. 44), dar și 
referindu-ne la modul lucid 
in care a acționat echipa Ro
mâniei la 
la 
Și

DUMINICĂ PE „REPUBLICII"

prima 
poate 
noas- 

numai 
mari

UN TRIO VALOROS 
LA STARTUL FINALEI 

CUPEI SPORTUL"

Echipele de baschet româ
nești participante la „Cupa 
campionilor europeni'1 susțin 
astăzi, la București ți Ia Vie- 
na, meciurile retur din cadrul 
turului inaugural al acestei 
competiții. Campioana femini
nă, Politehnica, joacă, la ora 
19 în sala Floreasca, cu Hapoel 
Tel Aviv, pe care a întrecut-o 
săptămîna trecută, la Tel Aviv. 
cu scorul de 83—60. Practic, 
bucureștencele sînt calificate 
pentru al doilea tur, în care 
vor întîlni pe campioanele 
Bulgariei, Akademik Sofia (f).

Partida va fi condusă de ar
bitrii I. Uiguci (Turcia) și E. 
Paniagotis (Grecia) și va opu
ne următoarele loturi :

POLITEHNICA (antrenor 
Gr. Costescu) i 4 Diaconescu, 
5 Vlad, 6 Gugiu, 7 Stoichifa, 
9 Demetrescu, 10 Enciu, 11 
Szabados, 12 Taflan, 13 Ciocan, 
14 Fordea, 15 Topor-Mosco- 
vici,

HAPOEL (antrenor Moshe 
Daniael) ! 4 Lunger, 5 Shvat, 
5 
8
11 
14

Shpira-Hlpern, 7 Pikarsh, 
Tuab, 9 Lebel, 10 Malka, 
Adri, 12 Lipa, 13 Rotenberg, 
Melamed, 15 Lifshitz.

Dinamo întîlnește, la Viena, 
formația Union Firestone, de 
care a dispus, la București, cu 
scorul record de 115—50. Și în 
acest caz este sigură califica
rea sportivilor români pentru 
turul II al C.C.E., în cadrul

și pătrunderile-i spectaculoase.
Ileana Gugiu ne va desfăta și astă-seară cu intercepțiile 

Foto : D. NEAGU

căruia vor avea drept adver
sară echipa Akademik Sofia 
(m).

Campionatul de hochei
ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE ȘAH

CLASA SE IMPUNE

(Continuare tn pag. a 4-a)

mijlocul terenului, 
atacurile purtate în viteză 
la apărarea fermă, care a

Aurel C. NEAGU

Polihroniade (dreapta) 
din marile derbyuri ale

Care din cei trei candidați principali va
cuceri trofeul ? ♦ Premii oferite de ziarul 

nostru și de F. R. F.
Ne mai despart doar citeva 

zile de finala concursului de 
abilitate cu mingea pentru cîș- 
tigarea cupei oferite de ziarul 
nostru ; o competiție inedită la 
noi, care se anunță deosebit de 
interesantă și al cărei cîștigă- 
tor — in condițiile... ultimelor 
rezultate, consemnate pe foile 
de arbitraj — este greu de 
anticipat.

într-adevăr, de unde pină 
mai ieri se părea că proble
ma locului I va însemna o sim
plă formalitate pentru pite?1 
teanul MIRCEA FOAMETE 
(4 400 loviri), iată că lucrurile 
s-au schimbat, în sensul că la 
invidiatul trofeu vor aspira cu 
mari șanse de reușită alți doi 
concurenți din Capitală. Este 
vorba de rapidistul CRISTIAN 
STAICU (elev, in clasa a X-a 
a Liceului nr. 25 din cartierul 
Giulești, component al grupei 
antrenorului Ion Costea) care, 
realizînd 4 544 de loviri, a de
pășit, deocamdată, recordul lui 
M. Foamete, precum și de ION 
BUGNAR. (elev al antrenorului 
Dan Sîrbu, de la 
Steaua „23 August") 
numai 13 ani, aduce, 
zi la alta, însemnate 
rări recordului său 
Astfel, la concursul oficial des
fășurat marți la Centrul Stea
ua „23 August", Ion Bugnar a 
reușit să mențină balonul în 
aer prin 4 300 de loviri.

și Nicolau au disputat aseară unul 
finalei șahiste feminine.

PLOIEȘTI (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru). Pa
tru runde au fost de ajuns pen- 
4nr a alinia într-o ordine, alt
minteri previzibilă, valorile au
tentice și stabile ale șahului fe
minin românesc.

în runda a 4-a, campioana 
Margareta Teodorescu a în
scris prima sa remiză in tur
neu, neputînd obține decît o 
jumătate de punct în fața Su- 
zanci Makai. De acest eșec 
(parțial) au profitat contracan
didatele sale principale la su
premație, Alexandra Nicolau și 
Elisabeta Polihroniade, care, 
cîștigînd la Anca Gheorghe și. 
respectiv, la Florica Niculescu. 
au redat plutonului fruntașelor 
caracterul compact,

ALTE REZULTATE : Gogâ
lea—Reicher 1—0, Olteanu—Pas- 
cu 0—1, Gesticone—Juncu 0—1, 
Pogorevici—Baumstarck 'h—’/2, 
Chiș—Rădăcină 1—0. In parti
dele întrerupte : Makai—Ntco- 
lescu 1—0, Pogorevici—Chiș 

1—0. Chiș—Olteanu */2—■*/>.
ÎN CLASAMENT, după pa

tru runde, conduc Nicolau, Po-

lihroniatle șl Teodorescu (fo-
• losim ordinea de pe tabela de 

turneu) cu 3’/j puncte, urmate 
de Pogorevici- cu 2'1* (V), Jun- 
cu și Gogâlea 2*/2, Baumstarck 
și Reicher 2 ele.

★
Aseară, finala a programat 

unul dintre derbyurile sale : 
partida Nicolau — Polihroniade. 
Elisabeta Polihroniade a obți
nut victoria, cu negrele, în 22 
de mutări ! Alte rezultate : 
Gheorghe — Teodorescu 0—1, 
Gogălea — Gestioone 1—0, 
Baumstarck — Chiș 1—0, Ma- 
kai — Pogorevici și Juncu — 
Nicolescu remize.

A. VLASCEANU

DINAMO - I.P.G.G. 9-3
(6-0, 1-1, 2-2)

GALAȚI (prin telefon, te 
la corespondentul nostra). 
După o repriză în care e- 
chipa lui Flamaropol a zbur
dat pe gheață, înscriind de 
șase ori, studenții s-au regă
sit opunînd vicecamptonilor 
o replică deosebit de dîrză. 
S-a jucat, în această parte a 
meciului, de la egal la egal, 
cu acțiuni rapide și combi
nații spectaculoase. Fără ex
cesul de durități, prompt 
sancționat' de arbitri (30 mi
nute penalizări : Dinamo 18, 
I.P.G.G. 18) am putea apre
cia că am asistat la cea mai 
frumoasă partidă de pînă a- 
cum a turneului gălățean.

Au marcat: Pană (2), 
Costea, Boldescu. Floresen, 
Făgăraș, Httțanu, Mihăileacu, 
Molș, respectiv Florian. Con- 
starttinescu și Ion Marian.

Au arbitrat excelent, 
Gubernu și I. Tiron.

Astăzi se joacă meciurile 
Dinamo — Avîntul Ghcor- 
ghieni și Steaua — Avinful 
Miercurea Ciuc.

FI.

T. SIRIOPOL

UN MECI GHINDA GHIZDAVU!
Federația română de șah a luat inițiativa de a organiza, 

paralel cu meciul Ciocâltea — Gheorghiu, pentru desem
narea campionului țării, o întilnire amicală, de patru parti
de, intre MIHAI GHINDA și DUMITRU GHIZDAVU, reve
lațiile celei de a 34-a finale a campionatului național de 
șah. Ziarul nostru va oferi învingătorului o frumoasă cupă, 
pe care o supranumește a TINEREȚII.

LA CLUJ

Centrul 
care, la 
de la o 
amelio- 

personal.

Din acest valoros trio de ti
neri virtuozi al balonului, cine 
va urca în cele din urmă pe 
podium : Cristian Staicu,
Mircea Foamete sau Ion Bug- 
nar ?

La etapa finală, programată 
pentru duminică pe stadionul 
Republicii, cei 18 aspiranți la 
..Cupa Sportul" vor fi însoțiți, 
fiecare, de antrenorii lor.

ALE OMAGIULUI
forurile sportive din Vîlcea, Gorj, Vran- 
cea, Maramureș, Buzău, Mehedinți și-au 
propus organizarea unor mari competiții 
dotate cu „Cupa Semicentenarului", care 
vor angrena, 
roși tineri. Demonstrații de amploare, sim
pozioane, expoziții și alle obiective impor
tante au fost înscrise în planurile județelor 
Dolj, Satu Mare, Botoșani, Tulcea, Mureș, 
Alba etc. în toate centrele sportive vor fi 
extinse acțiunile turistice, un mare număr 
de excursii cuprinzînd în itinerarul lor 
vizitarea Doftanei și a altor locuri legate 
de trecutul de luptă al partidului nostru. 
Din mai multe județe aflăm, de asemenea, 
că în aprilie anul viitor — luna amena
jărilor de baze sportive simple — tineretul 
din întreprinderi și instituții, din școli și 
sate se va întîlni pe sute de „șantiere" 
pentru ca apoi să-și dispute, pe gazonul 
ori pe zgura noilor terenuri, întîietatea în 
competițiile sportive închinate aniversării 
a 50 de ani de la. înființarea partidului. 
Notăm și reconsiderările de esență ale 
potențialului valoric în domeniul sportului 
de performanță, obiectivele majorate, ca 
răspundere și realism, din planurile spe
ciale ale unor consilii sportive județene, 
cum ar fi : Cluj, Prahova, Brașov, Arad, 
Sibiu etc.

Sînt, însă, mult mai multe acțiunile — 
începute în aceste zile — izvorite pretutin
deni din marea dorință a sportivilor pa
triei de a se alătura cu toată ființa lor 
la cota înaltă a omagiului pe care întregul 
popor se pregătește să-l aducă — prinos 
al prețuirii și recunoștinței — Partidului.

★
în afară de trofeul pus în 

joc, ziarul nostru va mai acor
da următoarele premii : locul I 
— o bicicletă bărbătească ; lo
cul II — un aparat de 
cu tranzistori ; locul III 
ceas de mină.

Federația română de 
va oferi premii tuturor
cipanților, constând din plache
te de bronz, diplome și, firește, 
cite o minge de fotbal.

Cei mai buni gimnaști ju
niori ai țării încep vineri la 
Cluj tradiționala lor dispută 
anuală pentru desemnarea 
campionilor. La categoria a 
Il-a sînt programate întreceri 
și pe echipe, în timp ce pen
tru sportivii ■ de la celelalte 
categorii (I, candidat maestru 
și maeștri) competiția are 
un caracter individual. Con
cursul pe echipe reunește 
selecționate din următoarele 
județe și municipii: Satu 
Mare, Brașov, Timiș. Praho
va, Maramureș, Cluj, Sibiu 
și București (feminin), Bucu
rești, Brașov, Galați, Harghi
ta. Sibiu, Timiș (masculin).

Creșterea continuă a măies
triei tinerilor face ca finala 
din acest an să constituie 
o trecere în reviștă a celor 
mai valoroase forțe ale gim
nasticii noastre, a acelor fete

și băieți în care se pun cele 
mai mari speranțe pentru 
viitoarele reprezentări inter
naționale. Avem în vedere, 
prin aceasta, mai ales con
cursul feminin, în care vor 
fi prezente două componente 
die echipei de la mondiale 
(Paula loan și Elisabeta Tur
cul, precum și rezerva de la 
Ljubljana, Felicia Dornea — 
cele mai autorizate, de altfel, 
să aspire la titlu. Nu vor 
lipsi, de asemenea, elevele li
ceului din Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej : Coman. Constariti- 
nescu. Păunescu. Secoșan, Ba- 
coș, Variu, Grigoraș, Mocanu 
ș.a„ maestre deja consacrate.

In concursul masculin,’ Ni- 
colae Oprescu pare a fi cel 
mai îndreptățit la treapta I a 
podiumului, dar Radu Bra- 
nea are avantajul de a evo
lua în fața propriilor supor-

teri. Cu șanse 
Constantin Petrescu, 
șan, Dan Sabău.

I.a cererea multor 
și cluburi, federația 
bat ca maestrele și 
să evolueze atît cu programul 
impus cît și cu cel liber a- 
les. astfel că programul finar 
lei este următorul: vineri: 
cat. a Ii-a (f+m) — exerciții 
conform programului de cla
sificare. maestre și maeștri 
— exerciții impuse; sîmbătă: 
cat. I (f-f-m), candidați mae
stru. maestre și maeștri — 
exerciții liber alese; dumini
că : concursul pe aparate.

în mod cert, gimnastii ju
niori vor oferi publicului clu
jean un spectacol de înaltă 
ținută sportivă.
'-<1111111111111141111111111112

pornesc și 
Gh, lu-

asociații 
a apro- 
maeștrii

Dan GARLEȘTEANU

radio
— un

fotbal 
parti-

pa Semicentenarului , care 
la diferite sporturi, nume-

8

8

pregăteșteElisabeta Turcu, a treia reprezenta tiva noastră la mondiale, 
atace, la Cluj, titlul dc campioană repuplicană de junioare.

Cind recolta de perfor
manțe e slabă, dăm vina 
pe alte sporturi Dacă 
atleții nu scot rezultate 
bune, zicem că elemen
tele cele mai dotate le-au 
luat alte discipline. Să 
facem demonstrația prin 
probă.

La întrecerea atletică 
a școlilor profesionale 
din Capitală s-au pre
zentat 3 000 de elevi, din 
primul an, bine înzes
trați. Numai că prezențî 
la această paradă a ta
lentelor nu au fost de
ci t antrenorii de atle
tism de la două secții de 
performanță din cele 14 J 
înregistrate in București •

Nu mai încape nici o £ 
îndoială. N-avem atleți £ 
buni pentru că ni-i iau ■» 
alții. (Nu cumva pentru • 
că-i scăpăm noi din mî- S 
nă ?) S

(vlb) -
mi nun nun i i i im mu uî



CSU.-I.P.G.G. A CÎȘTIGAT
CAMPIONATUL MUNICIPAL

S-a încheiat ultima etapă 
a campionatului municipiului 
București și „Cupa tineretu
lui" la alpinism.

Desfășurate de-a lungul a 
trei etape (respectiv două 
pentru „Gupa tineretului"), 
cele două competiții organi
zate ‘ 
rești și-au atins scopul reu
nind numeroși participant 
care
3 masivi muntoșl: ____
(Piatra Mare și Piatra Craiu
lui.

Etapele din campionatul 
municipal au fost nominali
zate de Federația Română de 
Turism Alpinism, fapt ce a 
permis să se deschidă larg 
porțile acestei competiții tu
turor asociațiilor sportive cu 
secții de alpinism din țară. 
Cu acest prilej s-a făcut și 
un schimb de experiență între 
alplniștil din București și 
alte centre.

Astfel, la ultima etapă a 
participat un număr mare de 
alpiniști (72) din asociațiile 
ți cluburile sportive Politehr 
nica Timișoara, C.F.R. Sibiu, 
Voința Sibiu, Armata Bra
șov, Creația Brașov. Politeh
nica Brașov, Celuloza Zăr- 
ntști, Torpedo Tohan, 
l.P.G.G.—Buc., Grivița Roșie 
Buc. și Sănătatea Buc.

