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La intrarea în „satul olimpic", cicliști din mai multe țări așteaptă să pornească la antrena
mentul pe care îl vor face împreună Foto : PRENSA LATINA

Scrisoare din Ciudad de Mexico

A HRĂNI 9 500 DE SPORTIVI... 
IN STIL OLIMPIC

CONFRUNTĂRI DECISIVE ALE ECHIPELOR
ROMANEȘTI IN COMPETIȚIILE CONTINENTALE

CUPA ORAȘELOR TÎRGURI

F. C. Argeș 
poate obține 
calificarea

culinară a luat amploare, în
să, la 12 septembrie cînd au 
sosit în capitala mexicană pri
mele grupuri de sportivi în 
vederea antrenamentelor. 
Actualmente, bucătarii oferă, 
în total 90 de feluri diferite 
la fiecare masă. O sută de 
dieteticiene și 14 chimiști au 
fost desemnați să aibă grijă 
ea alimentația sportivilor să 
conțină cantitatea necesară 
de calorii, glucide, proteine, 
vitamine, prevăzută în meniu
rile olimpice, în același timp, 
cîte un inspector al serviciilor 
sanitare va fi prezent în fie
care din cele șase restaurante

Alberto SANOHEZ

Ciudad de Mexico, 
septembrie 1968

(Continuare în pag. a 4-a)

După un popas de o noapte 
la hotelul Victoria din Capi
tală. marți dimineață echipa 
Leixoes din Porto s-a îndrep
tat spre Pitești. La Porto, fot
baliștii portughezi își exprima
seră dorința de a rămîne în 
Capitală pe întreaga perioadă-a 
șederii lor în România, urmînd 
a face deplasarea la Pitești 
numai în ziua partidei. Dar, în 
dorința de a pregăti mai bine 
formația sa pentru meciul cu 
F. C. Argeș (luînd, desigur, în 
consider'âtie. înfrîngerea de du
minică. călătoria de la Porto 
la Lisabona și, în continuare, 
pînă în București și apoi cea 
din Capitală pînă la Pitești), 
antrenorul Jose Aguas a soli
citat conducerii clubului său 
(și, implicit, organizatorilor) 
modificarea programului inițial. 
Conducerea clubului F. C. Ar
geș a manifestat toată înțele
gerea fată de cererea echipei 
oaspe, astfel că, cu un auto
buz special, fotbaliștii portu
ghezi au ajuns marți la prînz 
la Pitești, unde vor rămîne 
pînă miercuri seara.

Cele două înfrîngeri succe
sive din campionat, ce au ur
mat meciului egal pe care l-au 
făcut, pe teren propriu, cu F.C. 
Argeș, nu i-au demobilizat ci
tași de puțin pe fotbaliștii de 
la Leixoes. Isprava realizată de 
ei cu opt ani în urmă, pe sta
dionul „23 August" din Capitală, 
cînd s-au calificat în turul ur
mător al „Cupei cupelor" gra
ție unei victorii repurtate în 
deplasare (1—0 cu Progresul) îi 
stimulează, le dă‘ încredere in
tr-un rezultat bun. Toți jucă-

Consf. MACOVEI

(Continuare în pag. a 3-a)

Sus: Barbu, Dobrin și Kraus (F. C. Argeș), Raul, Albertino, Fonseca (Leixoes); jos. Ivan 
(F. C. Argeș), Neca și Ricardo (Leixoes) văzuți de NEAGU RADULESCU

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

STEAUA Șl SPARTAK TRNAVA
AȘTEAPTĂ FLUIERUL ARBITRULUI

De la trimisul nostru special, C. ANTONESCU

TRNAVA, 1 (prin telefon). — 
A mai rămas puțin pînă în mo
mentul cînd arbitrul (un elve
țian, care n-a sosit încă în lo
calitate) va fluiera începutul 
partidei retur, din prima manșă 
a C.C.E., dintre Steaua și Spar
tak Trnava. Aceasta se va în- 
tîmpla miercuri la ora 15 — ord 
Cehoslovaciei, ora 16 — ora 
Bucureș țiului).

La antrenamentul de marți 
fotbaliștii din Trnava au lucrat

foarte ușor. Antrenorul JAN 
I-IUCKO ne spunea că în meciul 
cu Dukla echipa sa a evoluat Ia 
adevărata-i valoare doar o re
priză, cea secundă. „Dacă în 
partida cu Steaua vom repeta a- 
ceastă repriză, atunci califica
rea ne va aparține. In schimb, 
dacă Steaua va face l'a Tr'naVa 
partida din prima repriză de la 
București, atunci nu-mi va ră
mîne decît să le urez jucători- 
lor români noi succese în C.C.E.9

și-a , încheiat antrenorul ceh 
scurta lui declarație.

în ceea ce privește formația, 
Hucko mi-a spus că nu va ope
ra decît trei modificări față de 
meciul tur de la București: sto
perul Jarabek, prezent cu se
lecționata olimpică la Mexic, 
va fi înlocuit, ca și în meciul 
cu Dukla, de Bozsik, un tînăr 
eu reale calități; pe aripa stîn-

(Continuare în pag. a 3-a

I.a aeroportul internațional din Ciudad de Mexico a aterizat 
avionul care a adus un nou lot de sportivi cubanezi 

din atleți, boxeri și canotori

Cei aproximativ 9 500 de 
sportivi din 110 țări care 
participă la Jocurile Olimpice 
sînt hrăniți, cu toții, în ve
derea fericitei eventualități a 
cuceririi medaliei de aur : 
gustos, consistent, științific. 
Această perspectivă reiese 
din statisticile privind ali
mentația sportivilor și a ofi
cialilor, date publicității în 
capitala mexicană.

Sarcina pregătirii „meniu
rilor olimpice" a fost încre
dințată de organizatori unei 
societăți din S.U.A. „Automa
ted Retail Services of Ame
rica “(ARA Services) al cărei 
vicepreședinte, James F. Hut
ton, a preluat personal con
ducerea „operațiunilor" pe 
frontul... alimentar. ARA pre
tinde că este cea mai mare 
întreprindere de acest fel de 
pe continentul american și are 
la activ „operații alimentare"

alcătuit

Foto : PRENSA LATINA 
de o anvergură superioară a- 
celora de la J.O. Ea va co
labora pe toată perioada Jocu
rilor Olimpice cu rețeaua ho
telieră mexicană „Balsa".

Pregătirile făcute în acest 
domeniu dovedesc grija pe 
care oficialitățile sportive me
xicane o manifestă pentru ca 
fiecare delegație, fiecare spor
tiv, indiferent de continentul 
sau regiunea de unde vine, să 
se simtă cit mai bine pe pă- 
mîntul mexican. I 

Peste 1 200 de bucătari, os
pătari, personal de deservire, 
recrutați din numeroase țări 
vor pregăti și servi sportivilor 
meniuri variate. Ei vor servi 
zilnic 80 000 porții de mîn- 
care în șase restaurante di
ferite. Primul dintre ele a I 
fost dat în folosință la 15 iu
lie, și a servit ca o „stație | 
pilot" pentru personalul de 
deservire. Această operație I

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
DIN NOU LIDER 

LA HANDBAL FEMININ
TIMIȘOARA 1 (prin telefon). — 

In derbiul local restant, Univer
sitatea Timișoara a întrecut cu 
scorul de 9—1 (3—1) formația Li
ceului nr. 4. Acomodîndu-se mai 
bine cu terenul umed, studentele 
și-au depășit adversarele în toate 
compartimentele. Ele au avut ca 
principale realizatoare pe Frantz 
șl Sekely, care au înscris cîte 
trei puncte. Cu această victorie 
Universitatea Timișoara a preluat 
șefia clasamentului. (P. Arcan — 
coresp. principal).

In urma acestui rezultat clasa

mentul are următoarea configu
rație :

1. Univ. Tim. 12 10 1 1 159- 94 21
2. Rapid 13 10 0 3 180-134 20
3. Conf. Buc. 13 9 2 2 153-127 20
4. Univ. Buc. 13 9 13 124- 93 19
5. Cons. Tim. 13 5 17 125-145 11
6. Rulm. Bv. 13 5 0 8 147-153 10
7. Progresul 12 5 0 7 133-150 10
8. V-ța Odorh. 13 4 0 9 134-158 8
9. L. nr. 4 Tim.. 13 3 19 80-123 7

10. Textila Buhusi
13 1 0 12 130-188 2

Mîine la Timișoara va avea
Ioc ultima restanță, Universita
tea — Progresul București.
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Foto i TEODOR ROIBU

Sala Constructorul din șoseaua lancului găz-

„Duel" la înălțime, surprins in prima 
etapă a campionatului național de bas
chet, între echipele studențești Politeh
nica București și Universitatea Timișoara

■■

la ora 17, Politehnica București 
Constructorul București — T’_‘ __ T.
Voința București — Progresul București,
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II. Să mizăm pe puritatea oamenilor )
Înseamnă oare că aceasta 

ne va face, sub pretex
tul nu știu cărei infai

libilități, la care el ar fi fost 
ultimul ce ar fi pretins, să 
oprim orice reflecție, să pu
nem capăt oricărei discuții și 
să-i închistăm gîndirea — una 
dintre cele mai vii din cite 
au existat vreodată — „în lin
țoliul de purpură în care dorm 
zeii morți“ ? Aceasta ar face 
ca, în mod ciudat, să mergem 
împotriva adevăratei sale na-

*) Publicăm, în continuare, un 
nou fragment din alocuțiunea 
domnului Rene Malîeu, rostită cu 
ocazia împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea lui Pierre de Cou
bertin și inserată în cartea intitu
lată „Civilizația Universului", re
cent tradusă în limba română.

★
llht MJHtll

director general al 
U.N.E.S.C.O.

★ ★
turi, care a fost întotdeauna 
în căutare și, totodată, să con- 
travenim misiunii acestei Case, 
consacrată cercetării viitorului 
Omului. Personal, nu pot să 
mă pretez la aceste rituri de 
îmbălsămare. Nu există o mo
dalitate mai bună de a rămîne 
credincioși spiritului celui pe 
care-1 celebrăm decît de a 
dialoga cu el, ca și cum ar îi 
fost printre noi, și de a-i re
face procesul de gîndire în ter
menii realităților vieții prezen

te, care nu sînt întocmai aceia 
pe care i-a cunoscut el.

Dacă există o constantă pro
fundă în concepția sa umanis
tă despre sport, începînd cu 
proclamația de la Paris din 
1894, care este profesia lui de 
credință, și pînă la mesajul de 
la Berlin din 1935, care este 
testamentul lui, ea e, desigur, 
dubla convingere că sportul 
este democratic și internațio
nal, prin natura și menirea lui. 
O jumătate de secol de extra
ordinară dezvoltare a sportu
lui l-a confirmat de minune în 
privința acestor două puncte 
și aceasta reprezintă împlini
rea cuvîntului său și triumful 
spiritului sportiv.

Meci internațional de fotbal 

VAGONUL ARAD - 
M.T.K. BUDAPESTA

1
ARAD, 1 (prin telefon). — 

Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, cunoscuta formație 
budapestană M.T.K. a evoluat 
la Arad în compania Vago
nului.

Confruntarea, deși așteptată 
cu mult interes, nu a satis
făcut așteptările, fiind mo
destă sub toate aspectele. 
Echipele au terminat la ega
litate 1—1 (0—0). Au marcat: 
Kiss (min. 47) și Dembrovski 
(min. 81). (Șt. Iacob — coresp. 
principal).

CUPA ROMÂNIEI
LA BASCHEȚI 
FEMININ'

Sala Constructorul din șoseaua lancului găz- • 
duiește azi trei partide de baschet feminin . 
contînd pentru optimile de finală ale „Cupei i 
României". Au loc următoarele meciuri: de ■ 

irești —• Școlarul, • 
Voința Brașov și I 
ul București 1

ARGUMENTUL
TURISMULUI

TBT T 'tînd sau vrînd să uite că și 
S® I el a fost zămislit de natură,
|||| I omul s-a depărtat de ea ca

!■ J un fiu ingrat și s-a mirat, 
apoi, cînd a băgat de seamă 
că o irezistibilă chemare ata

vică îl atrage lingă freamătul stenic 
al mării, sub suflul răcoros și plin de 
miresme al pădurii sau pe înălțimile 
purificatoare ale munților. Comuniunea 
aceasta cu natura, mult timp conside-

■ rață un „viciu nevinovat" de genul a 
citi versuri, a privi pictură sau a as
culta muzică, s-a dovedit o necesitate. 
A devenit antidot al noxelor civiliza
ției, dar totodată complement util și 
agreabil al procesului de instruire și 
educație.

. Așa a început epoca de aur a tu
rismului care, datorită implicațiilor lui 
economice, s-a văzut trecut în rîndul 
industriilor și încă al celor mai pros
pere. Fiind, însă, de neconceput, o :- 
dustrie fără materie primă, s-a aim- 
dat acest atribuit peisajului natural, 
monumentelor de artă, centrelor fol
clorice etc. Valențelor estetice ale Bu- 
cegilor, Voronețului sau Rășinarilor, 
turismul le-a adăugat și valențe econo
mice. Faptul a fost — în mod firesc 
— evidențiat în cadrul recentului co
locviu de geografia turismului însă, în 
același, timp, s-au semnalat îngrijoră- x • i.. . . eco-

s-a
in- 

acor-

toare imixtiuni ale altor sectoare 
nomice în zone cu potenția’ 
extrem de ridicat, dar încâ pi 
valorificat. S-a vorbit, de exe 
o exploatare mai intensă a I 
Deltei, care ar prevedea și n 
protejare a florei și faunei 
mite perimetre. Dar, Delta co 
entitate biologică și peisagis 
definită, fără egal în Europr 
știrbim ar însemna — poate 
stricăm atît de gingașul echii 
logic și să reducem — dacă 
să-i anulăm — atracțiile sale

In Apuseni, în decorul de 
frumusețe a zonei carstice 
Ponor, 16 000 de brazi au fost suniii 
să devină lemn de construcție. De ce 
tocmai din această zonă cu mare vi
itor turistic ?

