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PREMIERĂ
La Institutul de Educație Fi

zică și Sport din Capitală au 
început cursurile în noul an 
universitar, 1968—1969, Pri
mul „catalog" s-a strigat intr-o 
atmosferă solemnă și entuzi
astă. „Bobocii", studenții anu
lui I, care au pășit pragul In
stitutului, au fost întîmpinați 
cu căldură și dragoste, risi- 
pindu-li-se de la început e- 
moția și neliniștea debutului.

în săli de cursuri, labora
toare și pe terenuri de sport 
s-au ținut primele lecții. Vi

itoarele promoții de profesori, 
antrenori și tehnicieni ai spor
tului au pornit pe drumul 

greu, dar plin de satisfacții, 
al studiului și calificării 
înalte.

Baschetbaliștii Institutului 
s-au revăzut din prima zi de 
curs cu antrenorul lor, maes
trul emerit al sportului MI
HAI NE DEF, șef de lucrări la 
catedra de jocuri sportive. Du
pă tradiționalul salut a urmat 
antrenamentul.
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„Cupa Metalul" la motocros
Duminică dimineața, cu începere de la ora 10, pe tra

seul din incinta Complexului Sportiv „Metalul" (Panteli- 
mon), va avea loc ediția a IlI-a a „Cupei Metalul" la 
motocros. Alergători reprezentînd cele mai puternice secții 
din întreaga țară se vor întrece la clasa 500 cmc, de-a 
lungul a 3 manșe de cîle 20 de minute plus 2 ture.

Azi, pe velodromul Dinamo
Finala campionatului de demifond

cu antrenament mecanic
Ultima reuniune a campio

natelor naționale de ciclism pe 
pistă se desfășoară astăzi după 
amiază pe velodromul Dinamo 
din Capitală. La ora 16,30 va 
începe proba de demifond cu 
antrenament mecanic, probă 
de mare spectacol. Campionii 
țării pe anul 1967 — Dragoș 
Panaitescu — Marin Nicules-

cu (Olimpia) — vor avea de 
făcut față asaltului celorlalte 
cupluri. Simbioza motocicletă 
— bicicletă dă naștere la dis
pute pasionante, desfășurate fn 
regim de viteză mare. Fina
lul campionatelor programea
ză, deci, o reuniune deosebit 
de interesantă.

De la Ciuda o, EMANUEL VALERIU, transmite:

AUTOG ■ ROMÂNEȘTI
PL MBRERO

CIUDAD DE MEXICO,î (prin 
telefon) — Ultimul grup al lo
tului olimpic român a sosit la 
Ciudad de Mexico în seara zilei 
de 30 septembrie, după o călă
torie care a avut escale la Zu
rich, Paris și New York Sal
tul peste Atlantic a durat 14 
ore, dar oboseala acestei călăto
rii s-a risipit în momentul în 
care am simțit căldura primirii 
ce ni s-a făcut pe modernul ae
roport internațional din capi
tala mexicană.

In întîmpinarea grupului nos
tru din care făceau parte, prin
tre alții, campionul mondial de 
lupte Ion Baciu, campionii eu
ropeni Simion Popescu și Ni- 
colae Martinescu ca și sporti
vul din Cîmpulung, Aurel Simi
on, recent introdus în lotul de 
box, au venit în afara reprezen
tanților oficiali ai țării gazdă 
și numeroși sportivi români 
care sosiseră la Ciudad de Me
xico cu cîteva zile mai devre
me. Am remarcat printre aceș
tia pe Lia Manoliu, ctțiva spor
tivi de la lupte libere etc.

Formalitățile au durat extrem 
de puțin și imediat sportivii nof-

ero-

i Si

trt at 
pârii 
rată i_. _£ jc—.cporter
ziariști. De aceeași atenție s-au
bucurat și luptătorii polonezi 
care ou călătorit împreună cu 
reprezentanții noștri de la Paris 
pînâ Ia punctul terminus In a- 
celașt a won a mai făcut depla
sarea în Mexic și formația fol
clorică din Ghana, participantă 
la Olimpiada culturală.

Judecind după lumina care 
inunda încăperile aerogării me
xicane este de presupus că so
sirea a fost transmisă de pos
turile locale de televiziune, fie

în direct, fie prin intermediul 
peliculei

Din holul aeroportului și pînâ 
la autocarul care avea să-i 
transporte in satul olimpic, 
sportivii noștri au lost însoțiți 
de o orchestră de mariachi, un 
fel de taraf de lăutari deose
bit de pitoresc.

Temperamentul localnicilor 
a.llațl pe aeroport era foarte 
greu de stăpînit de un grup de 
tineri cercetași care făceau e- 
forturi lăudabile pentru a asi
gura un culoar necesar trecer'-f 
sportivilor. Din toate părțile se 
întindeau mîini prietenești care 
ofereau, cu generozitate, flori,

ghiduri, cârțf și monede meri» 
cane, așteptînd în schimb o tw- 
signă sau o monedă româneas
că Lia Manoliu și luptătorul 
Martinescu au fost pur și simplu 
împiedicați să înainteze ptnâ 
cînd nu i au satisfăcut pe ama
torii de autografe care au ținut 
sâ capete semnăturile, sportivi
lor noștri direct pe frumoasele 
lor sombrero.

In sfîrșlt, ajungem la autocar 
și pornim spre satul olimpie 
pe o arteră de mare circulație 
construită în vederea marelui 
eveniment sportiv pe care fî 
găzduiește capitala mexicană.

Stadionul olimpic din Ciudad de Mexico 
pe care vor avea loc 
tism și festivitatea

Jocurilor

întrecerile de atle- 
de deschidere a

Olim pice

CE RECORDURI MONDIALE VOR CADE A 
LA CIUDAD DE MEXICO?

trăgătorii care își vor disputa întîietatea în 
tabelele recordurilor mondiale ?
posibil în anumite probe. Ziarul nostru a reali

zat o anchetă internațională pe această temă și va publica răspunsurile primite începînd de 
sîmbătă 5 octombrie.

Atletii, înotătorii, cicliștii, halterofilii și 
întrecerile olimpice vor aduce modificări în

Specialiștii consideră că acest lucru este

A

F.C. ARGEȘ-IN TURUL Al DOILEA 
AL „CUPEI ORAȘELOR TÎRGURI
In • •meci retur piteștenii au terminat

nedecis cu Leixoes
PITEȘTI, 2 (prin telefon, de la 

trimisul nostru/. — Ne exprimam 
în ziarul de ieri părerea că F.C 
Argeș nu va aștepta calificarea 
nici de la clauza regulamentului 
privitoare la dublarea golurilor în
scrise în deplasare, nici de la pre
lungiri și nici de la jocul sorților 
Echipa piteșteană, arătam, avea de 
partea sa toate șansele să cîștise 
meciul retur cu Leixoes: avanta-

terenului propriu, suportul mo- 
oferit de golul înscris la Porto,

jul
ral
ca și sprijinul celor 15 000 de spec
tatori ce au umplut pînâ la refuz 
tribunele stadionului, gata să-i în
curajeze și să-i poarte spre victo
rie pe favoriți

Și totuși, F.C Argeș s-a califi
cat pentru turul al doilea al „Cu
pei orașelor tîrguri* grație golului 
înscris de Nuțu în poarta lui Fon-

Trimisul nostru special, CĂLIN ANTONESCU, relatează de la Trnava:

SPARTAK TRNAVA A MERITAT CALIFICAREA!
Campioana Cehoslovaciei a învins pe Steaua cu 4-0 (1-0)

TRNAVA, 2 (prin telefon), 
Stadion Spartak; timp înnou
rat, dar bun pentru fotbal; 
teren moale; 20 000 de spec
tatori. Au marcat: Svec (min 
4) și Adamec (min. 58, 76 
și 80)

SPARTAK TRNAVA: Ge- 
rik—Dobias, Boszik, Majer- 
nik, Hagara, Hrusecky, Kuna, 
Martinkovic, Svec, Adamec 
Kabat.

STEAUA: Suciu—Sătmărea- 
nu, D. Nicolae, Hălmăgeanu, 
Vigu, Jenei, Negrea, Pantea, 
Constantin, Voinea, Crbinicea- 
nu (min. 73 Soo).

A arbitrat corect SHflolf 
Scheurer (Elveția).