Deși vremea a fost foarte 
rece și stînca ușor „pudrată* 
cu zăpadă, ultima etapă s-a 
desfășurat conform progra
mului stabilit

în urma omologării rezul
tatelor celor trei etape cla
samentul In campionatul mu- | 
niclpal esta următorul: 
C.S.V.—l.P.G.G. Buc.;
A.S. Celuloza Zămești, 
Politehnica Timișoara.

„Cupa tineretului" ediția 
1970 a fost cîștigată de tinerii 
alpiniști de la (3.S.U.— 
l.P.G.G. București. (D. Colan)

de 9.M.E.F.S. — Bucu-

au escaladat trasee din 
Bucegl,

1.
2.
3.

DIVIZIA ȘCOLARĂ TREBUIE SĂ FORMEZE JUCĂTORI!
Cele 95 do echipe școlare șl 

de juniori au pus capăt, du
minică, Întrecerilor din cadrul 
turului campionatului. Aceas
tă primă parte a competiției 
speranțelor a scos In evidență 
o «erie de virtuți ale „noului 
val" care asaltează performan
ța, dar șl destule carențe. Mul
te echipe, pregătite corespun
zător, au oferit puținilor spec
tatori care s-au hazardat să 
urmărească Jocurile lor, partide 
ce s-au situat ca nivel valoric 
apropiat de al diviziei A. Ma
joritatea formațiilor școlare 
fac, Insă, și în acest an... fi
gurație, strecurfndu-se fără 
glorie și fără speranțe prin di
vizie. Este, se pare, o verita
bilă tendință spre formalism, 
promovată de unii profesori 
care nu prea ee omoară cu fi
rea pentru volei. între frunta
șele — nu numai în clasamente 
— ale voleiului școlar întllnim 
cam aceleași nume din anii 
precedent!, cam aceleași loca
lități (Oradea. Rm. Vîlcea, Cluj, 
Sibiu, Ploiești, București, Bu
zău, Timișoara, P. Neamț. Bra
șov, Constanța). Nu ar fi pu
ține, insă, raportate la numă
rul mare de echipe, indică o 
proporție destul de redusă. Dar 
chiar și în formațiile fruntașe 
numărul jucătorilor de mare 
perspectivă este mic. Prea pu
ține elemente de valoare se 
întrevăd în noua generație. Și 
aceasta din pricina selecției nu 
îndeajuns de riguroase care se 
face la majoritatea echipelor 
școlare. Foarte muiți profesori, 
neglijind selecția, lucrează (u- 
neori bine) cu elemente evi
dent incapabile de progrese ul
terioare esențiale. în felul a- 
cesta ei reușesc de cele mai 
multe ori să închege echipe, 
însă mult prea rar oferă ju
cători cu viitor voleibalisi ic. 
Or, menirea diviziei școlare nu 
ni se pare a fi aceea de a 
urmări ca principal scop re
zultatul strict, ci de a forma 
jucători de volei. Este un lu
cru esențial de care nu se tine 
seamă nici în aprecierea mun
cii profesorilor. Judecarea acti
vității lor după rezultatele e- 
chipei, nu și după numărul 
voleibaliștilor de valoare creați, 
este una din racilele structu
rale ale voleiului românesc. Și 
influența ei pătrunde adine In

miezul performanțelor 1* nivel 
internațional.

Trebuie să convenim că in
tre cele aproape o sută de 
echipe școlare și de juniori, 
atit la băieți cit și Ia fete, 
jucători In stare de ascensiune 
spre nivelul eșalonului supe
rior sînt puțini, foarte puțini, 
și amestecați tn procesul pre
gătirii cu mediocritățile, fără a 
se insista pe individualizarea 
antrenamentului. De aceea, a- 
tunci dnd sînt promovați, do
vedesc că au deprinderi incom
plet formate sau greșit însuși
te, necesitînd o lungă perioadă 
de corectare sau de perfecțio
nare tehnică.

în această ondine de idei, am 
sugera Ministerului Invățămln- 
tului, federației și cluburilor

•portlve (A aprecieze munca 
profesorilor da educație fizică 
de la echipele de volei, In 
primul rfnd după ceea ce o- 
fferă ei marii performanțe ți 
nu după un loc I «au II ln- 
tr-o eerie a diviziei școlare. 
Fiindcă școala, și In special 
școlile aportive, ca rezervor de 
cadre pentru performanță, de
termină în bună măsură
loarea primelor eșaloane ale 
sportului.

Și, dacă la volei, flecare pro
fesor din cel 95 la care ne 
referim ar scoate numai cite 
un jucător de valoare, pe ge
nerație, nu s-ar manifesta atit 
de acut criza prin care trece 
acum voleiul românesc.

va-

Aurslian BREBEANU

divizia națională 
află la antrena- 
sîmbătă după-a- 
duminică, 8 no- 

tinerii voleibaliști

Scurt dialog cu prof. MIRCEA BUSU 
„DORIM SĂ NE COMPORTĂM Șl MAI ONORABIL" 

în noua sală de sport din 
orașul Oțelul Roșu — una 
dintre cele rnai moderne, a- 
parținînd Școlii generale nr.
1 — echipa de volei a li
ceului din localitate (care ac
tivează în 
școlară) se 
ment. Este 
miază, iar 
lembrie,
urmau să întîlnească, în ul
tima etapă a turului, forma
ția Voința Arad. într-un foar
te scurt moment de odihnă, 
îl abordăm pe profesorul 
MIRCEA BUSU, antrenorul e- 
chipei.

— Sintețl mulțumit de e- 
voluția elevilor dv ?

— Nu pot spune că sînt 
foarte mulțumit. Ca orice 
antrenor, aș fi dorit să nu 
pierdem nici o tntîlnire. Dar 
nu s-a putut, astfel că, fiind 
învinși cu 3—1 de formația 
Școlii sportive din Caranse
beș, trebuie să ne mulțumim

cu situația de la ora ac
tuală...

— Adică ?
— Să Învingem miine pe 

arădeni ți să ocupăm locul 
II în clasament (n.r. — aflăm 
că voleibaliștii profesorului 
Busu au cîștigat cu 3—0).

— în cine vă puneți 
mai mari speranțe ?

— Ar trebui să enunț 
mele tuturor jucătorilor,
tuși, cei mal buni rămin 
Gheorghe Jula, Arcadie Lfnțu 
ți Florin Cristoi.

— Ce planuri aveți pentru 
retur ?

— Unul singur : 
ne comportăm ți 
rabil. Deocamdată,

cele

nu- 
To-

dorim «ă 
mal ono- 

atit

CITATE VESELE Șl TRISTE
Cînd • pace în eter, pace pe teren și în 

suflete — și în duminica asta cam așa a 
fost, așteptîndu-se o lumină de la Cardiff 
— eu obișnuiesc să citesc scrisorile din 
țară, ale atîtor oameni care au ceva de 
spus, de oftat și de fulgerat. E acolo un 
clocot de toată frumusețea. N-am la în- 
demînă spațiul adorabilei rubrici „De la 
om la om" susținută tn „Scînteia tineretu
lui” de amicul nostru, al tuturor scriitorilor- 
sportivi sau, mai corect spus, al acelor 
sportivi-scriitori — Ion Băieșu. Dar plă
cerea cîtorva citate, cît mai necomentate, 
cit mai vesele, cît mai triste, „mai bune, 
mai rele, dar din adîncul ____
inimii mele”, cum spunea 
pe vremuri poetul — plă
cerea asta tot mi-o voi 
face, fie ce-o fi:

ROG£ BLEPH
„.. .Am 
sportivi 
cute de 
parcă, 
tre, în ----
lor, par exerciții școlărești. 
Amintifi-vă de acele rezu
mate ale meciurilor de e- 
tapă din Anglia și compa- 
rați-le cu ale noastre. Pla
titudine și plictis... Ne trebuie operatori 
care să cunoască meseria, să surprindă 
acele lucruri care îi scapă privitorului... 
întrebarea : „la ce oră să fie duminica 
sportivă ?” s-ar cuveni rezolvată prin ches
tionarea telespectatorilor..

GH. MATUȘCU — Hunedoara :I . t «

Pitești :
văzut filme cu 

și despre sport fă- 
englezi, francezi și, 
italieni. Ale noas- 
comparație cu ale

lari. MATUȘCU — Hunedoora : „.. .Ta
lentul, dacă nu este însoțit de muncă și 
seriozitate — lucru valabil și pentru lite
ratură — produce monștri, mari ratați sau 
vînători de picioare"...

VIRGINIA ȘORCARU — str. Primăverii 
11, Galați (după ce cere ca între mine și 
domnia-sa să se instaureze pacea, numai 
flori și armonie, la care subscriu) citează 
minunatele cuvinte ale filozofului : „în
vață să te îndoiești de cîte ori crezi că ai 
dreptate”.

TĂUNUL — Oradea (dintr-o scrisoare 
pasionantă, plină de bun simț și „vervă 
de șut”): .. .„Am văzut la un post de te
leviziune străin cum se ocupă un post de

CONDIȚII DE JOC 
NECORESPUNZÂTOARE

LA GALAȚI
De cîtva timp, partidele di

vizionare de baschet progra
mate în sala Constructorul 
din Galați se desfășoară în 
condiții necorespunzătoare, 
din cauză că tabela de scor 
nu mai funcționează, iar sta
ția de radio-amplificare a 
fost desființată. Pe lîngâ a- 
ceste neajunsuri, supărătoare 
si pentru baschetbaliștii a- 
flați în teren și pentru pu
blic. duminică am avut sur
priza să-l vedem, la masa 
oficială a meciului Politehni
ca Galați — Universitatea 
Cluj, pe scorerul I. Blda, sus
pendat de F. R. Baschet pen
tru că obișnuia să „ciupeas
că" din punctele echipei oas
pete. A fost necesară inter
venția arbitrilor pentru ca 
scorerul suspendat să fie. în
locuit în ultimul moment.

Față de această situație, ce 
părere are comisia județeană 
de specialitate? Așteaptă ca 
lucrurile să se agraveze și 
să se ajungă din nou la sus
pendarea sălii, așa cum s-a 
mai întimplat nu de mult ?

TURNEU INTERMEDIAR
în acest an divizia națio

nală de juniori șt școlari 
se dispută după un sistem 
competițional diferit de anii 
trecuți. între tur și retur a 
fost programat, în vacanța 
de Iarnă (20—21 decembrie), 
un turneu de 5 zile pe serii, 
la care participă toate echi
pele. Acest turneu înseam-

CLASAMENTE LA
MASCULIN

SERIA I : 1. Llc. Militar C- 
lyng Mold. 10 P. 2. C.S.M. Iași 9 
p. 3. ȘC. sp. Bacău 8 p, 4. Lie. 
Fălticeni 6 P (7:12), 5. Lie. " 
Alecsandri Galați 6 p (6:12), 
Șc. sp. P. Neamț 6 p (4:13): SE
RIA A II-A : 1. Șc. sp. Buzău 
9 p (14:4). 2. Petrolul Ploiești 9 
p (12:7), 3. Șc. sp. Constanta 8p 
(12:8). 4. Șc. sp. Ploiești 8 p (10: 
9), 5. Șc. sp. Brăila 6 p. 6. Lie. 
Beceni 5 p : SERIA A III-A . 1. 
Rapid București 10 p. 2. Șc. sp. 
1 București 9 p, 3. Șc. sp. 2 
București 8 p, 4. Progresul 7 p,
5. Clubul sp. șc. București 6 p,
6. Tinărul dinamovlst 5 p : SE
RIA A IV-A : 1. Viitorul 10 p, 2. 
Dinamo 9 p, 3. Cutezătorii 8 p, 
4. Lie. M. Basarab 7 p, 5. 
Găeștl 6 p, 6- Steaua 5 p : SE
RIA A V-A : 1. Șc. sp. Sibiu 10 
p, 2. Llc. program ed. fizică Rm. 
Vîlcea 9 p. 3. Șc. sp. Craiova 8 
p, 4. Șc. sp. Făgăraș 7 p, 5. 
Lie. D. Golescu C. Lung Mușcel 
6 p, 6. Llc. 2 Tg. Jiu 5 p : SE
RIA A VI-A : 1. Șc. sp. Caran
sebeș 10 p, 2. Llc. Oțelul roșu 9 
p. 3. Șc. sp. Tr. Severin 8 P. »■ 
C.F.R. Timișoara 7 p. 5. Voința

V.
6.

Lie.

T. SIRIOPOL, 
coresp. principal

FLACĂRA CÎMPINA - C.S.M. REȘIȚA 5154-4999 p.d.
La Cîmpina s-a disputat 

partida de divizia A dintre 
formația locală Flacăra și 
CSM. Reșița, încheiată cu 
victoria popicarilor cîmpineni 
— 5154—4999 p.d. Cel mai 
precis jucător al reuniunii a 
fost maestrul emerit al spor
tului Petre Purje, realizatorul 
unui rezultat foarte bun

940 p.d. la 200 lovituri mixte. 
Foarte bine s-a comportat și 
reșițeanui Iosif Tismănaru — 
924 p.d. Meciul a contat pen
tru etapa a VIII-a a campio
natului (2Ș noiembrie) cînd 
Flacăra se va afla într-un 
turneu în Cehoslovacia.
VlRJOGHIE-coresp.)

comentator. Nu sa cereau studii supe
rioare, dar în schimb trebuiau să -fie tobă 
de carte, spirituali, cu dicție perfectă, fuleu 
vocal impecabil și alte trăsături de astea. 
Au cîștigat cîțiva tineri între 18 și 23 de 
ani, frumoși, descurcăreți și de viitor. Și 
cînd te gîndești că tot acest examen a 
avut loc în văzul tuturor telespectatorilor 
din țara respectivă...*.

SICĂ DE BARBU, str. A. lancu 96 — Me
diaș (într-o scrisoare cu mult haz, la care 
mă supun): „...Doi tineri sînt pe cale să 
divorțeze pentru Belphegor, întrucît ea 
vrea să meargă tn Capitală, fiind îndră

gostită la nebunie de proza 
„necuratului”. E convinsă 
că autorul nu are mai mult 
de 28 de ani. El, soțul, 
fiind gelos tot la nebunie, 
nu o lasă să se despartă 
de orașul unde și-au creat 
un cămin. Zice că în 
pitală „fotbaliștii se 
lega de ea”...

ENGELBERT KREUSS 
str. Metalurgiștilor 5, 
biu s „...Cui ajută i

Co
vor

Si-
,. __ acest

ton cinic și arogant al te- 
lecronicii din „Sportul' ? 
... Cum să mai aibă ci- 
în regizorii, operatorii sauneva Încredere ... ._o_____

In însăși Televiziunea, cine să mai cum
pere televizoare, dacă ne permitem să 
atacăm acest institut, cu un ton aiît de 
aspru și necruțător ?“

— Funded ați fost afît de sincer cu 
mine, îmi permit să vă anunț la fel de 
sincer că numărul de televizoare vîndute 
la magazinul aflat chiar pe strada mea 
e în continuă creștere. Și mai curios e 
faptul că de două luni responsabilul mă 
bîrîie să-mi schimb aparatul ; sper că ară- 
tîndu-i scrisoarea d-voastră, mă va lăsa 
în pace, căci e un om foarte influențabil.