Se va invoca argumentul necesită
ților de ordin economic. Dar turismul 
îi opune un argument de aceeași na
tură, adăugîndu-i un incomparabil 
avantaj : el este mirabila „industrie 
fără furnale", singura care nu-și con
sumă materia primă, ci, dimpotrivă, 
caută să o păstreze cît mai nealterată, 
singura care asigură perenitatea pei
sajului în frumusețea sa originală. Este 
un argument care ar trebui să cînfâ- 
rească greu în balanța chibzuințelor 
noastre.

Sebastian BONIFACIU

I

i
I
I
I
I
I
I
I



începind de azi, la Cheia

FINALELE
CAMPIONATULUI

NAȚIONAL
DE ORIENTARE

TURISTICĂ
Intre 2 și 6 octombrie se va 

desfășura în împrejurimile 
localității Cheia (Prahova) fi
nala campionatului național 
de orientare turistică ediția 
1968 în care se vor întrece e- 
chipele feminine și masculine 
învingătoare în campionatele 
județene.

în legătură cu desfășurarea 
finalei, comisia de organizare 
ne-a făcut următoarele preci
zări i

întrecerile finale ale campio
natului prevăd trei etape. Pri
ma dintre ele va consta din- 
tr-un concurs de zi, programat 
în ziua de 3 octombrie. Etapa 
a Il-a va cuprinde două în
treceri : un conours de zi pro
gramat la 4 octombrie — la 
care vor participa primele 20 
echipe clasate în etapa I și 
un concurs separat pentru e- 
chipele care au ocupat, în ace
eași etapă — locuri de la 21 în 
jos. Etapa a IlI-a va consta 
dintr-un concurs de noapte și 
va reuni echipele clasate pe 
locurile 1—15 în primul con
curs din etapa a Il-a.

Titlurile de campioane na
ționale vor fi atribuite echipe
lor care vor totaliza minimum 
de penalizări în cele trei eta
pe sau, în caz de egalitate la 
penalizări, celor ce vor avea 
cel mai bun timp.

Mariana Filip, realizatoarea unui 55,3 s la 400 m
Foto i V. BAGEAC

DESPRE RECENTELE EVOLUȚII
ALE JUNIORILOR

Comportări situate la poli opuși ® „Cazul" Marian Sorin
Juniorii noștri fruntași au 

avut în ultima vreme cîteva 
verificări ale potențialului ac
tual, fie că o parte dintre ei 
au fost incluși în echipele de 
seniori, participînd la. Balca
niadă, la meciul de la Roma 
cu Italia sau cel de la Bucu
rești cu formațiile secunde ale 
R.D.G. și Bulgariei, fie că au 
evoluat ’ în întrecerea de la 
Lublin, rezervată exclusiv ju
niorilor : triunghiularul Po
lonia—România—R.D.G.

în legătură cu aceasta din 
urmă (cea mai importantă, 
întrucît era vorba despre în
tregul lot național de juniori), 
ne-a împărtășit cîteva păreri

antrenorul federal Nicolae 
Mărășescu.

„In obținerea rezultatelor cu
noscute, ne-a spus interlocu
torul nostru, un prim cuvînt 
l-a avut oboseala călătoriei : 
juniorii noștri ,au ajuns la 
Lublin în preziua concursu

i____________ ,

Steaua - învingătoare 
in „Cupa municipiului București"

Dădu Vîdrașcu a egalat recordul țarii la pistol sport Juniori

D£ IA START
LA SOSIRE...

DE LA UN BUT LA ALTUL

Cea de-a XV-a ediție a „Cu
pei municipiului București" a 
reunit 150 de trăgători din Ca
pitală și 35 din orașele Arad, 
Brașov, Iași și Ploiești. De re
marcat sînt cifrele obținute de 
țintașul Radu Vidrașcu — la 
pistol sport juniori : 576 p (re
cord republican egalat) ca și 
cele ale lui Șt. Alerhand (594 
p la armă standard 60 f. cul
cat), N. Vlădoiu (48 t la skeet), 
G. Suditu (45 t la talere), M. 
Tudor (547 p la pistol liber).

Rezultate tehnice : pistol ca
libru mare : 1. M. Dumitriu 
(Steaua) 584 p, 2. D. Iuga (Di
namo) 582 p, 3. C. Feciorescu 
(Steaua) 581 p, pistol viteză 
60 f. : 1, G. Maghiar (Dinamo) 
587 p, 2. M. Dumitriu 586 p, 3. D 
Iuga 579 p, armă standard 60 j. 
culcat senioare : 1. Ana Goret.i

(Olimpia) 581 p, 2. Georgeta 
Șerban (Medicina Iași) 580 p, 3. 
Marina Vasiliu (Dinamo) 576 p, 
armă standard 3x20 f. seniori:
1. G. Vasilescu (Olimpia) 562 p, 
2 D. Hrib (Olimpia) 558 p, 3. 
Șt. Alerhand (C. T. Arad)1 557 
p, skeet (50 t): 1. N. Vlădoiu 
(Steaua) 48 t, 2. D. Husărescu 
(Școlarul) 40 t, 3. A. Sălceanu 
(Școlarul) 40 t, pistol sport ju
niori : 1. R. Vidrașcu (Dinamo) 
576 p, 2. N. Ciotloș (Steaua) 
567 p, 3. D. Marinescu (Olim
pia). .561 p. pistol liber 60 f. :
1 M. Tudpr (Steaua) 547 p,
2 I. Pieptea (Olimpia) 539 p,
3 G. Maghiar _537 p, armă 
standards, 3x20 J. senioare : 1. 
Iuliana Herlea (Metalul) 548 p,
2. Floriea Enache (C. T. Bra
șov) 548 p, 3. Georgeta Șerban 
547 p, armă standard 60 f. cul
cat seniori: 1. șt. Alerhand 594 
p, 2. L. Cristescu (Steaua) 589 
p, 3. T. Ciulu (Steaua) 587 p,
4 S. Safta (un junior de 15
ani de la C. T. Arad) 587 p, 
talere (50 t.): 1. G. Suditu
(Steaua) 45 t, 2. Șt. Bodnărescu 
(Școlarul) 38 t,. 3. A. Rudescu 
(Școlarul) 37 t. Clasament ge
neral pe echipe: 1. Sțeaua 79 
p. 2. Dinamo 71 p, 3. Olimpia 
65 p, 4. Centrul de tir Arad 
40 p, 5. Metalul 34 p, 6. Me
dicina Iași 17 p.

P. GORETI — coresp.

întiliiiri internaționale de lupte
C.F.R. TIMIȘOARA — 

SVETKOVIȚE (BULGARIA)
■ 2,5—5,5

Echipa bulgară de lupte li
bere Svetkovițe a învins, luni 
seara, formația timișoreană 
C.F.R. cu 5,5—2,5. Meciurile 
au fost de un bun nivel teh
nic, datorită mai ales, valorii 
oaspeților, din rîndul cărora 
fac parte și trei maeștri ai 
sportului (echipa Svetkovițe 
ocupă locul III în campio
natul bulgar de lupte libere). 
Dintre luptătorii români o

bună impresie au lăsat 
N.- Cerhău (b. tuș r. III Pa- 
lazov), L. Rădoi (b.p. Mustafa), 
I. Blaga (egal cu Meh- 
medov) și juniorul A. Csurgo.

Echipa bulgară își încheie 
azi turneul în România întîl- 
nind la Buziaș, într-o partidă 
revanșă, pe AS M.T. Lugoj.

ȘT. MARTON — coresp.
★

Astă-seară are loc la Tulcea 
o reuniune internațională de 
lupte libere între formațiile 
Chemie Halle (R.D.G.) și Du
nărea Tulcea.

lui, Ia ora 22 (!), după două 
nopți petrecute în vagon de 
clasă. O altă importantă in
fluență au avut-o condițiile 
atmosferice, temperatura foar
te scăzută și (în ziua a doua 
de întreceri) ploaia torențială, 

în ciuda acestor impedi
mente, unii atleți au reușit 
,să se comporte foarte bine. 
Tamaș Szabo a cîștigat la 100 
și 200 m, întrecînd, printre al
ții un alergător creditat cu 
21,2 s la 200 m! Ion Dima 
a stabilit un nou record re
publican la 1500 ni, iar An
gela Zirbo s-a clasat pe pri
mul Ioc Ia suliță. Comportări 
mulțumitoare au avut de ase
menea și Mariana Goth, Doina 
Bădescu, Mariana Filip etc. 
Nu același lucru se poate spu
ne însă despre Carmen Io
nescu, Veronica Anghel, Geor
geta Murărescu, Iulia Crișan, 
Marta Szatmari, Imre Biro, 
Ștefan Lăzărescu, Vlad Iliescu, 
Csaba Szekeli, Daniel Po
pescu, clasați pe lqcuri co
dașe sau cu cifre mult infe
rioare posibilităților lor. Re
zultatele slabe obținute de a- 
ceștia, ca și de alții, vor face 
in curînd obiectul unei amă
nunțite analize a federației".

Un caz cu totul aparte este 
cei al lui Marian Sorin. De
ținător al unei performanțe 
de 4,40 m la prăjină, anul 
acesta, el nu ar fi avut nici 
o problemă la înălțimea ini
țială de 3,80 m. Cum cu a- 
ceastă cifră s-a cîștigat proba, 
Marian putea aduce echipei 
puncte prețioase. EL A RE
FUZAT ÎNSĂ PUR SI SIM
PLU SĂ INTRE ÎN CON
CURS, chiar și după ce an
trenorii i-au atras atenția, 
MOTIVÎND CĂ NU ESTE 
OBIȘNUIT SĂ CONCUREZE 
PE ‘PLOAIE ! Dar ceilalți 
cinci concurenți de la prăjină, 
ca și numeroșii competitori 
ai celorlalte probe, erau obiș- 
nuiti cu ploaia ? MARIAN 
SORIN A -DOVEDIT O TO
TALĂ LIPSĂ DE VOINȚĂ 
SI DE RĂSPUNDERE, O NE
CUNOAȘTERE A REGULI
LOR ELEMENTARE ALE 
SPORTIVITĂȚII, SFIDÎN- 
DU-ȘI FĂȚIȘ COLEGII ȘI 
ADVERSARII. Față de aba
terea sa, deosebit de gravă și 
unică în felul ei, Marian So
rin trebuie sancționat neîn- 
tîrziat și cu cea mai mare 
asprime.

Pe stadionul Argeșul din Pitești 
s-a disputat sîmbătă și duminică 
o tradițională întîlnire de atle
tism : selecționata județului Argeș 
a primit replica reprezentativei 
regiunii Pleven (Bulgaria). Din 
cele 6 întîlniri care au avut loc 
pînă în prezent. 5 au revenit ar
geșenilor. La actuala ediție a 
competiției, ei au repurtat vic
toria cu scorul de 153—135 (65—38 
la femei și 88—97 la bărbați). De 
remarcat că toate probele femini
ne au fost cîștigate de atletele 
din Argeș. Cea mai bună perfor
manță a concursului a fost rea
lizată de Elvira Cataramă (22 
ani), sora Olimpiei, care a arun
cat discul la 50,12 m, devenind a 
patra atletă româncă cu peste 
50 m. Alți cîștigători : FEMEI 
—• 100 m : M. Miloșoiu 12,5
80 mg : M. Miloșoiu 11,6 ; lungi
me : A. Ciobanu 5,24 ; înălțime 
G. Cîrje 1.50 ; suliță : E. Dragoș 
39,10 ; BĂRBAȚI — 100 m : I. 
Tankov (Pleven) 11,0 ; 200 m :
C .Stan 22,8; 5000 m: AI. Negescu 
15:46,0; 110 mg : I. Dumitrașcu 
15,1 ; 400 mg : I. Dumitrașcu
56,9 ; 10 km marș ; I. State 49:43,8; 
înălțime î V. Hristov (Pleven) 1,80; 
prăjină : M. Ivanov (Pleven) 
4,05 ; lungime : Cr. Corbu 6,62; tri
plu : Cr. Corbu 14,66. (ILIE FE- 
ȚEANU-corespondent principal).