După primul din cele două 
jocuri dintre Steaua și Spar
tak Trnava se aprecia că, 
dacă fotbaliștii cehoslovaci 
n-ar fi înscris golul de pe 
stadionul „23 August", șan
sele de calificare ale campi
oanei României ar fi fost 
certe. Iată, însă, că azi, pe 
stadionul Spartak din Trnava, 
jucătorii aceste! formații au 
infirmat o asemenea părere, 
cîștigînd clar cu 4—0 (1—0). 
Spartak Trnava a arătat 
pe terenul propriu, o forță 
de joc deosebită, o angajare 
fizică totală (uneori cu ac
cente dure), urmărind cu se
te nu numai victoria, ci ca

lificarea Misiunea gazdeh' 
a fost însă mult ușurată de 
crisparea, cîteodată chiar tea
ma, cu care au acționat fot
baliștii de la Steaua. Așa se 
și explică gafele comise de 
bucureșteni, și tot astfel pu
tem explica incapacitatea de 
finalizare a echipei noastre 
care, pe fondul unei stări de 
dominare exercitată de ad 
versara sa, a realizat, totus 
cîteva contraatacuri, la ea 
pătul cărora s-au ratat oee 
zii excelente: pe rînd, Vo

(Continuare In pag. a S-a)

Râul l-a faultat în careu pe 
Radu, dar arbitrul, deși pe 
fază, nu acordă penalti...

Foto : V. BAGE AC

seca în min. 73 al meciului de la 
Porto, deoarece, ca urmare a sco
rului 
blat, 
2—1 
ritat 
rind,
teni în deplasare La Porto, în con
diții foarte grele de joc, echipa a 
știut să se mobilizeze, să lupte «u 
indîrjire pentru fiecare minge, a 
atacat deseori periculos, și a creat 
numeroase situații de gol fiind -- 
pe bună dreptate — apreciată de 
presa sportivă portugheză, de spe
cialiștii cu care am stat de vorbă 
la Porto sau Ia Lisabona

Din păcate, însă, F. C. Argeș n-a 
mai evoluat azi la nivelul tehnic șl

alb de azi, acest gol s-a du- 
F.C. Argeș ealificîndu-se eu.. 
Firește că succesul este me- 
și el răsplătește, în primul 
jocul bun practicat de piteș-
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xisfă o masă uriașă de oa
meni necunoscut!, cu o pro
digioasă activitaie. fără de 
care nu or putea sâ existe 
mișcare sportivă, tn sensul 
modem ol cuvîritului. O ar

mată de zeci de mii de activiști vo- 
luntori care populează nenumăratele 
comisii, care ajută Io punerea în miș
care o unui aparat organizatoric imens, 
care îndeplinește tot felul de sarcini. 
Ea este prezentă pretutindeni unde se . 
pregătesc sportivii, unde se organi
zează competiții, unde se planifică acti
vitatea sportivă

Pentru co milioanele de practicanfi 
ai exercițiului .fizic \să se poată bucura 
de plăcerile sportului, este necesar ca 
zeci și zeci de mii de activiști volun
tari să-și focă, zi de 
modestă, anonimă si neplătită, fără, 
de care or fi imposibil să se cuprindă 
în întregime sarcini fără număr de
pășind cu mult capacitatea de lucru 
a unui activ sportiv salariat, oriei! de 
mare și de coiiticai ar fi el

Ca-e sînt, în tond, resorturile psihice 
care îndeamnă un număr atît de mare 
de oameni să dăruiască mișcării spor
tive timpul lor liber o doză impor
tantă de activitate creatoare și multă 
energie — utilizabile și tn interesul 
lor propriu ? Și asta într-un mod cu 
fotul dezinteresat I Este dragostea pen 
tru sport a unor foști practicanfi oi 
sportului care, după terminarea activi
tății competi'ionole, nu vor să- se des
partă, nu pot sâ se despartă de lumea 
magică o < 
mină legați pe mai departe de o acti
vitate care le-o intrat tn singe, core « 
o devenit, într-un fel, o douo lor na | 
tură.

Unii se recreioză în timpul !or liber 
co Ingres, alții 
ori insigne alții 
de iucruri. moi 
otite oentru ei. 
voluntar are un 
aproape o pa-

zi, munco lor

si so se desparte de ’umec g 
stadionului doresc sâ râ

cîntînd Ic vioară, 
colecționează timbre 
meșteresc tot felul 
mult sau moi puțin 
Dar activistul sportiv 
„hobby" moi serios ___ __ _
siune, care îl îndeamnă să-și petreacă 
o bund parte și uneori tofoîitoteo 
timpului său liber cu o activitate core 
îi fine loc de odihnă, de recreație, 
de multe ori și de somn Pentru muîți 
dintre aceșiio nu există nici duminică 
nici sărbătoare în care sâ nu se aHe, 
undeva, în mijlocul sportivilor, lofi 
aceștia sînt niște ostași modești, de 
cele mai multe ori nicăieri însemnați, 
care dețin — totuși — un rol cum 
nu se poate mai important în sush- 
nereo și în dezvoltarea mișcării sportive 
naționale.

Pentru această activitate voluntară 
și obștească aproape că nici nu există 
o formă corespunzătoare de recom
pensare. Cele cîteva insigne, sau men
țiuni ocazionale nu pot răsplăti, nici 
pe deporte, munca depusă. Adevărul 
este că în modestia lor, acești devotați 
ai mișcării sportive nici nu pretind 
recompensă. De multe ori nici nu li 
se acordă cheltuielile făcute Adevă
rata lor răsplată pare sâ rezide în 
satisfacția de o participa EFECTiV ta 
activitatea sportivă, în plăcerea de o 
trăi mai departe în această atmosferă 
magică și care dacă te-o prins o dată 
în mrejele ei, nu te lasă toată vtafo.

Acestor activiști sportivi voluntari le 1 
închinam aceste rinduri modeste, 
poate insuficient de inspirate, pentru 
a evoca generozitatea cu care vin să I 
contribuie la ridicareo acestui mare 
edificiu obștesc care este mișcarea 
sportivă. I

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 3-a)
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COMPETIȚII
Un nou concurs de amploare, 

în perspectivă. La sfîrșitul săp- 
tămînii, vor avea loc campio
natele republicane de 50 km 
marș, decatlon juniori și pen
tatlon senioare. în același timp 
se va desfășura și concursul 
republican de probe neclasice.

Cursa de mare fond a măr
șăluitorilor va avea un singur 
absent: campionul balcanic la 
20 km, Leonida Caraiosifoglu, 
aflat la Ciudad de Mexico. In 
rest, vor evolua toți mărșălui
torii fruntași,

Concursul republican de 
probe neclasice cuprinde ur
mătoarele alergări: SENIORI:
— 300 m, 1 000 m, 3 000 m, 200 
mg, 4x200 m, 4x800 m, 4x1500 
m; JUNIORI MARI — 300 m, 
1000 m, 2 000 m, 200 mg, 4x200 
m, 4x800 m; JUNIORI MICI
— 500 m, 200 mg; SENIOARE
— 60 m, 300 m, 500 m, 1 500 m, 
100 mg, 4x200 m, 3x800 m ; JU
NIOARE MARI — 60 m, 300 m, 
500 m, 4x200 m, 3x800 m. De 
asemenea, se vor disputa în ca-

Nr. 323 (5757)

Prin centrele de inițiere
ne asigurăm

sportivi de performanță

REPUBLICANE

drul concursului republican 
probele de pentatlon Juniori 
mici (80 m — lungime —■ greu
tate 5 kg — 110 mg — «uliță, 
0,600 kg) și tetratlon junioare 
mici (60 m — lungime — greu
tate 3 kg — 80 mg).

Cele mai interesante 
ceri se anunță cele ale 
rilor și senioarelor, la 
cărora se vor prezenta
roși atleți cunoscuți, compo- 
nenți ai ioturilor republicane 
sau chiar ai echipei naționale, 
care au participat săptămîna 
trecută la triunghiularul Ro

între- 
senio- 
startul 
nume-

CURTEA

RAPIDULUI

Mariana Goth (în mijloc) cîștigătoarea curselor de 100 și 200 m din cadrul întilnirii cu Bul
garia și R. D. Germană. Sîmbătă ea va lua startul

drei Barabaș (Dinamo), Ion 
Rusnac șl Ovidiu Lupu (Steaua) 
la 3 000 m, Mariana Goth (Me
talul) și Aura Petrescu (Steaua) 
la 60 m.

Probele de pe stadionul Re
publicii încep sîmbătă de 
ora 9 și 14, iar duminică 
la ora 9 șl 
km marș se 
la ora 7.

