
Intre 15-20 decembrie 
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și Austriei

După cum am mai anunțat, Intre 15 și 20 decembrie re- 
orezentativa masculinâ a țârii va participa la un mare tur
neu organizat în R. D. Germană.

Cele 8 selecționate care se vor prezenta la startul acestei 
mari întreceri internaționale au fost împărțite în două serii 
după cum urmează :

SERIA A : R. D. Germană I, Cehoslovacia, Ungaria și 
Austria ;

SERIA B : România, Uniunea Sovietică, Polonia și R. D. 
Germană II.

Partidele din seria B în care evoluează și echipa noastră 
VOR AVEA LOC IN ORAȘUL SCHWERIN - handbaliștii 
români urmînd să întîlnească în ordine echipele POLONIEI 
(15 decembrie), selecționata secundă a R. D. GERMANE (16 
decembrie) și reprezentativa U.R.S.S. (17 decembrie).

După o zi de pauză, la Berlin, în sala Dynamo, vor avea 
loc jocurile finale.

Formațiile clasate pe locurile 3 și 4 în fiecare serie își 
vor disputa locurile 7—8 și respectiv 5—6, iar cele clasate 
pe primele două locuri vor juca sistem turneu, rezultatele din 
seriile preliminare contînd în alcătuirea clasamentului final.

Declinul popularității

Baschet
fara

spectatori

ETAPA A Xlll-a A ÎNCEPUT CU O PARTIDĂ CENUȘIE

RAPID - F.C. ARGEȘ 1-1 (16-17 la faulturi)
♦ Un arbitraj de pomină • Golul lui Frățilă — valută forte pentru piteșteni Astăzi la București, Craiova

BOGAT PROGRAM INTERNAȚIONAL 
SĂPTĂMlNA VIITOARE LA BUCUREȘTI, 

In sala floreasca
în săptămîna care urmea

ză, sala Floreasca va găzdui 
multe și interesante compe
tiții internaționale de hand
bal. Aproape zilnic iubitorii 
acestui sport vor putea ur
mări partide atractive, în 
care se vor confrunta e- 
chipe de valoare, cu renu
me pe plan internațional.

Astfel, marți 8 decembrie 
va avea loc întîlnirea dintre 
reprezentativele feminine ale 
ROMÂNIEI și R. F. a GER
MANIEI, iar a doua zi, 
miercuri 9 decembrie la ora 
16,30 este prevăzut jocul 
dintre formațiile feminine 
BUCUREȘTI-TINERET și 
R.S.S. UCRAINA, iar după

meciul de baschet STEAUA 
— GALATASARAY va urma 
partida dintre SELEC
ȚIONATELE MASCULINE 
ALE ROMÂNIEI și CEHO
SLOVACIEI.

După 24 de ore, vineri 11 
decembrie tot în sala Flo
reasca este programat un cu
plaj internațional : ora 17,45 
BUCUREȘTI — R.S.S. U- 
CRAINA (feminin) și la ora 
19: ROMÂNIA — CEHO
SLOVACIA (masculin). în 
sfîrșit, duminică 13 decem
brie se va disputa meciul 
dintre formația bucureștea- 
nă RAPID și SELECȚIO
NATA UCRAINEI.

Cupa Bucureștiului, la popice

VICTORII ROMANEȘTI

i la noi și prin alte

S părți se observă di
minuarea numărului 
de spectatori la jetu

rile manifestări sportive o- 
ferite publicului. Sint afec
tate ramuri diverse, iar cau
zele diferă in funcție de 
geografie și de specificul 
sportului analizat. Există și 
o motivație generală, evan
taiul amplu de alternative 
care solicită omul modem 
in timpul liber, dar ea ar fi 
prea mică pentru explicarea 
tuturor cazurilor si abateri
lor de la regulă. Ne vom re
feri la penuria de specta
tori existentă la noi în zona 
citorva sporturi și vom înec 
pe cu baschetul, joc foarte 
apreciat de public piuă a- 
cum 5—6 ani. care făcea de 
regulă săli pline și rețeta 
apreciabile. Realitatea aceas. 
ta nostalgică exista pe vre
mea cind jucau Folbert. Ne- 
def, Mimi Niculescu, Rădu- 
canu, Novacec și alte cîteva 
nume care magnetizaii. De 
la o vreme, partidele din 
campionatul național sint 
urmărite, cu puține excepții, 
de către un public redus, 
reprezentat mai ales de ru
de. amici și de cei angajați 
prin unele legături admira
tive de echipele aflate in 
incintă. Zonele albe din tri
bune nu dispar nici cu oca
zia intilnirilor internaționa
le. la recentul meci feminin 
Politehnica București — A- 
kademik Sofia, din cadrul 
C.C.E. nefiind in tribune 
nici atiția oameni cit să îm
pingă un dulap. Cum s-a 
produs această deteriorare 
masivă a gustului pentru 
spectacolul de baschet ?

Antrenorul federal Ale
xandru Popescu ne-a oferit 
un punct de vedere care a- 
firmă — in prima linie — 
dispariția valențelor spec
taculare ale jocului. Basche
tul nostru a căzut și el sub 
tirania Rezultatului.

azi, In divizia a

în cadrul etapei a XIII-a a 
campionatului diviziei A la 
fotbal, astăzi se vor disputa 
următoarele partide t

BUCUREȘTI : Steaua — Pe
trolul (stadionul Republicii, 
de la ora 14) ;

CRAIOVA : Universitatea 
Craiova — Dinamo București;

PITEȘTI : Steagul roșu 
C.F.R. Cluj ;

ARAD : U.T.A.— Farul ;
PETROȘANI i Jiul — Pro

gresul :
CLUJ: „U“ Cluj — C.F.R. 

Timișoara ;
IAȘI : Politehnica — Sport 

club Bacău.

Clasamentul
1. Dinamo
2. Rapid
3. Petrolul
4. Politehnica
5. Farul

U.T.A.
„U“ Craiova 
Steagul roșu 
S. C. Bacău 
Steaua
F. C. Argeș 
„U“ Cluj

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13. C.F.R. Cluj
14. Jiul
15. Progresul
16. C.F.R. Tim.

Petroșani — partide inverșunate

4 6 8-1012 2
12 2 0 10 7-21

Gol? !? Nu. Năsturescu va rata, incredibil, o mare ocazie de a marca în minutul 73, la sco-
> rul de 1—0 pentru Rapid Foto : Dragoș NEAGU

ERA MAI BINE FARA ARBITRU!

ÎN TURNEUL INDIVIDUAL
Romulus BALABAN

(Continuare tn pag. a 3-a la 
rubrică)

Titlul cronicii de față nu 
constituie o reflecție exage
rată, pe marginea unui arbi
traj necorespunzător. Credem 
sincer că dacă echipele ar fi 
fost lăsate să aprecieze sin
gure fazele de joc, ca în 
nesfîrșitele meciuri între co
pii. sau ca în perioada — 
fericită ! — dinaintea anului 
1881, cînd pe terenurile de 
fotbal încă nu apăruseră ar
bitri. partida de ieri, dintre

Rapid și F. C. Argeș, nu 
ne-ar fi oferit atîtea erori de 
judecată, atîtea decizii ana
poda și părtinitoare. Arbitra
jul lui Zaharia Drăghici avea 
să influențeze direct rezulta
tul partidei (prin neacordarea 
unei lovituri de la 11 metri 
pentru Rapid), după ce. în 
prima repriză, influențase 
desfășurarea jocului, printr-o 
tolerantă inadmisibilă fată de 
atacurile neregulamentare ale

apărării rapidiste, ale lui Ște
fan. în special.

Evident, conducătorul jocu
lui a părtinit echipa bucu- 
resteană, în prima parte a 
meciului, pentru ca apoi, la 
scorul de 1—0 pentru ea. să

încerce să risipească criticile 
ce i se puteau aduce din.

Jack BERARIU

(Continuare In pag. a 3-a, 
la rubrică)

Aseară târziu »-a Încheiat 
Întrecerea băieților în turneul 
individual din cadrul compe
tiției internaționale de popi
ce, „Cupa București". Ca și 
la fete, ea s-a soldat cu o 
frumoasă victorie româneas
că. Dacă la proba feminină, 
Margareta Szemanyî a cîști- 
gat destul de comod, între- 
cînd-o pe Gertrude Engel
mann (R.D.G.) cu 18 popice, 
la bărbați lupta a fost de-a 
dreptul dramatică și cîștigă- 
torul/ a fost cunoscut după 
ce vicecampionul lumii, E. 
Luther (R.D.G.), a lansat ulti
ma bilă, cea de a doua sută 
și a stabilit 957 de puncte, cu 
unul mai puțin decît a rea
lizat tînărul nostru reprezen
tant, Gheorghe Silvestru. 
Trebuie să mai spunem că în 
ultimele două schimburi au 
jucat așii acestui sport, și a- 
nume D. Zieher (R.F.G.) cam
pionul lumii, E. Luther, me
daliat cu argint la C.M. și 
campion mondial la dublu, 
C. Vînătoru, locul III la mon
diale, și P. Purje, _ multiplu 
campion al României. între
cerea lor a fost deosebit de 
disputată, pînă la 150 de lo
vituri rezultatele au fost ex
trem de strînse, Luther și 
Purje detașîndu-se la ulti
mele 25 de lovituri. Purje 
l-a întrecut pe Zieher cu 
939—922 pd, iar Luther pe 
Vînătoru cu 957—902 pd. 
Excepțional s-a comportat în 
proba seniorilor și un alt tî- 
năr popicar — reșițeanul I. 
Tismănaru, clasat pe locul 
III, care în meci direct l-a 
învins pe iugoslavul M. Ster- 
jaz, fost campion mondial, 
cu 949—939 p d.

Spre satisfacția celor pre- 
zenți pe arena Voința, între
cerea juniorilor s-a soldat cu 
rezultate bune. _ Cîștigătorul 
trofeului, Ilie Băiaș, un alt 
popicar reșițean, a stabilit și 
cel mai bun punctaj al reu
niunii, doborînd la proba de 
200 lovituri mixte 967 de po 
pice cu nici o aruncare în
ț/iiiiiiEimmisjiiitiwr,.

Pentru că «intern In se- — 
£ zonul patinoarelor, aco- £ 
“ perite sau neacoperite, £ 
■» să-l dăm cuvtntul unul 5 
£ aliat neașteptat, titanului ■ 
B Goethe, care ne poveste?- ■ 
£ te Întâlnirile din casa «• 
J părinților săi, de la S 
“ Frankfurt am Main, cu 5
— K1 opstock, autorul “ 
£ „Mesaladei" : „Acest om «■ 
£ extraordinar ne lntrețl- £ 
“ nea rareori despre li te- £ 
-> ratură sau despre poezie, “ 
£ tn schimb intra in mari n 
£ detalii despre nobila artă £ 
5 a patinajului, cu ajute £ 
• rul căreia poți traversa, “ 
£ pe tălpi Înaripate ca a- • 
£ celea ale zeilor lui Ho- £ 
£ mer, mările devenite so- £

« lide. El a studiat adine jj 
£ această artă, pe care noi £ 
£ o practicăm cu pasiune". £ 
£ Dacă aș fi Beatrice “
— Huștiu șl a? afla cele
— mai sus. l-aș citi 
£ Goethe din aooarță 
£ scoarță.
£ VICTOR BANCIUMESCU “

de ■
P« £ 
in £
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PURJE,

Iată rezultatele :

c
T. RABȘAN

DE Ml INE i

V. CH.

Protejat de Cimpeanu, Niculescu I.S.H.F.) încearcă din nou 
coiul Foto i Theo MA0ARSCHI

gol, cîștigînd astfel detașat 
primul loc.

stinghere, autori cu corn- 
puțini și neconvinși. Ti- 

și discuții timide despre

PETIiE 
invingătorut campionului 
mii, D. Zieher (R.F.G.)

Surpriză la baschet:

IE F S -I C H F 64-59, DUPĂ UN JOC ECHILIBRAT
Departe de a ti impresionați 

de poziția superioară în clasa
ment a adversarilor, baschet- 
baliștii de la I.E.F.S. au dat 
o ripostă dîrză și încununată 
de succes în meciul desfășurat 
aseară în sala Floreasca, în 
cadrul diviziei A. Conduși în- 
tr-un ritm viu și cu multă 
inteligență de tânărul Barbu 
(un produs propriu al I.E.F.S.- 
ului), studenții au ținut pasul 
cu experimentata formație a 
I.C.H.F.-ului. menținînd timp 
de 16 minute echilibrul în te
ren și pe tabela de scor. Atenți 
în apărare (în sfîrșit !), aju- 
tindu-se reciproc, baschetbaliș-

tii de la I.E.F.S. au reușit apoi 
să-i anihileze pe obișnuiții 
marcatori ai I.C.H.F-ului (Cim- 
peanu. Mălușel, Bulat și. mai 
cu seamă. Barau) și, printr-un 
joc pozitiv activ, dar și dato
rită intercepțiilor, au reușit 
să se detașeze cu cîteva coșuri 
(min. 28 : 45—38). La rîndul 
lor, adversarii au început să 
se apere cu ma.i multă atenție 
și. profitînd de unele pase gre
șite ale studenților, au reve
nit pînă la un punct (min. 31 : 
47—46). A fost, însă, doar un 
foc de paie, departe de com
portarea excelentă care a adus 
acestei echipe victorii impo-

triva Stelei și Universității 
Timișoara. Codind inițiativa, 
mai bine zis atacînd dezordo
nat și permițînd adversarilor 
pătrunderi șl aruncări de Ia 
semidistanță. I.C.H.F. a fost 
depășită treptat de I.E.F.S. 

care prin Moisin, Dumitru și 
Barbu a marcat citeva coșuri 
tocmai în aceste momente cri
tice. în ultimele trei minute, 
I.E.F.S. avea un avans 
cinci puncte, pe care a 
la un pas de a-1 pierde 
cauza pripelii (în loc ca 
cătorii să arunce după atacuri 
lungi, s-au grăbit să încerce 
coșul imediat după ce intrau 
în posesia mingii), dar noroc 
că nici I.C.H.F. nu a strălucit 
și a pierdut cîteva ocazii bune. 
Scor final : 64—59 (35—29)
pentru I.E.F.S. Au arbitrate V. 
Cadar (Tg. Mureș) și D. 
ciun (Brașov) cărora cele 
va mici greșeli nu le 
din meritul de a conduce 
într-o manieră largă pe 
am dori să o vedem și la alți 
arbitri.