AL FARONE — Constanța: „Belphe
gor, ornice, fă-mi te rog un serviciu. 
Transmite-i lui Fănuș că-l pup, că mi se 
pare un tip genial, dar că prea bate la 
ochi egala sa indiferență față de U.T.A., 
Rapid, fotbal, Foresta Fălticeni sau viermii 
de mătase*.

BELPHEGOR
I. G.

la concursuri. Ar veni și mai
ei.

. ..
- <*. «. A, -. :

Copiii sînt dornici de schi și participă tn număr mare 
muiți dacă în magazine s-ar găsi schiuri și pentru

ÎN DIVIZIA ȘCOLARĂ
nă, de fapt, un al treilea tur 
susținut pe teren... neutru. 
Este un bun prilej de a ob
serva mai bine elementele de 
perspectivă, prilej pe care 
credem că antrenorii diviziei 
A ți observatorii federației 
nu-1 vor scăpa. Este In inte
resul lor.

SFIRȘITUL TURULUI

Arad 8 p. 8. Șc. ap. Timișoara 5 p: 
SERÎA A VII-A : 1. Șc. sp. Cluj 
10 p, 2. Șc. sp. Brașov 9 p, 3. 
Șc. sp. Tg. Mureș 8 p, 4. Llc. 
agricol Blaj 7 p. 5. Llc. Tîrnăveni 
6 p. 6. Llc. Alba Iulla 5 p ; SE
RIA A VIII-A : 1. Lie. Dej 10 p, 
2. Șc. sp. Oradea • p, 3. Lie. N. 
Bălcescu Cluj 8 p. 4. Olimpia 
Satu Mare 7 p, S. Explorări 
Baia Mare 8 p, 8. Llc. Zalău S p.

FEMININ

SERIA l: 1. Șc. sp. P. Neamț
10 p, 2. Șc. sp. Bacău 9 p. 3. 
Penicilina Iași 8 p, 4. Liceul Ped. 
Bîrlad 7 p, 5. Liceul Ștefan cel 
Mare Suceava 6 p. 8. Șc. sp. 
Botoșani 5 p : seria A li-A : 1. 
Șc. sp. Ploiești 10 p. 2. Sc. sp. 
Constanta 9 d, 3. Farul 7 p (8:9). 
4. Șc. sp. Buzău 7 p (8:12), 5. 
Liceul 2 Ploiești 7 p (6:11), 6.
Liceul N. Bălcescu Brăila 5 p : 
SERIA A III-A : 1. Șc. .. . 2 
Buc. 10 p, 2. Rapid 9 p, ?. Di
namo 8 p, 4. ȘC. sp. M. ~ 
rab 7 p. 5. Liceul Gâeștl 6 p. 6. 
Liceul 3 Tîrgovlște 5 p : ~
A IV-A : 1. ȘC. sp. I BUC. 18 p. 
2. Cutezătorii 9 p. 3. Șc. sp. 3 
8 p. 4. Lie. Gh. Lazăr 7 p. 5. 
Viitoru1 6 p. 6. Constructorul 5 
p : SERIA A V-A : J. Șc. sp. 
Sibiu 8 p. 2. Liceul 2 Rm. Vîlcea
7 p. 3. Liceul Miercurea Slb. 5 p 
(5:9). 4. Liceul agricol S’biu 5p 
(3:9). 5. Liceul ec. Tg. Jiu 5 p 
(3:11) ; SERÎA A VI-A : 1. Șc. 
sp. Timișoara 10 p, 2. Șc. sp. Ca
ransebeș 9 p. 3. Șc. sp. Arad 8 p, 
4. Liceul 1 Lugoj 7 p. 5. Șc. sp. 
Oradea 6 p. 6. Liceul Nădlac 5 
p ; SERIA A VII-A : 1.
Slmeria 10 p. 2. Șc. sp. Deva 8 
p. 3. Șc. sp. Brașov 7 
ȘC. sp. M. Ciuc 7 p 
Liceu) Blaj 5 p (5:9). 
Alba Iulla 5 p (1:15). 
amînat meciul șc. sp.
Liceul Blaj) : SERIA A VIII-A : 
I. Lie. N.B. Cluj 10 p, 2. Șc. sp. 
Tg. Mureș 8 p (11:8). 3. Sc. sp.
Toplița 8 p (10:9). 4. Șc. sp. Cluj
8 p (10:10), 5. Liceul 2 Bistrița 
6 p, 6. Lie. Fed. Sighet 5 p.

sp. 2
Basa-

SERIA

Liceul
P (9:4), 4. 
(7:12). 5.
6. Liceul

(A fost 
Brașov —

SLALOM
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LA REGHIN ANOTIMPURILE SE SUCCED DAR
Foto: D. STANCULESGU

NU SE DEOSEBESC

care 
articolele 
schiului.

Ultimele runde ale campiona
tului au fost foarte disputate. 
La intrarea .în llrKe dreaptă", 
după runda a 15-a. Florin Gheor
ghiu, Victor Ciocâltea șl «nărui 
Mihal Ghinda se aflau ia ega
litate de puncte (cite 11). In 
această situație, era de așteptat 
ca întîlnirea diritre Gheorghiu 
și Ciocâltea din runda a 
să albă un caracter decisiv 
lupta pentru titlu. N-a fost 
așa. Cel doi, bazindu-se pe 
periența lor superioară, au 
ferat să nu riște totul într-o 
gură partidă, au jucat 
și sigur, ceea ce. la I 
care o dețin, a dus destul 
repede la o remiză fără 
In 19 mutări. Iat-o. 
Alb : F. Gheorghiu 
Negru : V. Ciocâltea

1. d4 Ct6 2. c» C5 3. 
Ccs d6 5. e4 Ne7 6. Cf3 
bul vrea să fiancheteze 
la g2, atunci locul acestui cal 
este la e2) « Cî’fl7 ’• S3 0-0 8. Ng2 a6 9, a4 Ce8 10. 0-0 g6 
11. Cel Cg7 12. Cd3 f5 13. f4 Nf6 
14. Nd2 b6 15. Rhl Ta7 16. Dc2 
e:M 17. N:f4 Ce5 18. C:e5 d:e5 19. 
Nd3 Taf7 Remiză.

Avînd tn vedere eă șl Ghinda 
a remizat tn aceeași rundă cu 
Etn. Relcher, cel trei s-au re
găsit la egalitate de puncte în 
Ii-untea clasamentului și după 

, runda a 16-a. Trei remize au fost 
înregistrate Șl în runda urmă
toare. Gheorghiu cu Ghlțescu, 
Ghinda cu Ghizdavu, Iar Ciocâl
tea cu Ungureanu, astfel 
trio-ul liderilor a progresat 
încă o jumătate de punct, 
formație compactă.

Acalmia s-a încheiat în runda 
• 18-a, în care s-a decls> deși 
numai parțial, soarta titlului. în 
toate cele trei partide susținute 
de lideri lupta a fost aprigă și 
n-au lipsit momentele de sus
pense. Cel mal ușor a cîștigat 
Gheorghiu (cu albul), la Segal, 
obținînd din deschidere o po
ziție strategic avantajoasă, cu
noscută încă de pe vremea pri

mului campion mondial, Wilhelm 
Stelnitz :

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Ne7 4. 
Cf3 CfG 5. Nf4 C'bd7 : 2 (5... 0-0
6. e3 c5 :> 6. e3 0—0 7. Dc2 a6 ’
(C5 I) 8. c5 ! c6 .(C115) 9. Nd3 Te8
10. o—o Cf8 11. 113 Cg6 12. Nh2
(Acum negr ul este blocat : el nu 
mal poate ajunge la Înaintările e-

16-a. 
tn 

însă 
ex- 

pre- 
sin- 

; prudent 
tehnica pe 

de 
istoric,

d5 e5 4. 
(Dacă al- 

nebunul

îneît 
cu 
în

liberatoare bî—bS sau eO—e5 și 
treptat intră in dezavantaj po
zițional decisiv) 12... Cd7 13. Tadl 
fă 1». b4 Tf8 15. a» De8 16. b5 
a:b5 17. a:i>5 Ch4 18. C:b4 N:h4 
19. Tal T:al 20. T:al g6 21. Tas 
e5 22. b:c6 b:c6 23. Na6 șl albul 
a cîștigat după cîteva mutări.

tn acest timp se părea că 
Ghinda (cu albul) va obține și 
el o victorie rapidă tn partida 
cu Buză, in care acesta din urmă 
a greșit în deschidere, expu- 
nîndu-se unul atac extrem de 
periculos.

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 c:d4 4. 
C:d4 Ctt 5. Cc3 e6 6. Nc4 a« 
7. Nh3 bS 8. f4 Nb7 9. 0-0 (9. f5 1) 
9... Cc6 7 (9... Cbdî !) 10. C:c6 ! 
N:c6 11. 15 : Dc8 (Probabil, 
mal mic dintre rele ar fi 
e5. deși acesta lasă cîmpul 
în stăpînlrea albului) 12. f:e6 
f:eG 13. Ng5 Ne7 14. N:f6 g:f6 15. 
Dg4 Nd7 16. Dg7 TIS 17. D:117 
Dc54- 18. Rhl De5 Albul a ciș- 
tlgat un pion șl are șl o poziție 
foarte bună, tn continuare însă. 
Ghinda n-a Jucat suficient de 
exact șl, în poziția din diagramă, 
a permis adversarului să se sal
veze cu o combinație de remiză.

Negru e A. Buza

Alb : M. Ghinda
(Controlul poziției. Alb : nm, Ca2' ppa4, 

h3. Negru : Rc7.
Ne7, Pp.aS, d6

DaS. Tel, 
bl, e4. g2, 
T/iS, Ndî, 
16).

34... N:h3 ! 35.
Rg2 Th’-f- ! R,

cel 
fost 

d5

Rftl, 
bl

DC5. 
e5.

A urmat
T;h3 4- 36. „ . , ______
(37. R:li? Df2-4- ele)

Tn urma acestui accident". 
Ghinda a rămas la o jumătate 
de punct tn urma concurenților

săi, înaintea ultimei runde, de
oarece Ciocâltea a cîștigat și el 
o partidă de mare luptă Ia Vals- 
man (în care șl-a asumat, cu ne
grul. destule riscuri pentru a 
complica Jocul șl a-șî încurca 
finalmente adversarul).

Ultima rundă n-a mal putut 
schimba nimic. Florin Gheorghiu 
și Victor Ciocâltea au cîștigat 
la Bena și respectiv Tratatovicl, 
Iar Ghinda care oricum nu-1 mal 
putea ajunge a remizat cu So
lomonovich

Astfel, finala campionatului s-a 
încheiat printr-un „dead-head", 
între marele maestru Florin 
Gheorghiu șl maestrul Interna
țional Victor Ciocâltea, care vor 
lupta pentru titlul de campion 
al României Intr-un meci de 
baraj de 4 partide.

Nu putem încheia aceste note 
pe marginea ultimelor partide 

Jucate în această finală de cam
pionat fără a înregistra spiritul 
sportiv al maestrului interna
tional Theodor Ghlțescu, care în 
ultima rundă a Jucat cu multă 
voință și a cîștigat o excelentă 
partidă la V. Vaisman, deși cu 
o banală reinîză ar fi 
același loc în clasament.

Alb : Th. Ghițescu 
Negru : V. Vaisman 
1. d4 e6 2. c4 eS 3. e3 

c----- ,
apărării Tarrasch) 
7. r— . ...............

La Reghin lemnul pădu
rilor cunoaște cele mai neaș
teptate transformări. Aici el 
devine și mobilă (ca în multe 
alte părți), dar și vioară sau 
canoe, cal de gimnastică sau 
trambulină, barcă universală 
sau schi.

într-o hală nouă a Combi
natului de industrializare a 
lemnului, cu mașini moder
ne. iarna sau vara. întîlnești 
alături schiuri și ambarcați
uni, căci pe aceste cîteva 
mii de metri pătrați de la 
Reghin anotimpurile se suc
ced fără să se deosebească.

Săptămîna trecută am po
posit și noi aici, în orașul 
care a dus pînă departe peste 
hotare faima lemnului nostru 
și a meșterilor care îl fac 
să cînte, să alunece pe lu
ciul apelor sau cristalele ză
pezii. Scopul ? Să vedem cum 
se fabrică azi schiurile și 
de ce schiorii ce mai nerăb
dători, copiii, tot așteaptă 
să fie băgați și ei în seamă, 
dar sînt uitați.

Pentru început am făcut o 
vizită prin fabrică, urmărind 
cu atenție drumul buștenilor 
de frasin de la primele di
secții pînă ce, armați cu fi
bre de sticlă, înveliți în 
plastic, întăriți cu canturi 
devin schiuri ..olimpic*, „su
per* sau „start*. Fără îndo-

fabri-
»

ială că de la schiurile 
cate aici acum 20 de ani, 
la cele de astăzi este o di
ferență ca de la schiurile lui 
Zdarski la cele ale lui Al- 
lais. Folosind cele mai mo
derne și mai bune materiale, 
făcînd apel la cele mai per
fecționate mașini de fasonat 
sau prese, muncitorii de la 
Reghin reușesc să trimită pe 
piață o gamă suficient de 
largă de schiuri moderne, 
de o certă calitate. Li se 
mai pot reproșa uneori mici 
neglijențe la detalii, dar sîn
tem convinși că ei se vor 
strădui să le înlăture pentru 
a se mîndri și cu aceste 
duse cum se mîndresc 
instrumentele muzicale 
ambarcațiunile.

Dar de ce schiurile 
fond se torsionează, iar 
pentru copii lipsesc din 
ma fabricii ? O discuție 
inginerul’ Andrei Ghenesi, 
conducătorul fabricii de ma
teriale sportive, ne-a adus 
răspunsul : lipsa de experi
ență, necunoașterea modului 
de comportare a lemnului de 
hickory alăturat frasinului, 

au făcut ca schiurile de fond 
executate pînă acum să 
prezinte această gravă defi
ciență. S-a pus însă la punct 
un nou procedeu de fabrica
ție și din toamna

• LA

ocupat 
Tat-o :

_ ______________ ___ Cf6 4.
Cf3 d5 5. Cc3 Cc6 (Poziția clasică a 
—1—2 —2;) 6. e:d5

Ne2 NdG 8. d:c5 N:c5 9.
0—0 10 b3 Ne6 11. Nb2 De7 
Cb5 Cel 13. a3 Tf<18 1». b4 
15. Cfd4 CeS 18. C:e6 D:e6 
Cd4 De7 18. Tel (Negrul n-a 
cat suficient de precis ..
derea și albul a obținut o pozi
ție strategică Ideală 
absolut al cîmpulul 
d4) 18... Cd6 1.9. Db3 
C:b2 21. D:b2 Df6 
23. Nf3 Td7 24. Ce2 
Nc7 26. Cg3 N:g3 ...........  «
28. N :e4 ! D:e4 (d:e4? 29. T:d7 I)
29. Td4 De5 30. Da4 ! (Ar fi tre
buit să cîștlge cel puțin un 
pion.,.) 30... a6 ? 1 (...dar negrul
preferă să dea un tura!) 31. D: 
d7 : șl negrul a cedat, deoarece 
la 31... T:d7 urmează 32. 
mat. O execuție strategică 
bună calitate, care a fost 
mărită cu mult Interes de 
meroșli spectatori prezenți 
încheierea campionatului.

e:d5 
0-0

12.
Nb6

17. 
£«- 

deschi-
cu controlul 
de blocadft 
Cec» 20. Tfdi 
22. Db3 Ce» 
TadS 25. Td3 

27. h :g.3 De5

Tc8 
de 

ur- 
nu- 

la

S. SAMARIAN

pro- 
cu 

sau

anului vi-

1 NOIEMBRIE, echipa de schi alpin a 
încheiat un prim stadiu de antrenament efectuat, în 
Tignes, consacrat (dimineața) schiului pe zăpadă, iuuHa- 
amiază) pregătirii fizice. în opt zile, favorizate de un timp 
bun. schiorii francezi au trecut prin 6 000 de porți de slalom 
și 3 500 porți de slalom uriaș, urmînd ca după un repaus de 
10 zile să înceapă antrenamentele de coborîre. Se apreciază 
că echipa a făcut un progres în ansamblul său și că cel mai 
bun coborîtor francez, Henri ~ 
slalomist.