9 Biroul
serie de cereri de transferare 
depuse recent, aprobînd trece
rea la Clubul atletic universi-

mânia — R. D, Germană — 
Bulgaria. Din listele de în
scrieri depuse Îs federație am 
putut remarca î participare 
valoroasă, care anunță între
ceri echilibrate, în special la 
probele de 300 i (A. Deac, T. 
Puiu, V. Jurcă, Rățoi), 1 000 m 
(Gh. Ungureami, M. Neamțu, 
I. Damaschin, I. Nicolae, N. 
Gagiu), 200 mg (D. Hidioșanu, 
N. Perța, V. Jurcă, I. Rățoi,
D. Cosma, Șt. Szatmari). Din
tre ceilalți participanțl ies în 
evidență cunoscuții atleți An-

14,30. Startul la 
va da duminică

la 
de
20 
de

F.R.A. a discutat o

în proba de 60 m
tar a 12 atleți, ale căror cereri 
au îndeplinit prevederile regu
lamentului în vigoare. Printre 
noii legitimați ai C.A.U. Bucu
rești se numără Sanda Anghe- 
lescu (fostă la Steaua), Doina 
Munteanu (Șc.
nica Vasilescu 
lung Muscel), 
Iosif Szeibert
Ștefan Siscovici (Steagul roșu 
Brașov). A fost respinsă cere
rea atletei Cecilia Berna, care 
nu are dezlegare de la actualul 
său club (Metalul București).

sp. Bacău), Mo- 
(Șc. sp. Cîmpu- 
Ioan Nicolae și 

(Rapid Buc.),

Crearea și implicit consolida
rea centrelor de inițiere în 
sport s-a aflat permanent în 
centrul atenției consiliului 
nostru. Ea a fost considerată ca 
o problemă stringentă, a cărei 
rezolvare se impunea, de fapt, 
într-un mod și mai pregnant. 
De ce țin să subliniez acest 
aspect: fiindcă existența unor 
asemenea centre reprezintă o 
garanție in depistarea și chiar 
în formarea unor elemente de 
perspectivă pentru sportul de 
performanță. Iar județul nos
tru nu putea face excepție. îl 
obligau tradițiile care s-au fă
urit la nivelul unor discipline 
sportive și mai ales faptul că 
numărul sportivilor de perfor
manță este departe de a satis
face și ca număr și ca valoare.

Cu locurile de joacă pentru copii 
!
ttnu este de joacă

Ce măsuri au luat conducerile școlilor generale și ale 
liceelor pentru buna desfășurare a orelor de educație fizică 
în noul an de învâțămînt ? Unde vor 
orele de curs ? Unde se pot juca copiii 
trebări de mare actualitate și acuitate, 
în cîteva orașe de provincie.

face sport elevii după 
noștri ? Iată cîteva în- 
Răspunsul l-am căutat

cea mai mare parte, cu spri
jinul comitetului de părinți ?

Treabă pe jumătate

între dorință și posibilitate a înviora activitatea,

— Rapidist, 
si mai merg

rapidist, dar in astfel de condiții, nu-mi arde 
la handbal. Desen de Neagu RADULESCU

Primul popas, la 
nr. 3 din Tîrgoviște, 
funcționează o Școală spor
tivă cu secție de volei. Din 
discuția purtată cu tov. SEL- 
TEA, directorul liceului, s-a 
desprins dorința conducerii 
școlii de a pregăti sportivi 
fruntași, în special Ia jocuri, 
de a asigura elevilor condiții 
optime de practicarea spor
tului prin organizarea a cit 
mai multor întreceri. Dar, în
tre dorință și- 
există o cale 
Iii de sport i 
îmbunătățiri, 
renurile de volei 
sînt în continuare 
cu nisip și pietre, 
mod evident —
bile. Dorința conducerii liceu-

Liceul 
unde

posibilitate 
lungă. Dacă să- 
s-au adus unele 
în schimb te

și baschet 
denivelate, 
fiind — în 
impraetica-

lui de 
de a asigura elevilor posibili
tatea de 
sportive, 
abstract 
Dar — 
poate fi i 
liceului 
nefolosit, pe care 
amenaja o pistă de atletism 
(de cel puțin 60 de metri) și 
un teren de handbal. Cu con-

> a practica jocuri 
plutește în domeniul 
al bunelor intenții, 
amănunt care nu 
neglijat — în curtea 
există mult spațiu 

se poate

Curiozitatea ne-a îndemnat 
să ne deplasăm și prin cî
teva cartiere pentru a vedea 
dacă copiii brașoveni au po
sibilitatea de a practica spor
tul, sau măcar de a se juca 
în aer liber și în afara 
școlii...

Marele cvartal Steagul roșu. 
E duminică după-amiază... 
Curțile celor două școli ge
nerale (nr. 7 și 10) se odih
nesc. Elevii au pus stăpînire

chiar și 10 perechi de porți 
metalice, de dimensiuni 5/2. 
Pină în prezent n-au apărut 
decit 2—3 terenuri. Celelalte 
porți zac aruncate pe un
deva".

Ce au de spus gospodarii 
celor două mari cartiere bra
șovene ? De ce Consiliul 
popular privește eu pasivitate 
o asemenea situație 7

Locurilor do joacă și sport 
- un... loc pe planșeta de 

proiectare !

anchetă
diția ca cineva să aibă ini
țiativă.
cine ?

întrebarea este

lipsă de spațiu sau de... 
inițiativă ?

Aveam, cînd eram copii, un 
loc al nostru anume, unde ne 
jucam „de-a v-ați ascunselea". 
Era ograda, cam insalubră, a 
ținui vecin, năpădită de bălării 
ți presărată cu cioturi de lemn, 
potcoave și resturi de ali
mente. O preferam pentru că 
aici ne puteam zbengui în 
voie, fără teama de a deranja 
ceva, pentru că toate erau 
deja date peste cap.

N-am mai văzut-o de mult, 
dar mi-am amintit de ea re
cent, cînd am pătruns în in
cinta clubului Rapid. Teribilă 
asemănare ! Și, cînd fetele din 
Odorhei, aflate la prima lor 
vizită în sediul sportiv al Giu-

rr

NOTE
CRITICE

leștiului, au exclamat i „Nică
ieri n-am întîlnit o dezordine 
mai mare", mi-am amintit stig
matul pe care-l purta vecina i 
„aia cu gunoiu-n prag" și care 
o recomanda pînă în 
depărtate.

Am roșit puternic 
gospodarii Rapidului 
încercat să-i disculp spunînd 
oaspetelor j „E în construc
ție". Și chiar dacă grămezile 
de moloz, pietrișul și gropile 
(fără var, însă) mi-au sus
ținut explicația, copcile cu 
noroi, bălăriile, rumegușul și 
hirtiile nemăturate din pri
măvară mi-au trădat în schimb 
indulgența.

In ograda cam insalubră a 
vecinului veneau cîțiva copii 
să 'se joace „de-a v-ați ascun
selea" ; în curtea Rapidului 
Vin, insă, sute de sportivi și 
mii de spectatori care întîl- 
nesc acest aspect dezolant. Ge 
fac gospodarii clubului ? Se 
joacă și ei „de-a v-ați ascun
selea ?“

satele

pentru 
și am

Nușa MUȘCELEANU

LANȚUL
Știați că F.R.T.M. a avut ne

voie de... patru luni pentru a so
luționa niște litigii 7 Dar ce li
tigii. Să lăsăm să vorbească tap- 
tclfC,: ocazia desfășurării turului 
campionatului republican pe e- 
chipe (16—19 mai) de la Cluj; în 
pofida textului regulamentului 
competiției („La ședința tehnică 
care se va ține în seara prece
dentă începerii concursului, dele
gării vor nrezenta legitimațiile 
tin F.R.T.M. vizate pe anul în 
curs...)“ reprezentanții unor echipe 
nu au prezentat carnetele de le
gitimație ale lui Vera Weis (Sin
teza Oradea), ionescu Scare, Bo- 
dea (Progresul București), Sim, 
Horvath, Hidveghi și Drăgușin 
(A.S.A. București). In loc să in
terzică participarea jucătorilor In
criminați și să hotărască imputa
rea celor vinovați a cheltuielilor 
inutile (transport, cazare, masă), 
secretarul federal sever Dăneț și 
juriul de concurs au stabilit ea 
toată lumea să participe, urmînd 
ca ulterior să se clarifice fie
care caz în parte, inclusiv con
testațiile care, eventual, vor in
terveni.