în deschidere, echipa femi
nină Rapid a utilizat tot lotul 
de care dispune și a învins pe 
Voința București cu 81—64 
(44—21). In ultimul meci al 
serii, baschetbaliștii de la Di
namo au dispus de Farul 
Constanta cu 91—59 (39—26).

Cră 
cîte- 
scad 
bine,
care

FEMININ — 100 lovituri 
mixte: 1. MARGARETA SZE- 
MANYI 472 p d, 2. Gertrude 
Engelmann (R.D.G.) 454 p d, 
3. Elisabeta Racz 444 p d, 4. 
Elena Trandafir 441 p d, 
Florica Neguțoiu 439 p d.

MASCULIN — 200 lovituri 
mixte : 1. GHEORGHE SIL
VESTRU 958 p d, 2. E. Luther 
(R.D.G.) 957 pd, 3. I. Tismă- 
naru 949 p d, 4. P. Purje 939 
pd, 5. D. Zieher (R.F.G.) 922 
p d. La junioare, locul I a re
venit reșițencfei Ildico Jijic, 
cu 429 p d.

Duminică dimineața are loc 
ultima probă a competiției, 
cea de perechi combinate.

Ne mal despart» o ti de unul 
dintre cele mal remarcabile «- 
venlmente hochefsttce pe care 
le-a găzduit vreodată Capitala 1 
TURNEUL ARMATELOR
PRIETENE.

Competiția prilejuiește Iubi
torilor aportului întâlnirea eu 
două formații din Înalta so
cietate * acestui joc : Ț.S.K.A. 
Moscova șl DuMa Fraga, re
prezentantele țoolll marelui 
hochei din Uniunea Sovietică 
și Cehoslovacia, favorite in
contestabile ale competiției și 
a căror întâlnire directă din 
ultima zi a Întrecerii anunță 
o partidă cum nu a-a mal vă
zut la București.

Hocheiștil cehoslovaci au so-

alt ieri, la prins, Iar aeara — 
după meciul Dinamo — Agro
nomia Cluj — au făcut un 
prim antrenament pe gheața 
Patinoarului „23 August”. As
tăzi stnt așteptate formațiile 
din Polonia și Bulgaria.

Echipa militară a U.R.S.S. 
se află de două zile in Capi
tală, avindu-1 ca antrenor pe 
faimosul KONSTANTIN LOK
TEV, iar drept conducător' pe 
VSEVOLOD BOBROV. nume 
de legendă dta hocheiul so
vietic.

Formația sovietică, alcătuită 
din reprezentanții duhurilor 
T.S.K.A. Moscova Și S.K.A. 
Leningrad, aliniază o echipă

ttnănă, da perspectivă, așii 
fiind la turneul ziarului „Izves
tia". organizat în aoelași timp 
la Moscova. Se disting, totuși, 
linia Mișakov — Moiseev — 
Trumov, care a jucat la ,mon
diale". portarul Tolstikov, nu 
o dată titular al reprezentati
vei, fundașii Gusev și Smaghin, 
de asemenea, consacrați.

Arbitrul Viktor Sorokin, care 
însoțește lotul și va oficia la 
București, ne-a spus că vom 
avea prilejul să vedem o echi
pă foarte bună, care știe să 
joace hochei.

Ce am putea dori mai mult I

I

Cartea sportiva
îndva, cartea sportivă era un 
act anonim și de curaj. Dar, 
pe atunci, chiar și Liviu Rebrea- 
nu sau Camil Petrescu apăreau 
în cîteva mii de exemplare.

Au trecut însă anii. Din cenu- 
educația fizică a ajuns compo- 
educației noi, iar sportul, o veri- 
o încununare olimpică.

șăreasă, 
nentă a 
ficare și

Ne amintim, cu nostalgie, de peripe
țiile începuturilor editurii și cărții spor
tive. De cărți 
plexe, cititori 
raje modeste 
carte.

Asta a fost 
tura are un nume de două ori frumos și 
lucrări cu care se poate mîndri. Standul 
de cărți sportive prejzentaf recent la Sa
lonul național al cârtii, alături și... egal 
cu celelalte lă edituri, vrea să demon- 
ștreza ceva : că astăzi, sportul nu mai 
•st» o activitate oarecare, ci o școală, un 
univers, o concepție.

Nu este acum momentul să facem sta
tistici și aprecieri. Vrem numai să ne 
bucurăm din toată inima, pentru izbînda 
cărții sportive.

Și credem că este bine să însemnăm 
aici, că alături de paginile scrise de gim
nastul Albin Moraru, atletul Ion Moina, 
alpinistul |on Coman, stau, foarte potri
vit, gîndurile despre sport și sportivi ale 
lui Demostene Botez, Eugen Barbu, Dan 
Deșliu.

Literatura este sau știinfifică, sau bele
tristică, sau sportivă. Dar depinde de noi 
ca literatura de specialitate pe care o 
scriem să fie prețuită de țoală lumea, 
demnă de înțelegerea actuală a sportului

și de valoarea succeselor competiționale 
românești.

Ne pare rău că propunerea pentru pre
miile cărții sportive — premiul Constan
tin Kirițescu pentru cercetare științifică, 
Zeno Dragomir pentru partea tehnică și 
metodică, Camil Petrescu pentru cea be- 

a găsit ecoul dorit șiletristică 
meritat.

Aceste premii ar fi demonstrat, cu mo
destie, dar cu convingere, valoarea căr
ților noastre cele mai bune și ne-ar fi 
apropiat de celelalte domenii, în care au
torii sînt răsplătiți și astfel, pentru stră
duința lor.

AAuit proa puțin sînt cunoscute cărțile 
care au fost deosebit apreciate și tra
duse . Jn străinătate. Mult prea rare sînt 
întîlnirile cu autorii de cărți sportive și, 
fără supărare, foarte fugare si inconsis
tente recenziile despre lucrările care se 
adresează specialiștilor. Tntr-un cuvînt, nu 
dăm _ suficientă atenție și prețuire cârtii 
sportive, așa cum nu am avut interes, 
ptnă acum, aproape de loc, pentru fil
mul sportiv.

Să mai spunem o dată, că în unele 
țări, Franța fiind tn frunte, premianfii din 
școli primesc la sfîrșitul anului, cărți spor
tive cu autografele campionilor și sporti
vilor consacrafi.

Cartea este un prieten statornic și în
țelept. Iar cartea sportivă un prieten tînăr 
și dinamic, care te poartă pe stadioane, 
în munți și pe ape, la Olimpiade.

Să prejuim această prietenie și, braț 
la braț, să trecem senin prin ani. Vă mai 
amintiți de citatul acela din Montherlant: 
„Trei sînf zeii tinereții — poezia, sportul 
și prietenia".

nu

Virgil l'JDU
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CE NE REZERVĂ SECOLUL MINUNILOR TEHNICE ?

ENGELS RECORDURILEDESPRE

VIITORULUI
organizarea unul tur al planetelor

alpinism selenar, un proiect gigantic pentru secolul nostru!

cfl acolo gravitatea 
șase ori mai mied, 
nu înseamnă cum-.

înctt nu vrem să vă 
plictisim, reluîndu-le. 

. . . . ÎN

EDUCAȚIA 
FIZICĂ

Pătrunderea șl răsptadlrea 
Ideilor marxiste ta tar8 
noastră, moment însem

nat al mișcării muncitorești 
șl socialiste <le la sflrsltul se
colului trecut, e servit «lrel't 
cadru Ideologic șl procecilui 
de Intensificare a mișcării 
sportiva mirncltoreștl,

Un aport ta conturarea șl 
interpretarea dialectică a pro
blemelor chele privitoare la 
fenomenul educație fizică, ta 
rrenere c adu? Friedrich En
gels, de Is nașterea căreia 
s-an împlinit ISO de ani Titan 
al gîndtrli meterlaUste, Bhgcls 
tnt s trecut ți nu ave» cum 
să treacă indiferent pe Ungă 

rWh -'.'lom.-nta att? do impor
tant ca acela al educației 
generale.

Caracterul jrfuridfcnnntdonal 
al educației (fenomen cu im
plicații majore In organizarea 
cotidiană a modulul de trai, 
in făurirea culturii șl «rivill- 
zațlcl societății multilateral 
dezvoltata) a fost sesizat și 
dezbătut, cn cempeteoțs ce
nți avizat, de către Engels, 
în lucrările sale de căpetenie 

AntI-DUhrin«“. „Dacă poate 
Europa să dezarmeze" etc.

Engels recomanda cu edi
tară necesitatea practicării 
organizate, încă do la cea 
nat fragedă vîrstă, a ednea- 

T«1 fizice, a sporturilor ?i In 
tPeclai n gimnasticii libere șl 

■r» apai.ntc. Enșels s-a oprit 
‘îndelung asupra rolului edu
cației fizice, asupra egalității 
dintre munca fizică 'I rea II»- 
teleetuală. arăttad rfl proleta
riatul conte deveni mat pu
ternic at’inc! clnd din siste
mul său educational nn Un
sese exercițiile fizico șt teta- 

leo-SWImtlve. „Căci — re- 
. marca la vremea sa Eneeis — 
-mrnăl o generație sănătoasă 
■'.-Ipuroasă șl cumioasâ, capa- 

■i)â să inuto cu forțele re.nc- 
"‘idSira ca-1 stau în osie, 
-rasate «5 împlinească Idealul 
de veacuri ăl celor exbloa- 
ătt* *.

Inginerul LUCA 
din Arad, ne 
numele mal 
— care este 
de calificare 
mondial de

Timp da aproape 100 de 
ani. titlul de campion al 
lumii la șah era un tel de 
„proprietate** a deținătorului 
său, șalangerul (candidatul), 
desemnat de Federația inter
națională, trebuind să facă 
față, în primul rfnd, clau
zelor financiare ale meciului.

Alehin, de pildă, pentru 
a-1 întîlni pe Capablanca, 
în 1927, a plătit 10000 de 
dolari — aur (!), aceasta fi
ind suma impusă de campi
on. Candidatura Max 

supraviețuit, din cele 21 care au 
funcționat tn anul înființării 
federației engleze de rugby, 
s-au reunit recent la un di

neu. Exact după o sută de 
ani de la prima lor reuniu
ne l

• Jucătorul nervos 
creează un adversar 
plus pe teren I

• Vnii jucători care 
fost chemați la lot
crezut că-i vorba de loto 
— ți au venit... la noroc I

Vn meci este alcătuit 
faze de fotbal ți res- 
Proporția este stabi- 
de jucători...
Cînd adversarul te

invită la atac, trebuie să-i 
înscrii Cîteva goluri, mă
car... din politețe 1

D. MAZILU

RADU NEAGU, COMUNA 
BARCANEȘTL «Dragul meu 
prieten Ion Voștașu, Ia noi ta 
comună, ca să poți obțlno tul 
număr dbi „Sportal-, trebuie 
să-i cunoști pe responsabilul li
brăriei". Dragul meu prieten 
Radu Neagu, îți promit Că-1 voj 
scrie, puntadu-j o vorbă bună 
pentru d-ta I Nu trebuie să știe, 

orice caz, că ești rapldlst.

Opera Iul ttnaels a avut un 
larg ecou te mișcare» munel- 
tareasrA din tara noastră, e.a 
rontrtbntnd în med efectiv 
la răsptadlrca celor mal îna
intate Ide! ala timpului, ma
nifestat» sl pe tărtmnj educa
ție! fizice naționale. Ga «r- 
nare, educat!» fizică si apor
tul st-eu găsit un teren fert'l 
de afirmare *n  rînrhfrita cercil- 
rll’ir muncitorești din Ro
mânia, fenomen la avoluțta 
rătmig șl-av adus contrtbutl» 
51. o serie do mllltanți al 
mișcării noastre revoiuttmuuv 
cn car» Eu zoi» a întreținut 
legSSiirl sfadnse.

tetnresnj manifestat tocă de 
Ia jaso de către socialiștii 
români pentru stu-JUwea șl 
transpunerea ta viață a Idei
lor c-mrinse ta opereta lui 
Magx șl Engels ne apare 
astăzi cu atît mai totarnelat. 
cu cit Istoria a demonstrai 
•ICpltaa lor Jnstete.