Franței a 
stațiunea 

și (după-

Duvillard, a depenit și un bun

• DUMENG GIOVANOLL 
medalie de bronz la slalom 
uriaș la ultimele campionate 
mondiale de la Val Gardena, 
va lipsi din concursurile se
zonului viitor. ________
schior elvețian a fost supus

Talentatul

unei operații la genunchi (în 
august) și 1 s-a recomandat 
o întrerupere a activității. 
Doar spre sfîrșitul sezonului 
el va putea să reia antre
namentele pentru J.O. din 
1972.

itor vor fi. oferite fondiștl- 
lor schiuri bune. Le aștep
tăm, dar nu înțelegem de ce, 
odată descoperită deficiența, 
trebuie să treacă atita timp 
pînă la apariția noului pro
dus.

în
tru 
din 
încă _ __
zentat la omologare schiuri 
„super* (cu canturi meta
lice) de lungimi variind în
tre 1 m și j,50 m și la pre
țuri între 197 și 243 de lei, 
dar comenzile comerțului au 
totalizat cîte 10—30 bucăți 
din fiecare model, fapt care 
a făcut să nu se treacă la 
fabricarea lor. Pentru con
tractările din toamna acea
sta fabrica a prezentat și 
două modele pentru copiii de 
4—7 ani. respectiv schiuri 
de 6O7-9O cm, prevăzute cu 
legături clin piele, adecvate. 
Comerțul le-a găsit însă prea 
scumpe (123 și 131 lei) și co
manda nu a fost făcută. 
Fără îndoială că prețurile 
sînt puțin cam mari, dar aș- 
teptînd să se rezolve această 
dispută între fabrică și co
merț cu ce vor schia copiii? 
Problema nu trebuie să ră
mână pe planul doi, căci a- 
cest sport al iernii (tot mai. 
mult îndrăgit) nu poate a- 
junge la dezvoltarea îndrep
tățită și la nivelul pe care 
îl dorim dacă nu oferim co
piilor posibilitatea să schieze. 
Greu s-a hotărît fabrica din 
Reghin să treacă și la con
fecționarea schiurilor de com
petiție, diferențiate pe probe 
(slalom, slalom uriaș și co
borîre). Pînă la urmă, pe 
baza unei comenzi ferme a 
federației de specialitate s-a 
trecut la executarea unor 
prototipuri armate cu fibre 
de sticlă și lame metalice 
care vor fi' gata săptămîna 
aceasta, urmînd câ după a- 
vizul specialiștilor să intre îi 
fabricație. Primele „Alpstart" 
vor fi deci puse la dispozi
ția cluburilor pentru actua
lul sezon, mareînd încă un 
pas înainte al fabricii de la 
Reghin.

privința schiurilor pen- 
copii aflăm că fabrica 
Reghin a făcut ceva, 
de anul trecut a pre-

Animația sporită din ma
gazinele de specialitate — 
„semnul* cel mai sigur al 
apropierii mult așteptatului 
sezon hivernal — ne-a de
terminat să facem obișnuita 
vizită prin unitățile 
comercializează 
sportive specifice
Drumul nostru prin magazi
nele principale ale orașului 
București și depozitele 
I.D.M.S. ne-a prilejuit o scur
tă trecere în revistă a gamei 
de produse oferită cumpără
torului amator de schi.

Reghinul își face simțită 
Drezența printr-un larg sor
timent de schiuri la prețuri 
variind între 400 și 1850 lei. 
Au apărut — fapt îmbucură
tor — două noi tipuri de 
schiuri (Olimpio și Combi R 
și E), care, după toate apa
rențele, concură calitativ cu 
multe produse de pe piața 
mondială. Sîntem siguri că 
noile sorturi, produse de in- 

■ dustrîa românească, se vor im
pune prin înseși calitățile lor. 
Semnalăm, acuzînd de data 
aceasta lipsa de inițiativă a 
celor în drept, faptul că in 
magazine nu și-au făcut o- 
pariția, deși se cunosc atîtea 
experimente de succes, schi
urile de dimensiuni reduse 
pentru copii, pentru ușurarea 
procesului de învățare și re
ducere a gradului de pericli
tate.

Legăturile de schiuri aflate 
în vînzare (în exclusivitate 
produse de import) satisfac 
în mare măsură cerințele 
masei largi de amatori ; re
marcabilă este și apariția 
unor legături speciale nece
sare schiurilor pentru copii 
(Tornado) adaptate posibili
tăților și caracteristicilor de 
vîrstă. Considerăm, însă, ne
satisfăcător numărul tipurilor, 
lipsind cu desăvîrșire din 
rafturi legăturile securit. Ne 
amintim că, acum cîțiva ani, 
apăruseră asemenea produse 
de fabricație autohtonă, care, 
deși dăduseră rezultate apre/- 
ciabile, nu s-au mai produs... 
Un lucru este clar: legăturile 
securit lipsesc din magazine 
deși ele fac obiectul, îndrep
tățit, al cererii cumpărători
lor. Situația trebuie, așadar, 
rezolvată. în aceeași măsu
ră, atenția ar trebui să se 
îndrepte asupra punerii în 
comerț a elementelor dispa
rate de legături pentru even
tualele reparații. Nimănui 
nu-i convine să cumpere o 
legătură întreagă pentru un 
singur arc rupt!

Gh. EPURAN T. RADU

• SĂRITORII FRANCEZI care au făcut un. spectaculos 
salt de valoare în ultimii ani și-au reluat activitatea (pe tram
buline de plastic) încă din luna august. Antrenamentele lor 

sînt conduse ca și în anul trecut, de norvegianul Seif Solbak- 
ken, pentru pregătirea fizică fiind solicitat 
Alard.

care au făcut un spectaculos

discobolul Pierre

IN NOU COLEGIU (fhTRAL DE ANTRENORI

De curînd, biroul F.R.S.B. 
ales un nou colegiu cen-

stocea, V. Ionescu, Mihal 
Dragomirescu (membri).

PROBE NORDICE: C. Ti- 
ron (președinte), D. Frățilă, 
L. Covaci, St. Stăiculescu, 
Manole Aldescu, I. Vintiloiu, 
Gh. Epuran, A. Forțu (mem
bri).

Colegiul probelor alpine se 
va întruni 
astăzi, la Brașov, iar cel 
probelor nordice, 
Poiana.

a
trai de antrenori în care au 
fost cooptați antrenori și 
tehnicieni care nu sînt di
rect angrenați în procesul de 
instruire la asociații sau clu
buri. Noul colegiu, împărțit 
pe cele două specialități, are 
următoarea alcătuire :

PROBE ALPINE : I.

(Austria), după ce 
în august au schi- 
at la Portillo (Chi
le). Campioana 
mondială de sla
lom uriaș, Betsy 
~.......... se gîn-

diale și-au 
participînd 
al sezonului „ ___
Kitzstelhorn (lingă Salzburg) 
la sfîrșitul lui octombrie.

Clifford,

• SCHIORII CA
NADIENI au fă
cut încă din 
toamnă o vizită în 
Europa pentru a 
schia la Tignes 
(Franța) și Kaprun
• ALFRED MATT si REIN

HARD TRITSCHER. cei 
doi valoroși slalomiști aus
trieci accidentați anul trecut 
înaintea campionatelor mon-

dește anul acesta 
la „®upa Mondia
lă*, socotind că 
beneficiază de o 
pregătire superi
oară față de se
zonul trecut.
reluat activitatea 

la primul concurs 
organizat la Be- 

rindei (președinte). M. Bîră, 
I. Matei, D. Sulică, V. Cîr-

în prima ședință, 
al 

mii ne, la
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• MEMORIU SAU SCENARIU 
PENTRU UN FILM DE AVENTURI

• La Moinești, cind pierd gazdele * Mina protectoare a inginerului

PREA MULTE MINUSURI...
Pe marginea ultimei or partide susținute de „olimpici41

Prin meciul susținut 
marți, la Tîrgoviște, .•olim
picii'1 și-au încheiat acti- 
vitatea din acest sezon. Du
pă ce au trecut în revistă 
peste 30. de jucători, cei 
doi antrenori, V”. Stănescu 
și V.. Stănculescu, s-au de
cis asupra lotului cu care 
vor începe, anul vl’tor, bă
tălia pentru calificarea în 
turneul final ai Olimpiadei 
de la Miinchen. Un obiectiv 
'care apare cu âtît mai di
ficil cu cît majoritatea ju
cătorilor s-au prezentat cu 
'un nivel de pregătire foar
te scăzut, dovedind un dez
interes supărător- Singurii 
care au evoluat constant 
bine în ultimele două parti-

„OBSERVATORUL" 
1)1 IA COPȘA MICĂ

Duminică, Za Copșa Mică, 
am urmărit partida de divi
zia. B, Gaz metan Mediaș — 
Politehnica Timișoara. A 
fost un joc frumos, desfășu
rat în spiritul unei depline 
sportivități, fapt ce face cin
ste celor două formații. O 
atmosferă de adevărată în
trecere sportivă, fără bruta
lități și atitudini nesportive, 
fără timorarea oaspeților sau 
a. arbitrului. Iată de ce n-am 
înțeles atitudinea observa
torului federal Gh. Bădtiles- 
cu. Minute in fir, de pildă, 
el s-a plimbai pe marginea 
terenului, pe lingă arbitrul 
de tușă, cu ceasul tn mină 
(pe care îl ducea tot mai des 
la ureche), cu o figură mar
țială, intr-o postură de paz
nic neînduplecat. Se frămân
ta, părea nervos. In plus, ft 
incomoda pe antrenorii fi ju
cătorii de rezervă, care nu 
puteau urmări tn bune con- 
dițiunl partida, in locul ob
servatorului „la... locul lui", 
care, discret, trebuie să ve
gheze la buna desfășurare a 
partidei, și să intervină doar 
atunci cînd e cazul, Gh. Bă- 
dulescu poza în tutorele me
ciului respectiv. De altfel, 
trimisul federației a avut și 
față de noi o atitudine greu 
de înțeles. La pauză, ne-a 
cerut să părăsim cabina ar
bitrilor. Motivul ciudatei 
sale' poziții: „Am ceva de 
•discutat cu arbitrii". Ce a- 
nume?. .După cum spuneam 
în . rindurile de mai sus, la 
Copșa Mică partida s-a des
fășurat intr-o atmosferă de 
deplină sportivitate. Dacă 
s-ar fi întîmplat ceva grav, 
am fi consemnat-o și noi în 
cronica meciului. Dar nu a 
fost nimic deosebit. Poate 
doar atitudinea acestui ob
servator federal...

C. ALEXE 

SPAȚII VERZI-CU, SAU FĂRĂ, DOTĂRI9 9

PENTRU JOACĂ Șl SPORT
Nu rare ori, la persoane cu preocupări în dezvoltarea edilita-- 

urbanisticâ a orașelor întîlnim diferite forme de manifestare 
a subaprecierii Importanței dotării cu terenuri sportive spa
ții de joaca pentru copij și locuri de asrement An» cir» 

<'XeJri,,luL U*1,' 8uslin câ In spațiile sau în zonele verzi, precum si 
m-S Itnl?fU recreării nu ar fi bine să existe ase-
destlnde<^aârirt»?eT1nShUr’ASP.atlU1 vcrcie trebuie sâ servească odihna, 
destinderea, dar tot acestor scopuri servește și sportul, tncepind 
Ce ,copU Pin* Ia oamenii în vîrstă înaintată. Exercițiile fizice si 

6 Jlretea55 1<dej>1 Pentru a fl practicate tocmai pe terenurile 
verzi°aCS’ dS Sport ?I de aSrement, amplasate în ambianța spațiilor 

est?faptul că deși, la toate construcțiile noi, do- 
C)™e,ntaîllle Prevăd ț! amenajarea de spații verzi și terenuri de 
j c, iar pentru proiectare se cheltuiesc bani, în majoritatea cazuri
lor, acestea nu se realizează. S-ar putea da numeroase exemple 
5®. i?sa!îbIV.rLnî!« îe Iocuinte cu mii, zeci de mii si chiar sute de 
mu de locuitori fără spații de joacă și sport. în unele parcuri si 
7Qncver7.î Întâlnești covoare cu iarbă parcă declarate monument al 
naturii, Încadrate de tăblițe ce avertizează : „Nu căleați pe iarbă*. 
Fa ,nu mai vorbim de prevederi amenințătoare de sancționare,
in felul celei din decizia Consiliului popular al municipiului Tg. Jiu, 
emisă la 30 lume 1969, care prevede : „Jocul copiilor in spațiile 
verzi, producînd prin aceasta degradări și distrugeri, constituie con
travenție și se sancționează de la 100 la 500 de lei". Desigur, spațiul 
verde trebuie extins șl ocrotit, însă dacă nu dispune de nici un fel 
de dotare pentru destindere și recreare el nu poate constitui un 
punct de atracție pentru populație. Destul de grav este si faptul că 
In unele orașe se merge pe ideea de a se desființa stadioanele sau 
complexele sportive din zonele centrale și a se oferi, in loc spatii 
greu accesibile, la periferie.

Despre implicațiile sedentarismului, lipsei de suficientă mișcare 
și de activitate fizică asupra organismului oamenilor și mai ales 
asupra structurii psihice și fizice a tineretului este inutil să mai 
discutăm. Nimeni nu se poate dezvolta optim, trăind numai în ca
mera de locuit, in sala de clasă la școală, în încăperea de la locul 
de producție, deplasîndu-se de regulă cu diferite mijloace de trans
port și dlstrlndu-se stînd pe scaun, vizionînd programe Ia televi
ziune. filme la cinematograf sau spectacole la teatru.

Tot mai des, insă întîlnim și edili locali care iși pun ca o preo
cupare importantă și firească asigurarea de condiții pentru angre
narea populației, în număr cît mai mare, în practicarea exercițiilor fizice și a sportului.