în parcul „23 August" din 
Capitală a avut loc etapa pe mu
nicipiul București a campionatului 
republican de cros, la startul că
reia s-au aliniat peste 200 de a- 
lergători. Primii clasați : 
OARE II (800 m) ' ” 
dentu (Rapid), 2. 
structorul), 3. 
pe echipe — 1.* 
Metalul 19 p, 
26 p ; JUNIORI II (1900 m 
E. Busuioc (C.S.Ș.), 2. T. Moldo
van (C.S.Ș.), 3. Fl. Sandru (Met.) ; 
pe echipe — 1. Constructorul 42 
p, 2. Metalul 51 p, 3. Viitorul 
55 p. Formația C.S.S. ocupase de 
fapt primul loc (13 p), dar ea nu 
a fost inclusă în clasament, de
oarece nu a prezentat în termen 
rezultatele de la faza pe sector ! ; 
JUNIOARE I (900 m) — 1. M. 
Lincă (Met.), 2. D. Bădescu (Ra
pid), 3. S. Cîmpulungeanu (Viit.); 
pe echipe — 1. Metalul 24 p. 
Rapid (11 p) nu a prezentat rezul- 

- țațele fazei pe sector I ; JUNIORI I 
(3 000 m) — 1. P. Lupan, 2. I. 
Orășteanu, 3. N. Dumitru (toți 
de la Metalul) ; pe echipe — 1. 
Metalul 10 p, 2. Constructorul 
28 p ; SEMIFONDIȘTI (3 500 m) — 
1. C. Tatu ~ --
(Dinamo). 
pe echipe 
Rapid 34
SENIOARE (1 500 m) — 1. N. Onică 
(Constr.), 2. CI. Iacob (Progr.), 
3. C. Preoteasa (Rapid) ; pe e- 
chipe — 1. Constructorul 12 p, 2. 
Metalul 19 p ; SENIORI (8 000 
m) — 1. N. Mustață (Dinamo), 2. 
N. Siminoiu (Rapid), 3. S. Mo
ren (Steaua) ; pe echipe — 1. 
Steaua 23 p. 2. Dinamo 26 p, 3. 
Constructorul 62 p. (N. PRA- 
jESCU-coresp.).

în completarea cronicilor 
etapei a șasea, dăm cuvîntul 
corespondenților noștri. Ast
fel, la Timișoara, Universitatea 
a realizat cea de a treia vic
torie consecutivă (12—6 cu 
Politehnica Iași), într-o partidă 
deschisă, avlnd permanent 
inițiativa. După cum ne-a 
transmis corespondentul nos
tru principal. P. Arcan, re
plica oaspeților a fost vi
guroasă. Punctele au fost în
scrise de Duță (6), Dan (3) și 
Gherasim (3) pentru gazde,

respectiv Gheorghiu și Spi- 
ratos (cîte 3) pentru ieșeni.

La Bîrlad, după cum ne-a 
transmis corespondentul nos
tru principal, Eliade Solomon, 
jocul (Rulmentul—Farul 3—3) 
a fost de bun nivel tehnic, 
cu multe faze spectaculoase 
realizate de treisferturile am
belor echipe, mai frecvent ale 
gazdelor. Partida a constituit 
o bună propagandă în favoa
rea rugbyului, iar rezultatul

ăl ©

I.

JUNI-
— 1. M. Frezl- 
A. Iozu (Con- 

E. Toma (Viit.) ;
. Viitorul 14 p. 2. 

3. Constructorul 
1.

(Steaua), 2. M. Florea 
3. Șt. Boia (Rapid) ; 
— 1. Dinamo 33 p, 2.

3. C.A.U. 55 p ;p. C.A.U.

«O

IA

in cadrul campionatului națio
nal, timișoreanul Gh. Ionescu 
s-a clasat pe primul loc, cu 186 
p — 824 p. De remarcat că a- 
ceastă probă a adus un nou 
sportiv în fruntea clasamentului 
general, fostul lider, C. Călina, 
„clacînd" și de data aceasta ia 
proba preciziei și a stăpînirii de 
sine. Conduce acum Marian Cos
mescu, ca urmare a locului trei 
ocupat la tir. Iată primii cla
sați la tir : Gheorghe Ionescu 
186 p — 824 p ; D. Spîflea 
(Steaua) 185 p — 802 p ;

Cosmescu 184 p — 780 p ; Teo
dor Gută (Voința) 183 p — 758 
p. etc. După trei probe,® în cla
samentul general conduce M. 
Cosmescu cu 2 820 p, urmat de 
I. Bănet cu 2 695 p, C. Călina 
2 684 p. P. Tătaru (Știința) 2 477 
p, T. Guță 2188 p.

Azi, de la ora 17, la ștrandul 
Tineretului va avea loc proba 
de natație (300 m), iar joi cro
sul la stadionul Tineretului, 
de la ora 17.

Gheorghe TOM1UC 
antrenor coordonator

„Careul
încet, încet, ringurile sînt 

mutate în săli. Arenele din Ca
pitală, unde numai în primul 
semestru al acestui an s-au or
ganizat 33 de reuniuni (în tot 
cursul anului 1967 au avut loc 
40 de gale), rămîn pustii. Gon
gul cronometrorilor Mircea 
Cruțescu și Iancu Ceaureanu 
va răsuna, jpînă ‘ la primăvară, 
sub cupola sălilor Floreasca 
sau Dinamo, Rapid sau Pro
gresul. S-au luat oare măsurile 
corespunzătoare pentru ca rit
mul galelor bucureștene să se 
mențină la un nivel ridicat ? 
Răspunsul ni l-a dat Gheorghe 
Stănescu, președintele comisiei 
municipale.

— Ne-arn îngrijit ca și în se
zonul de iarnă iubitorii boxu
lui din toate cele 8 sectoare 
ale Capitalei să poată viziona 
reuniuni. Firește, acestea nu 
vor abunda, ca în timpul ve
rii. Ne vom restrînge întrucîtva 
activitatea în lunile de iarnă, 
dar pot spune că la casele de 
cultură din sectoarele 4, 5 și 

precum și la sălile Dinamo 
Semănătoarea, ringurile vor 
solicitate intens.

8, 

fi
i — Știți, desigur, că nu 
toate galele disputate anul 
acesta s-au bucurat de in
teresul major al spectatori
lor bucureșteni. Au fost ca
zuri cînd numeroase scaune 
au rămas neocupate Cre
deți, oare, că întîmplător ?

— Nu Spectatorii vin la re
uniuni de cartier, dar dacă din 
cele 10 meciuri nu le oferi mă
car un „cap de afiș", dacă pe 
programul galei nu figurează 
cîteva „nume", atunci interesul 
scade. Ceea ce s-a și întîmplat 
Am, totuși, o explicație — nu 
o scuză. Majoritatea boxerilor 
de valoare, din ‘ Capitală, s-au 
aflat anul acesta în pregătire 
olimpică. De asemenea, echipa

de egalitate este echitabil. Au 
înscris Mihalașcu (încercare) 
pentru Rulmentul și Sîrbu 
(încercare) pentru Farul.

octombrie, la ora 
stadionul Republicii, 
loc un prim trial în 
formării lotului na-

Joi 3 
15,30, pe 
va avea 
vederea 
țional. Iată jucătorii convo-
cați : STÎLPI — Dinu (Știin
ța), Baciu, Stoica (Dinamo), 
Chirilă, Pop (Agronomia Cluj), 
Bucur (Steaua) : TRĂGĂTORI
— Iorgulescu (Dinamo), Onuțu 
(Grivița Roșie), Gh. Mircea 
(Steaua), G. Barba (Grivița 
Roșie — juniori) ; LINIA A 
II-Ă — Țuțuianu, Daraban 
(Dinamo), Șerban (Steaua), 
Atanasiu (Grivița Roșie), Tu- 
feanu (Vulcan), Nicolae (Pro
gresul), Ghelțu (Rapid) ; LI
NIA A III-A — Demian, Mi- 
clescu (Grivița Roșie), Răș- 
canu, Roman (Dinamo), Cio
bănel, Băltărețu (Steaua), 
V. Dumitrescu (Progresul), 
Postolache (Rulmentul), Achim 
(Șc. sp. nr. 2 — juniori) ; 
MIJLOCAȘI LA GRĂMADĂ
— Florescu (Dinamo), Rădu- 
lesbu (Steaua), Boiangian 
(Constructorul), Dumitru (Vul
can), Țața (Șc. sp. nr. 2 — 
juniori) ; MIJLOCAȘI LA 
DESCHIDERE — Țibuleac 
(Grivița Roșie), M. Nicolescu 
(Dinamo), Iureș (Agronomia), 
Ghețu (Construcții) ; CENTRI
— Irimescu, Braga (Grivița 
Roșie), Dragomirescu (Di
namo), Briceag, Abribula 
(Vulcan), Buzoianu (Olimpia) ; 
ARIPI — Suciu, Brăescu (U- 
niversitatea), Wussek (Grivița 
Roșie), R. Ionescu (Steaua), 
Coravu (Dinamo), Chiru, Va- 
silică (Construcții) j FUNDAȘI
— Durbac (Steaua), Dăi- 
ciulescu (Dinamo). Simion 
(CI. sp. școlar — juniori), Ior- 
dănescu (Șc. sp. nr. 2 — ju
niori).

CLASAMENTUL
Adrian Mateescu deschizind linia de treisferturi a Stelei... 
(fază din meciul Dinamo — Steaua desfășurat duminică în 

Capitală) Foto i V. BAGEAC

magic

către federa- 
1969 comisia 

sarcini spori- 
de organiza-

calitatea galelor n-a fost întot
deauna la nivelul dorit. Nu 
sîntem satisfăcuți de rezulta
tele obținute în secțiile de box 
de la Progresul (unde există 
trei antrenori: L. Popescu, I. 
Dumitru, I. Rădulescu), Rapid, 
Constructorul. Așteptăm și 
sperăm ca dupăr încheierea 
J.O. (lin Mexic să fim spriji
niți mai activ de 
ție, deoarece în 
noastră va avea
te, ținînd seama 
rea campionatelor europene la 
București.

1

1. Dinamo 6 6 0 0 79— 32 18
2. Steaua 6 5 0 î 120— 40 18
3. Grivița R. 6 5 0 1 98— 32 16
4. Farul 6 3 1 2 88— 50 13
5. Univ. 6 3 0 3 43— 62 12
6. Știința 6 3 0 3 41- 28 12
7. Rulmentul 6 2 1 3 28- 40 11
8. Politeh 6 2 0 a 56-76 10
9. Gloria 6 2 e 4 40- 99 10

4 37- 92 9
Agronomia

6 1
Constructorul

6 1
Progresul 6 1

R. CALARAȘANU

antrenori 
nu-și in
amicele, 

li se dea 
în pro-

activează

price-
e fo-

30 de

națională de tineret a fost an
grenată în „Cupa Europei". De 
aceea, n-am putut apela la bo
xerii fruntași. Din păcate, nici 
la cei rămași în afara loturi
lor, deoarece unii 
și-au luat obiceiul să 
scrie elevii în gale 
cerînd în schimb, să 
voie să facă turnee 
vinde !

— In Capitală
peste 30 de antrenori. Unii 
dintre ei au o îndelungată 
experiență, capacitate pro
fesională. Credeți că 
perea acestor maeștri 
losită îndeajuns 7

— Avegi, intr-adevăr,
antrenori, dar practic nu con
tăm decît pe jumătate din nu
mărul lor. Nu uitați că prin
tre cei 30 figurează și antre
norii loturilor de seniori și de 
tineret, care nu pot răspunde 
prezent, de fiecare dată, la so
licitările comisiei municipale. 
Ne bazăm aproape în perma
nență pe aceiași antrenori : 
Doculeșcu și lordache — Olim
pia, Stoianovici și Sandu — 
Metalul, Zamfirescu — Semă
nătoarea, Cionoiu — Grivița 
Roșie. Dar, oricît s-ar strădui 
ei nu pot să-și prezinte elevii 
în condiții optime, în toate re
uniunile. Din această cauză,

PROGRAMUL „CUPEI F. R. BOX"
16 echipe, împărțite în patru se

rii, vor lua startul — la 5 octom
brie — în întrecerile ctotatq Cu 
„Capa F. R. Box“. La federația 
de specialitate au fost trase la 
sorți meciurile din turul șl retu
rul competiției. Programul este 
următorul : TUR : etapa I. A.S.A. 
Oradea — C.S.M. Reșița ; A.S.A. 
Tg, Mureș — Metalul Plopenl ; 
Muscelul Cîmpulung — Construc
torul Hunedoara; Metalul Bocșa — 
Electroputere Craiova ; Metalul 
Buc. — U. M. Timișoara ; C.S.M. 
Cluj — Minerul Ciudanovița ; Du
nărea Galați — Farul Constanța ;

Dinamo Brașov — Progresul Bră
ila ; etapa a H-a. Metalul Plopeni
— A.S.A. Oradea; C.S.M. Reșița — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Electroputere 
Craiova — Muscelul Cîmpulung ; 
Constructorul Hunedoara — Me
talul Bocșa ; Minerul Ciudanovi- 
ța - Metalul Buc ; U. M. Timi
șoara — C.S.M. Cluj ; Progresul 
Brăila — Dunărea Galați ; Farul 
Constanța — Dinamo Brașov ; 
etapa a III-a. A.S.A. Oradea — 
A.S.A. Tg. Mureș ; C. S. M. Re
șița — Metalul Plopenl ; Musce
lul Cîmpulung — Metalul Bocșa ; 
Constructorul Hunedoara — Elee- 
troputere Craiova ; Metalul Buc.

— C.S.M. Cluj ; U. M. Timișoara
— Minerul Ciudanovița ; Dunărea 
Galați — Dinamo Brașov ; Farul

_ progresul Brăila;
etapa a IV-a : Metalul 

Reșița ;

Ultimul concurs de pentatlon 
modern al anului a reunit la 
startul său 16 sportivi, repte- 
zentind cluburile : Steaua, Vo
ința, Știința (din București), 
Sănătatea Timișoara și Indepen
dența Sibiu. Prima probă — că- 
lăria — desfășurată pe baza hi
pică din Calea Plevnei a fost 
cîștigată de Constantin Călina 
(Steaua), care a terminat tra
seul de 800 m cu 15 obstacole 
fără penalizare, obținînd cel mai 
bun timp (1:31,0): 1100 p. Pe 
locul doi s-a clasat Ivan Bănet. 
(Sănătatea Timișoara) 1 070 p.