Niooiac POSTOLACKE

■■«•ii ou Alehin

• ...BOB MATHIAS, 
blul campion olimpic la 
oatlon, a reușit pentru a 
ftrela oară performanța ex

ales In
Mathias

i

Insulele 
în tur-

tras portivă de a fi 
Congresul american, 
are 39 de ani.

* ..rugbyțtil din 
Fidjt, recent veniți 
neu în Europa, se... dopează! 
Intr-adetăr, Kawa — băutu
ră națională în Fidji — are 
proprietatea de a înzeci for
țele în momentul efortului. 
După, ce a băut un pahar 
dm aceasta băutură, actorul 
eiiglez NOEL COWARD a 
mărturisit: „Primele senza
ții sînt dezastruoase, apoi, 
însă, efectele sînt divine...**

® ...un tinăr 
JOHN LAKUTO, 
de 23 de ore in 
și a parcurs 51 
un torent furios, 
sosire asupra viitoarelor pro
iecte, el a spus simplu s 
.Pînă una alta, vreau să tac 
o bate și după aceea să nu 
mai văd picătură de apă 1“

o ...opt Cluburi care

4
t

american, 
a stat timp 
caiacul său 
de mile pe 
întrebat la

a

in fotbalistică.de activitate

N. RADU, BUCUREȘTI. Note
le sînt acordate și ta funcție 
de valoarea Jocului, a „produc
ției" fiecărei echioe. Note tn- 
cepînd de la 7 In... sus, nu pot 
fl luate dmît tn cadrul unui 
ioc de ridicat nivel tehnic si 
spectacular, realizat de ambele 
formații sau măcar de una clin 
ele

H. TURFER, PETROȘANI. tn 
primul rfnd. sâ vă felicit pentru 
talul remercabil cum v-ați in- 
suș.t nmha româna, deși ați 
venit tn țara noastrâ doar ou 4 
ani în urmă. Dacă nu r.e-ațl 
fi spus, nici prin gtnd nu nc-ar 
t! trecut câ primu' contact cu
limoa româna l-ati luat In 1966, 
eind ați devenit student Ia
l.E.F.S. Dar. tot de la dv. am 
aflai secretul : „M-am căsătorit Cu 
o colegă de facultate, caro 
ajutat să tnvăț frumoasa 
limbă-, V-ar Interesa să 
transmită, din etnd tn cînd 
Televiziune, șl tnecluri de

. LEI. Cred că acum Cristian 
Țopescu. care este un cltitot 

■ fervent al acestei rubrici, va 
tfne seama de rugămintea dv. 
Șl, poate și a altora, care nu 
s-au glndlt, Insă, să-șl exprime 
această dorință, prin coloanele 
unui ziar.

[ AUTOGRAFE... AUTOGRAFE
Pasiunea ooieețtonS.rU do fotografii șl oeînnături, provenind 

no la eupoToamptonil «portului, ja amploare cresctaciA, tocind 
penițele de etllou și irosind prețiosul țlmp al marilor vedeta 
Dar, unei rugăminți amabil» nu-t poate nimeni rezista.

Alăturat vă prezentăm două inedite pleso do colecție, Intrate 
de curind în posesia unor ooinpatrioți «d noștri. Prima aparține 
cunoscutului gazetar sportiv Paul Ochtalbt, specialist în box. 
Nld nu putea fl altceva decît un autograf de campion din 
lumea ringului ți, tatr-adevăr, este vorba do „greul- american 
GEORGE Foreman — unul din candidași la titlul mondial 
la toate categoriile — caro adresează confratelui nostru urări 
de succes.

Aceeași urare pentru antrenorul de patinaj Victor Neagu, este 
scrisă pe fotografia celebrului patinator canadian DONALD 
JACKSON, fost multiplu camnion mondial șj olimpic, actlvînd 
actualmente la revista pe gneață „Holiday on ice“. Autograful 
a fost obținut la 13.XI. cu prilejul concursului „Patina de aur-, 
la Fraga, unde Jackson se afla printre spectatori.

FARU, 
întreabă — tn 
multor cititori 
sistemul actual 
în campionatul 
șah.

8
fotbalistice

iți 
în

au 
au

din 
tul, 
lită

•

Euwe (actualul președinte al 
F.I.D.E.) la lupta pentru tit
lul suprem și disputa sa 
Alehin, a fost finanțată 
regina Olandei. Meciurile 
Bogoliubov 

avut în spate seifurile unor 
bănci 
mania, 
tllnirii 
(care 
din 
în 1946, a campionului) 
urmau să fie suportate 
de statul sovietic. Este clar 
—• așadar — că înainte, pen
tru a deveni campion mon
dial, trebuia nu numai să 
joci bine șah, dar să și ai 
foarte mulți bani. Și după cît 
știm, șahiști străluciți, ca 
Nimzovici, Rubinstein, Reti 
au fost, în general, oameni 
săraci...

După cel de-al doilea răz
boi, F.I.D.E. a modificat sis
temul de desfășurare a cam
pionatului mondial și, în 
pas cu vremea, l-a democra
tizat, dezlegîndu-1 de aur și 
arginți. Există, acum, un re
gulament precis, care stabi
lește etapele ce trebuie stră
bătute de cel care vrea să 
atace titlul suprem. Ast
fel, campionii tuturor țărilor 
afiliate la F.I.D.E. alcătuiesc 
etapele turneelor zonale 
după cum urmează :

I — Zona Europei Occi
dentale (3 locuri), 11 — Zo
na Europei Centrale (3 
locuri), III — Zona Europei 
Răsăritene (3 locuri), IV — 
Campionatul U.R-S.S. (4 

V — Campionatul 
(3 locuri), VI — 
Canadei (1 loc), 
Zona America Cen-

Zona

puternice din Ger- 
iar cheltuielile în- 
Alehin — Botvinnik 

n-a mai avut loc. 
cauza marții subite.

a
să

locuri), 
S.U.A.
Zona
VII — 
trale (1 loc), VIII
America de Sud (3 loctlri), 
IX — Zonă Asiei apusene 
(1 loc), X Zonă Asiei de ră
sărit (1 loc).

Cel 23 de calificați din 
turneele zonale iau parte la 
turneul interzonal și, din 
rîndul lor, primii 6 clasați

Poate că ține cu Dinamo 1 
răspund șl la Întrebarea 
rttoare la Răducanu : portarul 
Rapidului «-a născut la 10 mal 
1M6, în comuna Vlădenl, jude
țul Constanța. Multă vreme s-a 
crezut — șl el ă crezut I — c& 
Vă fi un bun... centru înaintaș, 
post tn care a Jucat ta prlmiî 
tuj ani 

continuă cursa. Lor li se 
adaugă (de dreipt) Încă doi: 
fostul campion mondial (Pe
trosian, în actualul ciclu al 
C.M.) și finalistul meciului 
pentru desemnarea șalange 

rului (Karcinoi). Acești opt 
susțin o sorie de meciuri, di
recte, eliminatorii, stabilin- 
du-se, astfel, adversarul O- 
FICIAL al deținătorului ti
tlului.

0 FOTOGRAFIE 
MEMORABILĂ, 
IN ALBUMUL
F.R. LUPTE

Federația română de lupte 
și-a sărbătorit, recent, 40 de 
ani de existență. Prilej pen
tru întîlnirea mai multor 
generații, foști și actuali cam
pioni ăi țării noastre, antre
nori și activiști care și-au 
adus contribuția în dezvolta
rea acestui sport, de la ve
teranii Milintin Popovici (Ti
mișoara), Jcan Chirtop (Bucu
rești), îosif Tojer și Iiiliu 
Pantiș (Oradea), Iosif Hor
vath (Lugoj), Paul Gyăntzi 
(Marghita) pînă la Gheorxhe 
Berceanu, Ion Baciu, Simion 
Popescu, Dumitru Pirvuiescn, 
Vaierîu Rularea, Ion Cernea, 
care AU FĂCUT SĂ RĂSU
NE IMNUL ROMÂNIEI SO
CIALISTE ÎN SĂLILE DE 
LA YOKOHAMA (Japonia), 
TAMPERE (Finlanda), RO
MA (Italia), MAR DEL PLA
TA (Argentina), EDMON
TON (Canada) ș.a.

lată^i adunați pe unii din
tre ei în jurul trofeelor cu
cerite în ultimii ani de lup
tătorii noștri fruntași la ma
rile confruntări internaționa
le. Regretăm că obiectivul a-

ȘTEFAN GHEORGHE, COMU
NA CX3RNF.REVA. Șshlstul â- 
mcriaan Robert (Bobby) Fischer 

născut la S martie 1945, la

Chicago, m a devenit mare maes
tru internațional, la vtrsta da 15 
ani I Ev ilrt ptnă acum I

OCTAVIAN MUNTEANU, GA
LAȚI. Asta-1 bună l Orice iubi
tor al fotbalului dorea», desigur, 
aâ nu-s! mat amintea 1 de mo
mentul neplăcut de la Ploiești, 
de incidentul dintre Drldea șl 
Mircea Constanttnescn, în timp 
ce dv. ne Cureți să vl-i poves
tim pe larg, ca Pe un basm 
frumos. Șl, din păcate, n-a fost 
basm, d realitate. Dar fotbalul 
vă oferă »i alta aublecte, asu
pra căi ora aș fi gata 
de vorbă cu dv.

Și acest sistem, evident 
Superior celui vechi (strict 
mercantil), a fost însă cri
ticat. Se incriminează, mai 
cu seamă, faptul că pentru 
a ajunge la meciul cu cam
pionul lumii, șalangcrul tre
buie să susțină tn prwsilxbil 
cam 100 de partide grele de 
ooncurs. eeea ce este într-a- 
devăr epuizant.

Boris Spasski, c»mplon 
mondial, pe care l-am între
bat, la Belgrad, cu prilejul 
Meciului Secolului, ce părere 
are despre actualul sistem 
folosit în desemnarea primu
lui jucător al lumii, mi-a 
răspuns cu o grimasă amară 
pe față:

— Nu-mi amintiți 
calvar!

F.I.D.E., animată 
mai bune intenții,
acum legiferarea unui 
regulament, mai puțin com
plicat și mai echitabil. Din 
comisia desemnată să pre
zinte proiectul fac parte 
mari maeștri iluștri, parti
cipant! nemijlociți la lupt» 
pentru coroana șahistă su
premă, cum ar fi Keres. 
Bronstein, Larsen, Gligorici

ds acest

de cele 
studiază 

nou

Valerîu CH1OSS

Gh. 
Ilie 
F.R. 
nu -

(De la stingă: M. Popovici, A. Corodau — antrenor la Vagonul Arad, Jean Chirtop, 
Berceanu, Gh. Marton — antrenor la C.S.M. Cluj, I. Corneanu — antrenor federal, 
Gheorghe — antrenor la Metalul București, col. Al. Crăciunescu — președinte al
Lupte, Simion Popescu, Gh. Iacobini — secretar general al F.R.L., ți I Cîmpea- 

- președinte al Consiliului județean pentru educație fizică ți sport Bihor).

parâtului de fotografiat al 
colaboratorului nostru Șt. 
Vilidar n-a putut imortaliza 
în această imagine și alte 
celebrități din sportul celor 
puternici, aflate în sala Ar
matei din Oradea la această 
solemnitate.

I. TRONEA, CLUJ. Am citit 
poezia dv. „Măsură simplă-, E 
prea simpli, totuși.

MIRCEA TALIUC, LUGOJ. 
Vaczl a jucat, 6 perioadă, șl 
la U.T.A. tată formula de atac 
folosită atunci, de cătro ară
deni : Jurcă, Don, Vaczl, Mcr- 
cea șl... N. Dumitrescu, actualul 
lor antrenor.

Cluj, va 
student șl 
fotbalului". 

MOUR, în

LIVID MELEANU, 
recomandați : „Stat 
stat un pasionat al 
Scriind. însă, BOBI 
loc de BOBBY MOORE, nu se 
vede nld una nici alta ! El 
joacă la echipa londoneză West 
Ham United. Este suficientă *-  
ceastă adresă. Ilustrații: N. CLAUDIU

m străbătut lumea în lung 
șl în lat, am disecat 
omul cu marile lui se

crete. am desprins de pe ta
bele!» recordurilor perfor
manțe de Ieri și de astăzi.

Ca mol vrem ?
Să privim în viitor. Sd an

ticipăm. Să facem profeții a 
câror împlinire o gîndim și 
o intuim perfect, tncă de pe 
acum.

în ziua tn care toți munții 
au fost cuceriți, am știut câ 
va urma rîndul munților sub
marini, inalți da 5000 metri, 
și alpinismul selenar, al 
munților lunii, cu nume atît 
de familiare (Apenini, Alpi, 
Carpați), dar _ cu înălțimi de 
9 000 de metri.

Dar, pînâ atunci să^ mai 
râmînem o clipă pe pâmînt. 
Recordurile sportive (atle
tism, înot, haltere, schi) au 
fost de atitea ori anticipate, 

" mai

în viitor, creie- 
rele electronice, 
mașinile ciberne
tice vor da indi
cii de valoare 
ai sporturilor și 
sportivilor de per
formanță, progra
mele lor de anirenament, sta
diul de formă sportiva. Ele 
vor calcula și vor arbitra în 
sălile de sport, pe pîrtiile de 
schi, la trambulinele de să
rituri.