Experiența dovedește că pe calea inițiativelor locale, cu fonduri 
dintre cele mai scăzute, prin contribuția cetățenilor șl mai ales a 
tineretului pot fi realizate dotări sportive și de joacă pentru copil 
de mare eficiență in privința fortificării fizice a populației. Cerința 
esențială este, însă, ca în această direcție să se întreprindă cît mai 
multe acțiuni practice prin care să se amenajeze în vecinătatea 
blocurilor de locuit și în cartiere spații de joc și de soort pentru 
toate grupele de vîrstă. Ca o problemă de acuitate este amenajarea 
de terenuri pentru jocuri sportive (fotbal, minl-fotbal, handbal, vo
lei, baschet), culoare pentru alergări, sectoare pentru aruncări, 
gropi cu nisip pentru sărituri, porticuri de gimnastică, sectoare cu 
aparate în aer liber etc. în timpul iernii, unele dintre aceste tere
nuri pot fi transformate în patinoare naturale.

La Pitești, de exemplu, unde se simte o preocupare sporită din 
partea organelor locale pentru asigurarea bazei materiale a spor
tului. s-a pornit de la concepția că nu este suficient ca orașul să 
aibă parcul Argeș, frumos amenajat cu zone verzi, pomi umbroși, 
ronduri de flori șl bănci. Toate acestea sînt bune, dar adevărata 
sănătate pe care flecare ne-o dorim atît de mult ne-o dă, in mare 
măsură, mișcarea, exercițiul fizic practicat în condițiile factorilor 
naturali — aer, apă, soare. Pornind de la acest mod de a concepe 
folosirea parcului, a început să prindă viață un interesant proiect 
de amenajări sportive. Dintre acestea, enumerăm : terenuri de mini- 
fotbal, tenis, handbal, baschet, volei, bazin de înot, cartodromul 
pionierilor, stadionul pentru atletism, mese din ciment pentru tenis, 
spații special amenajate și dotate cu instalații pentru jocul copii
lor și Iacul din parc pentru plimbări cu bărcile.

Amenajat în acest fel, parcul Argeș devine un loc de atracție, 
oferind pentru tot mai mulți vizitatori și posibilități distractive, 
recreative, sportive. Din acest punct de vedere, prin îmbinarea mul
tiplelor mijloace, parcul Argeș reprezintă un model de amenajare 
pentru întărirea sănătății, destindere și recreare a populației. Ase
menea rezultate bune au fost obținute și în alte orașe din țară, cum 
ar fi : Galați, Tg. Mureș, Tulcea, Blrlad, Lugoj, Constanța, Bacău, 
Cluj și altele.

Și in Capitală, prin lăudabile Inițiative și munca patriotică a ce
tățenilor — mat ales a tineretului — antrenați de organizațiile de 
partid șl U.T.C. de cartier, de către deputați, asociațiile de loca
tari, asociațiile sportive, comisiile de femei, locuri insalubre sau 
terenuri virane au fost transformate în minunate parcuri Și zone 
verzi, baze sportive și terenuri de sport și de joacă.

Pornind de Ia aceste considerente, dacă pe lingă cele stabilite 
prin schița planului de sistematizare a Capitalei s-ar include mă
suri concrete privind amenajarea de terenuri sportive, de joacă 
și locuri de agrement și în programul de dezvoltare a spațiilor verzi 
pe perioada 1971—1973 și. în perspectivă, pină în 1980. s-ar putea 
rezolva mult mai bine cerințele sportive ale populației bucureștene.

prof. Gh. VLĂDICA

de au fost Constantinescu, 
Vlad și Codrea. In afara a- 
cestora, o impresie favora
bilă au mai lăsat Sălceanu 
(accidentat în partida cu 
Progresul, n-a mai putut 
apărea și marți In forma
ție) șl Cojocari care a ju
cat numai la Tîrgoviște. Cei
lalți au dovedit o inconstan
ță supărătoare (Măndoiu, 
Dincuță, Lupulescu, Cuper- 
man și Pescaru) sau, și mai 
rău, n-au demonstrat prin 
nimic că merită selecționa
rea- IN PARTIDA CU PRO
GRESUL ȘI ÎN PRIMA RE
PRIZĂ A MECIULUI DE 
LA TÎRGOVIȘTE, N-AM 
PUTUT OBSERVA NICI O 
CONCEPȚIE DE JOC LA 
ACEASTĂ ECHIPA. Flecar- 
re jucător Căuta să rezolve 
totul prin acțiunâ personale, 
iar atunci dnd pierdea ba
lonul renunța complet Ia 
luptă- Abia tn repriza se
cundă a meciului cu Me
talul, .•olimpicii'* arătat 
că pot realiza mal mult, 
Atacanțîl au combinat cu 
inteligență, au venit tn aju
torul apărării, iar mijlocașii 
(Dincuță »i Cojocaru) au 
funcționat ca două verita
bile pistoane.

Unul din punctele nevral
gici ale echipei îl consti
tuie postul de extremă. Cei 
patru jucători folosiți (Ui- 
făleanu. Grozea. Kailo și I. 
Constantin) nu eu dat satis
facție, acționtnd. pe o rază 
foarte restrtnsă, netncercînd 
de loc pătrunderi perpen
diculare pe poartă. De alt
fel, după meciul de marți, 
cei doi antrenori ne-au de
clarat că pentru aceste pos
turi contează pe Năstrrescu

VEȘTI DE LA CLUBURI
După două stptămînl d« pauză compctițională, echipele de 

divizia A Iși vor relua duminică întrecerea. Ce mai e nou pe 
la cluburi ? Iată clteva vești.

• T. C. ARGEȘ. Antre
namentele au continuat în 
fiecare zi- In lipsa lui Ti
tus Ozon, plecat la lotul na
țional, pregătirile au fost 
conduse de secundul său, 
prof. TĂNASE DIMA. De 
la antrenamentele pitește- 
nilor au lipsit Dobrin (lo
tul A), Vlad (component al 
Iotului olimpic), Radu și 
Ivan, accidentați. De altfel, 
nu se știe dacă ultimii doi 
vor evolua în partida de 
duminică de ia Cluj. Din 
programul de pregătire al 
echipei, în afara „amicale
lor" cu Universitatea Craio
va, au făcut parte și jocuri- 
școală, cum a fost cel de 
ieri după-amiază — cu Da
cia Pitești.

• DINAMO BUCUREȘTI. 
Puțini jucători au rămas 
acasă, Ia echipa clubului din 
șos. Ștefan cel Mare, dato
rită plecărilor la loturi.

Antrenorul Nicușor ne-a 
comunicat programul zilelor 
de marți, miercuri și joi. 

și GyOrfi. Lupulescu și Cu- 
perman, jucînd cu multă 
ambiție doar în ultimele 45 
de minute ale partidei, au 
dovedit că pot mai mult 
decît arătaseră pînă atunci. 
Sălceanu, prin jocul prestat 
duminică, s-a impus în fața 
celorlalți mijlocași. Foarte 
bun ia dublaj și în jocul la 
intercepție, Cojocaru poate 
juca în echipa olimpică ro
lul lui Dumitru de la na
țională — acela de mijlocaș 
cu sarcini defensive. în 
sfîrșit- în apărarea imedia
tă. Vlad șl Codrea au cores
puns integral. Măndoiu, 
destul de neinspirat în ul
tima partidă, va avea — așa 
cum ne-au declarat cei doi 
antrenori — de luptat pen
tru un loo In echipă cu Bă- 
din și Pojoni. în ceea cc 
privește portarul, Constanti
nescu a cîștigat detașat due
lul cu Gornea-

Cu acest lot se va porni 
la lucru în a doua etapă a 
pregătirii campaniei pentru 
ocuparea unul loc în turneul 
final de la Miinchen. Este 
etapa omogenizării echipe5, 
a șlefuirii concepției de joc. 
Pentru realizarea acestcr 
deziderate, federația va a- 
sigura, probabil, lotului o- j 
limpic o perioadă de pregă- | 
tire în comun, care se poate • 
realiza cel mai bine iarna- | 
între tur și retur- Sarcina • 
cea mai mare revine, însă, 
jucătorilor înșiși, «are tre
buie să privească în mod 
serios eventuala selecționa
re în lotul olimpic și să se 
pregătească în consecință, 
nu așa cum au făcut pînă 
acum.

Don VLAD

Am reținut că primele două 
ședințe de antrenament au 
durat cite două ore și ju
mătate, timp în care s-a in
sistat pe pregătirea fizică și 
cea specifică posturilor. Azi, 
va avea loc un joc-școaîă în 
compania echipei de tineret.

, De menționat că Lucescu 
și-a reluat pregătirile marți, 
iar Doru Popescu, miercuri, 
în timp ce Both continuă 
să fie indisponibil.

• PETROLUL. La Plo
iești antrenamentele au avut 

'Ioc în fiecare zF.'ȘT'âicr »-au
semnalat..- lipsuri la apel. 
Toate, însă, motivate. _ Mo- 
canu, Grozea și Dincuță, 
plecați la loturi, în timp ce | 
luhasz și Dridea au urmat ! 
tratamente medicale. luhasz 1 
a . avut piciorul In ghips, în j 
urma unei entorse, iar Dri- 
dea a acuzat o întindere 
musculară. în sfîrșit. o veste 
bună: Bădin și-a reluat 
antrenamentele și se speră 
că va putea fi folosit chiar 
duminică. Dar, ultimul cu- 
vînt îl va avea medicul e- 
chipei. După meciul amical 
cu Dunav Ruse, Petrolul s-a 
antrenat în „familie", cum 
de altfel o va face șl astăzi, 
cînd va juca cu formația 
de tineret.

• STEAUA. Marți a avut 
loc un control medical și 
apoi un antrenament cu 
durata de două ore. Ieri, pe 
terenul Ghencea, fotbaliștii 
militari au întîlnit, într-un 
joc școală, pe Sportul mun
citoresc, echipa specializată 
în rolul de... sparing-parte- 
ner.

Un subiect aparte: Tăta- 
ru. Am aflat că tînărul in
ternațional a luat de pe 
acum parte la o scurtă șe
dință de pregătire fizică. El 
se află, în continuare, în 
atenția medicului. Tătaru va 
fi supus joi unui control 
medical mai minuțios, în 
urma căruia se va stabili 
dacă este apt sau nu de 
un efort mai mare.

Am abordai problemele principale ale sportului ieșean din 
perspecriva unor date statistice privind activitatea de performanță. 
Aici aclivează 5 echipe divizionare A, 12 divizionare B, 3 de ca
tegoria C și 17 echipe din divizia națională a juniorilor și școla
rilor. Din discuțiile purtate cu factori de răspundere și cu per
soane aflate în contact direct cu mișcarea sportivă au ieșit în 
evidență cîteva aspeefe pe care le considerăm caracteristice pen
tru.activitatea județului lași.

BOALĂ FĂRĂ LEAC?
Situația bazelor sportive este 

— fără exagerare — critică. 
Orașul Iași posedă numai trei 
terenuri de fotbal, o singură 
sală de sport pentru aproxima
tiv 20 000 de studenți, iar din 
cele peste 20 de școli teoretice 
doar liceul nr. 8 se poate con
sidera fericit, datorită sălii de 
care dispune. O situație mai 
bună au liceele tehnice. To
tuși, nici în ceea ce privește 
bazele sportive nici cei apro
ximativ 40 000 de elevi nu se 
pot considera satisfăcuți după 
cum sublinia prof. DAN PA- 
VELESCU de la C.S.M. Iași.

Președintele C.J.E.F.’S., GH. 
TATU, ne-a prezentat de ase
menea cîteva aspecte critice. 
„Consiliul județean al sindica
telor — Iași și-a propus ame
najarea unei baze sportive 
complexe în amplasamentul de 
lingă gara Nicolina. Au fost 
alocate fonduri, s-a primit avi
zul favorabil al forurilor lo
cale, dar, neacționînd ferm in 
continuare, lucrările tărăgănea
ză; Sala Voința (singura omolo
gată din Iași) degradată, fără 
încălzire, fără dușuri, este pur 
și simplu «uitată» în operațiile 
de renovare, întrucit se lucrea
ză încă — de cită vreme ? — 
la... documentație. Inerția, lip
sa de operativitate a organelor 
respective din județ constituie o 
primă cauză a actualei stări 
de lucruri".

Am întîlnit și noi o situație 
generată de aceleași cauze : pe 
baza sportivă, complet utilată. 
• Fabricii de mase plastice

STMUl ROȘU - 
SUDOSTROIItll (I) R S.S.) 

0-1 (0-0)
BRAȘOV, 11 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru). 
— Fotbaliștii din Nicolaev 
(U.R.S.S.) au evoluat miercuri 
în localitate, întâlnind Stea
gul roșu. Puținii spectatori 
care au înfruntat frigul și 
vîntul pătrunzător, au vizio
nat o partidă atractivă. Me
ritul revine în mod deose
bit oaspeților, care au ac
ționat cu multă siguranță. 
Fotbaliștii sovietici au reu
șit să fructifice una din o- 
cazii, în min. 53, prin Ni- 
colaes, cîștigînd partida cu j 
scorul ds 1—0 (0—0).

C. GRUIA |

Restanță In divizia C
Meciul restanță din seria 

a V-a a diviziei C, dis
putat miercuri la Bocșa în
tre Minerul din localitate și 
Vulturii Lugoj, a revenit 
oaspeților, cu 2—1 (1—1).

ISAC TIBERIU — coresp.

DOUĂ DRUMURI 
PENTRU 

ACELAȘI MECI...
tn ziua de 1 noiembrie s-a pre

zentat la Brăila o brigadă de 
trei arbitri — C. Corbu (Giurgiu), 
E. Voicu (Oltenița) și Gh. Pu- 
cliin (Călărași) — pentru a con
duce meciul de divizia C Unirea 
Tricolor Brăila — S.U.T. Galați, 
așa cum era indicat pe foaia 
de arbitraj primită de Ia F.R.F. 
Pe teren, însă, n-a apărut nici 
una din echipe. întrucît gălăte- 
nii erau programați să joace în 
aceeași zi, în „32“-imile Cupei 
României ; deci, meciul respectiv 
s-a amînat pentru 5 noiembrie, 
așa cum, de altfel, s-a publicat 
și în „SPORTUL” din 23 octom
brie. Arbitrii însă n-au citit, pro
babil. cele scrise în ziua aceea 
și au luat ca bună data indi
cată pe „foaie". Pină la urmă, 
cei trej cavaleri ai fluierului au 
primit baremul legal de la brâi- 
leni. cu condiția să revină la 
Brăila pe 5 noiembrie și să con
ducă partida anunțată inițial, 
așa cum s-a Și întîmplat, de 
altfel.

Deci respectivii arbitri au fă
cut două drumuri pentru aeelași 
meci, au fost puși pe drumuri 
degeaba. Chiar nu e vinovat ni
meni în povestea aceasta ?

N. COSTIN—coresp.

5 MINUTE CU ION MOTROC

AM SCĂPAT DE RETROGRADARE 1

Anul trecut aflată în „pri
za" retrogradării, anul acesta 
candidată la un loc sub.;, soa
rele diviziei A. Iată un salt 
calitativ remarcabil al echipe» 
studenților bucureșteni, salt 
legat, fără îndoială, și de per
soana noului ei antrenor. Ion 
Motroc. Iată de ce am consi
derat interesantă o discuție cu 
acesta.

— Ați cîștigat la o dife
rență de 3 goluri contra e- 
chipei Ceahlăul P. Neamț. 
Sinteți mulțumit ?

— Nu pot fi mulțumit, de 

iarba atinsese o înălțime res
pectabilă.