Cea de a doua probă 
ma — disputată 
publicii în sala 
dominată de C. 
mescu (Steaua)
un punctaj foarte bun ; 1 090 p 
și, respectiv, 1 000 p. Remarca
bilă a fost comportarea sporti
vilor de la Independența 
situați în prima jumătate 
samentului.

Ieri la poligonul Tunari
programată proba de tir. Reali- 
zînd un rezultat mai bun decît

scri-
la stadionul Re

de scrimă a fost 
Călin și M. Cos- 
care au realizat

Sibiu, 
a cla-

a fost

MARIAN COSMESCU

Constanța
RETUR : _
Plopeni — C. S. M. Reșița ; 
A.S.A. Tg. Mureș — A.S.A. Ora
dea ; Electroputere Craiova — 
Constructorul Hunedoara ; Meta
lul Bocșa — Muscelul Cîmpulung; 
Minerul Ciudanovița — U. M. Ti
mișoara ; C.S.M. Cluj — Metalul 
Buc..; Progresul Brăila — Farul 
Constanța ; Dinamo Brașov — 
Dunărea Galați ; etapa a V-a : 
A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. Re
șița ; A.S.A. Oradea — Metalul 
Plopeni ; Metalul Bocșa — Con
structorul Hunedoara ; Muscelul 
Cîmpulung — Electroputere Cra
iova ; C.S.M. Cluj — U. M. Ti
mișoara ; Metalul Buc. — Minerul 
Ciudanovița ; Dinamo Brașov — 
Farul Constanța ; Dunărea Galați
— Progresul Brăila ; etapa a 
Vl-a : Metalul Plopeni
Tg. Mureș ; C.S.M. Reșița — 
A.S.A. Oradea ; Electroputere 
Craiova — Metalul Bocșa ; Con
structorul Hunedoara — Muscelul 
Cîmpulung ; Minerul Ciudanovița
— C.S.M. Cluj ; U. M. Timișoa
ra — Metalul Buc. ; Progresul 
Brăila — Dinamo Brașov ; Farul 
Constanța — Dunărea Galați.

Echipele C.S.O. Baia Mare și 
C.S.M. Sibiu n-au lost admise în 
competiție, deoarece în compo
nența lor figurează prea mulți 
juniori. Or regulamentul „Cupei 
F. R. Box" interzice participarea 
boxerilor născuți după anul 1943.

A.S.A.

9
8

4
5

Etapa de duminică 
brie cuprinde meciurile Steaua
— Agronomia Cluj, Grivița Ro-- -
cuplaj, de la ora 9,30 pe teren 
Parcul Copilului), Dinamo — 
Știința Petroșeni (teren Dinamo
— în sfirșit ! — la ora 10), Uni
versitatea Timișoara — Con
structorul București, Politehni
ca Iași — Gloria București și 
Farul Constanța — Progresul 
București.

1 
0

47-105 
51— 74
6 octom-

Rulmentul Birlad (în

Cotele timișorenilor incep să scadă
Mîlne vom avea o nouă eta

pă intermediară în campiona
tul național de polo. Patru 
partide sînt programate în pro
vincie și doar una singură, cea 
dintre Steaua și I.C.F., în Ca
pitală (ștrandul Tineretului, de 
la ora 17).

Dacă în 
semnarea 
apele s-au 
tilor — în 
12-lea titlu consecutiv — ne- 
lămînîndu-le decît să facă un 
simplu act de prezență, în 
schimb, lupta pentru evitarea 
retrogradării, în care sînt an
gajate 4 formații, devine pasio
nantă.

Duminică, Progresul a obți
nut un punct mare cit roata 
carului (cu care ar putea să 
se salveze in extremis) în dau
na „7“-lui timișorean Industria 
linei, ale cărei șanse de a pasa 
lanterna roșie sînt din ce în ce 
mai slabe. Ambele formații 
susțin mîine jocuri dificile în 
deplasare, la Cluj (Progresul 
cu Voința și Industria lînei cu 
Politehnica), astfel că va tre-

ceea ce privește de- 
viitoarei campioane, 
limpezit, dinamoviș- 
cursa spre cel de-al

bui să așteptăm etapa urmă
toare pentru o eventuală cla
rificare. Celelalte meciuri ale 
etapei sînt: Crișul Oradea — 
Rapid București și Vagonul 
Arad — Dinamo.

CLASAMENT

1. Dinamo 13 13 0 0 112—35 26
2. Steaua 13 11 0 2 99—28 22
3. Rapid 13 8 1 4 63—53 17
4. Voința 13 5 2 6 73—79 12
5. I.C.F. 13 6 0 7 49—68 12
6. Crișul 13 5 0 8 60—67 10
7. Vagonul 13 4 1 8 44—78 9
8. Politehnica 13 3 2 8 51—68 8
9. Progresul 13 2 3 8 45—70 7

10. Ind. linei 13 2 3 8 45-95 7

Campionatul național pe anul 1968

NOU RECORD LA

întrecerile zonale ale cam
pionatului național de oină, 
desfășurate la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute pe terenul 
din Predeal, au reunit toate 
cele cinci echipe care au 
figurat în regulamentul com
petiției. Păcat însă că în pri
ma zi a concursului a plouat 
în permanență, ceea ce a 
influențat în mod vizibil e- 
xecuțiile tehnice. Cu toate a- 
cestea, confruntările dintre 
echipele O. P. București, Tor
pedo Zărnești și Recolta A- 
poldul de Sus. (jud. Sibiu) 
au fost presărata cu nume
roase faze spectaculoase.

Bucureștenii, superiori din 
toate punctele de vedere, au 
realizat chiar un nou record 
la „bătaia mingii", obținînd 
într-unul din meciurile sus
ținute 17 p (v. r. aparținea 
din 1966 tot formației @P.B. 
cu 14 p). De altfel, echipa 
antrenată de Alexandru Ra- 
failescu a jucat mult mai 
bine în reprizele de la „bă
taie", unde a acumulat 70 p 
în 8 meciuri. Cei mai buni 
jucători t Ilie Dacâu, Gostel

u

Iancu, Gh. Gruianu, V. Gă- 
lățeanu și Gh. Drăghici.

CLASAMENTUL i 1 0.P.B., 
2. Torpedo Zărnești, 3. Re
colta Apoldul de Sus. Un 
cuvînt de laudă pentru in
structorul voluntar, Ion Ol- 
teanu, din comuna Apoldul 
de Sus.

La ultima zonă, găzduită 
de orașul Cluj, au participat 
doar două echipe, printre 
cele care nu s-au prezentat 
aflîndu-se și cunoscuta for
mație Minerul Baia Mare. 
Nu cunoaștem motivele pen
tru cate oinarii din Baia Ma
re nu s-au prezentat; cert 
este, însă, că absența lor din 
competiție va scade din va
loarea finalei 
campionatului.

pe țară a

Șl ACUM, FINALA

Avîntul Va-
Ilfov), Drum

Opt formații : 
lea Roșie (jud. 
Nou Boureni (jud. Dolj), Via-
ța Nouă JDiteni (jud. Teleor
man), 
(jud. 
rești, 
(jud.
(jud.
între
Piatra Neamț 
narea echipei 
anul 1968.

- - — . — . —*■

Biruința Gherâești 
Neamț), Dinamo Bucu- 
C.P.B., Izvorul Chiueșri 
Gluj) și Avîntul Frasin 
Suceava) se întilnesc 

4 și 6 octombrie la 
pentru desem- 
campioane pe

Tr. IOANIJESCU
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Mini-statistică în „B“

Confruntări decisive ale echipelor românești
Steaua și Spartak Trnava

(Urmare din pag. 1)

gă va reintra, după un accident 
care l-a ținut departe de teren 
cîteva luni, cunoscutul interna
țional Kabat; și în fine, ultima 
schimbare : vîrf de atac dreapta 
va juca Svec. Deci, după toate 
probabilitățile, campioana Ce
hoslovaciei va începe jocul cu 
următoarea formație: Gerik— 
Dobiaș, Majernik, Bozsik, Ha- 
sara, Kuna, Hrusecky, Martin- 
kovic, Svec, Adamec, Kabat.

In tabăra campioanei noastre, 
antrenorii Covaci, și Onisie au 
o singură îndoială în privința e- 
chipei: 
stingă 7 
didează 
Decizia 
meci.

Singurul care are emoții deo
sebite este fundașul Sătmărea- 
nu, care va primi aici replica 
cunoscutului Kabat. Prezența 
acestuia în formație l-a făcut 
pe antrenorul federal Angelo 
Niculescu, care va asista la 
meci, să ne declare: „Acum 
este momentul ca Sătmăreanu 
să-și p'robeze valoarea. Sînt 
rios să văd cum va trece 
acest examen".

Ca o ultimă notație : 
trenorul 
miercuri
bucureșteni — îmi mărturisea 
Constantin — sînt hotărîți să-1 
ofere de ziua lui un „cadou" 
plăcut care nu poate fi altceva 
decît... calificarea în turul ur
mător. Le urăm să se țină de 
cuvînt !

cu-
el

an-
Covaci împlinește

48 de ani ! Jucătorii

cine . va juca mijlocaș 
Pentru acest post can- 

Popescu și Negrea, 
fi luată înainte de

D.
va

© în opt etape s-au marcat 
345 de goluri (179 în seria I, 
166 în seria a Ii-a). Duminică 
s-au înscris 31 de goluri (10 
în seria I, 21 în seria a II-a).

® Arbitrii au acordat trei 
penaltiuri în ultima etapă. 
Unul a fost transformat 
(Stancu—Politehnica Galați), 
iar două au fost ratate (Fo
ca—Gloria Bîrlad, H. Popes
cu—Electroputere ■ Craiova). -

• Duminică, patru jucători 
au fost trimiși pe tușă. Iată 
numele lor: Hrițcu (G.F.R. 
Pașcani), Odic (Gloria Bîr
lad), Deac (Gaz metan) și 
Covaci (Olimpia Oradea).

® Cele mai eficace înain
tări : Chimia Suceava 17 go
luri, Metalul Hunedoara 15 
goluri, Politehnica Galați 14 
goluri (seria I), C.S.M. Sibiu 
și C.F.R. Arad cîte 17 go
luri, Olimpia Oradea 16 go
luri, ‘ Metalul Hunedoara 15 
goluri (seria a II-a).

© Cele mai slabe apărări : 
Electronica Obor 20 de go
luri primite, Gloria Bîriad 
15 goluri, Poiana Cîmpina 
14 goluri, Dunărea Giurgiu 
13 goluri (seria I), Chimia 
Rm. Vîlcea și Industria sîr- 
mei cîte 15 goluri, C.F.R. A- 
nad 14 goluri, C.S.M. Reșița 
și Olimpia Oradea cîte 12 
goluri (seria a II-a).

® în clasamentul golgete- 
rilor, în seria I, conduce Ni- 
colau (Chimia Suceava) cu 8 
goluri, urmat de Trăznea

Bîrlad) și Bruștiuc
Galați) cu cîte 6 go- 

Georgescu și Roman

(Gloria 
(Oțelul 
luri, 
(ambii de la Metalul Bucu
rești) cu cîte 5 goluri, 
Drăgan (Flacăra Moreni), I. 
Ștefan (Electronica Obor), 
Meder (Ceahlăul P. Neamț), 
Furnică (Gloria Bîrlad), Ca- 
raman (Portul Constanța), 
Pantelimon (Metalul Bucu
rești) cu cîte 4 goluri. în 
seria secundă, pe 
se află Schwartz 
biu) cu 8 goluri, pe locurile 
următoare fiind Gergo (Me
talul Hunedoara) cu 7 go
luri, David (Olimpia Ora
dea), Vlad (6.F.R. Arad), P. 
Emil (C.F.R. Cluj), Manolache 
(Politehnica Timișoara) cu cîte 
5 goluri, Petrică (Olimpia Ora
dea), Steiner (Metalul Hune
doara), Gyenge (C.F.R. Arad), 
Rednic (O.S.M. Reșița), Ma- 
zurachiș. (C.F.R. Cluj), Damian 
(Medicina Gluj) cu cite 4 go
luri. ,

primul loc
(G.S.M. Si-

Azi, In Giulești
Pe stadionul Giulești va a- 

vea loc azi după-amiază un 
cuplaj fotbalistic. De la ora 
15,45 Rapid va întîlni pe di
vizionara B Poiana Cîmpina. 
în deschidere, de la ora 13,30, 
formația de tineret a Rapi
dului va juca în compania 
echipei Avîntul 9 Mai.

Meci internațional la Timișoara
Ora oficiala
a meciurilor

de începere
etapei a IX a

F.C. ARGEȘ POATE OBȚINE CALIFICAREA
De data aceasta, Gerik, portarul campioanei cehoslovace, va răsufla ușurat... Balonul lovit 
cu capul de Voinea va ocoli poarta lui Spartak Trnava. Astăzi, in meciul retur, cele două 
echipe — Steaua și Spartak Trnava — își joacă șansa calificării. Să le ținem bucureste- 
nilor pumnii strînși l Foto : S. BACKSI

Federația de 
rit ca meciurile U. - 
IX-a a campionatului divizio
nar A 
15,30.

fotbal a hotă- 
etapei a

să înceapă la orele

Mîine, la Timișoara, se va 
disputa un meci internațio
nal amical între formația lo
cală Politehnica Timișoara și 
M.T.K. Budapesta. Partida va 
avea loc pe stadionul C.F.R., 
de la ora 16.