în «porturile mecanice, 
«porturi caracteristice șaca
lului nostru, se întrezăresc de 
pe acum no! limits scrizoțJo- 
nale. Să nu uităm câ „buni
cul automobil* ’ a evoluat de 
Io ÎS km, în secolul tre
cut, la cel 1 384 km ai recor
dului actual, deținut ds ame
ricanul Gary Gagelich.

Iar avionul, cea mai năs
trușnică și rapidă invenție o- 
menească, a parcurs în nu. 
mai cîteva decenii (primul 
zbor, frații Whright, la sfîr- 
șitul secolului), cea mai fur
tunoasă evoluție, 
tâzi la un record 
de km pe orâ) 
lui treaptă de 
racheta cosmica.

Lumea se va schimba imens 
în anii care vor urma. Orașe 
sub sticlă, orașe etajate și 
orașe submarine, invenții ne- 
gîndite ieri și aparatură ci
bernetică mult perfecjionatâ

ajungînd as- 
uluîfor (6000 
și la prima 
perfecțiune:

Aniversarea a crescut în 
semnificație și prin faptul că 
ea s-a desfășurat 
unde în urmă cu 
a fost înființată 
noastră de lupte.

în orașul
4 decenii 
federația

c. CHIRiAC

PUMITRIU CIUPARU, BUCU
REȘTI. Dv. «înteți cel care aveți 
colecția ziarului nostru, din 1957 
șl plrtă as Azi, și o țineți la dia- 
pozlțiA celor Interesați. Dar lo
cuiți pe strada Ghiocel (sectorul 
2) nr. 24, șl nu la nr. 9, cum 
a apărut In ziar. Nu știu oul 
trebuie să-l cer scuze. Dv., sau 
mal degrabă celor de la nr. 9, 
care au pătimit cel mal mult 
de pe urma acestei greșeli 1

NICOLAE POPA, CLUJ. - — 
există nici o legătură de 
denie între ------- 
(Steaua) și Sătmărcanu 
șui). 2', Adam a fost 
în edițiile 1964—65 (18
locul al doilea Sfîrlogea 
versitatea Craiova, cu 
1967—68 (15 goluri : locul al doi
lea FI. Volnea — Steaua, cu 13). 

1) NU 
ru- 

Sătmfireanu I 
n (Cri- 
golgeter 
goluri ; 
— Uni
ta) și

azi, medicină nucleară, învă
ță mini programat.

în toatd cceeită nouă civi
lizație, au oameni șl concep
ții noi, cu profesiuni ptnâde 
curind necunoscute, șl lumea 
aportului, lumea recordurilor 
va fî alta. Vd invităm s-o 
descifrați singuri, tn tovără
șia cărților și a propriei dv 
imaginații.

Cînd co3monauțll au făcut 
primii pași, parca de dan», 
pe lună, tis-arn spus i poate 
câ de azi începe și o nouâ 
era a recordurilor, cele se
lenare.

Se știe 
este de 
Aceasta 
va cd fantasticul record pă- 
mintean al Iui Beamon, ar 
putea fi îmbunătățit pe lunâ 
cu mulfi metri, pînă spre 30 
»au chiar mai mult ?

Da ce împin
gerea greutății 
nu ar marca și 
ea, aproape 60 
m pe satelitul 
Terrei ? Și iată- 
ne astfel, cîndva 
utopic, realist 

o noud tabelă de 
pentru care un

astdzi, la 
recorduri, 
creier electronic va trebui sâ 
întocmească tabela „lunară*  
de punctaj.

Recent, o notijă de ziar n« 
invită Io ce! mai neașteptat 
tur din lume, din univers. Ei 
va cuprinde simbolic mii do 
tururi cicliste, de raliuri au- 
fom«hi!istice șl circuite sau 
traversări aeriene. Va fi o în
cununare a îndrăznelii șl 
minții inganiocss a omului.

Despre ce este vorba î Des
pre marele tur a! pfaneteîor, 
proiectai chiar pentru acest 
deceniu. Vor fi mai tntîi trei 
zboruri interplanetare, fără e- 
chipaj uman. Accelerația na
vei cosmice combinată cu 
gravitaiea planetei în apro
pierea căreia nava a ajuns 
— va da posibilitate ca în 
7—9 ani și jumătate su fie 
parcurs un drum spre plane
tele Jupiter, Saturn, Uranus, 
Neptun, Pluton.

Așa-i că vi se para extra
ordinar, neverosimil ? Ba hu, 
minunat, admirabil, căci 
ne-am învățat și știm de a- 
cum că secolul nostru este 
secolul recordurilor, secolul 
minunilor tehnice.

MICROFOTBAL

NASTURII
„jucătorii"

De curind, am avut oca
zia să fim spectatorii unui 
nou joc care se practică, 
oficial, în cadrul unui 
campionat organizat, în
tre membrii asociației sporti
ve Locomotiva din București : 
MICROFOTBALUL. El este 
asemănător în mare măsură 
jocului atit de familiar co
pilăriei noastre și pe care-1 
numeam „fotbal cu nasturi**.  
Diferența constă in faptul că, 
DACA ATUNCI JERTFEAM 
ATÎT DE DES 
PALTOANELOR, 
întrebuințați sînt FABRICAȚI 
SPECIAL PENTRU ACEST 
SCOP, DIN MASĂ PLASTI
CĂ.

Organizatorul și susținăto
rul acestui nou și totuși vechi 
sport, Emil Codreanu, a al
cătuit un regulament asemă
nător celui de la fotbal, o 
metodică a învățării, și a 
stabilit avantajele practicării 
Iui ; dezvoltarea gindirii. spi
ritul competitiv și un grad 
mai marc de ușurință în în
sușirea schemelor tactice de 
către fotbaliștii carc-1 prac-

R. T.
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catiz® mal sus amintită, să 
oprească majorarea scorului, 
refuzînd rapidițtllor un pe
nalty. Compensația Ia care a 
recurs n-a făcut decît să-l 
pună publicul în cap, să cre
eze tensiune pe teren, să des
chidă și mai larg porțile 
faulturilor, a deciziilor nemo
tivate. intervențiilor în con
tratimp ale unui arbitru care 
a scăpat 
Ceea ce a 
competenței

meciul din tnînă. 
pus pecetea in- 
deasupra acestui

î-------
RAPID F.C. ARGEȘ 1—1 

(1-0)
I RepubUdi,
apertatori >

tlmp 
teren 
clroa

Stadionul 
neașteptat de frumos, 
moale. spectatori > 
12 000. Au Înscris : DUMITRU 
(min. S5) Șl FRAȚILA (min. 
Ofll. Șuturi Ia poartă 17—11 
(10—'î p» spatjul porții). Ra
port d« ooraere t C—S,

KAîTD > Rămureanu t — 
Pop (mln. ÎS : Ștefan ! — 
pentru faulturi repetate). Ce
tirea 8. Costea 0, Greavu 9, 
Dinu 7, Dumitru 8 (min. 83, 
Angeiescv), Năsturescu 7, 
Marin Stellan 6, Straț 8, Co- 
dreanu 7.

F. C. ARGEȘ : Niculescu 8
— Figulea 8, Olteanu 7, Vlad 
7, Ivan 4 — pentru faulturi 
repetate. Prepurgel 5, Do
brin 8, Radu 6, Iancu 7 (din 
min. 71, Frățilă 7), Roșu 5 
(din min. 63 Ștefan 5), Jer- 
can S.

A arbitrat : ZAHARTA DRA- 
GHICI (nici o stea !). ajutat 
la linie de Stavru Nlcolau și 
Gheorgho Manele (toți din 
Constanța).

Trofeul petsehowschl (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezerve : Rapid
— F. C. Argeș 1—o (1—0).

arbitraj a fost, în special, 
faza din min. 55, în care, în 
luptă cu doi apărători. în 
MIJLOCUL CAREULUI. Straț 
s-a dezechilibrat. Faza nu pu
tea avea decît două soluții 
de arbitraj : 1. continuarea 
jocului. în cazul cînd arbi
trul considera, ca și noi. că 
nu se produsese nici o in
fracțiune ; 2. lovitură de la 
11 metri, în ipoteza că ar-

PREGĂTIRI PENTRU NOUL SEZON ÎN ÂRGEȘ

DE 
Ra- 
Ar- 
uri 

sub

bitrul ar fi apreciat că Straț 
fusese faultat. Arbitrul Za- 
haria Drăghiei a descoperit, 
însă, și o a treia soluție: lo
vitură liberă de ta... 10 me
tri (? ! î I).

Ne-ain ocupat poate prea 
mult de arbitraj. Meciul în 
sine ne-a oferit, însă, mai pu
ține motive de comentarii. A 
fost o partidă încîlcită. plină 
de durități, cu foarte rare 
faze de fotbal clar, corect. 
S-au comis în acest meci, 
nu mai puțin de 33 
FAULTURI (16 de către 
Did si 17 de către F. C. 
ges. ceea ce ne oferă 
rezultat de... egalitate și
acest aspect nedorit). $1 doar 
o singură dată a intrat în 
acțiune cartonașul galben, la 
Oltean u, în timp ce Stefan 
îsi secera de fiecare dată ad
versarul direct.

Rapidul a avut victoria 
mbift. după ce Dumitrii 
deschis scorul, la capătul 
nei acțiuni personale, de 
remarcabilă tehnicitate. Bucu- 
restenii au avut Inițiativa cea 
mai mare parte din timp, 
aflîndu-se de cîteva ori în 
fata unor situații de gol. Cea 
mai clară dintre ele avea să 
fie cea din min. 73. cînd 
Niculescu, portarul argeșeni
lor, a respins, in extremis, 
cu piciorul, o minge (șutată 
de la cîțiva metri de Năs- 
turescu) pe care, altfel, ar fi 
scos-o din plasă.

Dominată net, după pauză, 
F. C. Argeș găsește însă for
ța de a reacționa, spre sfir- 
situl reprizei, cînd Dobrin, 
care avusese un „punct mort", 
renaște din proprla-1 cenușă. 
El este omul care domină a- 
cum mijlocul terenului, dis
tribuind mingi utile parte
nerilor de joc și fortînd el 
însuși barajul advers. Si ia- 
tă-1, cu 10 minute înaintea 
fluierului final, inițiind faza 
din care Frățilă avea să rea
lizeze nesperatul gol egali
zator. șutind cu boltă, din 
unghi dificil, în poarta pă
răsită de Rămureanu...

în finala republicana la trintâ
DISPUTE ECHILIBRATE

AZI, iNTlLNIREA DINAMO BUCUREȘTI 

SELECȚIONATA DINAMO U.R.S.S:

Așadar, Iubitorii gimnasticii 
1 Și dau intilnir» azi după-amia- 
ză, la ora 17, în sala Floreasca. 
Echipele Dinamo București și 
selecționata Dinamo U.R.S.S. 
s-au pregătit și sînt gata să le 
ofere un spectacol de măiestrie 
și virtuozitate sportivă. Pentru 
gimnastica bucureșteană con
cursul de astăzi este ultimul 
din acest sezon atît de încăr
cat, incluzînd și campionatele 
mondiale din Iugoslavia, deoa
rece competiția ce va încheia 
activitatea competițlonală ofi
cială — Cupa Federației •— este 
programată la finele săptăminli 
viitoare în Orașul Gh. Gheor
ghiu-Dej.

Delegația sovietică cuprinde 
numeroși sportivi de mare va
loare. unii dintre ei componenți 
ai Ioturilor reprezentative ale

U.R.S.9. Vedeta echipei femini
ne este, cu siguranță, Rusiko 
Șiharulidze. rezerva nr. 1 a re
prezentativei sovietice la recen
tele mondiale, medaliată cu 
aur .la sol la Cupa speranțelor 
olimpice din 1969. De aseme
nea. șl alți gimnaști și gimnas
te din selecționata Dinamo 
U.R.S.S. reprezintă autentice 
valori internaționale. între a- 
cestea numărindu-se Voroșillna, 
Șcegolkova (la feminin). Ilinîh, 
Bogus, Nozadze și Ivanîi (la 
masculin). Echipa Dinamo 
București, de mai multe ori 
campioană a țării, cuprinde 
pe câțiva dintre cei mai buni 
gimnaști români.

Atractivitatea concursului este 
sporită de faptul că el prevede 
numai exerciții liber alese

UN CENTRU Al SPORTURILOR DE IARNA IA CIMPULUNG MUSCEL
Șase centre de schi, cinci patinoare 
naturale și o bogată activitate de masă

Deși zăpada nu și-a făcut 
apariția decît pe crestele mun
ților, iama se... simte, este a- 
proape. mercurul termometrelor 
înregistrînd în multe localități 
temperaturi sub zero grade. 
Peste tot. deschiderea sezonului 
sportiv de iarnă este așteptată 
cu viu interes, iar pregătirile în 
vederea evenimentului se acce
lerează. Pe această temă am 
avut o discuție cu toV. Gheor- 
ghe CREȚU, președintele CJEFS 
Argeș.

— Da. ne pregătim să intîm- 
plnăm iama cu numeroase și 
variate acțiuni sportive ce se 
vor bucura, cred, de mult in
teres din partea tinerilor arge
șeni.

— Relieful județului dv. 
facilitează organizarea, cu 
precădere, a concursurilor 
de schi, ca și a celor de pati
naj. Presupunem că atenția 
principală o veți acorda a- 
cestor sporturi...