„Am luat măsuri — ne-a

Contribuții la profilul sportiv al județelor

Sportul ieșean în pragul 
împlinirii dezideratelor sale

spus în continuare interlocuto
rul nostru — pentru o colabo
rare mai strînsă, mai fructuoa
să, cu Direcția <le sistematizare 
din Consiliul popular al jude
țului Iași pentru a se preîn- 
timpina unele «accidente». U- 
nul s-a petrecut, însă, la Paș
cani, unde frumoasa bază spor
tivă a liceului din localitate a 
fost desființată pentru a se con
strui alte obiective. Sperăm,

dionului Tinerelului, extinderea 
instalației de încălzire la sta
dionul «23 August», unde se 
află în curs de amenajare și 
două săli de antrenament, 4 
complexe în curs de amenajare 
la liceele 2, 3, 8 și școala spor
tivă «Unirea». In plină con
strucție se află Sala Sporturi
lor (2 000 de locuri), care va 
găzdui primele întreceri la 1 iu
lie 1971".

SPORT ÎN FIECARE ÎNTREPRINDERE
Președintele Comisiei sportive 

din cadrul Consiliului jude
țean al sindicatelor, tovarășul 
P. PIUCA ne-a prezentat, la 
rîndul său. cîteva aspecte ale 
sportului de masă. „Raportați 
la numărul total al salariaților,

cei 31000 de membri și membri- 
susținători din 63 de asociații 
sportive și un club (C.S.M), 
constituie o cifră încă ncsa- 
lisfăcătoarc. Această situație se 
datorește nu numai lipsei linei 
baze materiale adecvate, dar și

Talpă • Mașina misterioasă • A

— tl vom tortura ! fl vom trece prin foc și apă! ti vom...
— Nu ține ! E tare omul! A arbitrat la Moinești!!

Desen de N. CLAUDIU
Am avut prilejul să citesc 

cele 8 (șase) pagini bătute la 
mașină, la un rînd, ale me
moriului pe care inginerul Că
tălin Lițu, din Iași, l-a trimis 
Colegiului de arbitri din acest 
oraș, după ce in ziua de 25 
octombrie a condus la Moinești 
partida dintre echipa locală, 
Petrolul, și Foresta Fălticeni, 
în cadrul seriei I a diviziei C.

Ca să vă punem și pe dv. 
mai repede in temă, trebuie să 
vă spunem, de la început, că 
meciul în chestiune a fost 
cîștigat de... oaspeți, ceea ce 
contravine — pe semne — le
gilor nescrise ale diviziei C, 
unde gazdele N-AU VOIE să 
piardă, iar arbitrul trebuie să 
ia toate măsurile să nu se în
tâmple așa ceva.

Arbitrul Cătălin Lițu nu 
le-a luat. El a încercat să 
pună regulamentul de joc 
înaintea unei vechi „tradiții”, 
respectate „cu sfințenie" pînă 
acum. Urmarea ? Să repro
ducem cite ceva din memo
riul bietului arbitru :

„După meci, în momentul 
in care mă îndreptam spre 
cabine, o parte din public 
(care s-a manifestat scandalos 
pe tot parcursul întâlnirii) s-a 
masat lingă culoarul din 
plasă de sîrmă, prin care se 
iese din incinta terenului de 
joc, huiduind și înjurînd. Cind 
am ajuns în dreptul intrării, 
am trecut printre oficiali, oa

cînd mă aflu la „cîrma" echi
pei Sportul studențesc, decît 
de 45 de minute de joc — pri
ma repriză a jocului de dumi
nică — deoarece consider că 
numai în această scurtă perioa
dă intreaga echipă a respectat 
indicațiile și a înțeles să se dă
ruie jocului pe de-a-ntregul.

— Ge vă spune procen
tajul de 75 la sută realizat 
din totalul punctelor posi
bile în 12 etape ?

— Că nu mai putem cădea 
din divizia B!

— După cîte știu, în ul
tima etapă aveți de susți
nut, la Tg. Mureș, un joc 
foarte greu. Va pierde echi
pa dv. ?

—- Nu știu... Scopul nostru 
este să ne clasăm pe primul 
lou la sfîrșitul returului și nu 
al turului !

— în timpul partidelor 
sînteți foarte nervos: vă 
agitați mereu pe marginea 
terenului. Antrenorul Mo
troc simte, oare, cîteodată, 
dorința de a fi din nou în 
mijlocul jocului ?

— N-aș putea spune că 
sînt chiar nervos. Trăiesc, îns<\ 
cu o mare intensitate jocul, 
mai ales în fazele de apărare, 
unde parcă aș fi tentat în ori
ce moment să intervin și eu!

însă, ca în cel mai scurt timp, 
să înlăturăm aceste impedimen
te din cale.a mișcării sportive 
ieșene. Sub îndrumarea Comi
tetului județean de partid a 
l’ost elaborat un plan comun de 
măsuri care prevede, pentru 
fiecare departament, obligația 
de a construi in timp precis, 
diferite baze sportive. Mențio
nez cîteva rezultate pozitive 
obținute în acest domeniu : îm
prejmuirea stadionului C.F.R., 
construirea unei popicarii la 
Pașcani și a alteia la Nico
lina, intrarea în «lucru» a Sta

meni de ordine și copii de 
mingi. Din rîndul al doilea al 
oficialilor s-a strecurat un 
picior, CARE MI-A APLICAT 
O LOVITURA CU ȘPIȚUL IN 
MUȘCHI, LA CCA 15 CENTI
METRI SUB GENUNCHIUL 
STING. Fiind încălzit, nu prea 
am simțit lovitura, mal ales 
că în aceeași clipă am fost 
luat DE DUPĂ CAP de către 
domnul inginer Ion Talpă, care, 
cu mina stingă, M-A STRINS 
DE CEAFA, MAI TARE DE- 
ClT AR FI TREBUIT PENTRU 
A-MI DA SA ÎNȚELEG CA 
FACE UN GEST PRIETENESC, 
după care, cu aceeași mină, 
M-A APUCAT DE URECHEA 
DREAPTA, SCUTURlNDU-MA 
IN MOD VIOLENT. Am spus 
că, fiind încălzit, n-am simțit 
prea mult lovitura, dar apoi 
AM ÎNCEPUT SA ȘCHIOPĂ
TEZ".

Fiindcă tiparul nu suportă 
cuvintele pe cane „domnul in
giner" Talpă, antrenorul echi
pei Petrolul Moinești, avea să 
le adreseze, mai târziu, in ca
bină, arbitrului Lițu, să sărim 
peste acest capitol și să ascul
tăm povestirea arbitrului 
despre modul cum ing. Vătă- 
manu, director adjunct în cen
trala petroliferă Moinești, a 
asigurat plecarea de pe sta
dion a conducătorului partidei ;

„Cu mari peripeții, am lost 
urcat într-un I.M.S. După cca 
200 m drumul ne-a fost barat

— Vă considerați — măr
turie fiind rezultatele foarte 
bune obținute într-o pe
rioadă așa de scurtă, la e- 
chipa Sportul studențesc — 
un antrenor complet ?

— Nu. Mai am încă multe 
4'e_ învățat! tn etapa actuală 
mă bizui destul de mult pe 
experiența mea de jucător și 
pe ceea ce am izbutit să prind 
din „meseria" tuturor antreno
rilor pe care i-am avut și a 
acelora cu cărei în diferite cir
cumstanțe, am avut ocazia să 
mă sfătuiesc.

— în sistemul de joc al 
echipei dv. se poate intui, 
chiar în jocurile susținute 
pe teren propriu, o predis
poziție spre un joc de re
pliere în apărare, urmat de 
lungi deschideri spre vir- 
furile cele mai avansate. 
Sînteți un adept al jocului 
pe „contre" ?

— Prefer ca tactica să se 
„citească" pe teren. Apoi 
vreau să vă spun că aplicarea 
ei se face în funcție de doi 
factori: 1. calitățile jucători
lor care constituie echipa; 
2. adversarul.

In principiu însă' tactica nu 
se discută, și ma ales cu zia
riștii !

Dumitru GRAUR

atitudinii de delăsare a unor 
activiști și instructori din co
misiile de resort, la nivel de 
întreprindere. In mare măsură
— însă — vina este și a noas
tră”.

(Am aflat, într-adevăr, că 
pînă acum a avut loc o singură 
convocare a președinților de 
asociații șportive din oraș, in 
luna aprilie).

„Avem totuși, cîteva realizări
— ne-a spus, în continuare tov. 
Piucă — pe care le putem con
sidera un embrion : organizarea 
în 5 ramuri de producție a u

nor competiții Ia diferite disci
pline sportive, care s-au bucu
rat de o participare destul de 
largă, iar «Cupa campionilor a- 
sociațiiior sportive», la 8 ramuri 
de sport, se află anul acesta ia 
a doua ediție. Pentru viitorul 
apropiat preocuparea noastră de 
bază este ca fiecare întreprin
dere să aibă asociația sa, cu 
o activitate cit mai bogată, 
după preferințele membrilor 
săi. Credem că acest deziderat 
poate fi realizat. Noi sintem 
hotărîți să depunem toate e- 
forturiie pentru a îmbuna' 
relațiile dintre comisia sporti
vă a Consiliului județean al 
sindicatelor și asociațiile spor
tive din întreprinderi și insti
tuții".

dat ordin ,,șcfu'"
de un autoturism, in vreme ce 
vreo 20 de Inși s-au apropiat 
amenințători de I.M.S.”. Mo
ment de „suspans", fără îndo
ială,. dar care nu s-a soldat 
pentru arbitru decit cu o spe
rietură, în calea huliganilor a- 
părînd un ofițer de miliție. Ne
mulțumit, probabil, de evolu
ția lucrurilor, șoferul I.M.S.-ului 
a făcut ce a făcut și a intrat 
in șanțul de Ia marginea dru
mului. I.M.S.-ul nu putea mer
ge, deci, mai departe. A apă
rut, în schimb, „salvator" un 
„Trabant".’ Arbitrul Lițu, „El 
fugitivo", a făcut imediat 
transbordarea necesară, rugind 
să fie dus în colonia Lucăcești. 
unde avea niște prieteni. „Mai 
aveam 500 de metri pînă la 
destinație — citim, în conti
nuare, in memoriu — cînd un 
individ care se afla în mașină 
mi-a aplicat două lovituri cu 
pumnul, în falca dreaptă. 
L-am apucat de mina stingă, 
pentru a preveni o nouă lovi
re. Ajuns la destinație, după 
ce am coborît, l-am privit pe 
cel care mă lovise. „Nu sînt eu 
de vină — mi-a spus el. Am 
avut ordin de la don director”. 
Am încercat să mulțumesc 
proprietarului „Trabantului". 
Acesta ml-a răspuns însă că 
„nu dă mina eu un porc". Re
trăind cele prin care am tre
cut, zic acum, cum am spus, 
de altfel, și în timpul desfă
șurării evenimentelor: „incă-i 
bine și așa 1”. Și mi-a? con- 
tirnia activitatea de arbitraj, 
care, după familia și meseria 
mea de inginer constructor, 
este o parte din viața mea. 
îmi pun însă semne de între
bare, deoarece soția și copilul 
mai au nevoie de mine".

Este bine că cele de mai sus 
sint, la ora actuală, cunoscute 
și de Comisia centrală de com
petiții și disciplină. Dar, cu 
siguranță, că un asemenea su
biect ar fi tentant și pentru 
cinematografia noastră, care 
ar putea realiza un captivant 
film de aventuri. Credem, de 
altfel, că nici nu e nevoie de 
un alt scenariu. Au avut grijă 
cei din Moinești sfi-i asigure 
maximum de tensiune !

Jack BERARIU

P.S. Iată, cu prilejul acelu
iași meci și o jurisprudență sta
bilită de observatorul Colegiu
lui de arbitri din Bacău, loan 
Dumitrevici : „tovarășe, dacă 
un jucător vorbește după ce ai 
dat dumneata un fault sau un 
henț în favoarea echipei din 
care face parte, ÎNTORCI LO
VITURA ÎMPOTRIVA lui, ca 
SA-L ÎNVEȚI MINTE 1“

Fără comentarii !

LOTO-PRONOSPORÎ
La tragerea Loto de vineri 

13 noiembrie 1970, se atribuie 
participanților premii in auto
turisme, dacă valoarea unitară 
a unui premiu obținut be o 
variantă cțe 5 lei eșțe egală sau 
mai mare- de cit ’valoarea u- 
nuia ’dintre autoturismele, ofe
rite.

Autoturismele care pot fi o- 
ferite sint următoarele : MOSK- 
VICI 408 cu caroserie 412 
(57.700 lei). DACIA 1100 (55.000 
lei), MOSKVICI 408 cu 4 faruri 
și radio (54.500 lei). SKODA S. 
100 (53.090 lei) și FIAT 850 
(45.800 lei).

Iată suficiente motive de a 
fi prezenți la tragerea LOTO 
de miine. AZI ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

PP.ONOEXPRES 
numerele extrase 

LA CONCURSUL NR. 4G 
DIN 11 NOIEMBRIE 1970 

Fond general de premii 4 
1 273 833 lei.

Extragerea 1 : 13 33 21 5 18 32 
Fond de premii : 722 266 lei din 

care 3G4 265 lei report categoria I.
Extragerea a H-a : 34 41 10 24 

17.
Fond de premii : 551 567 lei din 

care 226 607 lei report categoria A.
Plata premiilor va începe in 

Capitală de la 19 noiembrie pină 
la 26 decembrie : în țară de la 
23 noiembrie pină la 26 decem
brie 1970 inclusiv.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN G NOIEMBRIE 1970 

Extragerea I : Categoria 2 : 1.45 
variante a 52 341 lei; cat. 3 : 8.85 
a 8 576 lei; cat. 4: 23,10 a 3 285 
lei; cat. 5: 95,75 a 793 lei; cat. 6: 
183.95 a 402 lei.

Repot t categoria 1 : 282 443 lei. 
Extragerea a H-a : Categoria B» 

1,55 variante a 37 262 lei; C : 5.55 
a 10 406 iei: D: 11.85 a 4 874 tei: 
E : 18,35 a 3i47 lei; F: 34,40 a 
1 679 lei.

Report categoria A : 57 756 lei.
Ambele extrageri : Calegoria Z: 

881.70 a 100 lei.
Premiul de categoria 2 de la 

extragerea I a revenit participan
tului CIOCOI U OPREA din Ti
mișoara.

PROPAGANDA 
SPORTIVĂ

- UN ALIAT 
PREȚIOS...

In privința activității spor
tive din mediul rural, amăfiun- 
tele le-âm primit de la tov. 
ION SORCARU, șeful sectoiu- 
lui sport din comitetul jude
țean U.T.C. : „Cupa tineretului 
de la sale — ne-a relatat d-sa 
— a adunat la startul tuturor 
probelor înscrise în regula
ment, in faza comunală. 11000 
de participanți. Această cifră 
este urmarea fructuoasă a unei 
susținute activități de propa
gandă ; am alcătuit și publicat 
clasamentul pe comune al e- 
diției trecute, popularizînd tot
odată, prin felurite mijloace, 
punctajul obținut la sporturile 
individuale. In cursul acestor 
întreceri s-au făcut remarca
te cîteva comune : Podul Iloa- 
îeî, Andrieșeni, Lespezi, Grop- 
nița. Dintre celelalte competiții 
menționez „Cupa tinerilor me
canizatori" — în care întrece
rea de trintă a scos la iveală cî
teva elemente talentate, selec
ționate apoi pentru secțiile de 
performanță la lupte — și o 
competiție de fotbal cu carac
ter permanent, deschise tuturor 
echipelor sătești și comunale".