Șl; după 120 de zile de chibzu
ință „adinei", timp în care s-a 
purtat șl o îndelungă corespon
dență, rezolvările găsite au fost 
următoarele : Vera Weis nici nu 
era transferată la Sinteza, deci 
echipei 1 s-au anulat meciurile 
susținute. La fel și formației 
A.S.A. pentru folosirea fără drept 
a jucătorului Drăgușln. Soluții 
juste dar care puteau fi mult 
mal operative, nejustlficînd tlm-

DE LA UN PANOU LA ALTUL
începem comentariile noastre 

cu proaspetele promovate în 
prima divizie Politehnica Bra
șov și I.C.H.F. București.

• Studenții au venit Ia pri
mul lor meci oficial în divi
zia A cu intenții dintre cele mai 
frumoase. Acestea s-au văzut 
din felul în care elevii antre
norului Gh. Marcu au abordat 
partida. Ei nu s-au lăsat im
presionați de adversari (cîțiva 
maeștri ai sportului) și au ju
cat deschis, simplu șl, ceea ce 
este mai important, și-au apărat 
șansele în mod sportiv și după 
ce echipa a rămas incompletă 
prin descalificarea jucătorilor 
săi de bază : Birsan, Dikay și 
Iliescu. Deci, bine pentru bra
șoveni.

tt I.C.H.F. Evoluția acestei 
formații a fost așteptată cu in
teres atît de specialiști eît și de 
iubitorii pasionați ai baschetu
lui. Aceasta pentru că echipa 
era pentru prima oară în divi
zia A șl în lotul ei apăreau o 
serie de baschetbaliști cu lungi 
state în campionatele naționale: 
E. Niculescu, Cîmpeanu, Dines- 
cu, Tudosi și Cimpoiaș (foști la 
Steaua) precum și mai tinerii 
Mălușel, Chiciu și Gali (de la 
I.C.F.). Dar, așteptările nu au 
fost pe măsură să satisfacă, 
din cauza înfrîngerii înregis
trate precum și a modului de
fectuos cum a fost condusă e- 
chipa de pe margine. Chiciu 
a fost menținut prea mult în 
teren deși a fost clar pentru 
toată lumea că nu „merge", 
Cîmpeanu, deși și-a făcut da
toria, a fost prea nervos, Tu
dosi a jucat doar cîteva minu
te, iar Mălușel și Gali n-au 
intrat pe teren decit la în
călzire ! Eforturile lui Niculeș- 
cu, Dinescu șl Cimpoiaș trebuie 
sincronizate cu ale 
atunci I.C.H.F. va 
adevărat o echipă 
Altfel...

• Dinamo, fără

celorlalți șl 
deveni cu 
de temut.

Albu (s-a

accidentat în primele minute) 
a cîștigat lejer. Studenții ieșeni, 
fără achiziții noi, cu aceiași ju
cători din campionatele trecu
te, nu trebuie să uite că anul 
acesta vor retrograda din di
vizia A patru formații! !

• Universitatea Timișoara a 
apărut în haine noi, cu Viciu 
și Cîmpeanu (ambii de la 
namo), omul cu coșul și 
votul. Aceștia împreună 
Jean Ionescu și ceilalți vor
tea face o figură onorabilă în 
actualul campionat. Antrenorul 
Fr. Printz are cuvîntul.

tt Steaua. Este echipa con
trazicerilor. Formația cu Iotul 
cel mal valoros, dar cu rezul
tatele cele mai inexplicabile. 
Baschetbaliștii care erau gata 
să învingă Iugoslavia au fost 
ținuți în șah de Cristian Po
pescu, Radu Popovici, Czell și 
ceilalți rapidiști. Greșeala por
nește de la conducerea tehnică 
a echipei. Trebuie luate măsuri 
grabnice, altfel vom fi puși în 
situația de a asista pasivi la 
neputința baschetbaliștilor mi
litari de a ieși din impas. Toți 
sînt „marcatori". Savu, Barau, 
Jekeli, Gheorghe, Popa, No- 
sievici și cu excepția ultimu
lui nici un pasator. Emil Nicu
lescu își face datoria 
I.C.H.F. Deocamdată atît.

• Cavalerii fluierului 
fost elogiați pe toată linia ! De 
nu s-ar deochia.

La Brașov și Piatra Neamț 
ne-am oprit la cîteva școli 
generale, ale căror curți nu 
permit, în mod real, amena
jarea unor instalații sportive 
REGULAMENTARE. Unele 
școli și-au făcut, totuși, te
renuri reduse, 
schimb, continuă 
lipsa de spațiu și de fonduri 
pentru a justifica... lipsa de 
inițiativă. Ne întrebăm: 
Oare nu se pot desfășura 
orele de educație fizică și di
verse concursuri pe terenuri 
simple „NEOMOLOGATE" ? 
în fond, cîți copii n-au făcut 
primii pași în sport pe ase
menea terenuri, care nu ne
cesitau instalații costisitoare 
și care pot fi realizate, în

Iată situații

ce nu vă jucați pe te- 
școlii ? i-am întrebat. 

avem voie. Intre

altele, în 
să acuze

pe spațiile verzi din împreju
rimile locuințelor. Cei mai 
muiți joacă volei și fotbal ; 
pe unii îi vedem simulând te
nisul (cu rachete confecționate 
de ei).

— De 
renurile

— Nu
blocuri nu ne putem juca, pen
tru că spargem geamurile și 
deranjăm liniștea locatarilor. 
Așa că am ales și noi strada...

Soluții există, dar lipsește 
preocuparea. Iată ce ne-a de
clarat profesorul de educație 
fizică, ION VULCANEANU, 
antrenorul echipei de fotbal 
Tractorul : „împreună cu co
legul meu, Alexandru Muta, 
am depistat anul trecut vreo 
30 de locuri în cartierele Stea
gul roșu și Tractorul, unde 
pot amenaja microterenuri 
fotbal (40/20 metri), astfel 
școlarii să nu se mai joace
străzi, unde sînt expuși acci
dentelor. S-au confecționat

care se întîlnesc — în măsură

se 
de
ca
pe

Pentru copiii care locuiesc 
în blocurile din centrul ora
șului Piatra Neamț (unde am 
întîlnit doar locuri de joacă 
pentru preșcolari), situația este 
și mai dificilă. „Majoritatea 
școlarilor, ne spunea ing. 
DAN TIMOȘCOV, șeful Co
misiei de construcții a 
C..J.E.F.S.-Neamț, nu au 
curți care să permită ame
najarea unor terenuri simple. 
Ceea ce agravează și mai mult 
această situație este faptul că 
elevii nu pot nici după orele 
de curs să zburde în voie. De 
exemplu, în cartierul Precista, 
dat recent in folosință, nu au 
fost prevăzute locuri de joacă, 
deși între blocuri există sufi
cient teren nefolosit. Să spe
răm că problema nu va fi 
omisă și în cartierul Mărăței, 
actualmente în construcție".

Din păcate, nici o vorbă des
pre lipsa de inițiativă arătată 
în valorificarea spațiilor verzi 
dintre blocurile cartierului 
Precista. Deși ■ Comisia de 
construcții a G.J.E.F.S.-Neamț 
avea datoria să facă, măcar 
o sugestie, Consiliului popular 
local.

mai mică sau mai mare (dar, 
oricum, sînt tipice) — și în alte localități. Tocmai de aceea viitoarele planuri 
ale edililor orașelor nu trebuie să omită din perimetrele noilor cartiere locurile 
de joacă, terenurile sau mini-terenuriie de sport.

Este o problemă de care depinde — în ultimă instanță — dezvoltarea, fizică 
și sănătatea generațiilor de mîine.

Tr. IOANIȚESCU

la.

au
Atenție, concentrare, dirzenie... Iată ce se poate citi în atitudinea compionului țării, 

Ilie Năstase (Steaua), așteptînd această lovitură de serviciu. L-am dori mereu așa!

Paul IOVANSLĂBICIUNILOR
pul pierdut. Xn schimb, hotărîrea 
care atestă dreptul de joc al 
lui Ionescu Soare pentru Progre
sul ilustrează o mare doză de su
perficialitate și Ignoranță. Con
form art. 3 din regulament pri
vind trecerea sportivilor de la o 
asociație 
pentru

trebuie să prezinte în 
de transfer stabilită fie 
federație următoarele 

” de

sportivă (Club) la alta, 
obținerea transferului,

sportivii 
perioada 
fiecare _______
acte : a) cererea personală 
transfer cu avizul scris al asocia
ției sportive (clubului) la care do
rește să activeze ; b) acordul 
scris de la asociația sportivă (clu
bul) unde a activat, pentru a se 
transfera la o altă asociație spor
tivă (ciub)j c) carnetul de legi
timare. Iar în Instrucțiunile pen
tru aplicarea sus-zisului regula
ment se precizează că „Toate ac
tele de transfer se depun deodată, 
în perioada stabilită de federație 
(N.R. în cazul de față 1—31 ianua
rie a.c.) șl nu se Iau In conside
rare dacă au fost depuse după 
expirarea termenului de transfe
rare’. Or; pentru ionescu Soare, 
dezlegarea eliberată de clubul

Voința este înregistrată sub nr. 
240 din 7 februarie. Cum și-a dat 
oare avizul comisia de speciali
tate din cadrul C.M.E.F.S. Bucu
rești (vicepreședinte de resort A. 
Secui) 1 Sau comisia de competi
ții (președinte J. Văleanu) din 
F.R.T.M. 1 Dacă s-a irosit atîta 
vreme, cel puțin să se fl făcut o 
treabă ca lumea. Erau necesare 
acte nu vorbe.