— Firește. In perioada iernii 
VOM DESCHIDE, cu sprijinul 
altor organizații, ȘASE CEN
TRE DE SCHI, la Rucăr. Dîm- 
bovicioara. Albești. Curtea de 
Argeș. Dragoslavele Și Valea 
Mare. în colaborare» cu Comite
tul județean U.T.C. și Consiliul 
sindical județean, vom organiza 
a 5-a ediție a „Cupei schiorului 
musceleaai", competiție DES
CHISA ÎNCEPĂTORILOR, și la 
care ne-am propus să invităm 
și schiori fruntași din județul 
Brașov, pentru demonstrații. 
Pentru membrii asociațiilor 
sportive din întreprinderi și in
stituții avem prevăzută cea de 
a doua ediție a „Olimpiadei de 
iarnă” la schi, săniuțe, șah. te
nis de masă, haltere și popice. 
Vom amenaja, de asemenea, 
7 PATINOARE NATURALE 
(trei Ia Pitești, două la Curtea 
de Argeș și două la Cîmpuîung 
Muscel).

— Iarna este și un sezon 
al sporturilor de sală. Ce com
petiții intenționați să orga
nizați ?

— Sălile vor fi folosite pentru 
organizarea de competiții închi
nate aniversării a 50 de ani de

la înființarea partidului, Ia care 
vor participa îndeosebi echipe 
școlărești. precum și a Unor în
treceri dotate cu „Cupa 30 De
cembrie”, „Cupa Unirii", „Cupa 
16 Februarie".

— Ce veți oferi amatorilor 
de turism ?

— Dispunind de un relief 
foarte variat, județul nostru 
constituie un. punct de atracție 
pentru numeroși iubitori ai tu
rismului. U.T.C. și CONSILIUL 
SINDICAL JUDEȚEAN AU 
STABILIT CONCRET NUME
ROASE ACȚIUNI TURISTICE, 
preponderența avtnd-o excursi
ile cu schiuri în zonele apro
piate. La Cîmpuîung Muscel se 
va deschide în curînd UN 
CENTRU AL SPORTURILOR 
DE IARNA lingă „Parcul Ște- 
fănescu", pentru schi de agre
ment și săniuțe.

CONSTANTA, 5 (prin te
lefon, de Ia corespondentul 
nostru). Întrecerile din finala 
pe țară la trfntă au conti
nuat cu disputarea tururilor 
doi si trei.

întîlnirile au fost foarte echi
librate, dar nu a lipsit de 
multe ori neprevăzutul, ori
care dintre combatanți pu
țind fi învingător. S-au ob
servat la majoritatea aces
tor sportivi din mediul rural 
dîrzenie și voința de a în
vinge. De menționat că prin
tre concurenți s-au strecurat 
unii care foloseau procedee 
tehnice învățate Ia lupte gre- 
co-romane sau libere, dar o- 
ficialii au fost foarte exigenți, 
mergînd pînă Ia descalifica
rea lor.

Iată cîteva dintre rezultate: 
cat. 55 kg : V. Imbuzan (Bi
hor) b.tuș I. Iacoboș (Co- 
vasna), C. Roman (Iași) b.p. 
V. Șipoș (Buzău), C. Naidin 
(Constanța) b.t. V. Ioghiu 
(Vrancea); cat. 61 kg: G.
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Bănuți (Vîlcea) b.t. V. Bi- 
clian (Cluj), P. Radu (Praho
va) b.t. I. Bușoiu (Gorj), D. 
Chircotă (Gorj) b. dese. Gh. 
Radu (Galați); cat. 68 kg: 
St. Rușa (Constanța) b.p. I. 
Butoi (Mehedinți), Gh. Cîrs- 
tea (Dîmbovița) b.t. N. losza 
(Mureș), I. P.ăbău (Vîlcea) 
b.p. Gh. Covaci (Bacău); cat 
76 kg : C. Mitrenca (Constan
ța) b.t. V. Gornea (Mureș), 
C. Mihai (Ialomița) b.t. I. 
Raț (Olt), I. Strelenciuc (Ma
ramureș) b.t. A. Maczkos (Co- 
vasna); cai. 84 kg: I. Bucur 
(Ilfov) b.t. L. Balasz (Harghi
ta), C. Georgescu (Vîlcea) b.t. 
M. Oprea (Teleorman), V. 
Steiger (Timiș) b.p. Gh. Opriș 
(Maramureș); cat. <-84 kg: 
Gh. Bucșă (Brașov) egal T. 
Welter (Sibiu), I. Preda (Ti
miș) b.t. Gh. Alexandru 
(București), M. Mișa (Con
stanța) b.t. C. Izsa (Bihor). 
Duminică se dispută semifi
nalele și finalele.

Cornel POPA

R. F

Astă seară, la Timișoara

A GERMANIEI

ETAPA DE AZI SUB SEMNUL NEVOII DE PUNCTE

Sfîrșitul turului este aproa
pe. Ca întotdeauna, diviziona
rele A încearcă să acumuleze,

lat-o pe Șiharulidze pregătlndu-șl evoluția de astăzi, 
timpul antrenamentului de la Complexul 23 August

ETAPA DE AZI SUB SEMNUL NEVOII DE PUNCTE

FINALELE PE
CLUJ, 5 (prin telefon). — 

Conștientă că metoda cea mal 
eficientă de răspîndire a ju- 
doului în mase rătnîne com
petiția șl că recunoașterea 
activității unor secții și sti
mularea lor pe mal departe 
o constituie programarea pe 
„terenul1* acestora a unor 
întreceri cu miză, federația 
continuă să „distribuie*  finale

ECHIPE SUB SEMNUL

— Nu peste mult tlmp e- 
levll vot intra in vacanță. 
Cum le veți organiza timpul 
liber 7

— In vacanțe, pînă acum ele
vii aveau la dispoziție un dub 
central, pe oraș. De data aceas
ta. VOM ORGANIZA CLUBURI 
ÎN FIECARE ȘCOALA. Flecare 
liceu ișl va amenaja, intr-o cla
să, o sală în care se vor putea 
disputa meciuri de tenie de 
masă și șah. Pe lîngă aceasta, 
ia Pitești, nu vom renunța, 
chiar șl în sezonul rece, Ja con
cursurile de tenis de masă în 
aer liber, pe mesele de beton, 
construite între blocuri șl în 
parcuri. Dispunem, in prezent, 
de 20 de mese fixe (LA CARE 
ANUL VIITOR SE VOR A- 
DAUGA ÎNCĂ 100).

Concursurile din vacanță sînt 
așteptate cu nerăbdare, cea mal 
elocventă probă in acest sena 
fiind faptul că magazinele de 
specialitate au epuizat fonte 
stocurile de palete și mingi 1

R. CĂLARAȘANU ‘

MECIUL INTERNATIONAL FEMININ»

ROMÂNIA

TIMLjOARA, 5 (prin tele
fon. de la corespondentul 
nostru principal Petre AR
CAN). Iubitorii handbalului 
din, orașul de pe malurile 
Begăi așteaptă cu justificat 
interes noua evoluție a echi
pei de handbal a României. 
Jucătoarele noastre vor în- 
tîlni astăzi după amiază, in- 
cepînd de la ora 19, in sala 
Olimpia, redutabila reprezen
tativă a R.F. a Germaniei.

Discutînd cu antrenorul 
Gabriel Zugrăvescu, acesta 
ne-a spus că Doina Băicpia- 
nu s-a refăcut după acciden
tul suferit in timpul „Trofe
ului Carpați", astfel Că în-

apA
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treaga formație este 
joc.

Handbalistele noastre au 
făcut antrenamente zilnice și 
doresc să folosească noua e- 
voluție pentru a omogeniza 
echipa, pentru a-i crea su
portul moral necesar marilor 
performanțe.

Formația R.F. a Germaniei 
a sosit in localitate stmb&tă 
după amiază. Cei doi arbi
tri, Miodrag Stanoevici și 

Petar Pupici (Iugoslavia) au 
ajuns în Timișoara încă da 
vineri seara.

Se scontează pe o masivă 
afluență a spectatorilor, care 
să susțină teamul nostru.

SURPRIZELOR

Responsabilii cluburilor, an
trenorii și — implicit — jucă
torii nu mal cunosc altă zeitate 
decît Victoria. Cu toții au mai 
multă spaimă de infringere, de- 
cit de boli seu de accidente de 
automobil. Fel de fel de tac
tici savante, lanțuri de scheme 
uscate, atacuri lente, tempori
zare ca la fotbal, nici un risc 
nici o aventură, toate acestea
— susține Al. Popescu — au 
vestejit jocul echipelor de bas
chet românești făcînd din el 
o îngrămădire de canoane. Ele
mentele fascinante ale basche
tului — aruncatul la coș, trece
rile subtile de balon, fentele
— au devenit rare, sînt aproa
pe epurate din uz. „Coșul" nu 
mai este încerca} rapid, după 
prima sau a doua pasă,, așa 
ceva e considerat o erezie și 
tot mai puțini o comit. Timo
rați îndelung și obsedați di 
refrenul rezultatului, jucătorii 
■pasează îndelung, în speranța 
că altcineva Va risca să tragă 
și va fi bombardat cu reproșuri 
în cazul unei inexactități,

S-a renunțat la fantezie în 
favoarea șablonului, s-a renun
țat la riscul lucid așteptindu-se 
greșeala adversarului, au dis
părut oamenii cu inițaitivă. a 
proliferat vn tip de jucător 
amorf, fără sclipiri, care așteap
tă impulsuri de pe margine. 
Folbert. Nedcf sau alții greșeau 
și ei, îgi amintește antrenorul

■f <.:iofvîv

Popescu, dar compensau erorile 
cu realizări excepționale în pla
nul spectacolului și al rezulta
tului, tocmai din îngemănarea 
riscului rațional cu fantezia. 
Exista altădată bucuria de a 
iuca, plăcerea improvizației, în
clinația spre combinații scăpă
rătoare de inteligență și de ne
prevăzut. Din toate acestea n-a 
mal rămas mare lucru. Astăzi 
nu se mai fac decît faze cu
minți, de o geometrie simplistă, 
în ideea utilității. Eficiență la 
fiecare aruncare, eficiență la 
fiecare fază. Acest suveran cri
teriu economic a invadat bas
chetul (azi ne referim doar la 
el), prăpădindu-i frumusețea, 
capacitatea lui emoțională. Ten
dința incriminată conduce la 
efecte la fel de grotești, de 
absurde, cum ar fi cele rezul
tate din apropierea aceluiași 
termen material de spiritualita
tea unei picturi sau a unei po
ezii.

Efectele el perturbi și rela
țiile dintre fuctăori. Alexandru 
Popescu ne povestea că mai de
mult adversarii dintr-un meci 
de baschet — învingători sau 
învinși — te felicitau la urmă 
și plecau de la arenă mai îm
prieteniți. Astăzi între sportivii 
cluburilor rivale există o In
imiciție netă, iar cînd cei se-

lecțîanați vin la lot, palma gri
jă a antrenorului desemnat este 
să-i împace, să-i apropie, să 
alunge zgura fricțiunilor.

Analiza fenomenului comen
tat ar putea fi extinsă. Dar în 
zona baschetului, mărturia unui 
om, recunoscut pentru înalta 
lui profesionalitate și pasiune, a 
așezat un trist accent mai ales 
asupra aspectelor comentate.

Și ca să împingem analiza 
dincolo de marginile unui ori
zont comod, trebuie să conti
nuăm cu ideea că subordonarea 
tuturor virtuților unul sport 
Victoriei și Rezultatului imediat 
n-a țîșnit în mintea antrenori
lor și jucătorilor așa din senin, 
sau din întîmplare. Înaintea a- 
cestei stări de fapt a 
o stare de spirit; ea a 
dat și generat realitatea 
făcut baschetul să-și 
popularitatea. Osanalele 
nate Rezultatului, importul ideii 
așa-zisului joc realist., amenda
rea punctului de vedere Că un 
joc sportiv trebuie sd mat și 
bucure, să mal și destindă Pe 
cei ce-l practică și pe Cei ce-l 
privesc, că baschetul, handba
lul, fotbalul etc. nu sînt decît 
■niște activități Cffre incumbă 
întotdeauna o gravă responsa
bilitate. toate acestea au creat 
O psihoză. O psihoză erispantă.

apărut 
prece- 
care a 
piardă 
închl-

de campionate naționale în 
diferite centre ale țării (vezi 
Timișoara, Arad), oprindu-se 
pentru această ediție a con
fruntărilor finale pe echipe 
(seniori) asupra Clujului.

Alegerea a onorat și obli
gat, totodată, pe gazde, ele 
străduindu-se să ofere între
cerilor cel rpai bun cadru 
(cocheta sală a sporturilor) 
și să mobilizeze un public 
numeros ți activ.

Competiția — care a reu
nit cele 16 echipe calificate 
la etapele de zonă — a mar
cat, în prima zi. o suită de 
surprize, cele mai 
loase fiind victoria prin su
perioritate tehnică a 
Ion Coman (Trotușul Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej) asupra 
campionului național la ca
tegoria 70 kg Gheorghe Va- 
sile (Rapid București), cate
gorica înfrîngere (prin ippon) 
a cunoscutului judoka Ion 
Herman (I.E.FJS.) de către ti
mișoreanul A. Gostian (Poli
tehnica), ca și comportarea 
neașteptat de bună a echipei 
Teroni Iași învingătoare — 
în primul tur — cu 2—1 asu
pra formației Metalul Roman 
și realizarea unui valoros 
2—2 (dar cu superioritate la 
punctaj datorită victoriilor 
prin Ippon) în fața Vagonu
lui Arad. De asemenea, o sur
priză de proporții a furni
zat și echipa de juniori Vo
ința Sibiu, care a reușit să 
dispună de Universitatea Cluj 
cu 3—1.