P. ARCAN 
coresp. principal

(Urmare din pag. 1)

torii portughezi au participat 
ieri după-amiază la un antre
nament pe stadionul piteștean, 
echipa definitivă urmînd a fi 
stabilită miercuri dimineața. 
Iată »ll“-le probabil: Fonseca 
<— Geraldo, Adriano,. Râul, Ni- 
colau II — Barros, Bene — 
Neca, Albertino, Horacio. La
zaro (Ricardo)

Bineînțeles că rezultatul de 
egali ta i.i de Ia Porto îi avan
tajează, în primul rînd, pe pi- 
teștehi. Azi, în meciul decisiv, 
ei evoluează „acasă", benefi
ciind deci de avantajul tere
nului propriu (atît de bine fo
losit în campionat !) In plus 
F. C. Argeș are de partea sa 
și golul înscris în deplasare, 
care se dublează în cazul unui 
scor egal la Pitești. Sperăm, 
însă, că argeșenii nu vor aș
tepta calificarea de la un gol
averaj favorabil sau de la sorți, 

; la care se recurge în cazul 
cînd și după prelungiri (două 

'.reprize a cîte 15 minute) se

Nuțu i 
adăuga 
că atît 
Prepur-

menține egalitatea de golaveraj. 
Ei au făcut un joc bun la Porto, 
iar golului înscris de 
se puteau foarte bine 
și altele. Păcat însă 
Kraus cît și Radu sau
gel nu și-au reglat deloc tirul. 
Poate că s-au rezervat pentru 
meciul de azi, dorind să în
scrie mai multe goluri în fața 
propriilor lor spectatori. Bine 
ar fi ! în echipa de obicei fo
losită, antrenorii Bălănescu și 
Mladin vor trebui să găsească 
un înlocuitor pentru Prepurgel 
(eliminat de pe teren la Porto 
și, deci, fără drept de joc în 
retur). Probabil că Olteanu va 
fi cel ce-i va lua locul. In 
acest caz, iată formația proba
bilă : Niculescu — Ioniță, 
Barbu, Vlad, Ivan — Nuțu, Ol
teanu — 
Jercan

Meciul, 
16,00, va
gadă de arbitri austrieci : Tittl 
(la centru), BabuceL și Bauer 
(la linie).

Radu, Kraus,

care începe 
fi condus de

Dobrin,

la ora 
o bri-

Cînd

Din carnetul cronicarului
Calitatea pasei

Pentru partida ei de dumi
nică cu Progresul, Steaua a 
apărut cu o nouă linie de mij
locași. Cu Jenei și Dumitriu 
III în locul clasicului tandem 
Negrea — D. Popescu. A în
locuit, așadar, „cărătorii și 
privitorii" — vorba cunoscutu
lui nostru teoretician, Virgil 
Eeonomu — cu oameni dispuși 
să joace pentru echipă 90 de 
minute.

Și avantajele măsurii' luate 
de antrenori au fost cît se poa
te de clare. Noii introduși, pe 
posturi în care au mai jucat, 
s-au „bătut", literalmente, 
pentru fiecare balon, au exer
citat pressing-ul fără mena
jamente, au venit des în pro
priul careu, ajutînd la închi
derea căilor; de acces spre 
poarta lui Suciu. în special 
Jenei, acest jucător model de 
conștiinciozitate și corectitu- 
dinevatît? pe-, terenul ?de sport, 
cît;și în viața particulară.

Dar deosebirea în .maniera 
de a acționa a fostului și actu
alului cuplu a apărut mai

pregnant în situațiile de atac, 
cînd Jenei și Dumitriu III au 
contribuit efectiv la limpezi
rea combinațiilor ofensive, 
PASÎND RAPID, LA COE
CHIPIERUL CEL MAI BINE 
PLASAT. De altfel, este util 
de subliniat faptul că aseme
nea TRANSMITERI CU CON
ȚINUT TACTIC au stat la 
baza golurilor doi și trei în
scrise de Pantea și Creinicea- 
nu în minutele 14 și 88.

CALITATEA PASEI, diri
jată de la mijlocul terenului 
spre „vîrfuri" — iată cu ce 
au venit nou, printre altele, 
Jenei și Dumitriu III în parti
da susținută duminică.

Sperăm că Tică Popescu și 
Negrea, car& au privit jocul 
de pe banca rezervelor, au vă
zut... diferența.

G. NICOLAESCU

PROGRAMĂRIȘI
PROGRAMĂRI

R.P. 
(as- 
din- 
ale

ciul cu Progresul un avans se
rios împotriva tuturor adver
sarilor...

® La Pitești, încă un 
nalti ratat!

Atenție, că se întinde 
demia !!

• în „echipa etapei*.
un jucător din lot! Să fie oa

pe-

epi-

niei

Meciul de juniori
România — R. D. G,

se
la 9

dispută
octombrie

la Tirgoviște
F.R. Fotbal a hotărît ca par

tida dintre echipele de juniori 
ale României și R. D. Germa
ne să se dispute la 9 octombrie 
la Tirgoviște.

doi se ceartă...
pierde fotbalul timișorean!

sosite la redacție —— Pe marginea

Si iată că răspunsul a so
sit cu promptitudine (fapt 
pentru care clubul timi
șorean merită evidențiat). 

Dar, să vedem ce se spune — 
printre altele — în scrisoarea 
primită la redacție : „Secția de 
fotbal a analizat comportarea 
nesportivă pe care a avut-o^ por
tarul Tatar la sfîrșitul întâlnirii 
cu C.F.R. Cluj. El a fost discu
tat in cadrul secției și sancțio
nat cu avertisment. S-a avut în 
vedere faptul că atitudinea lui 
a fost provocată de manifestă
rile nesănătoase ale unor spec
tatori, care l-au sîcîit tot meciul, 
l-au înjurat și scuipat. Ne pu
nem întrebarea de ce nu se iau 
măsuri de către organele în 
drept. împotriva unor spectatori 
care se comportă huliganic în in
cinta stadionului ? (n.n. care or
gane să ia măsuri ? Nu clubul 
C.F.R. ? Cine a organizat meciul 
cu echipa clujeană ?) De aseme
nea menționăm că la sfîrșitul 
jocului Politehnica — C.F.R. (n.n. 
derbiul orașului Timișoara), des
fășurat pe stadionul 1 Mai_ în 
ziua de 15 septembrie, s-a arun
cat cu sticle și pietre în fotba- 
liștii de la C.F.R. și în arbitri, 
fără a se lua vreo măsură“.

După ce se arată că au fost 
căutați cei doi cetățeni din Timi
șoara care ne-au scris despre ie
șirile portarului Tatar (pentru a 
se obține date mai complete ! ?) 
și după ce se fac aprecieri ne
favorabile la adresa arbitrului 
O. Comșa (care a condus meciul 
cu C.F.R. Cluj), răspunsul clu
bului timișorean se încheie ast
fel : „Rugăm redacția „Sportul1* 
ca pe viitor să analizeze mate
rialele primite în legătură cu 
cele două echipe divizionare B 
din Timișoara (n.n. Politehnica și 
C.F.R.), pentru a nu se mai crea 
nemulțumiri în rîndurile specta
torilor și ale echipelor (n.n. cri- 
ticînd anumite aspecte negative 
înseamnă a crea nemulțumiri ?). 
Secția de fotbal consideră însă, 
că nota publicată constituie un 
sprijin în vederea creării unei 
discipline în rîndurile sportivi
lor noștri". Din acest final se 
vede că secția de fotbal de la 
C.F.R. și-a 
eficacitatea 
respective.

unor scrisori

- publicat 
1 septem- 
intitulată : 

„Așa vor jucătorii de la 
C.F.R. Timișoara să promo
veze în divizia A ?“ însem
narea respectivă avea la bază 
trei scrisori (două din Timi
șoara) în care erau criticate 
Ieșirile nesportive ale unor 
fotbaliști din echipa feroviară. 
Se cerea, de asemenea, con
ducerii clubului respectiv să 
cerceteze lucrurile și să ia 
măsurile corespunzătoare, pe 
care să le facem cunoscute 
cititorilor noștri.

Ziarul nostru a 
în ziua de 14 ț— — 4 — •MZ'.l'.S IT

„Așa vor j
C.F.R. Tlmișoa 
veze în (livizi:

brie o notă

dat, totuși, seama de 
publicării rîndurllor

★
că am mal primitDar, iată

și alte depeșe din orașul de pe 
malurile Begăi. De data aceasta 
ne-au scris susținătorii echipei 
C.F.R. Din conținutul lor se 
poate deduce foarte ușor cum 
arată atmosfera de aici, relațiile 
dintre suporterii celor două echi
pe de fotbal, care au repercu
siuni asupra moralului sportivi
lor. Sînt lucruri foarte impor
tante, care într-un fel explică 
situația fotbalului timișorean. 
Iată de ce am considerat utile 
unele spicuiri din aceste cores
pondențe.

V. MARINESCU, str. Reșița nr. 
281 : • „In ziarul din 14 septembrie 
a.c. s-a publicat o notă și scri
sorile tendențioase (n.n. scrisori 
care au arătat fapte reale), rău 
voitoare la adresa echipei C.F.R.

La Timișoara, în concepția unora 
nu există decît o singură echipă 
de fotbal — Politehnica. Orice 
succes al formației C.F.R. nu e 
privit cu ochi buni. Jucătorii 
acestui club nu sînt încurajați 
de suporterii Politehnicii, iar 
unii huligani li apostrofează, ii 
înjură chiar de la ieșirea pe te
ren. Dacă simpatlzanții C.F.R.- 
ului zic ceva, începe scandalul, 
așa cum s-a întâmplat la jocul 
cu C.F.R. Cluj". Scrisoarea con
tinuă pe patru pagini. Se spun 
atîtea lucruri...

Ne-a sosit un plic șl de la tov. 
SERGIU LUNGU, din conducerea 
clubului C.F.R. Timișoara, Iată ce 
ne spune : „Sînt mulți ani de cînd 
această formație se luptă să re
vină în prima divizie a țării.
Dacă nu a reușit acest lucru
pină acum, faptul se datorește
în principal jucătorilor și acelor
ca au răspuns (ie această forma
ție. Au fost însă și factori su
biectivi care au influențat nega
tiv rezultatele". Și tov. Lungu 
amintește o serie de jocuri în 
care arbitrii ar fi denaturat re
zultatele. S-ar putea ca semna
tarul scrisorii sâ aibă dreptate. 
Ne-a frapat, însă, următorul pa
ragraf din scrisoarea tovarășului 
Lungu : ,,Atmosfera de la meciu
rile din orașul Timișoara .este 
nefavorabilă datorită unor spec
tatori rău-intenționați, care, prin 
comportarea lor, aduc mari pre
judicii fotbalului din orașul nos
tru. La jocul cu Politehnica, 
formația C.F.R.-ului a fost Hui
duită, iar la pauză și la sfîrși- 
tul partidei, spectatori înrăiți au 
aruncat cu pietre șl sticle pe 
teren. Pină cînd vor fi lisați a- 
ceștla să-și facă de cap în in
cinta stadioanelor, fără a fi trași 
la răspundere 
drept

seama că Înainte ca C.F.R. sau 
Politehnica să piardă un meci 
(după dorința unora), suferă fot
balul timișorean ? Oare la ase
menea relații trebuie să ajungă 
două echipe și suporterii lor — 
mai ales suporterii I — din ace
lași oraș ? Să ne mai mire a- 
tunci de ce fotbalul timișorean 
merge așa cum merge ? Că Ti
mișoara, care a dat ani și ani 
de-a rindul mari jucători fotba
lului nostru, nu are azi un ,,11“ 
capabil să promoveze în prima 
divizie a țării ? Rivalitatea ~ 
ceasta, care’ a cuprins cele 
tabere (mai ales suporterii, 
creează această atmosferă), 
ce mult rău. Cînd pierd 
viarii se bucură suporterii 
tehnicii, cînd capotează aceasta 
se înveselesc ceilalți. Nu-și dau 
oare seama că ar trebui cu toții 
să se întristeze cînd vine vorba 
de fotbalul actual de pe aceste 
meleaguri ?