Adică, în rezumat, la toate cele 
arătate pînă acum, o serie de 
formalități care trebuiau înche
iate încă din primele zile ale 
lui februarie, nu sînt îndeplinite 
nlej în mal, iar forurile dirigui
toare tergiversează lucrurile pînă 
la jumătatea Iul septembrie. Mai 
bine se mal amîna pronunțarea 
încă trei luni pentru ca să " 
ajungă la o nouă perioadă 
transferări. Atunci totul ar 
fost în regulă I

Nu facem nici un proces 
intenție celor care au tărăgănat 
luarea măsurilor care, deși foarte 
simplu de aplicat, unele s-au do
vedit a fi potrivnice prevederi
lor în vigoare. De ce atîta îngă
duință, curată mărinimie 7 Dacă 
cel care făuresc regulamentele le 
încalcă primii ce să mai zicem 
de alții 7 Nerespectarea propri
ilor hotărîri reprezintă mai mult 
decît o greșeală, constituie o 
lipsă de responsabilitate, neserio
zitate, Și, cu asemenea „calități» 
nu se poate contribui la progre
sul unui sport; darămite la re
dresarea lui, în speță, tenisul de 
masă.

se 
de 
fi

de

G COMARNISCHI

întrecerea rachetelor
continuă
Făcînd „slalom1* printre 

întreruperi, continuări și 
amînări, meciurile din cadrul 
campionatului pe echipe își 
continuă lenta călătorie, sub 
amenințarea venirii timpurii 
a toamnei și a vremii nefa
vorabile pentru . tenis.

Numai cîteva din reluările 
programate la începutul săp- 
tămînii s-au putut consuma, 
astfel că sîntem în posesia 
unui singur rezultat indicînd 
pe învingători : Steaua și-a 
asigurat victoria în meciul 
cu Construcțiile, conducînd 
cu 13—10. în partida deci
sivă, primul jucător al for
mației militare, Ilie Năstase, 
a dispus de Ion Sântei cu 
6—4, 4—6, 6—2, 6—2. O ul
timă partidă de dublu mixt, 
rămasă nedisputată, nu mai 
poate schimba soarta întîl- 
nirii.

Foarte dîrză este disputa 
într-o altă întîlnire între
ruptă, cea dintre Steaua și 
Progresul. Militarii conduc 
tu un singur punct diferen
ță (12—11), decizia urmînd 
să fie dată de jocul pere
chilor Ilie Năstase, Con
stanța Turea (S)—Paul Dumi
trescu, Julieta Boboc (P). De 
menționat că echipierii Pro
gresului au reușit să men
țină scorul strîns, în special 
datorită punctelor obținute

feminine. Steauaîntîlnirile
cîștigat (prin Mărmurea-

în 
a . _ 
nu, Popovici și Ovici) toate 
întîlnirile seniorilor, în 
schimb la senioare, Progre
sul a obținut scorul de 4—1. 
Julieta Boboc a întrecut-o 
pe Eleonora Dumitrescu 
(6—2, 7—5), iar ultima a
marcat unicul punct învin- 
gînd pe Ecaterina Horșa 
(6—8, 7—5, 7—5). In confrun
tările de tineret, victoriile 
au fost în general împăr
țite.

Rămîn în suspensie cele 
două derbyuri întrerupte, Di
namo — Steaua (16—4) și 
Construcții—Progresul (12—9) 
și încă două noi întîlniri în 
care Steaua joacă împotriva 
Construcțiilor, iar la sfîrșitul 
săptămînii primește vizita 
Steagului roșu Brașov.

Sîmbătă după amiază începe 
în Gapitală și întâlnirea Di
namo—Construcții, cu care se 
va încheia turul competiției.

Din. provincie, un rezultat i 
Industria sîrmei Cîmpia Tur- 
zii—UTA 20—4.

Evident, principalul centru 
de greutate al acestor centra 
îl reprezintă municipiul Cluj; 
Aici ființează cele mai multe 
centre de inițiere, totodată cele 
mal puternice, mai reprezenta
tive. în fotbal, de pildă, acti
vează 
centrul 
sportiv 
bucură 
trenori 
pedagogice îndeosebi (S. 
vram, Ad. Covaci, V. Băluțiu). 
Organizat șub egida federației 
de resort, acest centru benefi
ciază de condiții bune de lucru 
și, deci, de la ei se poate aș
tepta eît mai mult. Toț la fot
bal există un centru de iniție
re în cadrul asociației sporti
ve C.F.R., cu frumoase per
spective, datorită mai ales spri
jinului material acordat de or
ganele sindicale, Concret: nu 
de mult au fost alocate fonduri 
importante pentru construirea 
unui teren prevăzut cu grupuri 
sociale și tribună.

Celelalte centre de inițiere 
au fost repartizate înțr-o serie 
de asociații sportive ale muni
cipiului, după cum urmează 
halterele la „Unirea" (între
prinderea de utilaj textil), 
handbal la „Porțelanul", moto" 
ciclismul la „Armătura", atle
tismul, boxul, popicele, natația 
și voleiul la „16 Februarie1’ 
(Atelierele de reparat utilaj 
feroviar) De subliniat faptul că 
și ia nivelul 
poate vorbi 
făcătoare de 
tivității, de 
Ca să folosesc un singur exem
plu : recent s-a hotărît (aceas
ta însemnînd existența unor 
fonduri corespunzătoare) ca ba
zinul mic, de 25 de metri, a- 
fectat celor ce vor să sg iniți
eze în înot, șă fie acoperit și, 
deci, folosit în tot cursul anu
lui.

Aș dori să mai fac o subli
niere : aceste centre de iniție
re se bucură de sprijinul moral 
și material al sindicatelor, cu 
care, în ultimele luni îndeo
sebi, colaborăm strîns și multi
lateral.

O serie de alte centre cluje
ne de inițiere în sport își des
fășoară activitatea sub direc
ta conducere și îndrumare a 
consiliului nostru. Este vorba 
de centrul de sărituri în apă 
al C.SM, de cel de haltere 
de la Școala profesională „Teh- 

, nofrig". și de centrul de schi 
cu participarea elevilor Școlii 
generale nr. 1.

Cît privește cuprinsul jude
țului, centre de inițiere cu bu
ne rezultate ființează la Turda 
(natație și lupte), Cîmpia Tur- 
zii (tenis de cîmp) și Dej 
(handbal și volei).

Ce aș vrea să mai arăt 7 Că 
majoritatea centrelor de iniți
ere de care am amintit au lu
at ființă acolo unde am găsit 
eît de eît condiții (pentru a nu 
porni de la 0), precum și in
structori obștești, antrenori sau 
profesori în măsură să asigure 
descifrarea alfabetului unul 
sport sau altul, în timpul lor 
liber. Firește, nu socotim înche
iată acțiunea. Dimpotrivă, în 
dorința (și desigur din necesi
tatea) de a avea asigurate cît 
mai multe elemente de per
spectivă, la cît mai multe disci
pline sportive (la atletism, gim
nastică și natație în mod spe
cial), vom pleda pentru exis
tența cît mai multor asemenea 
centre. întrecerea între județe 
în care este angajat șl consi
liul nostru, sperăm să fie un 
stimulent în această direcție.

cu excelente rezultate 
de pe lingă clubul 
Universitatea, care se 

și de aportul unor an- 
cu recunoscute calități 

A-

acestor centre se 
de condiții satțs- 
desfășurare a ac- 
multă înțelegere.

Ion LORINCZI
vicepreședinte al Consiliului 

județean Cluj pentru 
educație fizică și sport

Uzina Chimico Metalurgică
„NEFERAL"

București, bd. Biruinței nr. 100, sectorul III

recrutează candidați
pentru școala de mecanici locomotivă

și automotor
Condiții admitere

- Absolvent școala profesională - specialitate 
metal,
- Stagiul de 12 luni meseriaș la repararea lo

comotivelor în depou și 12 luni ca fochist loco
motivă abur sau mecanic ajutor automotor L.D.E.