★
Acest dialog purtat cu dife

riți factori de răspundere ne-a 
permis să cunoaștem cîteva 
probleme esențiale și la ordinea 
zilei pentru sportul ieșean : 
ÎNTĂRIREA ACTIVITĂȚII 
SPORTIVE TN ȘCOLI, LĂR
GIREA CONTINUA A BAZEI 
DE SELECȚIE. PERMANENTI
ZAREA COMPETIȚIILOR 

SPORTIVE DE MASA. DAR, 
ÎN PRIMUL RÎND. ASIGU
RAREA UNEI SOLIDE BAZE 
MATERIALE.

Radu TIMOFTE
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MARIA ALEXANDRU - PRINCIPALA

După calificarea Progresului București In semifinala „CC. E." la tenis de masă TREI LUPTĂTORI ROMÂNI
AU PLECAT LA MINSK

„Europenele" de box (tineret) de la Miskolc

CONOUIWT Șl MIHALCtA SE VOR NUMĂRA 
PRMRE MEDAEIAII

REALIZATOARE A SUCCESULUI
ZAGREB, 11 (prin telefon). 

In micuța dar foarte cocheta 
sală de sport a clubului „Mla- 
dost“ din Zagreb, în fața a 200 
de spectatori (capacitatea să
lii), s-a disputat partida de te
nis de masă din cadrul turului 
doi al „C.C.E.", dintre echipele 
MLADOST și PROGRESUL 
BUCUREȘTI.

Au cîștigat, după un joo dis
putat, oaspetele cu scorul ge
neral de 5—4.

De la început se știa că par
tida va fi tranșată- de fapt de 
rezultatul Jocului dintre Miri- 
jana Resler șl Maria Alexan
dru, pentru că a treia Jucătoa
re a iugoslavelor, Fabri, elevă 
— în vîrstă de 12 ani — avea 
să piardă toate cele trei parti
de ou adversarele de la Pro
gresul. Resler și Duganici au 
învins, scontat, pe Zaharia și 
Babiciuc și totul s-a desfășurat 
parcă, după un plan dinainte 
stabilit, fără surprize.

Intr-adevăr, Resler și Ale
xandru s-au întîlnit cînd sco
rul general devenise 3—3. 
Jocul celor două campioane a 
fost excepțional. în primul set, 
Resler a condus cu 16—13 și 
21—20, dar Alexandru a reușit 
totuși, apărîndu-se perfect și 
contraatacînd decisiv, să cîș- 
tige cu 23—21.

In setul al doilea, Resler

conduce din nou cu 9—5 ți 
10—6, dar Alexandru, în for
mă deosebită, cîștîgă clar cu 
21—16. După acest jec, Duga
nici o întrece greu pe Zaharia 
cu 2—1 la seturi, dar Babiciuc 
cîștîgă detașat ultimul joo cu 
tânăra Fabri ți stabilește sco
rul final.

Pentru victoria campioanei 
României meritele cele mai 
mari le-a avut incontestabil 
fosta campioană mondială și 
continentală Maria Alexandru. 
Ea a jucat foarte bine, entu- 
ziasmînd pe amatorii acestui 
sport din Zagreb, Zaharia și 
Babiciuc pe de altă parte, deși 
mai slabe ca Resler, au fost 
totuși suficient de puternice 
ca să aducă Progresului două 
puncte importante pentru 
soarta partidei. Echipa Mla- 
dost a jucat fără Irena Srbet 
care, cu două luni în urmă, s-a 
transferat la un alt club din 
Zagreb.

învingînd pe Mladost, Pro
gresul s-a calificat în semifi
nalele competiției.

Iată și rezultatele complete 
ale întâlnirii ț Babiciuc — Du
ganici 0—2 (20—22, 17—21), 
Alexandru — Fabri 2-0 (21— 
12, 21—8), Zaharia — Resler 
0—2 (12—21, 17—21), Alexan
dru — Duganici 2—0 (21—15, 
21—11), Babiciuc — Resler 
0—2 (17—21, 16—21), Zaha-

ria — Fabri 2—0 (21—12, 21— 
13), Alexandru — Kesler 2—9 
(23—21, 21—16), Zaharia — 
Duganici 1—2 (21—16, 16—21, 
13—21), Babiciuc — Fabri 
2—0 (21—14, 21—13).

Rano VINEK
„Sportske Novosti' 

Zagreb

Iert *u plecat la Minsk trei 
luptători români car» vor 
participa, In filele de 13, 14 
și 15 noiembrie, Ia un mare 
turneu Internațional rezervat 
tineretului — ^MEMORIALUL 
A. MKDVEDI". Au făcut de
plasarea I. Dumitru (cat 82 
kg), Șt. Enache (cat. 9o kg) 
șl ®. Panalt (cat. +106 kg), 
însoțiți de antrenorul P. Va- 
trid. La această competiție 
de lupt» libere și-au mal a- 
nunțat participarea concurenți 
din Iugoslavia, polonia, Bul
garia, R.D. Germană, R. P. 
Mongolă. Turcia, Ungaria, Ce
hoslovacia și U.R.S.S.

0 ULTIMA ȘANSĂ PENTRU
POLOISTII DE LA DINAMO BUCUREȘTI

MISKOLC, 11 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Marți, In sferturile de finală, 
reprezentantul țării noastre la 
categoria muscă Dinu Condu- 
rat ne-a descrețit întrudtva 
frunțile datorită boxului-spec- 
tacol pe care l-a practicai. 
Stilist prin excelență, hotărlt 
în acțiunile ofensive, derutant 
prin mobilitate, el s-a impus 
nu numai In fața celor cinci 
judecători ci și a spectatorilor 
care l-au aplaudat pînă Ia pă
răsirea arenei. EI a întîlnit în 
sportivul iugoslav Alisanovici 
un boxer dezordonat, care a 
folosit lovituri largi, cu mănușa 
deschisă ți, firește, Ineficace. 
Un arbitru mai exigent l-ar 
fi dat jos din ring, dar scoția
nul Mc Clurg a tolerat. în 
primele două reprizei toate 
obstrucțiile comise de iugoslav. 
Poate că numai la cere7 
rea insistentă a spectatorilor 
Mc Clurg s-a hotărît să-l pena
lizeze pe Alisanovici în ulti
mul rund cu un avertisment. 
Cu votul tuturor judecătorilor, 
Dinu Condurat și-a asigurat 
calificarea In semifinalele cam
pionatelor europene și, deocam
dată, medalia de bronz.

Le semiușoară Cornel Hoduț 
l-a întîlnit pe maghiarul Ju- 
hasz. Românul a Început foarte 
bine meciul reușind să-și in
comodeze vizibil adversarul cu 
cîteva rafale puternice care 
și-au atins ținta. Cu toate a- 
cestea Juhaaa nu ți-a pierdut 
cumpătul ți l-a întimpinat pe 
Hoduț cu un-doi-uri precise. 
Această situație s-a repetat țl 
în repriza secundă. Hoduț a 
luptat cu multă ambiție, dar 
în general atacurile sale au 
fost lipsite de claritate ceea ce 
a atirnat mult în balanța ju
decătorilor, dovadă că j,cei 
cinci" l-au dat Învins. Nu pu
tem să-l reproșăm nimic lui 
Hoduț deoarece a luptat cu 
ambiție, dar tehnica sa, Încă 
insuficientă, i-a barat drumul 
spre victorie.

Evident, Intre Fr. Salgo ți 
sovieticul Anfimov este o dis
proporție vizibilă de valoare, 
ultimul distingîndu-se nu nu
mai prin forță deosebită ci și 
prmtr-o tehnică remarcabilă. 
In această situație nu ne aș
teptăm, firește, la o surpriză 
din partea reprezentantului 
nostru, Saigo a recepționat pu
ternice directe de dreapta ți

numeroase eroțee la cap eeea 
ce ne-a convină că. disputa «e 
va Încheia înaintea gongului 
final. Acest lucru s-a și întim- 
plat la mijlocul reprizei secun
de cind arbitrul olandez Brill a 
r.id!iaat mina boxerului so

vietic declarfndu-1 Învingător.
Sanda MIhalcea a Încrucișat 

mănușile cu bulgarul Fueigiev. 
Românul a Intrat Intre corzi 
deda să încheie rapid contu
rile. Era de altfel o promisi
une pe care ne-o făcuse la ca
bină. Totuși meciul a durat 9 
minute deși boxerul bulgar a 
fost In fiecare repriză k.d. ți. . 
normal, numărat. In ultimul 
rund dintr-o neatenție ți Mi- 
halcea a recepționat o lovitură 
In bărbie ceea ce l-a mal re
dus din elan. Victoria Iul nu 
a stat nici o clipă la Îndoială, 
iar calificarea Intre cel patru 
eemlfinallști este absolut meri
tată. El va boxa In semifinală 
cu maghiarul Nemecz.

La ora tfnd are loc convor
birea telefonică se dispută par
tida semigreilor I. Siliște (Ro
mânia) — Dikov (Bulgaria).'

Romeo CALĂRAȘANU

(Urmare din pag. I)

știut să păstreze scorul alb 
In repriza secundă, atunci cînd, 
purtati de publicul dezlănțuit, 
jucătorii galezi au atacat ve
hement.

In ciuda unui teren foarte 
alunecos și a vremii tipic in
sulare, care avantaja net pe 
jucătorii Țării Galilor (avînd 
toate calitățile fotbaliștilor 
britanici: masivi, iuți, atletici), 
echipa României și-a păstrat 
caracteristicile tehnico-tactice 
și tempoul. Putem spune că 
jucătorii români au dovedit o 
rezistență puțin așteptată, fă- 
cînd fată cu succes unor con
diții vitrege. Devotamentul ex
cepțional al tuturor tricolo
rilor, dăruirea totală Ia un e- 
tort maximal au caracterizat 
pe toți coechipierii României 
care au evoluat pe Ninian 
Park, în plus, jucătorii noștri 
»u știut să-și păstreze calmul 
in fața unui arbitraj 
dezavantajat flagrant.

Echipa României a 
net în prima repriză, 
tîndu.și adversarul, care a a- 
vut o mare voință de a debuta 
victorios fn campionatul eu
ropean și care a prezentat 
vedete de primă mină ale fot
balului britanic, ca Mike En
gland, Wyn Davies, Rees. Pier
derea Iui Dinu a afectat, de
sigur. potențialul echipei noa
stre. Dar și cu Ilălmăgeanu 
in formație, apărarea imediată

SÂTMĂREANV

Ziarul „Sport" care apare 
la Belgrad apreciază arbitra
jele prestate de CORNEL 
MARCULESCU care a con
dus toate partidele progra
mate în grupa a Il-a a 
„C.C.E.* la polo. Revenit în 
Capitală, fostul internațional, 
actualmente unul dintre cei 
mai reputați cavaleri ai fluie
rului de pe continent, ne-a 
declarat că a fost impresionat 
de jocul lui Partizan Belgrad, 
campioana Iugoslaviei.

„Jankovici, Sandici, Pen
siei și Marovici au jucat ca 
în zilele lor de glorie, ofe
rind numeroșilor spectatori 
prezenți în noua piscină din 
Belgrad un spectacol exce
lent. Sincer vorbind, nu văd 
ce echipă de club ar putea 
s-o învingă pe Partizan 
această 
părerea 
cu cele 
reintra 
tui, mai ales că tragerea la 
sorți a grupelor semifinale o 
avantajează din nou" — este 
de părere arbitrul român.

In legătură cu următoarea 
fază a competiției, programa
tă pentru zilele de 27. 28 și 
29 noiembrie, C. Mărculescu 
ne-a adus și unele noutăți 
Interesante t „Echipa S.K.S. 
Stockholm, care și-a cucerit 
dreptul de a juca în grupa 
semifinală de la Belgrad, are 
greutăți financiare. Chiar și 
la această deplasare, unii 
dintre jucători au fost nevoiți

în 
competiție și — după 
mea — ea pornește 

mai mari șanse de a 
în posesia trofeu-

să-și plătească biletele de 
drum, astfel că este mai mult 
decît probabil că formația 
campioană a Suediei va re
nunța la faza următoare. In 
acest fel, se creează un loc 
liber în seria de la Belgrad. 
De altfel, organizatorii au și 
anunțat că vor trimite invita
ții echipelor clasate pe locul 
III în celelalte serii (este vor
ba de Dinamo 
konia Sczeczin 
Londra) iar, la 
face o tragere
tru a afla numele echipei ce 
va completa această grupă"

Iată, așadar, o ultimă șansă 
pentru campionii României 
de a putea continua întrece
rea cu posibilități foarte 
mari (în afară de Partizan, 
vor mai juca Akademik Sofia 
si Ethnikos Pireu) de califi
care în semifinale.

București, Ar
și Polytechnic 
nevoie, se va 
la sorți pen-

care i-a

dominat 
surprin- — ajutată la nevoie de ceilalți 

jucători — a știut să reziste, 
în repriza secundă, atacurilor 
dezlănțuite ale gazdelor.

Un 
plină 
iilor 
duce 
plasare. Nu ne putem 

"‘însă să 
chipa României putea să cîș- 
tige.

meci dramatic, o evoluție 
de abnegație a tricota
și un draw care ne a- 
un punct prețios în de- 

opri 
nu ne gîndim că e-

Invingindu-I prin K. O. tehnic pe Jose Urtain

HENRY COOPER, PENTRU A TREIA OARĂ

LONDRA (Agerpres). — 
Marți seara, pe ringul de la 
„Empire Poole Wembley" 
din Londra, înfrîngerea greu
lui spaniol Jose Manuel Ibar 
Urtain s-a produs la capătul 
unei lupte dramatice. Henry 
(Șooper, boxerul englez care 
recucerește titlul de campion 
european la categoria grea, a 
obținut victoria prin oprirea 
meciului de către arbitru la 
începutul reprizei a 9-a. Ur
tain era în imposibilitate de 
a continua lupta, sîngerînd

puternic din nas și ochiul 
drept.

Victoria lui Cooper, subli
niază comentatorii sportivi, 
prezenți la meci, este pe de
plin meritată. El ți-a domi
nat adversarul, care a lup
tat totuși cu mult curaj, pu-

meci prin rănire, el a de
venit din nou challenger ia 
titlul european, pe care l-a 
cîștigat pentru a doua oară 
în 1968, întrecînd pe vest- 
germanul; Karl Mildenber-

PALMA DE MALLORCA

FISCHER ÎNVINGE PE SMÎSLOV

Ciuan Tze-tun
cap de serie nr.1 

la Halmstad

In runda a doua a turneu
lui interzonal pentru campio
natul mondial de șah, care 
se desfășoară în prezent la 
Palma de Mallorca, marele 
maestru american Bobby 
Fischer (cu. piesele negre) l-a 
învins în 44 de mutări pe 
Smîslov. Larsen a cîștigat 
în 39 de mutări la Minici, 
iar tînărul șahist brazilian 
Meckink l-a învins pe Hort.