★
în încheiere, cîteva cuvinte 

pentru organele sportive din Ti
mișoara. CONDUCERILE CLUBU
RILOR POLITEHNICA și C.F.R. 
trebuie să depună toate efortu
rile pentru îmbunătățirea clima
tului creat de suporterii lor. 
între aceste două formații tre
buie să existe relații bune, o ri
valitate cu adevărat sportivă. 
Cît privește fotbalul timișorean, 
viitorul lui, nu vrern să dăm 
soluții, dar poate că cele două 
cluburi se vor gîndi pentru vii
tor la o „unificare a forțelor 
pentru formarea unei echipe care 
să poată aspira la un loc în 
divizia A, la o comportare bună. 
Pînă atunci, C.J.E.F.S. și CON
SILIUL MUNICIPAL PENTRU 
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, ca 
organe sportive cu puteri de
pline, trebuie să intervină ener
gic pentru curmarea actualei 
stări de spirit. în, fotbalul ti
mișorean trebuie să ] 
lupta pentru calitate, 
aceasta 
decît în condițiiîe 
sportivități, 
(sub toate 
manifestă
Acesta 
care au 
față.

a- 
două 
care 
adu- 
fero- 
Poli-

curmarea
spirit.
trebuie să primeze 

pentru calitate. Or, 
nu se poate desfășura 

unei depline 
a curmării răului 

formele în care se 
acum) din rădăcină, 

este șl scopul pentru 
fost scrise rîndurlle de

Constantin ALEXE

Azi la Televiziune
Ora 21,20 — Jocurile

Olimpice din Mexic la 
Televiziune.

de organele în
și chiar de miliție ?“

★

recapitulăm. La 14 septem- 
am publicat nota in care 
criticate atitudinile nespor- 
ale unor jucători de la 

mai ales ale portarului

Să 
brie 
erau 
live 
C.F.R., ... . .
Tatar. Se spune că informările 
le aveam de la... suporterii Po
litehnicii. Dar, din răspunsul 
clubului C.F.R. a reieșit că fap
tele așa s-au petrecut. Iată că... 
am dat cuvîhtul și celor de la 
C.F.R. Dar, dincolo de sfera sim
patiilor unor spectatori pentru 
Politehnica sau pentru formația 
feroviară (normal, fiecare echipă 
are suporterii ei), scrisorile res
pective arată o stare de lucruri 
deosebit de gravă. La Timișoara, 
adeziunea pentru o echipă sau 
alta duce în mod nejustificat la 
manifestări cu totul străine eti
cii noastre și, spre regretul tu
turor, chiar la acte huliganice. 
Oare acești turbulențl nu-și dau

ÎNTRE.., Ieșeni
La jocul de divizia C (e- 

tapa de duminică 29.IX) din
tre echipele ieșene Nicolina 
și Penicilina, arbitrajul lui 
C. Radu (Bîrlad) a avut multe 
deficiențe. în primul rînd, ar
bitrul a admis pătrunderea 
unor spectatori în incinta te
renului de joc. Apoi, el n-a 
sancționat prompt interven
țiile periculoase ale unor ju
cători din ambele echipe. în 
min. 73 Brîndușescu de la 
Penicilina a fost grav acci
dentat — fractură de clavi
culă — fapt care a dus la in
cidente pe teren, între jucă
torii celor două formații, ca 
și între spectatori și jucători.

Este evident că dacă arbi
trul elimina din primul mo
ment pe jucătorii certați cu 
disciplina, nu s-ar fi ajuns la 
cele întîmplate. Dar arbitrul 
C. Radu a luat o măsură ra
dicală doar în min. 87, cînd 
a eliminat de pe teren trei 
jucători' (Stoian — Nicolina, 
Morozi și Căprarii — Penici
lina). El trebuia să procedeze 
la fel și cu Axente (Nicolina), 
autorul fracturii lui Brîndu
șescu.

Luni după-amiază, arbitrul 
Ilie Drăghici a plecat în 
Polonă, unde va conduce 
tăzi, la Cracovia) meciul 
tre speranțele olimpice 
U.R.S.S. și Poloniei.

Această delegare ne arată 
că forul de specialitate (Co
legiul central de arbitri) re
cunoaște într-un fel valoarea 
acestui arbitru. într-adevăr, 
Ilie Drăghici este unul dintre 
bunii noștri „cavaleri ai fluie
rului". Ne întrebăm însă de 
ce Ilie Drăghici e uitat cînd e 
vorba de jocurile prime; di
vizii ? Pină acum, în 8 etape, 
a condus doar două partide, 
obținînd de fiecare dată cîte 
5 stele.

Alt caz asemănător, alt 
semn de întrebare. Arbitrul 
Victor Pădureanu a condus 
foarte bine partida F.C. Âr- 
geș-Dinamo Bacău. A primit 
5 stele. Cineva din conducerea 
clubului piteștean spunea la 
sfîrșitul meciului că „ar vrea 
ca echipa sa să fie arbitrată 
tot așa de corect și cînd joacă 
în deplasare".

în urmă cu 2—3 ani, Victor 
Pădureanu intrase în elita ar
bitrilor noștri. De cîtăva vre
me apare, însă, tot mai rar 
la conducerea unui meci de 
divizia A. De ce ?

Un proverb spune „CINE 
N-ARE BATRÎNI, SA ȘI-I 
CUMPERE". Iată că noi (ÎN 
ARBITRAJ) avem și totuși ei 
nu sînt folosiți cum ar trebui 
Și .nu e vorba numai de I. 
Drăghici și V. Pădureanu.

Nu vrem să influențăm pe 
nimeni prin aceste rînduri, 
dar semnalăm unele ciudățe
nii în programarea arbitrilor. 
Fiindcă nu e normal ca un 
bun „cavaler al fluierului" să... 
stea pe tușă, în timp ce alții 
(care nu obțin decît două — 
trei stele sau nici chiar atît) 
sînt delegați, uneori, la me
ciuri foarte importante.

C. ALEXE

ILUSTRATE

Peisaj

<■ c>

de toamnă la Rapid
Desen de NEAGU RADULESCU

re (
sporite ale cronicarilor ?...

D. DIACONESCU 
coresp. principal

Așteptăm ca federația 
măsuri dintre cele mai

IN GLUMĂ
P.S.

să ia
severe împotriva tuturor vi- 
novaților : jucători, 
tori și arbitri.

organiza-

Șl IN SERIOS
® Speriat că ar putea să ce

deze titlul de campion al rată
rilor, Voinea și-a luat în me-

de vină numai exigențele

• Cele mai productive îna
intări sînt ale Universității 
Craiova, Universității Cluj și 
Vagonului ! Paradoxal, aceste 
trei echipe au și cele mal mul
te goluri primite !

Probabil că apărătorii vor 
neapărat să țină pasul cu a- 
tacanții...

• Pîrcălab a comis un gest 
reprobabil, lovindu-1 pe Grea- 
vu cînd jocul era oprit!

Fii atent, Ioane, că la meciu
rile internaționale nu mai ar
bitrează Radu Buzdun...

® Dinamo București nu are 
nici un meci nul. Nici dumini
că dinamoviștii nu au vrut să 
rămînă Ia 2—2. I-au ajutat 
Coman și Boc...

Bogdan BURILEANU

Loto-Pronosport
Concurs special Pronoexpres

9 octombrie 1968 - o
formulă tehnică: 5 d;

Copiii răspund: PREZENT!
VEȘTI DIN

primele

Așa cum bănuisem, o dată 
cu deschiderea noului an șco
lar s-a aprins și flacăra în
trecerilor „oficiale" ale celor 
mai tineri fotbaliști, iar ști
rile despre meciurile de fot
bal ale copiilor au început să 
asalteze redacția.

Pentru astăzi 
vești

• IAȘI. S-a încheiat re
cent, în merituoasa organi
zare a Consiliului județean de 
educație fizică și sport și a 
ziarului local „Flacăra lașu
lui", .„CUPA CARTIERELOR" 
la fotbal, competiție care a 
strîns la start 16 
prezentative" 
sumînd mai 
elevi.

de 
bine

echipe „re- 
cartier, 
de 400

în- 
de

IAȘI, TG. MUREȘ Șl ORADEA
în 

dîrze, 
venit 
— D.

urma unor întreceri 
laurii victoriei au re- 

1“ 
în

echipei „Luceafărul1 
Cantemir, urmată 

clasament de „Olimpia" 
Nicolijia și „Cutezătorii" 
Palatul Pionierilor.

Cîteva evidențieri : 
fian („Luceafărul"), C. 
(„Șoimii"), H. Mîrza 
torul" Păcurari), D. Stanicei 
(„Speranțele" Nicolina), M. Bă
nită („Unirea").

După decernarea premiilor 
și a numeroaselor „atenții" 
din partea organizatorilor, s-a 
organizat o „masă rotundă" 
sui-generis, în cadrul căreia 
s-au analizat diversele aspec
te ale „Cupei", ajungîndu-se 
la concluzia că, în anul vii
tor, pentru mai buna desfă
șurare a întrecerilor, compe
tiția să fie organizată 
mai multe serii 
scurta durata ei. 
nescu — coresp.).

• TG. MUREȘ, 
similară cu cea

M. So- 
Florian 

(„Vii-

pe 
pentru a 

(D. Diaco-

O întrecere 
de la Iași 

— „Cupa cartierelor" — a 
luat sfîrșit zilele acestea și la 
Tg. Mureș. Iată cum arată 
partea superioară a clasamen
tului final : 1. Aleea Carpați, 
2. Cartierul Sîncrai, 3. Re- 
metea.

în fotografia alăturată (rea
lizată de S. Pastor) se află 
cei 15 învingători ai compe
tiției mureșene, încadrați în
tre instructorii voluntari 
L. ■ Pastor (stingă) și B. Soos, 
care s-au ocupat de pregătirea 
lor pînă la obținerea „înves
titurii" de campioni.

Și un mic amănunt : într-o 
atmosferă de „San Siro", la 
sfîrșitul meciului final, proas
peții campioni au fost pur- 
tați pe brațe de colegi. Deci, 
Aleea Carpați a fost la... 
înălțime ! (I. Păuș — coresp.).

© ORADEA „Recidivă" în 
meciurile, cîndva tradiționale, 
dintre reprezentativele de li
ceu 1 După ce „L“ București 
și „L“ Cluj s-au aliniat pri
mele la start, este rîndul e- 
chipei omoloage din Oradea 
să răspundă prezent. Adică: 
„L“ Oradea — „L“ Cluj 1—2 
(0—1), prin golurile marcate 
de Kallo (min. 10) și Mun- 
teanu (min. 80) pentru în
vingători, respectiv Misko- 
lici (min. 50). Dacă în- 
frîngerea „L“-ului i-a întristat 
pe elevii de pe malurile Cri- 
șului, ea a mai fost „îndul
cită" de rezultatul meciului 
din deschidere : reprezenta
tiva școlilor generale Oradea 
— reprezentativa Cluj 2—1 
(1—0). Au înscris Badea 
(min 7), Fedic (min. 56) pen
tru orădeni și Furucea (min. 
40) pentru oaspeți.

Deci, înaintea revanșei de 
la Cluj, egalitate perfectă 1 
(I. Ghlșa — coresp.).

® Răspunzînd mai multor 
întrebări (telefonice) puse în 
ultimele zile de cîțiva tineri 
iubitori ai fotbalului, notăm 
că, pînă la această oră, nu 
deținem nici o informație re
feritoare la meciul echipei 
bucureștene „Inter" ’ 
tești. N-ar fi exclus să se fi 
repetat forfaitul lui Penarol...

La 9 octombrie 1968, 
ministrația de Stat I 
Pronosport organizează, 
tru prima oară, un con 
special Pronoexpres la 
se aplică o nouă 
tehnică „5 din 45",

La acest concurs special se 
atribuie în număr 1' 
TAT autoturisme : 
1800", „Volga", „Renault 10 
Major" și 20 autoturisme prin 
tragere la sorți: 1 „Renault 
16", 2 „Warszawa", 4 „Re
nault 10 Major", 8 „Moskvici 
408" cu 4 faruri și radio, 5 
„Skoda 1000 M.B." și premii 
obișnuite, suplimentare și 
speciale în bani.

Pentru stabilirea l 
cîștigătoare se efectu 
extrageri însumînd î 
50 de numere.

La acest concurs se 
cipă pe următoarele f 
bilete :

CU 3 
A — 1 
B — 3 
G — G 
H — 21

CU 6
L — 1 
M _ 3 
N — 5 
P — 4 
(50%); R - 
24 lei (5O»/o); 
te = 18 lei (5O«/o) ; T - 
variante ='63 lei (50%).

CU 15 LEI VARIANTA : 
C — 1 variantă = 15 lei.

Cu biletele seria C de 15 
lei se poate participa la toa
te cele 9 extrageri.

Un amănunt demn de 
semnalat este acela că la 
concursul special Pronoex
pres din 9 octombrie se poa
te cîștiga și cu 3 numere 
din 7.

forr

NELIMI- 
: „Fiat

LEI VÂRI 
variantă = 
variante = 

variante = 
variante =
LEI VÂRI 

variantă = 
variante = 
variante = 
variante ==

- 8 vâri; ■ 
; S — 6 varian-

21

PRONOSPORT
Premiile concursului nr. 39 

din 29 septembrie 1968

la Pi-

Categoria I (11 rezultate) 
48,5 variante a 2 236 lei ;

Categoria a II-a (10 rezul
tate) 703,5 
lei ;

Categoria a III-a (9 re
zultate) 5 842,0 variante 
33 lei.

variante a 184
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fitFLASHURI OLIMPICE I

Comisia de 
alcătuită din 6 
Montpellier, s-a 

cantonamentul 
unde l-a exami-

cu prăjina Renato 
(5,15 m) a forfaitat 

J.O. El suferă de o 
a genunchiului drept 
întrerupt antrenamen-

11 boxeri în ordinea catego
riilor : Marbley, Vasquez, 
Goss, Robinson, Harris, Wal
lington, Munoz, Baldwin. Jo
nes, Redden, Foreman.

xeri, scri-merî, 
luptători, săritori 
bulină, țintași și 
polo pe apă.

Atletul belgian Gaston Iioelants și-a propus să plece cu cit mai multe imagini din pitorescul 
Mexic. De aceea el a venit in orașul Jocurilor Olimpice cu un aparat ele fotografiat dar si 
cu o trusă de pictură Telefoto : U.P.I.-AGERPRES

A HRANI9500 DE SPORTIVI
W

bhh

(Urmare din pag. 1)

pentru a veghea la stricta res
pectare, a regulilor de igienă.