- Stagiul militar satisfăcut
- Vîrsta pînă la 40 ani.

înscrierile se primesc la sediul uzinei pină la data 

de 25 octombrie 1968
Se recrutează candidați din municipiul București și 

comunele subordonate.
Informații suplimentare la telefon 35.38.00, interior 174, 

Serviciul Tehnic,
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tactic de la Porto. Poate că 
schimbările operate în for
mație au determinat acest 
regres (a „dispărut11 linia de 
mijloc Prepurgel—Nuțu), poa
te că oboseala jocurilor de 
campionat și-a spus cuvîntul, 
poate că scăderea formei 
sportive a unor jucători, poa
te că încrederea prea mare 
într-o victorie facilă, poate... 
Cert este că cei prezenți azi 
(n. r. ieri) în tribunele stadi
onului piteștean au urmărit 
jocul, timp de 90 de minute, 
cu emoție, cu incertitudinea 
calificării formației favorite, 
eu gîndul (de ce să n-o re
cunoaștem) că ar putea de
veni posibilă repetarea „figu
rii" Progresului de acum opt 
ani. Aceasta pentru că, deși 
gazdele au beneficiat de li
nele situații favorabile de a 
înscrie (eea mai clară — lo
vitura în bară a lui Dobrin

i selecționată de tineret
va juca în Bulgaria

Miercuri 9 octombrie, o 
selecționată de tineret a 
României va servi drept 
spgiing-partener echipei 
reprezentative de fotbal a 
Bulgariei. Jocul se va dis
puta intr-un oraș din ve
cinătatea Sofiei. 

în min. 44, la o pasă primită 
de la Ioniță), deși în unele 
perioade (din păcate prea 
scurte) jocul s-a legat, exjs- 
tînd chiar și faze palpitante 
de poartă, evoluția piteșteni- 
lor, în ansamblu, nu a satis
făcut. Linia de mijloc impro
vizată (Ioniță—Olteanu) nu a 
reușit nici un moment să se 
ridice la nivelul cerințelor 
jocului, mijlocul terenului fi
ind, din această cauză, în per
manență la dispoziția fotbaliș
tilor portughezi. Dacă mai a- 
dăugăm la aceasta și alte 
puncte nevralgice ale forma
ției pieteștene (jocul slab al lui 
Radu și Jerean, comoditatea 
lui Kraus) vom înțelege de 
ce, ca și la Porto, apărarea 
a trebuit, nu de puține ori, 
să se întrebuințeze serios, să 
salveze situații dificile, să 
corecteze greșelile numeroa
se ale atacanților sau mijlo
cașilor, întreaga linie de fund 
(Păciulete, Barbu — exce
lent plasament, intuiție în 
joc * —- Vlad și Ivan) a fost 
la înălțime. îl vom remarca 
apoi în mod deosebit pe Do
brin. La binecunoscutele lui 
calități tehnice (pe care Do
brin le-a etalat eu brio și în 
jocul de azi, el fiind deseori 
aplaudat la scenă deschisă), 
s-a mai adăugat dorința lui, 
evident manifestată, de a fi 
cît mai util echipei, de a fi 
un bun creator și realizator. 
Dar, singur, nesprijinit sufi
cient de coechipieri, el nu a 
putut realiza mai mult.

Cu cîteva noutăți în echipă 

(Moreira, Calado, Albertino. 
Lazaro), Leixoes a făcut la 
Pitești un joc remarcabil, a- 
preciat de publicul spectator 
Echipa portugheză s-a repliat 
ușor în apărare (cînd a fost 
cazul) și a construit cu a 
ceeași ușurință atacuri peri 
culoase. Gabaritul impunăto 
al unor jucători, teh
nica lor, dorința calificării 
au făcut ca nu o dată Cala
do, Bene, Horacio și chia; 
fundașul Barros (a împlinit 
chiar ieri 19 ani) să șuteze pe
riculos la poarta lui Nicules- 
cu. Dar, scorul a rămas pînă 
la urmă alb, El marchează în 
palmaresul oaspeților un re
zultat remarcabil obținut in 
deplasare, iar în cel al piteș- 
tenilor — așa cum am spus 
— calificarea în turul al doi
lea- al „Cupei orașelor tîr- 
guri“.

Am dori ea această reușită 
să fie începutul unei noi afir
mări a echipei piteștene în 
competiția continentală, în
trecere în care ea a obținut 
rezultate remarcabile și în 
anii precedenți.

Arbitrul austriac Paul 
Schiller (ajutat de compa- 
trioții săi Bauer și Tittl) a 
condus foarte bine pînă în 
min. 75, cînd a refuzat să a- 
corde o lovitură de pedeapsă 
echipei piteștene, la un fault

Lovitura, cu capul, a lui Dobrin vg fi, totuși, reținută de Fonseca.
clar comis în mijlocul careu
lui împotriva lui Radu. Au 
evoluat următoarele formații:

F.C. ARGEȘ : Niculescu— 
Păciulete, Barbu, Vlad, Ivan— 
Ioniță, Olteanu—Radu (min. 
76 Țurcan), Kraus, Dobrin, 
Jerean.

LEIXOES: Fonseca—Barros, 
Adriano, Kaul, Nicolau II 
(min. 76 Lazaro)—Moreira, 
Calado—Bene, Albertino (min. 
65 Neca), Horacio, Ricardo.

Ieri, după-amiază, intr-un 
meci amical cu Poiana Cim- 
pina, Rapid a obținut vic
toria cu 2—1 (0—0), grație a 
două lovituri de la 11 m 
transformate de Codreanu. 
Pentru oaspeți a marcat Ba- 
boe. In fotografia noastră, 
Neagu, în careul advers, în
cearcă să reia cu capul spre 
poarta apărată de Opanschi.

Foto î V ONESA

SPARTAK TRiVÂ A MERITAI CALIFICAREA!
(Urmare din pag. 1)

nea, Pantea, Creiniceanu și 
Soo fiind singuri cu portarul 
Gerik. Pentru a respecta pe 
deplin adevărul, vom spune, 
de asemenea, că în prima rr> 
priză jocul a fost mult mai 
echilibrat, Steaua avînd 
momente cînd a onorat 
rezultatul de la București 
printr-o evoluție bună, cu 
pase și demareaje realizate 
inteligent, cu combinații de 
atac rapide și frumoase. Dar, 
numai eu sclipiri (alternate 
cu greșeli grave), nu se pol 
emite pretenții serioase la 
obținerea unui rezultat mă 
car satisfăcător într-o compe
tiție europeană, în repriza 
secundă, dominarea gazdeloi 
a devenit mai insistentă, rit
mul lor de joc s-a accelerai’ 
mereu, măcinînd încet dai 
sigur și bruma de rezistență 
fizică, dar mai ales morală, 
ce rămăsese jucătorilor ro

mâni- Pentru a înțelege mai 
bine crescendo-.il în care a 
evoluat azi Spartak Trnava, 
să precizăm că între primul 
si al doilea gol a fost o d:- 
ferență de 54 de minute, în
tre al doilea și al treilea, de 
18 minute și între al treilea și 
al patrulea de numai 4 mi 
nute.

IN CONCLUZIE O VIC
TORIE CLARA, DEASUPRA 
ORICĂRUI DUBIU. Aceasta 
chiar dacă primul gol a fost 
înscris dintr-o poziție fla
grantă de ofsaid și în ciuda 
faptului că, așa cum spu
neam, Steaua a putut'și ar fi 
meritat, poate, să înscrie tel 
puțin două goluri. Dar la fot
bal contează mai puțin apre
cierile platonice sau impre
siile, de cele mai multe ori 
contradictorii, deoarece si 
Spartak Trnava ar mai fi 
putut înscrie încă 4—5 go
luri.

Filmul jocului: în min. 4,

Martinkovic a făcut o cursă 
pe extremă, a centrat la Svec, 
aflat în poziție clară de of
said. și acesta a reluat, de 
la cîțiva metri, pe jos, în
scriind : 1—0. După gol, a 
urmat o perioadă de domina
re a echipei Steaua, dar 
Creiniceanu (min. 8) și Voi- 
nea (min. 20) au ratat, deși 
se aflau singuri doar cu por
tarul Gerik în față. în ulti 
mele 25 de minute ale pri
mei reprize, jocul s-a desfă
șurat în favoarea echipei 
Spartak, la poarta lui Suciu 
succedîndu-se ocazii una du
pă alta. în ultimele secunde 
ale reprizei, Creiniceanu a 
țîșnit pe extremă, a central
din viteză, dar Pantea, aflat 
la numai 4 metri de poartă, 
a lovit mingea cu genunchiul, 
aruneînd-o peste bară. în re
priza secundă, presiunea din 
ce în ce mai puternică a gaz
delor s-a soldat cu trei go
luri, toate opera lui Adamec.