Apreciind, de altfel, com
portarea echipelor din pro
vincie prezente la finalele de 
la Cluj trebuie subliniat fap
tul că formațiile prezintă 
efective mult consolidate și

spectaeu-

tînărului

omogenizate, mai apropiate 
valoric, — în comparație cu 
prima ediție a naționalelor
— de omonimele lor din 
București, ceea ce oferă în
trecerilor un caracter mai echi
librat. lăsînd loc surprizelor.

Iată cîteva din rezultatele 
primei zile: Vagonul Arad — 
Sănătatea Miercurea Ciuc 
3—1, Politehnica Timișoara 
—■ Știința Mediaș 3—2, I.E.FS.
— A.S. 4—0, Rapid Bucu
rești — Trotușul Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej i—1, Voința 
Sibiu — Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești 3—2, Universitatea Cluj
— Spartac Vrancea 4—1, Uni
versitatea Craiova — Sănă
tatea Tg. Mureș 4—0, Rapid

Craiova 
Timișoara

— Universitatea 
3-t2, Politehnica
— I.E.FS. 2—2.

Duminică, de ta 
avea loc partidele

Nușa

ora 9, vor 
finale 
DEMIAN

în ultimele etape, cit mal mul
te puncte pentru a obține pla
samente bune la jumătatea 
campionatului. Cele din pluto
nul fruntaș se păzesc de even
tuale surprize, cele din mijloc 
speră să scape de emoții 
pentru retur, în timp ce 
codașele desfășoară între ele 
o aprigă și disperată luptă 
pentru detașarea de lanternă. 
Prin urmare, tensiunea este 
mai mare la subsol, intrucît 
campioanele „en titre” și-au 
asigurat pozițiile de lidere ale 
turului atît la fete cit șl la 
băieți. Sub semnul acestei ne
voi de puncte se desfășoară și 
etapa de astăzi. La masculin 
sînt programate doar cinci me
ciuri. întrucît Steaua — ple
cată la Amsterdam pentru de
butul în actuala ediție a C.C.E. 
— a susținut deja jocul cu 
Viitorul Bacău. Cea mal intere
santă partidă opune echipele 
LE.F.S. și Rapid în sala Pro
gresul^ în,, timp ce întîlnirile 
Petrolul — Tractorul Brașov și 
Explorări B. Măre — Unirea 
Tricolor Brăila se înscriu în 
apriga luptă de subsol. Un 
meci important (mai ales pen
tru gazde) susțin, la Cluj. „U” 
și Politehnica Galați, în vreme 
ce Dinamo nu are emoții cu 
Politehnica Timișoara.

La fete, majoritatea partide
lor sînt disproporționate : Uni
versitatea Craîova — Penicilina 
Iași. Dinamo •— Universitatea 
Quj, Rapid — C.S.M. Sibiu,

I.E.F.8. — Farul Constanța, 
ceva mal echilibrate fiind me
ciurile Universitatea Timișoara 
— C.P. București și Ceahlăul 
P. Neamț — Medicina Bucu
rești, în care punctele au o 
Importanță deosebită pentru a- 
ceste formații.

CLASAMENTE,
DIVIZIA B

MASCULIN
SERIA i

1 univ. Hm. 8 8 0 24: 5 16
2. Progresul Buc.
3. silvani» șim-

8 7 1 22:10 15

leul S. 8 6 8 18:12 I*
4. voința Arad 8 5 3 21:11 13
5. Alumina Oradea 8 5 3 18:12 13
6. A.S.A. Sibiu 8 5 3 18:16 13
7. Pollt. Brașov 8 3 5 16:18 11
8. Ind. s. C. T. 8 3 5 12:16 11
9. Voința Buc 8 2 6 11:21 10

10. Corvinul Hd. 8 2 8 11:22 10
11-12. C.F.K. Cluj 8 17 B^3 »
11-12. C.F.R. Tlm. 8 1 7 8:23 8

SERIA A II A
1. Univ. CV. 8 8 0 24: 8 16
2. Electra Buc.
3. Relonul

8 6 2 21: 8 14

săvineșt! 8 6 2 21:10 14
4 pollt. iași 8 6 2 20:13 1 4
5. Aurora Buc. 8 4 4 16:15 12
6. Constr. 6v. 8 4 4 18:17 12
7. Medicina buc. 8 3 5 16:19 11
8. Farul 8 3 5 13:17 11
n. Electroputere Cv. 8 3 5 13:13 11

10. Vagonul Ploiești 8 2 6 11:19 10
li. Slderurgistul Gl. 8 2 6 7:22 10
12. Univ. Buc. 8 17 7:21 9

EXAMENE DE AVANSARE A ANTRENORILOR
Sectorul de pregătire șl per

fecționare a cadrelor, d’n Consi
liul Național pentru Educație Fi
zică sl Sport, aduce la cunoștin
ță celor interesați datele cînd vor 
avea loc examenele pentru avan
sarea antrenorilor :

1. Examenele vor avea loc In 
anul 19*1,  In perioada 1—13 mar
tie, după cum urmează t

— 1—6 martie pentru antrenorii 
de atletism, box. călărie, clxilism, ■ 
fotbal, gimnastică, handbal, lup
te, natație. calac-canoe, canotaj, 
rugby, scrimă, tenis de cîmp, tir 
ți patinaj.

— g—13 martie pentru antre
norii de alpinism-turism, aviație 
sportivă, baschet, haltere, hochei, 
moto, oină, popice, șah, schi, 
bob, volei, tenis de masă, judo 
ți modelism. Ele se vor desfă
șura la Institutul pentru Educa
ție Fizică și Sport din București,

6»r. Maior Ene tir 12. Dosarele 
cu actele necesare pentru înscrie
rea Ia examene vor fi * ’
federațiilor pînă la 15 
1971

2. Examenele pentru 
rea ea antrenor a absolvenților 
institutelor de invățămînt supe
rior, indiferent de specialitate, vor 
avea loc In perioada 12—14 apri
lie, In centrele ce vor fi anun
țate ulterior. Dosarele cu acte, 
pentru Înscrierea ia examene, 
vor ft înaintate Sectorului pre
gătirea ți perfecționarea cadrelor 
din cadrul C.N.E.F.S. ---- ' *
martie 1971.

Instrucțiuni detaliate 
vice la organizarea șl 
re» examenelor de avansare 
calificare a antrenorilor au fost 
trimise C.J.E.F.S.-urilor, unde 
cei interesați ie pot consulta.

înaintate 
Ianuarie

califica-

pini Ia 1

cu pri- 
clesfăștira-

3 decembrie 1970
TRAGERE 
EXCEPȚIONALA

EXCURSII IA PARIS
CU AVIONUL

EXCURSII ÎN CEHOSto-’VIA
PREMII ir !’”!l

La tragerea excepțională LOTO din 8 decembrie 
1970, puteți participa po bilete de 2 lei, 5 lei și 15 lei 
varianta.

Biletele de 15 lei vd dau dreptul de participare la 
toate extragerile. Nu uitați I Jucînd mai multe bilete, 
aveți mai multe șanse de cîștig.

Luni 7 decembrie a.c. ULTIMA ZI pentru procura
rea biletelor.

ELEGANT Șl CĂLDUROS PENTRU SEZONUL RECE

BASCHET: Sala Ho
rească, de la ora 91 
I.E.F.S. — Mureșul Tg. 
Mureș (f), Politehnica — 
Criștil Oradea (f), Rapid— 
Politehnica Cluj >(m); sala 
Constructorul, ora 9,301 
Construcțoțuț —. Voința 
Brașov (f), meciuri în ca
drul diviziei A.

FOTBAL : Stadionul Re
publicii, ora 12,15 t Steaua- 
Petroiui (tineret-rezerve); 
ora 14 i Steaua — Petrolul 
(divizia A); Terenul Laro- 
met, ora 111 Laromet 
Buc, — Victoria Florești 
(div. C); Terenul Flacăra 
roșie, ora 11 i Flacăra ro
șie Buc. — Electrica Con
stanța (divizia C); Terenul 
Gloria, ora 11 i Mașini u- 
nelte Buc. — Lotrul Bre- 
zoiu (divizia G); Terenul 
Sportul muncitoresc, era 
111 Sportul muncitoresc 
Buc. — Unirea Drăgășani 
(divizia C).

GIMNASTICA 1 Sala 
Floreasca, de la era 171 
concurs internațional cu 
participarea echipelor fe
minine și masculine ale

FEMININ
ISERIA

1. Voința M. Cluc 8 6 2 19: 8 14
2 Spartac Buc. 8 6 2 20: 9 14
3. Sănătatea Arad 7 0 1 20: 5 13
4» I.T.B. Informația 8 5 3 18:12 13
5. Voința Brașov 8 5 3 18:13 13
e. Corvinul Deva 7 5 2 17:13 n
7. Drapelul r. 

Sibiu 6 4 4 19:15 12
e. Med. Tg. Mureș 8 3 5 12:18 11
9. Viitorul Bistrița 8 3 5 11:19 11

10. Voința Zalău 8 1 7 6:21 9
ii. Medicina Cluj 8 1 7 6:23 9
12. Voința Oradea 6 1 5 5:t5 7

i
SERIA A U-A

1, Universitatea Buc. 8 7 1 21: 6 15
2 Viitorul Buc. 8 7 1 23: 7 15
3. Flacăra r. Buc. 8 6 2 20 111 14
4. Progresul Buc. 8 6 2 22:12 14
5. Constr. Buc. 7 5 2 16:10 12
6. Voința C-ța. 8 4 4 15:14 12
7. Pollt. GI. 8 4 4 14^14 12”
8. Univ. Iași 8 3 5 10:19 H
9. Sănătatea Tgv. 8 2 6 12:21 10

10. A S.E. Buc. 8 1 7 15:21 9
11. Sănătatea Pl. 8 2 6 8:20 9
12. Electromotor 

Pitești 7 0 7 0:21 7

cluburilor Dinamo Bucu
rești și Dinamo Moscova.

HOCHEI: Patinoarul a- 
coperit „23 August", ora 
15 i Dinamo București — 
Agronomia Cluj, meci în 
cadrul diviziei A.

POPICE: Arena Voin
ța, de la ora 8,30: „Cupa 
București", competiție in
ternațională (proba de pe
rechi combinată).

RUGBY: Teren Con
structorul. de la era 101 
Grivița Roșie — Farul, Di
namo — Rapid.

VOLEI: Sala Giulești. 
de Ia era 81 Universita-, 
tea — Aurora (m B). 
I.E.F.S. — Farul, Rapid — 
C.S.M. Sibiu (f A), Elec
tra — Vagonul Ploiești 
(m B); sala Dinamo, de la 
ora 91 Dinamo — Poli
tehnica Timișoara (m A), 
Dinamo — Universitatea 
Cluj (f A). A.S.E. — Uni
versitatea (f B); sala Pro
gresul, de la ora 8,301 
Voința — Ind. sîrmei C. 
Turzii, Progresul — C.F.R. 
Timișoara (m B), LE.F.S.— 
Rapid (m A); sala Con
structorul, de la ora 11 i 
Flacăra roșie — Politeh
nica Galați, Constructo
rul — Voința Constanța 
(« B).

AUTO-MOTO: Bulevâr- ‘ 
dul Bana Manta, ora 
10,301 circuit de viteză 
pentru motocîclism și au
tomobilism.
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LUI RIVA

încă foarte strălu- 
arena internațională,

marele 
italian 

desigur 
interes 
apăru-

cu 1.400.000 
puțin decît în 1069. A- 
total este cel mai scă- 

din cîte s-au înregistrat 
1965 pînă azi. Media de

pe ultimii doi ani este aceas
ta :

Rwa 
pășește din nou 
pe teren?... Nu. 
Este o fotografie 
de arhivă, dar 
pe care am dori-o 
cu toți să fie re
editată cit de 
curînd. tn aș
teptarea vindecă
rii definitive a tra
umatismului său 
la picior, 
fotbalist 
a-, citit 
cil mult 
relatările 
te în presă asu
pra unui proces 
din Nuoro, care-l 
privește doar in
direct. Citiți și 
dv. rezumatul 
nostru alăturat.

DOUĂ ECHIPE

DE LA 
MEMBRI

de spectatori 
in Anglia
Deși 

ei tor în 
totuși fotbalul englez parcur
ge o perioadă de criză în 
ce privește numărul specta
torilor, ceea ce neliniștește 
pe specialiști : anul acesta, 
jocurile din cele patru divi
zii profesioniste au atras 
10.457.196 de spectatori (ci
fră care, oricum, te face să 
visezi...), adică 
mai 
cest 
zut 
din 
spectatori pe divizie și meci

CELEBRE
Revista cehoslovacă „GOL" 

a întreprins o anchetă tn 
rfndul cititorilor privind al
cătuirea unei echipe din cei 
mai buni jucători ai lumii 
cane au evoluat Intre cele 
două războaie mondiale, și 
alta din cei mai buni fotba
liști după 1945. Iată echipa 
de acum cîteva decenii : 
Planicka — Sesta, Blum — 
Andrade. Kada, Lazar — 
Matthews, Meazza, Bican, 
Leonidas, Orsi. Și pe cea a 
zilelor noastre : Iașin — D. 
Santos, Beckenbauer, Moore, 
Facchetti — Di Stefano. B. 
Charlton — Garrincha, Pele, 
Puskas, Gento.