Cele șase 1 restaurante au 
fost împărțite după zone geo
grafice : latino-american — un
de pe lîngă sportivii țărilor 
Americii Latine vor fi ser
viți italienii, spaniolii și por
tughezii ; vest-european — 
pentru delegațiile din Franța, 
Elveția, Belgia. Olanda. Da
nemarca, Suedia, Finlanda; 
est-european — pentru spor
tivi din Austria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Iugoslavia, 
Polonia, România, U.R.S.S. ; 
anglo-saxon — pentru sporti
vii din țările de limbă en
gleză ; afro-asiatic și, în sfîr
șit, un „restaurant internațio
nal". Pentru sportivii care nu 
vor avea posibilitatea să ia 
masa la restaurant, deoarece 
se află în concurs, au fost 
prevăzute servicii speciale pe 
diferite stadioane și terenuri 
de sport.

Unele 
tat dya 
meniuri 
mongolă, 
zilnic „i 
berbec și cît mai multe pro
duse lactate". Comitetul olim
pic din India a cerut să nu 
se servească carne de vită at- 
leților indieni din cauza con
vingerilor lor religioase, în 
timp ce delegația ungară a so
licitat cît mai multe preparate 
cu paprica. Italienii au co
municat că au adus propriul 
lor untdelemn de măsline, vin 
și pastă de tomate pentru 
spaghete, austriecii au venit 
cu ficat de vițel și păsări, iar 
japonezii cu unele alimente 
specifice, inclusiv orez. Prin
cipalul aport alimentar îl a- 
sigură, firește furnizorii mexi
cani care, în ultimele 
au îngrășat în mod 
3 000 de vite pentru 
panții la Olimpiadă.

delegații au prezen- 
vreme comenzi de 
speciale. Delegația 
de pildă, a solicifât 

.carne de vită și de

în total, vor fi servite 
1,2 milioane porții de mîncare. 
Pînă la terminarea Jocurilor 
Olimpice se vor pune la dis
poziția sportivilor 1 080 000 
ouă, 67 000 pîini albe, 327 000 kg 
fructe, 13 000 kg unt, 35 000 kg 
brînzeturi, 200 000 borcane de 
iaurt, precum și un milion 
de porții de înghețată. Me
niurile vor fi conforme cu 
cele prevăzute în alimentația 
specifică sportivilor: bogate 
în proteine, slabe în hidro
carburi și oferind aproxima
tiv 5 000 calorii pe zi.

12 luni, 
special 
partici-

CEL RĂMAS ACASĂ

CUNOSCUTUL înotător fran
cez Alain Mosconi din echipa 
olimpică a „cocoșului galic" 
a trecut cu succes examenul 
de bacalaureat, 
bacalaureat, 
profesori din 
deplasat la 
Font Romeu,
nat pe Mosconi.

NOI INDISPONIBILITĂȚI în 
echipa olimpică de atletism a 
Italiei. După aruncătorul de 
disc Simeon și sprinterul 
Giannatasio, accidentați recent, 
săritorul 
Dionisi 
pentru 
luxațîe 
și și-a 
tele.

AU FOST desemnați 7 arbitri 
europeni să conducă meciurile 
din cadrul turneului olimpic 
de fotbal. Acești arbitri sînt : 
Galba (Cehoslovacia), Bachi- 
rov (Bulgaria), Gugulovici 
(Iugoslavia), Inglesias (Spa
nia), Kidbadjian (Franța), 
Klein (Israel) și Zsolt (Unga
ria).

R.A.U. va prezenta la J.O. 
o delegație de 52 de sportivi. 
Din delegație fac parte bo- 

halterofili, 
de. la tram- 
jucători de

BOXERU echipei S.U.A. și-au 
încheiat
Santa Fe.
Gault a anunțat că va deplasa

antrenamentele la 
Antrenorul Robert

DENIS HULME ÎNVINGĂTOR 
IN CANADA

MONTREAL 1 (Agerpres). — 
Cursa internațională automobilis
tică desfășurată pe circuitul de 
la Edmonton (Canada) a fost câș
tigată de cunoscutul pilot neo
zeelandez Denis Hulme. Pe locul 
secund — la zece secunde de în
vingător — s-a clasat englezul 
Bruce McLaren. Cel mai rapid 
tur a fost parcurs de Hulme, care 
a fost cronometrat pe distanța 
de 4 km cu timpul de 1:28,0 (me
die orară 165 km).

„CLUBUL KANGASNIEMI"

H W

INTR-O DECLARAȚIE făcută 
reprezentanților presei spor
tive mexicane, antrenorul so
vietic de atletism Korobkov 
a spus că atletul kenian 
Kipchoge Kelno are șanse să 
cucerească trei medalii de 
aur : 
1500

trei medalii
la 5 000 m, 10 000 m și 
m.

TINERI sportivi elve- 
au sosit la Ciudad de 

■“ cu

DOI 
țieni
Mexico după o „excursie1 
bicicleta. Această „excursie' 
a măsurat 12.600 km. Autorii 
acestui raid ciclist sînt tâm
plarul Max Buhler și meca
nicul Nus Steiger, care au 
plecat acum 6 luni din 
Zurich.

DIN PORI

forma în care mă aflu 
care nu este cea mai

de 
și 
bună. Recunosc că nu aș fi 
putut face față exigențelor 
turneului din Mexic. Rezul- 

care 
ulti-

Hs

fost învins, la cam- 
europene, de Jan 

nu mult clupă aceea 
în „Cupa Țărilor 

într-un mod specta- 
kg !

mi s-a impu- 
vorbit prea

inacceptabilă

KAARLO KANGASNIEMI

La un răstimp de două 
luni de zile, ne-a vizitat 

.. din nou la redacție boxerul 
Qheorghe Chivăr, candidat 
olimpic rămas în afara lo- 
tițlui care a plecat în Mexic. 
Cititorii își amintesc poate 
că, la prima, sa vizită, 
Chivăr a mărturisit nevoia 
pe care o simțea acut de a 
fi pregătit de propriul său 
antrenor, primul său dascăl 
sportiv de la Cîmpia Turzii, 
cu care să-și individualizeze 
exercițiile. „Acum — spune 
Chivăr — rămîn încă, in 
ciuda consecințelor, la ace
lași punct de vedere și re
curg din nou la sprijinul 
ziarului, deși 
tat că „am 
mult".

Ni se pare
reprimarea unui sportiv a- 
tunci cînd face o declara
ție onestă, deschisă (ceea 
ce nu se întîmplă din pă
cate, prea des în rînduri- 
le sportivilor noștri). „Vreau 
în continuare — spune 
Chivăr — să reprezint clu
bul Steaua, dar aș dori să 
mă pregătesc , acasă, în 
orașul meu natal" (ceea ce 
conducătorii lotului nu au 
înțeles prea bine, supunîn- 
du-l pe Chivăr unui antre
nament stereotip, neindivi
dualizat).

„Regret — mărturisește 
tînărul mijlociu — că nu 
particip la Jocurile Olim
pice, unde aș fi vrut să 
apăr onorabil culorile țării. 
Sînt eu însumi nemulțumit

de caracter 
deschis slă- 
aceea îl a-

Gheorghe

țațele negative pe 
le-am înregistrat în 
ma vreme nu i-au convins 
pe responsabilii lotului să 
accepte ideile pe care le-am 
expus. Mi-am spus părerea 
în mod public, cu bună in
tenție, deschis. Eu nu am 
pus condiții, ci am expri
mat o dorință, fondată pe 
o realitate în care cred. Am 
rămas însă, după aceea, tot 
timpul, cu impresia că mi 
s-a reproșat sinceritatea".

Credem că nu. mulți bo
xeri au tăria 
de a-și declara 
biciunile și de 
preciem pe
Chivăr. E păcat că, tratînd 
cu indiferență (dacă nu 
chiar ignorînd) doleanțele 
cinstite ale unui sportiv, am 
rămas fără reprezentant la 
categoria mijlocie, aliniind 
o echipă olimpică incomple
tă. Noi avem încredere în 
băiatul acesta care nu și-a 
pierdut ambiția, care a în
vins bărbătește regretul de 
a nu pleca în Mexic și care
— în timp ce alții își fă
ceau „socotelile" deplasării
— a intrat într-o librărie 
cumpărîndu-și un ghid de 
conversație român-francez... 
Ș’i încă ceva: care n-a 
'uitat, la despărțire, să ureze 
mult succes colegilor săi 
plecați! (vib).

Acum 13 ani, o performanță 
de 500 kg constituia un vis 
chiar și pentru cel mai bun 
halterofil de categorie grea. In 
1955, Paul Anderson avea să 
fie primul sportiv' care a de
pășit această limită. Au trecut 
anii și perfoi’manțele au înre
gistrat o creștere apreciabilă. 
La ora actuală, nu mai puțin 
de 46 (!) de halterofili și-au 
înscris numele în „clubul celor 
500 de kilograme". Interesant 
și, totodată, important este, 
însă, faptul că acest „club" 
și-a lărgit sfera : 4 dintre ei 
nu sînt sportivi de categoria 
grea, ci semigrei, oameni care 
nu. depășesc o greutate corpo
rală de 90 de kg ! Acest „cvar
tet" este alcătuit din finlande
zul Kaarlo Kangasniemi, ac
tualul recordman mondial, so
vieticul Jan Talts, campionul 
european la categoria semigrea, 
suedezul Boo Johansson și Ale- 
xandr Kidaev (U.R.S.S.).

Fără îndoială, omul nr. 
al categoriei este Kaarlo Kan
gasniemi, care a realizat, în 
acest an, mu mai puțin de 5 
recorduri mondiale : 175,5 kg

la împins, 155 și 157,5 kg la 
smuls. 515 și 525 kg (!) la to
talul celor trei stiluri.

Cine este Kaarlo Kangas
niemi, omul cel mai puternic 
din Finlanda ? Născut la 4 
februarie 1941 la Kulaa, lîngă 
Pori, Kangasniemi fiu al unui 
pădurar, era de mic foarte 
puternic. Spre uimirea tatălui 
său, la numai 15 ani, el ridica 
trunchiuri de copac cu mult 
peste 100 kg. La 16 ani, Kaarlo 
a devenit membru al clubului 
de haltere „Herkules" din Pori 
producînd de la început o ex
traordinară impresie prin forța 
sa titanică. Și totuși, rezulta
tele mari întîrziau să apară. 
Mulți ani de muncă asiduă i-au 
trebuit lui Kaarlo pentru a

ieși din anonimat. Abia anul 
trecut s-a impus printr-o per
formanță de peste 500 kg. în 
J9S8 el a 
nionatele 
Talts, dar 
a realizat 
Baltice" 
culos, 525

în Finlanda, numele de 
Kangasniemi a devenit extrem 
de popular. Nu numai pentru 
că acest halterofil este prin
cipalul candidat al țării sale 
la cucerirea medaliei olimpice 
de aur, ci pentru că la Pori 
se vorbește de un „club Kan
gasniemi". Această denumire 
este într-adevăr cit se poate 
de bine aleasă. Kaarlo are 10 
frați. Dintre aceștia, nu mai 
puțin de 8 sînt halterofili ! Cel 
mai mic dintre ei, Kauko (23 
de ani), este un autentic ta
lent, avînd 
tat de 455 
migrea !

Vorbind
uimitor făcut de Kaarlo Kan
gasniemi, președintele federa
ției finlandeze de haltere, 
Pekko Kare, a spus că el se 
datorește noii metode de an
trenament pe care o folosește. 
„Pînă anul trecut, Kangasniemi 
își axa pregătirea pe viteza 
de execuție. Acum, el execu
tă la antrenamente și mișcări 
de forță și rezultatele s-au. vă
zut. Să sperăm că ele vor fi 
confirmate și în marea con
fruntare de la Ciudad de Me
xico".

Ia activ un rezul- 
kg la categoria se-

despre progresul

Ii. Să mizăm pe puritatea oamenilor
orașelor 
s-au in

formațiile 
Greenock,

au obținut

(Urmaie din pag. I)

Dar: înseamnă oare că. nu-i 
cinstim memoria dacă obser
văm că și această împlinire și 
acest triumf s-au realizat în 
condiții de fapt ce reclamă o 
atentă repunere în discuție, ba 
chiar o revizuire curajoasă a 
unor concepții sau practici 
care purced de la el ? In ceea 
ce mă privește, nu cred acest 
lucru ; dimpotrivă sînt con
vins că datorită uimitoarei 
sale libertăți intelectuale, ar fi 
astăzi primul care ar porni la 
reexaminările necesare.

In legătură cu primul punct 
— democratizarea sportului — 
cine nu vede, cine nu știe că 
această democratizare, condi
țiile vieții urbane, în sfîrșit, 
progresele performanțelor spor
tive au răsturnat 
dițiile de selecție 
tive ? Faimoasa 
care am citat-o
zistă : campionul1 este necesar 
sportului. Dar, în afară de 
unele împrejurări excepționale, 
nu mai este adevărat, așa cum 
era pe timpul lui Coubertin, că 
el, campionul, poate să apară, 
să se formeze, să se afirme și 
să meargă pînă la capătul po
sibilităților sale — ceea ce este 
de fapt nu numai vocația lui 
personală, cl și rolul lui so
cial — în această stare de in
dependență și de indiferență 
față de implicațiile sau, mai 
curînd, față de necesitățile eco
nomice ale vieții, care se nu-

complet con- 
a elitei spor- 

axiomă pe 
ad’neaori re-

mește amatorism și pe care 
Pierre de Coubertin îl consi
dera, fără îndoială, la vremea 
sa, ca fiind elementul esențial 
al spiritului olimpic.