DUPĂ 20... ȘI UNU DE ANI!
(Scrisoare către antrenorul Silviu Ploeșteanu)
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înotătoarele australiene care 
participă la J.O. au adoptat un 
nou model de costume de baie. 
Acestea au un fond de o cu
loare verde „strălucitoare" în 
timp ce desenul este realizat 
în auriu. Pe piept figurează 
emblema federației australiene 
de natație.

CALEIDOSCOP
CEASURI CU CUC

Plecarea celui de al treilea 
eșalon al echipei olimpice a 
Ii, F. a Germaniei spre Ciu
dad de Mexico a prilejuit 
momente de emoție pe ae
roport. Intr-adevăr, pînă cu 
cîteva minute înaintea deco
lării avionului, nu sosiseră 
mai multe lăzi înscrise în 
inventarul delegației, In ul
tima clipă au putut fi insă 
îmbarcate și aceste lăzi în 
care nu se afla nici echipa
ment sportiv și nici ali
mente, ci o însemnată canti
tate de... ceasuri cu cuc, 
care fac parte din cadourile 
ce urmează să fie oferite de 
oficialii vest-germani altor 
delegații la J.O.

ÎNSOȚITORII i...

La actuala ediție a J.O. 
mai multe delegații vor fi 
reprezentate de către un sin
gur sportiv. Printre aeestea 
se află și Libia. Curajosul 
atlet care va purta culorile 
acestei țări se află în cen
trul atenției organelor spor
tive libiene. Dovada ? La 
Ciudad de Mexico el va fi 
însoțit de - șose antrenori și 
oficiali I

Cele mai spectacu
loase îmbunătățiri în 
forma sportivă: „U“ 
Craiova, Rapid, Cri- 
șwl, Petrolul, Dina
mo Bacău. Cele mai 
mari scăderi: „U‘‘
Cluj și Farul față de 
forma lor din etapa a 
Vll-a. (Tabel realizat 
de B HOROS).

0 nouă etapă a „Cupei României"
In ziua de 13 octombrie șe 

va disputa o nuuă etapă B 
„Cupei României". In această 
fază a competiției vor intra în 
întrecere și divizionarele ,,B“. 
Iată programul :

IPROFIL Rădăuți — Chimia 
Suceava, Nicolina lași ■— Gin 
ria Bîrlad, Victoria Roman — 
CF.R. Pașcani, Textila Buhuș.i 
— Oțelul Galați, Petrolul Moi- 
nești — Ceahlăul P Neamț, 
Chimia Mărășești — Poliiehui- 
ca Galați, Metalul Buzău — 
Progresul Brăila, Stuful Tul- 
cea — Portul Constanța, I.M (J. 
Medgidia — Metalul București. 
Celuloza Călărași — Dunărea 
Giurgiu, Vagonul Ploiești — 
Politehnica București, Muncito
rul Gura Ocnitei — Poiana 
Cîmpina, Metalul Țirgoviște -- 
Flacăra Moreni, Recolta Stoi- 
cănești — Electropyteie Cra
iova, Armata Craiova — Me

TRAVERSAREA ANGLIEI..
PE JOS

Malcolm Taylor, un tiriăr 
englez de 22 de ani. a luat 
Startul la sfirșitul săptămiuii 
trecute din localitatea sco
țiană John O’Groats, punctul 
cel mai nordic al Marii Bri
tanii, intr-o încercare de a 
doborî propriul său record de 
traversare a întregii țări de 
la un capăt la celălalt. El 
urmează să parcurgă un tra
seu cu o lungime de 1410 
kilometri, pe care, l-a aco
perit anul trecut in if zile, 
6 ore și 35 minute Taylor, 
care locuiește la Hudders
field. a declarat că intențio
nează să realizeze, de data 
aceasta, o performanță de 13 
zile, parcurgînd zilnic etape 
de cite 113 kilometri. El și-a 
propus să doarmă cite 5 ore 
pe noapte, și să nu facă pici 
o vizită in cursul acestei că
zătorii. „Anul trecut — a de
clarat Taylor — am intirziat 
puțin deoarece rn-am oprit 
să-mi vizitez familia și cîți
va prieteni".

BUNICA.. FOTBALIȘTILOR

Clubul de fotbal GL S. 
Queiilly. situat intr-o subur
bie a orașului Rouen, este 
condus de peste 20 de ani 
de d-na Lozai, o femeie

STIMATE MAESTRE,
După ședința in care s-a co

municat înlocuirea dv de la 
conducerea tehnică a echipei 
Steagul roșu ca unul care vă 
cunoaște bine și care — prin 
natura profesiei — v-a apreci
at, am intenționat să schimb 
cîteva vorbe cu dv. Ați părăsit, 
insă, sala în grabă dispărînd 
in întunericul și în ploaia de 
afară, ce turnau parcă plumb 
pește o inimă și așa destul de 
îndurerată.

talul Tr. Severin, Autorapid 
Craiova — Electronica Obor 
București, Progresul Strehaia 
— CȘM Reșița, U. M. Timi
soara — C F.R. Timișoara, Mi
nerul Anina — Politehnica Ti
mișoara, Victoria Călan — 
CF.R Arad. Someșul Satu 
Mare — Minerul Baia Mare, 
Forests Năsăud — C.F.R. Cluj, 
Arieșul Cîmpia Turzii — Me
dicina Cluj, Metalul Aiud — 
Metalul Hunedoara, Soda Ocna 
Mureș — Industria sîrmei, Spi
cul Ardud — Olimpia Oradea, 
Medicina Tg Mureș — Gaz 
metan Mediaș, Chimica Tirnă- 
veni — A. S Cugir, A.S.A. Si
biu — Chimia Rm. Vilcea, Tex
tila Mediaș — C.ȘM. Sibiu, 
Măgura Codlei — Steagul roșu 
Brașov, Oltul Sf. Gheorghe — 
Metrorr. Brașov.

Partidele vor începe la ora 
14,30 Meciurile echipelor dm

olimpică la Tokio în proba de săritură in lungime, nu va 
participa la J.O. din Mexic fiind accidentată în schimb, 
ea va fi prezentă în capitala mexicană ca reporteră spor
tivă pentru televiziunea britanică, 
noua postură de comentatoare

junșă la virsta de S3 de 
ani I Specialiștii sînt pur și 
simplu uimiți de energia și 
temperamentul cu care a- 
ceastă „bunică" tși îndepli
nește atribuțiile, nu dintre 
cele mai ușoare. D-na Lozai 
nu lipsește de la nici un an
trenament al fotbaliștilor și 
uneori coboară chiar in mij
locul terenului de joc pen
tru a trage cite un șut.

Clubul V. S. Quevilly, a 
fost înființat in anul 1902 
de soțul d-nei Lozai. Cînd a- 
cesta a decedat, după ulti
mul război mondial, soția lui 
a preluat toate sarcinile ce 
revin conducerii. In acest 
club s-au format multi ju
cători care au făcut carieră 
în echipele profesioniste

a- franceze.

Vă înțeleg, maestre, durerea. 
Chiar dacă n-a(i fi mărturi
sit-o sincer în ședință, în cu
vîntul rostit, scurt, dar pro
fund mișcător — „mi-ați fă
cut cel mai mare rău, m-ați 
distrus sufletește" — ea vi se 
citea limpede, pe față, in pri
vire.

Știu, maestre, că nu vă fră- 
mînta în clipa aceea grija zi
lei de mâine. Despre așa ceva 
nici nu poate fi vorba în sta
tul nostru socialist și, pe dea- 

campionatul diviziei C, progra
mate pentru data de 13 octom
brie, se amină pentru ziua de 
miercuri 16 octombrie, ora 15,30, 
iar cele din campionatele ju
dețene vor fi reprogramate la 
o dată ce va fi stabilită de 
comisiile județene, însă nu mai 
tîrziu de 28 octombrie.

In cazul cînd un meci se 
termină la egalitate după 90 
de minute, jocul va fi pre
lungit cu două reprize a cite 
15 minute fiecare. Dacă și după 
prelungiri rezultatul se va 
menține egal, echipa care a e- 
voluat în deplasare se va ca
lifica pentru etapa următoare.