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN PRAGA

Handbaliștii cehoslovaci înaintea meciurilor de la București

<

Cînd a fost înființată în 
anul 1904, Federația internațio
nală de fotbal avea numai șap
te țări membre. Dar sportul 
cu balonul rotund a cunoscut

1969 1970
Divizia I
Divizia II 
Divizia III 
Divizia IV

33 765
17 254

8 544
5 436

31 949
15 818

7 880
5 067

Cum se atrag 
clienții

a-
că

Meciul de fotbal din ca
drul campionatului mondial, 
disputat la 14 iunie între Ita
lia "și Mexic, a avut recent 
un ecou neașteptat în fața 
unui tribunal din . orașul 
Nuoro, situat în insula Sar
dinia.

După cum se știe, italienii 
au obținut atunci victoria 
cu 4—1, prin golurile înscri
se de Domenghini, Riva și 
Riyera. Și iată că acum, po
lițistul Oronzo Quarante a 
fost condamnat la cinci luni 
închisoare pentru un fapt 
petrecut in ziua meciului. 
Intr-adevăr, Quaranta era 
de serviciu în timpul dispu
tării partidei la o încrucișa
re de străzi din Nuoro și 
asculta la un radio cu tran
zistor i desfășurarea partidei.

tn momentul în care Gigi 
Riva, idolul sardinienilor, a 
introdus balonul în poarta 
mexicanilor, polițistul s-a 
bucurat atât de mult incit 
și-a scos revolverul și a tras 
două focuri în aer. Unul 
din gloanțe a lovit-o însă 
pe signora Giuseppina Muru 
care se plimba cu logodni
cul el pe stradă.

Suporterul prea înflăcărat 
al lui Riva a fost imediat 
suspendat din funcție și a 
fost mutat disciplinar deoa
rece și-a folosit revolverul 
în scopuri nepermise. In 
plus, el a fost obligat să plă
tească cheltuielile de spita
lizare ale signorei Giuseppi
na

Ziarele braziliene au 
hunțat cu titluri mari 
Edson Ara'ntes Do Nascimen- 
to, care — se știe — nu este 
altui decît faimosul fotba
list Pele, a semnat un con
tract cu una din cele mai 
mari bănci din Brazilia. în 
virtutea căruia a PRIMIT 
POSTUL DE DIRECTOR AL 
RELAȚIILOR PUBLICE. In 
ziua 
Pele 
siliul 
torii
de răspundere a băncii, în 
timp ce în fața clădirii un 
mare număr de admiratori 
ai săi aplaudau frenetic.

Numirea lui Pele într-un 
post’ atit de înalt urmărește 
însă un scop bine precizat. 
Cu ajutorul numelui și re
putației sale, conducerea 
băncii speră să atragă un 
număr și mai mare de cli- 
enți.

intrării sale în funcție, 
a fost primit de cori
de administrație, direc- 
și personalul cu munci

La 9 și 11 decembrie. Bucu- 
reștiul va găzdui două întil- 
niri internaționale de handbal 
intre primele reprezentative alo 
României și Cehoslovaciei. 
Pentru iubitorii de handbal din 
Cehoslovacia, meciul acesta, cu 
toate că se dispută în deplasa
re. este urmărit cu mare inte
res. Care sînt motivele ?

In handbalul cehoslovac s-au 
consemnat în ultima vreme cî- 
teva schimbări foarte impor
tante. Acestea s-au produs 

după campionatul mondial din 
Franța, unde echipa Cehoslova
ciei s-a comportat mult sub 
posibilitățile ei (locul VIII). Se
lecționata a fost alcătuită din 
elemente ieșite din formă, cu 
o slabă pregătire fizică, vino
vat fiind pentru aceste carențe 
antrenorul Bedrich K 6 n i g. 
Drept urmare, antrenorul Kn- 
nig a fost destituit și locul lui 
a fost ocupat de fostul portar 
al echipei naționale, Jiri Vicha.

Noul antrenor a purces la 
unele măsuri radicale. A RE
NUNȚAT ÎN PRIMUL RÎND 
LA ClȚIVA JUCĂTORI CARE 
DE-A LUNGUL ANILOR AU 
EVOLUAT ÎN SELECȚIONA
TA ȚARII : Duda. Kranat, Her
man. Mares. Arnost SI A AL
CĂTUIT UN NOU LOT. DIN 
JUCĂTORI TINERI, cu pers
pective. Totuși, pentru forma
rea unei echipe omogene, chiar 
dacă jucătorii sînt talenîați. 
trebuie să treacă o perioadă 
mai lungă. Vicha a cerut să ț 
se acorde cel puțin 2—3 ani 
pentru a roda noua selecționată, 
spunînd textual în cadrul unej 
conferințe de presă : „Nu vă

așteptați la minuni. Este impo
sibil să cereți performante de 
valoare de la noii mei jucători. 
Cu răbdare și perseverență, sînt 
convins că rezultatele nu vor 
întîrzia să apară".

Fată de metodele de pregă
tire și de selecție întrebuințate 
de fostul antrenor. Vicha a intro
dus unele concepții noi. In 
timp ce Konig selecționa jucă
tori pe posturi fixe, (extreme, 
pivoți etc.). Vicha urmărește să 
pregătească jucători „univer
sali”. „Nu doresc vedete în e- 
chipe — spune noul antrenor. 
Vreau să am jucători rapizi, 
capabili de o apărare elastică 
care să surprindă adversarul 
prin contraatacuri viguroase".

Pentru viitorul sezon interna
țional, selecționerul Vicha a 
alcătuit un lot din 25 de jucă
tori. Printre portari se află 
Skarvan — cel mai experimen
tat dintre ei. tinerii Kralik și 
Lukac (acesta din urmă in 
vîrstă de 19 ani. un autentic 
talent).

Din cei 19 jucători de cîmp. 
cei mai cunoscuți sînt Bruna, 
Havlik, Konecny, Klimcik și 
Benes. Tn rest, lotul este alcă
tuit dintr-un buchet de speran
țe. din jucători care nu depă
șesc 21 de ani (Jary. Krepindl, 
Habr) sau care activează în 
divizia secundă a campionatu
lui (Zajac, Jesensky, Katusak).

Promovarea cu curaj a ele
mentelor tinere constituie de
viza noului antrenor. Jucătorul 
Skara de la Olomouc (echipă 
proaspăt promovată în prima 
divizie) are 19 ani și este gol- 
get.erul campionatului ! Bine-

înțeles, Vicha a pus ochii pe 
el si l-a introdus în lot.

„Botezul" noii echipe a fost 
de bun augur. In urmă cu ci- 
teva luni. în turneul organizat 
în R.F. a Germaniei, reprezen
tativa Cehoslovaciei a fost în
vinsă de formația gazdă la li
mită (18—16). a terminat la 
egalitate cu Danemarca (16—16) 
și a dispus de cea a Iugoslaviei 
(19—17).

Cu acest palmares, destul de 
redus, dar avînd multă voință 
de afirmare, se prezintă echipa 
Cehoslovaciei în fața spectato
rilor bucureșteni. Ei vor să-și 
apere. în mod cit mal onorabil, 
șansele în fața echipei Româ
niei. de trei ori campioană a 
lumii.

Jaroslav VELISEK
.Ceskoslovensky Sport" 

Praga

Un nou
european la

campion
7,mijlocie"

Duran învinge 
pe Bogs!

COLOCVIU

O „întîlnire Ia nivel înalt" 
a avut loc recent la Londra. 
Participanții au fost antre
norii echipelor clasate pe 
primele trei locuri în campi
onatul mondial de fotbal din 
Mexic Aceștia sînt: Mario 
Zagalo (Brazilia), Feruccio 
Valcareggi (Italia) și Helmut 
SchSn (R. F. a Germaniei), 
Ei au fost Invitați de cu
noscutul specialist englez, 
Walter Winterbottom, pen- 
ru o discuție asupra subiec
telor privind dezvoltarea 
fotbalului și a concluziilor 
ce pot fi trase în urma par
tidelor disputate în Mexie.

„Tip-Kick" este un nou joc de fotbal care are din ce în ce mai 
mulți practicant!. El nu se joacă însă pe teren ci pe... masă. Nu 
de mult, la Londra, s-a desfășurat primul campionat mondial de 
„Tip-Kick", la care au participat reprezentanți din 13 țări. 
In finală, tânărul vest-german Peter Czarowski în virstă de 
16 ani l-a învins cu 3—2 pe belgianul Pierre Pignani (37 de 
ani). Trofeul a constat dintr-o statuetă reprezentând o copie 
a „zeiței de aur", care a fost înminat câștigătorului, de către 
Gordon Banks.

tN FOTOGRAFIE; un meci de demonstrație de „Tip-Kick 
între două mari vedete : GORDON BANKS și BOBBY MOORE

o dezvoltare vertiginoasă, re
flectată de altfel și în felul cum 
a crescut numărul țărilor mem
bre ale F.I.F.A. Intr-adevăr, in 
1911 din această federație fă
ceau parte 24 de țări, in 
1930 — 41, în 1938 numărul 
lor a crescut la 50. în 1950 a 
ajuns Ia 73. în 1954 s-a urcat 
Ia 85. iar din 1960 are 138 d» 
tărl membre 1

SCHIMBARE LA F.I.F.A.
ÎN... 1974 ?

Tn cercurile soccerulul 
comentează faptul că președin- • 
tele actual al Federației Inter
nationale do fotbal. Stanley 
Rous, se va retrage în 1974 
cind va împlini 79 de ani. De 
ne acum se consideră că cele 
mai mari șanse de a ocupa 
această funcție le are președin
tele confederației braziliene a 
sporturilor. loao Havelange. în 
virstă de 54 de ani. care bene
ficiază de sprijinul tuturor ță
rilor latino-americane.

Este interesant de subliniat 
faptul că Havelange nu provine 
din lumea sportului cu balonul 
rotund, așa cum este cazul cu 
Stanley Rous, fost arbitru de 
fotbal, ci din natatie. Tntr-ade- 
văr. conducătorul sportului bra
zilian a fost campion de înot 
și s-a făcut remarcat la Jocu
rile Olimpice desfășurate în 
1936. la Berlin.

ȘTIATI CA...
Il.Sl de federații naționale de 
fotbal, afiliate la F.I.F.A.. s-au 
pronunțat recent pentru orga
nizarea unui campionat mondial 
amator? 86 de federații nu au 
introdus profesionismul în fot
balul din țările lor. Dintre ele 
insă. 67 admit statutul de „non- 
amatori" pentru jucătorii lor. 
Ceea ce de fapt înseamnă un 
pas spre profesionism...

"...portarul brazilian Jorge Refs 
de la clubul Rio Branco, din 
campionatul statului Rio, defi
ne un mie record mondial ? 
Timp de 1223 de minute de 
joc n-a primit nici un gol ! 
Reis are 20 de ani, o statură 

ide atlet, un calm, britanic si 
.reflexe extraordinare. El dă 
' multe speranțe că, tn fine, 
■fotbalul brazilian va avea por
tarul care-i trebuie. De notat 
că la clubul Rio Branco au fă
cut ucenicia Și faimoșii Didi 
și Amarildo.

.. .promovarea unei echipe a 
provocat un veritabil carnaval 
care a durii' aproape 3 zile? 
Faptul- s-a>‘'produs la Puebla, 
in Mexic, unde echipa locală 
a revenit" in r-'~- 
după..'. 20 de 
tul a provocat 
ziasm care a 
carnaval gen 
început intr-o 
iembrie) și a 
seară. Circa 60 de 
rie de nedescris 
Pueblei. ■.

prima divizie 
ani t Evenimen- 
un val de entu- 
luat forma unui 
Brazilia, care a 
sîmbătă (14 no- 
luat sfirșit luni 

ore de bucu- 
pe străzile

candidați la.. .Columbia este 
organizarea unei ediții p cam
pionatului mondial ? Federația 
din această tară a solicitat 
F.I.F.A. să-i încredințeze sarci
na de a găzdui ediția 1986. Nu
mai că va avea contracandidat! 
serioși: Iugoslavia, S.U.A., Ja
ponia șl Australia...

„RESTANȚĂ" IN CAMPIONATUL DE HOCHEI

DINAMO— AGRONOMIA CLUJ 10-4 (4-2,3-2, 3-0)
*9$V-z* ‘A ■ ' • A-.-

Studenții clujeni au susținut 
aseart partida restant*  din tu
rul a! n-lea al campionatului de 
hochei, tadlnlnd formați*  Dlna
mo București. De*l  *e  aflau dup*  
e sedune de examene, *1  au avut 
doar dou*  antrenamente pe 
■heat*,  oaspeții s-au comportat 
bine, oontribulnd la reușita unui 
apectaool hochelstlo agreabil.

DlnamoviștU au Inoeput »tare«, 
vrfnd a*  ee pun*  la adipost de 
grijile rezultatului, *1  înc*  înain
tea încheierii primei reprize con
duceau cu 4—1. A urmat, tna*,  
un formidabil lure*  clujean care 
ne-a amintit e*>  de mult.

tltlul de oampioan» a hocheiului 
ee afla în orașul da aub reiese 
șl In minutul Îs scorul era egal: 
4—4.