In ceea ce mă privește, so- 
cot că dacă amatorismul este 
adevărul masei sportive, a-1 
impune elitei înseamnă — în 
afara excepțiilor care confirmă 
regula — să condamni această 
elită la minciună. Asupra a- 
cestui punct concepțiile etice 
ale lui Pierre de Coubertin se 
referă la o stare a societății 
și la un stadiu tehnic al spor
tului care, trebuie să avem o- 
nestitatea s-o recunoaștem, sînt 
depășite. De altfel, ele nu sînt 
nici cele ale Greciei antice; 
căci, nu numai că democrațiile 
antice răspumpărau timpul li
ber al cetățenilor prin munca 
sclavilor, dar învingătorii de la 
Olympia — citiți-1 pe Pindar — 
erau ceea ce am numi astăzi 
„atleți ai statului". Starea so
cială și tehnica sportivă la 
care se referea Pierre de Cou
bertin sînt cele ale epocii sale, 
adică ale Angliei victoriene și, 
în general, ale Europei bur
gheze din primele decenii ale 
secolului. Astăzi, campionul nu 
poate practic să iasă din masa 
sportivilor decît printr-un re
gim special, care face din el 
un atlet al statului, sau un 
atlet al universității, sau un 
atlet al unei societăți comer
ciale. El nu mai este un ama
tor în sensul strict al cuvîn- 
tului.

De ce ne-am codi atît să 
recunoaștem că e un profesio
nist ? Oare artistul — picto
rul, muzicianul, scriitorul — 
este descalificat pentru că pri
mește onorarii ? De ce banii 
(sau alte avantaje materi-ie e- 
chivalente) i-ar „mînji" numai 
pe campionii sportivi, de, vre
me ce nu-i murdărește pe 
poeți ?

In realitate, ceea ce mînjeș- 
te este minciuna ; după opinia 
mea, a sosit de mult timpul să 
spunem pe nume lucrurilor pe 
care le cunoaște toată lumea, 
respectiv că, în ceea ce pri
vește majoritatea campionilor 
și a viitorilor campioni, nor
mele perimate .ale amatorismu
lui nu se respectă decît, în cel 
mai bun caz,. formal.

Problema care se pune în 
privința campionilor și a viito
rilor campioni nu este dacă 
sînt sau nu profesioniști. Ade
vărata problemă practică și 
socială constă în aceea că, 
exersîndu-și timp de cîțiva ani 
activitățile lor sportive ca o 
adevărată profesie, ei trebuie 
totodată să-și dobîndească o 
altă meserie pentru timpul, 
foarte apropiat, în care nu vor 
mai putea, fizic, să practice 
sportul in calitate de campioni 
Dificultatea este reală și me
rită o atenție plină de simpa
tie. Nu vom ușura găsirea unei 
soluții juste dacă vom nega 
evidența că orice campion tre
buie să trăiască ca un profe
sionist al sportului".

CUPA ORAȘELOR 
TlRGURI"

In cadrul competiției euro
pene de fotbal „Cupa 
târguri", la Greenock 
tîlnit în meci retur 
Chelsea* și Morton 
Fotbaliștii englezi
victoria cu scorul de 4—3 (3—3). 
învingătoare și în primul joc 
(sdor 5—0), echipa Chelsea s-a 
calificat pentru turul următor 
al competiției.

UNGARIA — IUGOSLAVIA 
(olds-boys) 2—0

Pe un timp ploios și în pre
zența a peste 4 000 de specta
tori, pe Nep-Stadion din Bu
dapesta s-a disputat meciul in
ternațional 
chipele de 
gariei și 
glorii ale 
două țări ....___ T_____

^spectaculos, încheiat cu scorul 
de 2—0 (2—0) în favoarea gaz
delor. Cele două puncte au fost 
marcate de Szusza- Căpitanul 
echipei maghiare a fost Hide- 
gkuti, iar cel al echipei iugo
slave, Bobek.

CAMPIONATE... 
CAMPIONATE

0 Rezultate înregistrate 
cea de-a 30-a etapă a campio
natului de fotbal al U.R.S.S. : 
Dinamo Tbilisi 
Tașkent 2—1 ; 
— Kairat Alma 
Rostov pe Don 
nețk 1—1 ; Torpedo Kutaisi — 
Zaria Lugansk 0—2 ; Aripile 
Sovietelor Kuibîșev — Ț.S.K.A. 
Moscova 0—1 ; Cernomoreț 
Odessa — Zenit Leningrad 1—1.

In clasament conduce echipa 
Dinamo Kiev cu 46 de puncte.

0 In campionatul francez 
de fotbal s-au disputat trei 
partide. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate : Nisa — Bordeaux

2—2 ; Lyon — 8—3 ;
Strasbourg — Monaco 5—0.

0 în etapa a 21-a a campio
natului finlandez de fotbal s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate :
Kups Kuopio 0—2 ; H.J.K. Hel
sinki — Reipas
T.P.S. Turku — K.T.P. Kotka 
2—0; V.P,S. Vaasa — Aessaet 
Pori 2—3 ; Upon Pallo Lahti 
— K.P.V. Kokkola 2—1. In 
clasament conduce T.P.S. Turku 
cu 31 de puncte urmată de 
Reipas Lahti 29 puncte etc.

Haka Valkeakoski

Lahti 7—1 ;

(Tiparul 1. P. „Informația" str, Brezoianu 23—25

de fotbal dintre e- 
„olds-boys” ale Un- 
Iugoslaviei. Fostele 
fotbalului din cele 

au desfășurat un joc

CAMPIONATUL
UNIONAL DE HOCHEI

Tu cadrul campionatului unio
nal de hochei pe gheață s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Sibir Novosibirsk — s.K.A. Le
ningrad 2—6 (1—1, 1—2, 0—3) ; A- 
ripile sovietelor Moscova — Lo
komotiv Moscova 2—1 (0—0, 1—0, 
1—1); Dinamo Kiev — T.S.K.A. 
Moscova 4—14 (0—4. 2—S 2—5): Di
namo Moscova — Torpedo Gorki 
8—2 (3—0, 3—1, 2—1)). In clasa
ment conduce T.S.K.A. Moscova 
cu 11 puncte din 6 meciuri, ur
mată de Aripile Sovietelor Mos
cova cu 8 puncte din 5 jocuri

în

— Pahtakor 
Ararat Erevan 
Ata 0—0 ; SKA 
— Șahtior Do

%

Prezenți dimineața la antrenamente, sportivii aflafi în satul 
olimpic folosesc după amiezele pentru relaxare, lată aici un 
grup de sportivi vest-germani : Petra Jebram (gimnastică), 

Franz field (canotaj) și Helga Matachkur (gimnastică) 
Foto 1 U.P.I.-AGERPRES

Rezultate ale atleților olimpici din S.U.A
@ Tînăra sprinteră ameri

cană de culoare Margaret Bai
les a parcurs 100 m plat în ex
cepționalul timp de... 10,8. A- 
ceastă performanță nu va pu
tea fi omologată ca nou record 
mondial, deoarece vîntul a su
flat cu 
același 
puternic 
sărit la

10 m pe secundă. In 
concurs, tot cu vînt 

din spate, Boston a 
lungime 8,37 m.

0 Echipa masculină de șta
fetă a S.U.A. în proba de 
4 x 100 m plat a realizat timpul 
de 39,1. (Au alergat Greene, 
Fender, Smith și Hines). Șta
feta de 4 x 400 m a realizat 
3:02,5. Probele s-au disputat pe 
o
o

pistă de asfalt amenajată la 
altitudine de peste 2 000 m,

® Georges Woods a aruncat 
greutatea la 21,05 m.CICLISTUL DANEZ RITTER ATACĂRECORDUL MONDIAL AL OREI

CIUDAD DE MEXICO 1 
(Agerpres). — Ciclistul profe
sionist Oile Ritter (Danemar
ca), care se pregătește să do
boare recordul mondial al orei 
deținut de belgianul Bracke, a 
stabilit un nou record, al lumii 
în proba de 5 km. In cadrul 
unei tentative pe care a efec
tuat-o pe pista velodromului 
descoperit din Ciudad de Me
xico, el a realizat timpul da 
5:57,4. Vechiul record era da

aparținea

care este

italianului

în vîrstă

6:01,0 și 
Faggin.

Ritter, 
de 25 de ani, a declarat zia
riștilor că nu este încă în cea 
mai bună condiție fizică pen
tru a ataca recordul orei. El 
va trebui să se aclimatizeze 
foarte bine cu altitudinea de 
la Mexico pentru a face ten
tativa. Recordul mondial de
ținut de Bracke este de 
48,039 km.

DUBLA INTILNIRE DE TENIS SUEDIA-ANGLIA
STOCKHOLM. — La Stock

holm s-a desfășurat dubla în- 
tîlnire internațională de tenis 
dintre selecționatele masculi
ne și feminine ale Angliei și 
Suediei. Cele două echipe și-au 
împărțit victoriile : la feminin 
a cîștigat Anglia cu 4—1, iar 
la masculin victoria a revenit 
cu același scor tenismanilor 
suedezi.

Iată cîteva dintre rezulta-

CU PRILEJUL unui concurs 
de atletism, care a avut loc 
la Malmoe, sportivul suedez 
Ricky Bruch ș cîștigat proba 
de aruncarea discului cu per
formanța de 60,66 m.

TURNEUL ' INTERNAȚIO
NAL de baschet masculin de 
la Pardubice s-a încheiat cu 
victoria formației Slovan 
Ljubljana. în meciul decisiv 
baschetbaliștii iugoslavi 
învins cu scorul de 
(50—20) echipa Ruda 
Pardubice.
Sg
ÎN CADRUL UNUI
CURS internațional de sări
turi cu schiurilg desfășurat 
la Meinerzhagen (Bavaria), 
sportivul vest-german Wolf
gang Schuller a ocupat pri
mul loc cu 204,1 puncte. Cele 
mai bune sărituri ale lui 
Schuller au măsurat 57 m și 
respectiv 54,5 m. Pe locurile 
următoare s-au clasat france
zii Poirot — 202,7 puncte și 
Macle — 199,4 puncte.
S
ECHIPA. MASCULINA a Sue
diei a cîștigat campionatul 
mondial de orientare turistică 
desfășurat la Linkoeping. 
Sportivii suedezi au totalizat 
timpul de 4 h 25:19,0. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat echipele Finlandei, Nor
vegiei și Elveției. La feminin, 
primul ioc a fost ocupat de 
echipa Norvegiei.

au
96-—76 

Hvezda

CON-

tele tehnice înregistrate :
feminin: Virginia Wade

(Anglia) — Christina Sand
berg (Suedia) 6-—4, 6—3 ;
Winnie Shaw (Anglia) — 
Margareta Strand berg (Sue
dia) 6—2, 6—2 :

masculin: Ove Bengtsson 
(Suedia) — Graham Stilwell 
(Anglia) 6—2, 6—1; Hans
Nerell (Suedia) — David 
Llyod (Anglia) 6—4, 6—3.

i A

ÎNTR-UN MECI profesionist 
de box desfășurat la Brescia, 
greul italian Piero Tomasoni 
l-a învins prin descalificare 
în repriza a doua pe vest- 
germanul Jurgen Blin. Toma
soni urmează să-l întîlneascâ 
oficial pe campionul euro
pean, englezul Cooper.gg
ÎN LOCALITATEA Oskar- 
shamm (Suedia) s-a disputat 
o întîlnire internațională de 
motociclism-viteză între echi
pele Suediei și Cehoslovaciei. 
Motocicliștii suedezi au . obți
nut victoria cu scorul de 
65—33 puncte.

PROBA DE 250 
rul concursului 
de motociclism-viteză de la 
Riccione a fost cîștigată de en
glezul Phil Read, care a par
curs 81,500 km în 41:23,7 eu 
o viteză
118,134 km. Italianul Giacco 
mo Agostini a dominat cate
goric cursa rezervată motoci
cletelor între 350—500 cm».

cmc din cad- 
internațional

medie orară de

TURNEUL internațional feminin 
de baschet desfășurat la Poznan 
s-a încheiat cu victoria formației 
Kiblrkstls Vilnius, clasată pe pri
mul Ioc cu 6 puncte. Locurile ur
mătoare In clasament au fost o- 
cupate de echipele Olimpia Poz
nan — 5 puncte, Marița Plovdiv 
— 4 puncte și T.S.C, Berlin — 3 
puncte.

POLIHRONIADE Șl BAUMSTARCK
PE PRIMELE LOCURI LA EMMEN

In turneul internațional fe
minin de șah de la Emmen 
(Olanda) s-a disputat marți 
penultima rundă. Polihro
niade a învins-o pe Dobson 
și Masnjak pe Tuk, iar par
tidele Baumstarck-Jivkovic și

Eretova-Timmer s-au întrerupt. 
Partida întreruptă din runda de 
luni (Eretova-Polihroniade) s-a 
încheiat cu remiză. In cla
sament, Polihroniade a pre
luat conducerea cu 4!/3 p, ur
mată de Baumstarck și Tirn-

mer cu cîte 3% (1), Ereiova 3 
(1) etc. în ultima rundă, re
prezentantele țării noastre ie 
întâlnesc pe cele ale Olasi- 

Baumstarck joacă cu 
iar Polihroniade cu

dei : 
Tuk, 
Timmer.
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