Naranja a cîștigat la Jime
nez. Partidele Gligorici — 
Taimanov, Portisch — Ivkov, 
Polugaevski — Gheller, Pan-

Uhlmann și Hubner — 
s-au încheiat remiză, 
partidelor s-au între- 
în clasament conduc 

Larsen

no —
Filip
Restul 
rupt.
Fischer (S.U.A.) și 
(Danemarca) cu cîte IV» punc
te fiecare. Această puternică 

zdruncina decisiv 
de infringers.

pe
„stingă" a lui Henry Cooper îl va 
Jose Urtain, apropiindu-l iremediabil

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Scandi
navici ee vor desfășura anul 
acesta la Halmstad (Suedia) 
între 22 și 29 noiembrie. Parti
cipă și jucători din R.P. Chi
neză, care se află în turneu 
în Europa. Primul favorit și 
cap de serie a fost desemnat 
fostul triplu campion mondial 
Ciuan Tze-tun (R.P. Chineză). 
Intre favoriți mai figurează 
suedezul Alser, Li Fu-iun (R.P. 
Chineză) ți iugoslavul Șurbek.

LAVER Șl OKKER ELIMINAȚI!
Ziua a doua a turneului 

internațional de tenis de la 
Paris a fost marcată de 
două mari surprize. Jucăto
rul englez Graham Stilwell 
l-a întrecut cu 6—3, 6—3 pe 
celebrul tenisman australian 
Rod Laver, marele favorit al 
turneului. Alt favorit al com
petiției, olandezul Tom Ok-

ker, a fost eliminat cu 6—7, 
7—6, 6—4 de către campio
nul francez Jean Baptiste 
Chanfreau. Alte rezultate : 
Gonzales (SUA) — Leclercq 
(Franța) 6—4, 3—6, 6—3;
Smith (SUA) — Carmichael 
(Australia). 6—4, 6—0; Taylor 
(Anglia) — Gimeno (Spania) 

6—3, 7—6; Emerson (Austra
lia) — Ruffels (Australia) 
6—2, 6—4; Tliessen — Cox 
6—2, 4—6, 6—3; Ralston — 
Moore 6—7, 6—4, 6—2.

ori
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în di- 
englez

nîndu-I de cîteva 
ficultate pe pugilistul 
prin swinguri executate cu 
ambele brațe. In repriza a 5-a, 
la un croșeu de stînga. Coo
per a fost trimis la 
dar arbitrul nu l-a 

cu ambele 
începînd din 
Cooper a 
mareînd

TELEX

GENE TUNNEY ARE UN DEMN URMAȘ ÎN ARENA... 
POLITICĂ

Vă mai amintiți de celebrele meciuri ale lui Gene Tunney 
cu Jack Dempsey din anii 1926—1927, care i-au adus cunoscu
tului boxer american titlu] mondial la toate categoriile? Nu
mele familiei sale a revenit în actualitate în urma recentelor 
alegeri care au avut loc în S.U.A. Reprezentînd partidul demo
crat, fiul său John a fost ales, la 36 de ani, senator a! statului 
California, fiind la această oră cel mai tînăr component al Se
natului.

FĂCĂLETUL
DOAMNEI DARTMOUR...

în Orașul Leeds (Anglia) 
a avut loc campionatul gos
podinelor la... aruncarea fă- 
călețului. A cîștigat, detașat 
față de celelalte concurente, 
Rose Dartmour. Imediat după 
aflarea știrii, pe adresa soțu
lui cîștigătoarei au sosit sute 
de telegrame și scrisori. în 
toate, fără excepție, autorii 
își exprimau compătimirea 
față de domnul Dartmour !...

STATISTICĂ TN RING

Un statistician american 
și-a propus să elaboreze un 
clasament al celor mai buni 
boxeri din toate timpurile, 
luînd ca bază numărul victo
riilor obținute prin k.o. în 
decursul carierei lor. El a 
stabilit, astfel, că pe primul 
loc ar fi Joe Frazier, cu 22 
victorii din 25. adică o reu
șită de 88 la șută. Urmează 
Rocky Marciano (87,8°/o), Cas
sius Clay (8O°/o>, Joe Louis 
(76,1%). Sonny Liston (70,6%), 
Floyd Patterson (63.6%), .Max 
Baer (62,3%) și Ingemar Jo
hansson (60,7%).

Tn ce-1 privește pe Jack 
Dempsey, considerat drept u- 
nul dintre cei mai redutabili 
..puncheuri* din toate timpu
rile. el nu a atins decît pro
centajul modest de 60.5%, 
cu 49' k.o.-uri. din 81 meciuri 
susținute.

23000 KM PE BICICLETĂ
O performanță excepțională a realizat tînărul francez Leon 

Launeau. Acesta, în vîrstă de 19 ani, a făcut pe bicicletă 
.ocolul pămîniului* (sau aproape...). In decurs de 19 Juni, el 
a parcurs peste 23 000 km, traversînd trei continente — Eu
ropa, Asia și America. Ciclistul Leon Launeau a fost sărbă
torit în mod original de locuitorii satului său natal, Chapelle- 
Bașse-Mer. în onoarea sa a cîntat o fanfară și s-au tras... clo-

In competiția europeană
de tenis „indoor1

La Ostrava, după prima zi 
a întâlnirii dintre selecționa
tele Cehoslovaciei și Poloniei, 
contînd pentru competiția in
ternațională de tenis „in
door" rezervată echipelor 
europene, scorul este de 1-1. 
Noivicky (Polonia) l-a învins 
cu 9—11, 6—3, 6—1 pe Pala, 
iar Zednik (Cehoslovacia) a 
dispus cu 6—3, 7—5 de Ga- 
siorek.

podea, 
numă- 
arcade 
repri- 

deținut 
■puncte 

prin directe și croșeuri de 
stînga.

. In repriza a 8-a, 
ționînd 
ternică 
U rtain 
apere, 
proape _____
tul reprizei următoare, arbi
tru] francez Bernard (Mascot, 
considerînd că boxerul spa
niol nu mai poate continua, 
l-a declarat învingător pe 
Cooper în aclamațiile celor 
peste 10 000 de spectatori.

Henry Cooper, în vîrstă de 
36 de ani, cucerește pentru 
a treia oară titlul de cam
pion al Europei. El a fost 
prima dată campion în 1964, 
cînd l-a învins pe compa
triotul său Brian London. A- 
poi a abandonat titlul, pre
ferind să-l întîlnească pe 
Cassius Clay, campion mon
dial în 1966. Pierzînd acest

rat. Deși 
deschise, 
za a 6-a, 
inițiativa,

recep- 
în plină figură o pu- 
directă de dreapta, 

nu a mai putut să se 
țermînînd repriza a- 
„groggy". La începu-

PENTRU TITLUL DE CAMPIOANĂ A U.R.S.S. LA FOTBAL

DINAMO MOSCOVA ȘIȚ.S.K.A.

în timp ce in Anglia, Scotland Yardul continuă să caute 
fără succes „Cupa Mondială" la rugby XIII, furată din vi
trina unui hotel din Bradford, acești marinari britanici, în 
escală la Palma de Mallorca, sint gala să înceapă o partidă 
de rugby in... VI. Pasiunea sportivă nu cunoaște granițe.

MUNCHENUL —
Alfred Beyerle, primarul 

orașului Miinchen, a anunțat, 
într-o recentă conferință de 
presă, că orașul gazdă a ce
lei de-a XX-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de vară este 
gata în proporție de 80% pen
tru a-și primi oaspeții. Po
trivit declarației sale cele 
mai dificile probleme au fost 
întîmpinate la găsirea unor 
soluții judicioase în ceea ce 
privește stabilirea și construc
ția căilor de comunicație în
tre diferitele puncte ale an-

ENTUZIASM
Radio - televi

ziunea franceză 
transmite, în fie
care dimineață, 
emisiunea „Faceți 
sport și veți fi 
sănătoși". Dînd 
curs acestei che
mări. parizianul 
Claude Dupont (40 
de ani) și-a ri-

APROAPE GATA I

samblului amenajărilor olim
pice, probleme pe care muni
cipalitatea orașului le-a re
zolvat. se pare, cu succes. 
Satul olimpic de la Miinchen 
va putea găzdui 12 000 de 
sportivi, iar la centrul de 
presă își vor desfășura acti
vitatea zilnic aproximativ 
4 000 de gazetari. Turiștii ca
re vor asalta capitala Bava- 
riei în zilele marii competi
ții vor fi cazați în oraș 
(24 000 locuri) sau în împre
jurimile sale (130 000 locuri).

DĂUNĂTOR

primul exercițiu 
— săriturile — 
s-a încheiat în 
mod tragic! sub 
greutatea celor 
15 oameni, s-a 
prăbușit podeaua 
camerei ! Cinci 
dintre ei au fost 
internați în spi
tal...

dicat, în zorii 
zilei, întreaga fa
milie în picioare. 
Toți cei 15 mem
bri ai familiei au 
început să exe
cute complexul 
de exerciții, în 
ritmul muzicii. 
Dar, vai! Chiar

potaie bisericilor din localitate.
DEVALORIZARE ?

După părerea presei fran
ceze, campionii cicliști întîl- 
nesc pe șosele din ce în ce 
mai puține dificultăți. Se sub
liniază că victoriile unui sin
gur ciclist se multiplică și 
astfel se „devalorizează". De 
pildă, marele campion Fausto 
Coppi cîștiga, în 1952. un to
tal de 18 curse. Anul acesta, 
italianul Eitossi a ieșit de 20 
de ori învingător. Ce se poa
te spune însă despre Eddy 
Merckx, care a totalizat 47 
de victorii, de Ia 1 ianuarie 
1970 ?

SECRETUL LUI GEORGES 
CARPENTIER

Una din cele mai populare 
vedete ale boxului profesio
nist francez, din primele de
cenii ale secolului nostru, 
Georges Carpentier, se preo
cupă încă și acum de ținuta 
sa sportivă. La vîrsta de 77 
de ani, Carpentier a dezvă
luit. nu fără mîndrie, că și-a 
menținut pînă astăzi greuta
tea de 71.5 kg, exact aceea 
cu care a cîștigat titlul de 
campion european la catego
ria mijlocie, în 1912. Secre

tul lui Carpentier 7 în fiecare 
dimineață, el face o plimbare 
prelungită pe jos.

Ștacheta a rămas sus...
(din „Deutsches Sportecho")

SUSJIN UN MECI DE BARAJ
MOSCOVA 11 (Agerpres). 

In campionatul unional de 
fotbal s-au disputat ultimele 
două meciuri, dintre care u- 
nul, ȚSKA Moscova — Neftci 
Baku, decisiv pentru desem
narea echipei campioane. Cîș- 
tigînd cu 2—0 această întâl
nire, echipa ȚSKA a egalat 
pe lidera clasamentului, Di
namo Moscova, ambele e-

chipe totalizînd în final cîte 
45 de puncte. întrucit în ac
tualul campionat nu se ia in 
considerare golaverajul, cele 
două echipe urmează să sus
țină un meci de baraj pentru 
a se stabili campioana țării 
pe anul 1970. Dinamo Tbilisi, 
în ultimul său meci, a în
vins cu 2—1 pe Ararat Ere
van.

Intr-un concurs atletic desfășu
rat la Tokio, proba de săriturii 
tn înălțime a fost cîștigată de 
Tomizawa cu rezultatul de 2.14 
m. în proba de ciocan victoria 
a revenit lut Niv.’a cu o arun
care de 69.42 m. Iar Murofushi 
s-a clasat pe primul Ioc în pro
ba de săritură cu prăfina cu 
5.0o m.

■
Cu prilejul unei gaj» pugilistic» 
care a avut loc la Sao Paulo, 
boxerul brazilian Eder Jofr» 
(categoria pană) 1-a învins la 
puncte în zece reprize pe ita
lianul Giovanf Girgenti.■
Selecționatele de fotbal ale Ni
geriei ș! Congo (Brazzaville) s-au 
întîlnit’ la Lagos într-un maci 
pentru ^Cupa Africii". Partida 
s-a încheiat la egalitate : 0—0.
In cadrul aceleiași competiții, pe 
stadionul din Kampala (Uganda) 
s-au întîlnit selecționatele Ugan- 
del și Congo (Kinshasa). Victoria 
a revenit oaspeților cu scorul 
de 4—1 (3—0).■
Concursul internațional de călă
rie fi» la Bruxelles a continuat 
cu desfășurarea unei noi nrobe 
de obstacole, în care victoria a 
revenit cunoscutului campion 
brazilian Nelson Pessoa. învin
gătorul. care a concurat pe ca
lul „Naglr", a fost cronometrat 
în 50,2, fiind urmat de englezul 
David Broome, pe „Mannattan" 
— 51.8. Raimondo d’înzeo (pe 
„Bellevue") a ocupat locul șapte.■
La Edinburg s-a disputat meciut 
dintre echipa locală „AII Blacks" 
Si formația olandeză AMVJ Ams
terdam, contînd pentru sCupa 
campionilor europeni" la bas
chet feminin. Baschetbalistele b- 
landeze au obținut victoria eu 
scorul de 106—36 (47—17).■
Echipa poloneză masculină de 
volei Legîa Varșovia s-a calificat 
pentru turul IT al „Cupei cam
pionilor europeni". în primul 
tur. voleibaliștii polonezi au tn- 
tîlnlt la Zflrich în dublu med 
formația locală Spada, pe oare 
au învins-o eu 3—1 (15—4. 15—19. 
13—15. 15—4’1 si 3—0 (15—4. 15—7, 
15—6).■
Echipa Himik Voskresensk a 
învins cu 6—2 pe Snartak Mos
cova în campionatul unional de 
hochei pe gheață. T.S.K.A. Mos
cova a întrecut cu 4—1 formația 
Aripile Sovietelor, iar Torpedo 
Gorki a cîștigat cu 6—3 meciul 
cu Sibir Novosibirsk.

«ultimele Știri «ultimele știri»
Echipa de rugby Politehni

ca Iași, care susține un tur
neu în Franța, a jucat 
miercuri după-a miază, la 
Poitiers, cu o selecționată lo
cală. Rugbyștil gazdă au 
cîștigat cu scorul de 5—0.

SELECȚIONATA FEROVIA
RĂ FRANCEZĂ — RAPID

1—1

Aseară, la Paris, în cadrul 
campionatului european fero
viar de fotbal, echipa Rapid 
București a terminat la ega
litate, 1—1, cu selecționata 
feroviară a Franței.

MEMBRII BIROULUI FE
DERAȚIEI CEHOSLOVACE 
DE FOTBAL AU DEMI

SIONAT
Membrii biroului Federației 

Cehoslovace de fotbal și-au 
înaintat demisia, care a fost

primită de Comitetul de cul
tură fizică din Cehoslovacia. 
In mod provizoriu a fost al
cătuit un subcomitet al fede
rației cehoslovace de fotbal, 
care a fost însărcinat să facă 
propuneri pentru componența 
noului birou federal. Acesta 
va fi ales la 17 noiembrie.

ASEARĂ, TN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

In campionatul european de fotbal s-au desfășurat aseară 
alte meciuri. Iată rezultatele care ne-au parvenit pînă la în
chiderea ediției.
Grupa a II-a: FRANȚA — NORVEGIA 3—1 (1—0) 
Gr. a V-a : SCOȚIA — DANEMARCA 1—0 (1—0) 
Grupa a VII-a c R.D. GERMANA — OLANDA 1—0 (0—0)

Citiți în numărul de miîne relatări de Ia aceste meciuri 
și clasamentele grupelor.
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