Dar, studenții terminaseră com
bustibilul. Treptat bucureștantl 
au pus «tăptnlre pa joc, au ma
nevrat ta voie, au marcat șl au 
ctștigat i 14—4 (4—1, >-1, »-»).

Autorii golurilor l Mol*  (»), 
Făduraru (t), Mlhllleacu, Ban
da*,  Axinte, Boldeecu, r»g*ra*,  
Pan*,  respectiv, Kozan (t), Gal 
*1 Texe.

Astăzi, da la ora II, «o joae*  
partida eontlnd pentru turul al 
in-lea dintre cede dou» echipe.

GIMNASTELE ITALIENCE
VICTORIOASE IN MECIUL CU ANGLIA

ROMA 5 (Agerpres). — Nu
meroși spectatori au urmărit 
Ia Roma Intîlnirea internațio
nală feminină de gimnastică

dintre echipele Italiei șl An
gliei. Gimnastele italience au 
obținut victoria cu scorul de 
177,15—169,40 puncte.

Prima luare de contact a noului antrenor al clubului River Plata — 
faimosul fost international brazilian Didl — cu jucătorii acestei echipe. 
II vedeți in fotografie (stingă) in mijlocul fotbaliștilor argentinieni, 

stringînd mina unui internațional reputat — Daniel Onega.

REIHER GANSCHOW

„LA OLIMPIADĂ VA ÎNVINGE
ECHIPA CEA MAI OMOGENĂ»

Profesor de educație fizică 
la Rostock și jucător de hand
bal in formația „Empor’ din 
localitate, Reiner Ganschow a 
debutat în sportul cu mingea 
mică cu 10 ani in urmă (la 
vîrstă de 16 ani), fiind selec
ționat pină acum de 68 de ori 
In echipa națională.

—Cum apreciați turneul de 
la Cluj ?

— Excelent I Confruntarea 
dintre cele mal bune formații 
din lume a dat naștere, așa 
cum era de așteptat, unui spec
tacol sportiv de înaltă ținută. 
Lupta a fost extraordinar de 
dîrzi, rezultatele strlnse, me
ciurile pasionante, adică 
ceea ce trebuie pentru « In
cinta spectatorii.

— Ați observai noutăți de 
ordin tehnic sau tacMcT

— Nu. In afară de ceea ee 
creează, tn permanență, Cristian 
Gațu, acest „magnific*  al hand
balului, *<  de siriturUe la 
Brumai*  ale lui Gruia *i  șu
turile sale năprasnice pe care, 
ori de cîte ori le văd, mi se 
par uluitoare.

— Despre intilnlrea Români*  
— R.D. Germană, ctștlgată de 
echipa dv., ce ne puteți spu
ne 7

— Întotdeauna meciurile din
tre echipa noastră *1  cea a 
Romăniei au fost extrem de 
disputate. De cele mai multe 
ori a învins reprezentativa dv. 
tn ultima confruntare lupta a 
fost la fel de acerbă, iar vic
toria a revenit acelei formații 
care a știut să se stăpânească 
in momentele dificile, să fruc
tifice ocaziile ivite, într-un cu-

tot

vlnt, echipei care, la acea oră, 
s-a dovedit mai în formă.

— Mergtnd mai departe, în- 
cercind să vedem ce se va în- 
tîmpla peste doi ani, v-am ruga 
să ne spuneți ce va fi deter
minant în victoria olimpică.

— La Milnchen, tn 1972, 
laurii olimpici vor reveni a- 
celei reprezentative care va a- 
vea o excelentă pregătire fi
zică pentru a rezista unul tur
neu atit de greu ji care va 
reuni sub culorile sale jucă
tori de valoare apropiată, dar 
cit mai înaltă, adică celei mai 
omogene echipe. Dar, plnă a- 
tunci mai este încă mult timp...

TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs de atletism „indoor", desfășurat 

în Berlinul occidental, americanul Tom Hill a egalat cea 
mai bună performanță mondială masculină în proba de 60 m 
garduri cu timpul de 7,5 iar 
cea feminină — 8,0.

Heide Rosendahl (R.F.G.) pe

Cunoscutul pugilist francez Mar
cel Cerdan jr. (cat. semimijlocie) 
și-a înscris o nouă victorie în 
palmares învingîndu-1 la Mar

silia la 
Cerdan 
rie. tn 
singură

■
In cadrul Cupei 
europeni la volei
Istanbul s-au intilnit

puncte pe Dario Hidalgo.
a obținut a 32-a
cariera sa
infrîngere.

victo-
a suferit o

campionilor 
masculin, la 

echipele

între 7 și 15 decembrie, la 
Tokio se va desfășura un 
turneu internațional de te
nis „open", la care și-au 
anunțat participarea, prin
tre alții: Ashe, Richey 
(S.U.A.), Rosewall, Laver 
(Australia), Franulovici 
(Iugoslavia) și Kodes (Ce
hoslovacia).

S.T.T. Istanbul șl Zetor Brno. 
Voleibaliștii cehoslovaci 
ținut victoria cu scorul

au 
de

ob-
3—0.

Turneul international masculin 
de handbal de la Saint Maur a 
fost cîștigat de echipa Slavia 
Sofia. In finală, handbaliștii bul
gari au invins cu scorul de 12—9 
(6—5) echipa Stella Sport (Fran
ța)

Campionul european de box la 
cat. grea, englezul Henry Coo
per în vîrstă de 36 de ani ÎȘ1 
va pune titlul în joc în fața 
vest-germanului Jurgen BILn.

Meciul se va desfășura în prima 
lună a anului viitor, la Londra.

rostul campion european de 
box al „greilor", spaniolul Jo
se Manuel Ibar Urtain, îșj va 
face reintrarea la 29 decembrie. 
El ti va intilnl într-un meci ami
cal pe americanul Billy Marchs.

a
Turneul Internațional feminin 
de handbal de la Ruda Slensk 
(Polonia) a fost cîștigat de 
formația poloneză Gornik Sos- 
nlc. Tn ultimul meci a! com
petiției. handbalistele poloneze 
au întrecut cu scorul de 16—11 
(7—7) echipa cehoslovacă Ba- 
nik Ostrava.

Boxerul italian 
argentineană, Car

los Duran, este noul campion 
al Europei la categoria mij
locie. Tn gala disputată vi
neri seara la Roma, el l-a 
învins la puncte, după 15 re
prize, pe fostul dejinător al 
centurii, danezul Tom Bogs.

Meciul nu a corespuns aș
teptărilor. în primele 4 run
de, danezul s-a dovedit mai 
bun însă, lipsit de condifie 
fizică, a cedat inițiativa în re
prizele următoare.

Duran este în vîrstă de 34 
de ani. El s-a revanșat in 
fața lui Bogs, care îl învin
sese acum doi ani.

ROMA, 5. 
de origine

Hochei

Cehoslovacia
4-2

La Praga, selecționatele 
de hochei pe gheață _ ale 
Cehoslovaciei și Suediei au 
oferit celor peste 10 000 de 
spectatori prezenți în tri
bune un joc spectaculos 
de o bună 
Hocheiștii cehoslovaci au 
terminat 
scorul de 4—2 (0—0, 4—0, 
0—2), prin punctele mar
cate de Jiri Holik (3) și 
Farda. Pentru oaspeți au 
marcat Svedberg și Hen- 
riksson.

valoare tehnică.

învingători cu

RECORDUL LUI RODRIGUEZlabox
W.B.A.), 

japonezul" Hiroslii Kobayasht, l-a 
întllnlt la Tokio într-un meci a- 
mical pe compatriotul său Sho- 
zo Saijo. Victoria a revenit la 
puncte lui Kobayasht

Campionul mondial de 
cat. ușoară (versiunea

La Boeblingen, selecționata de 
tenis de masă a R. F. a Ger
maniei a învins cu 5—2 echipa 
Coreei de sud. La feminin, oas
petele au întrecut cu 5—o echi
pa vest-germană.

Echipa de hochei pe gheață 
Aripile Sovietelor Moscova 
și-a început turneul în Ceho
slovacia jucînd la Praga cu 
formația locală Sparta. Ho- 
cheiștii sovietici au terminat 
învingători cu scorul de 5—4 
(2—1, 3—2, 0—1).

Turneul intȘțrnațional de ho
chei pe gheață de la Katowi
ce s-a încheiat cu victoria 
echipei sovietice Traktor Ce- 
liabinsk, care în meciul de
cisiv a învins. cu scorul de 
9—5 (5—1, 1—0, 3—4) forma
ția Dynamo Weiswasser (R.D. 
Germană).

NEOMOLOGAT !...
Uniunea Internațională de ci

clism întrunită la Geneva nu 
a putut omologa recordul mon
dial al orei pentru amatori, sta
bilit la Ciudad de Mexico, de 
ciclistul columbian Martin Ro- 
drlguez cu rezultatul de 47,332

•

km. Aceasta pentru că încă 
nu s-au primit formele întoc
mite de federația mexicană de 
ciclism. Președintele acestui for 
a declarat că a expediat, la timp 
aceste acte, care probabil s-au... 
pierdut pe drum.

A fost aprobat calendarul 
international

3
al handbalului

BASEL 5 (Agerpres). — 
In cadrul unei ședințe a Fe
derației internaționale de 
handbal care a avut loc la 
Basel a fost aprobat calen
darul internațional pe anul 
viitor. Printre competițiile 
internaționale de anvergură 
FIGUREAZĂ și „trofeul 
CARPAȚI" organizat de fe
derația de specialitate din 
România (10—14 noiembrie). 
Forul internațional a apro-

bat ca cea de-a 4-a ediție a 
campionatului mondial femi
nin de handbal de sală să 
se dispute anul viitor. Tur
neul final cu participarea a 
9 echipe va avea loc între 
9 și 20 septembrie în Olan
da. Tn cazul că la competi
ție se vor înscrie mai mult 
de 9 echipe, atunci vor fi 
programate meciuri prelimi
narii.

Turneul interzonal de

FISCHER A
MADRID 5 (Agerpres). — 

In turneul interzonal de șah 
de la Palma de Mallorca au 
fost continuate unele partide 
întrerupte din rundele pre
cedente. Fischer (S.U.A.), li
derul clasamentului, a făcut 
remiză tn 44 de mutări cu 
Uitumen (R.P. Mongolă). El a

șah

REMIZAT CU
amînat partida cu iugoslavul 
Minici. Alte rezultate mai 
importante : Gheller (U.R.S.S.)
— Smîslov (U.R.S.S.) 1—0 ; 
Hiibner (R. F. a Germaniei)
— Ivkov (Iugoslavia) 1—0 ; 
Suftles (Canada) — Uhlmann 
(R. D. Germană) 1—0; Re- 
shevsky (S.U.A.) — Larsen 
(Danemarca) Hr—t/s.

UITUMEN
In clasament conduce Fis

cher cu 12>/j puncte și o par
tidă aniînată, urmat de Ghel- 
ler — 12 puncte, Hiibner — 
ll'/2 puncte, Larșen, Mecking, 
Portisch, Taimanov cu cîte 
11 puncte, Gligorici, Polugaev- 
ski, Uhlmann cu cîte 10‘/2 
puncte etc.

știri» ultimele știri«ultimele știri « ultimele

l RECORDURI MONDIALE
In cadrul unui concurs desfă

șurat la Rostov, halterofilul ao- 
vletlo Vasili Alekseev, recordman 
mondial la „aupergrea", a dobo- 
rit, toate recordurile lumii la 
această categorie. EL A TOTALI-

CUBA

ALE HALTEROFILULUI ALEKSEEVi 620 KG. LA TOTAL!
ZAT 420 KG LA CELE TREI 
PROBE, ÎMBUNĂTĂȚIND CU 
7,5 KG. VECHIUL RECORD 
MONDIAL 1 La „Împins" a ridi
cat o bară de 220 kg, dar la re- 
clntărlre a-a constatat c*  hidtcra 
are 221 kg, record mondial (v.r.

220.5 kg). La .smuls*  a realizat
177.5 kg (v.r. Lahdenranta — Fin
landa 177 kg), Iar la atllul arun
cat. din a 4-a Încercare a ridicat
225.5 kg (v.r. 22S kg), dup*  ce 
In concurs realizase 222,5 kg.

ASTAZI VA FI DESEM
NATA CAMPIOANA DE 

FOTBAL A U.R.S.S.

CAMPIOANĂ A LUMII LA BASEBAIL (AMATORI)
Campionatul mondial de 

baseball rezervat echipelor de 
amatori, desfășurat la Carta-

egna (Columbia) a luat sfirșit 
ieri. In finala campionatului 
s-au intilnit echipele Cubei și

S.U A. 
mației

Victoria a revenit for- 
cuhaneze cu 5—3.

După cum se știe, tn campio
natul U.R.S.S. de fotbal din acest 
an, echipele Dlnamo Moscova șl 
Ț.S.K.A. Moscova au terminat cu 
același număr de puncte (34). 
Conform regulamentului, tn cam
pionatul unional nu se ține cont 
de golaveraj in cazul clnd pri
mele două au același număr de 
punate. Pentru desemnarea titlu
lui are loc un meci de baraj. 
Această partidă decisivă intre 
cele două echipe are loc azi la 
Tașkent. In caz că meciul se 
încheie nedecls șl după prelun
giri ambele echipe vor executa 
cîte 5 lovituri de la 11 m.
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