Arbitrii de centru și cei de 
tușă vor fl delegați de cole
giul central al arbitrilor. Ar
bitrii sînt obligați să trimită 
la F.R.F., în termen de 24 de 
ore de la data disputării me
ciurilor. foaia de arbitraj 

la
lat-o pe Mary Rand în 
televiziune 

„TRIATLONUL" 
TAXIMETRIȘTILOR

Săptăminalul „N edelia* 
care apare la Moscova a or
ganizat un concurs original 
pentru șoferii de taximetre 
din capitala Uniunii Sovie
tice. A fost un adevărat tria- 
tlon de specialitate, care a 
cuprins următoarele probe t 
viteză, alegerea celui mai 
scurt itinerar între două 
puncte ale orașului și schim
barea unei roți. Se pare că 
întrecerea a fost considerată 
foarte dificilă căci din cei 
22 500 șoferi de taxi din 
Moscova au participat nu
mai 60. Cel mai bun rezul
tat l-a obținut B. Kolcin.

supra, țnșiși cei ce vă pregă
tiseră amplul „rechizitoriu" 
vă oferiseră (ce mărinimie ') 
mai departe o slujbă în cadrul 
clubului Steagul roșu.

Ați fi înțeles, mă gîndesc. în 
cele din urmă, rostul înlocui
rii. tn viața unui club inter
vin uneori situații de genul 
acesteia în care se află acum și 
Steagul roșu Brașov. Și atunci, 
despărțirea, deși dureroasă, 
devine inevitabilă. Nimeni n-a 
fost scutit de asemenea neplă
ceri. Iată, Herrera a părăsit 
„Inter“-ul după ce-l purtase 
pe culmi nemaiîntîlnite pînă 
la el, Valentin Stănescu, înlo
cuitorul dv de azi. a împărtă
șit ieri aceeași sogrtă. Deși în 
50 de ani. Rapidul cucerise, 
cu el la conducerea tehnică, 
singurul titlu de campioană...

Știu, vă înțeleg: ați fi con 
simțit, poate, la toate acestea 
dacă cei care au hotărit des
părțirea ar fi ales o manieră 
mai onorabilă. Sinoura care 
vi s-ar potrivi dv, slu
jitor credincios la Steagul ro
șu Brașov, timp de douăzeci 
și unu de ani, simbol de devo
tament și fidelitate printre 
toți de aceeași profesiune cu a 
dv.

Știu, vă înțeleg, nici sub
semnatul nu s-ar fi așteptat 
să audieze un asemenea 
referat presărat pe alocuri 
cu aprecieri vecine gu in
vectiva. Din care citez ? „.. în 
privința așa-zisei ostilități 
a publicului propriu, cre
dem că este pur și simplu 
o imaginație morbidă a con
ducerii tehnice... Singura 
lecție pe care o putem servi 
publicului este un fotbal bun, 
tehnic și nu lamentații gene
rate de idei preconcepute... 
...Punctele necesare se cuce

resc în focul luptei sportive, 
Pe terenuri de sport, pentru 
că fotbalul nu este șah prin 
corespondență". Ca și acuza
ția : „...iar antrenorul s-a tre
zit stăpîn unic peste destinele 
echipei, patron salariat al a- 
eestei echipe".

NOU! CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES
LA 9 OCTOMBRIE

La 9 octombrie va avea loc 
un concurs special Pronoex- 
pres la care se va introduce 
pentru prima oară o nouă 
formulă tehnică extrem de 
avantajoasă pentru partici- 
panți.

Se vor efectua 9 extrageri 
în 3 faze, acordarea premii
lor făeîndu-se pe 14 categorii.

Se vor acorda premii obiș
nuite în bani, premii supli
mentare gratuite în autotu
risme și bani și ptemii spe
ciale cu atribuirea de auto
turisme în număr NELIMI
TAT.

Se oferă următoarele auto
turisme în număr nelimitat! 
„Fiat 1800", „Volga și „Re
nault 10 Major" precum și alte 
20 autoturisme prin tragere 
la sorți. Menționăm că auto
turisme se pot cîștiga și nu
mai cu 4 numere cîștigătoare 
din 7 extrase. De asemenea, se 
mai atibuie premii fixe în 
bani și variantelor de Ia cate
goria „E* a extragerii a IX-a

Știu, vă înțeleg: în spatele 
referatului se ascundea, ca 
după un scut ciuruit, o mai 
veche dorință de a vă scoate 
,,cu acte în regulă". A reieșit 
aceasta și din cuvîntul tov. 
ing. Baltag, vicepreședintele 
secției, din care redau tex
tual : „Știindu-vă înconjurat 
de oameni care vă vînau pos
tul, eu m-am opus în repetate 
rînduri ca«dv. să fiți înlocuit", 
„...De un singur lucru v-aș 
putea acuza. De dragostea 
părintească, manifestată ori- 
cînd și oriunde, față de Ju. ă- 
tori", a mai spus inginerul 
Baltag, adresîndu-se antreno
rului Ploeșteanu.

Ei bine, fericită compensa
ție la tristețea care vă în
cearcă, jucătorii v-au răsplă
tit, in această ședință de des
părțire, dragostea părintească. 
Nu „dintr-o solidaritate rău 
înțeleasă" — cum s-a afirmat 
în ședință — ci dintr-o sin
ceră prețuire și recunoștință 
față de dascălul lor, față de 
acela care la mulți dintie ei 
le-a călăuzit pașii în fotbal, 
de la abecedar. Intr-adevăr, 
toți acești jucători, pe care 
dv. i-ați înconjurat cu dra
goste părintească și care au 
aflat de „schimbare" abia în 
ședință, au avut o atitudine 
demnă. I-ați văzut pe Jenei. 
Nscula și Gane cit de simțit 
au vorbit, neocolind nici o cli
pă lipsurile lor; i-ați văzut 
pe Ivăncescu, Florescu și 
Gyărfi cum i-au podidit lacri
mile în timp ce vorbeau. La
crimi sincere, aflînd în ce 
mod trebuie să se despartă 
de dv. De pildă, Florescu 
n-a putut rosti decît puține 
cuvinte i „Pe mine m-a ridi
cat tovarășul Ploeșteanu. Nu 
pot fi de acord cu măsura 
anunțată aici".

A spus-o stîngaci, gîtuit de 
emoție. Dar numai cu atit, aș 
dori, șă rămlneți din toată 
ședința...
Al dv,

G. MICOLAESCU

specială, care au indicat nu
mai 3 numere din 7 extrase.

Cu 15 lei puteți participa 
la toate cele 9 extrageri = 50 
de numere.

PKONOEXPRES
numerele extrase la concursul 

nr. 40 din 2 octomnrie 
EXTRAGEREA I :

40 39 36 16 15 31 — 24 4
Fond de premii : îOl.îOi lei din 

care 373.203 lei report la catego
ria I.
EXTRAGEREA a ILa 5

4 6 1 28 41 19 — 21 5
Fond de premii: 395.836 lei din 

care 70.354 «el report la cate
goria I.

LOTO
premiile întregi șl sferturi de 1» 

tragerea din 27 septembrie.
Categoria 1:1 variantă întreg 

x 62.803 lei și 1 variantă sfert x 
15.702 lei; categoria a Il-a: 5 x 
19.621 lei și 4 x 4.906 lei; catego
ria a Iii-a : 92x1.289 lei și 119x322 
iei; categoria a IV-a : 318x458 Iei 
și 440x114 lei; categoria a V-a : 
710x250 lei și 924x62 lei. Premiul 
de categoria i întreg a fost cîștl- 
gat de Ctdiylo Borftaia din Ti

mișoara. ... .



LA XOCHIMILCO, PRINTRE AMBARCAȚII OLIMPICE
In restul probelor, 
sînt medii. In pro-

cum arătam în scri- 
precedentă, gazdele, 
au organizat citeva

Tiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiirt.iiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiifiniiiimfflfiniiiiniiiitiniP

După 
soarea 
grijulii, 
competiții în scopul de a re
peta împrejurările scontate 
pentru competiția olimpică, 
respectiv trei concursuri de ca
iac-canoe și canotaj academic 
cu largă participare.

In cadrul celor trei întreceri 
s-au evidențiat prin rezultatele 
obținute o serie de echipaje 
mexicane, cum ar fi cel de ca
noe 2 format din Felix Altami
rano și Juan Martinez, care au 
parcurs traseul în 4:14,7 urmați 
la 1,8 s de cel de-al doilea e- 
chipaj. Ambele sînt formate 
din tineri care conduc cu multă 
îndemînare ambarcațiile denu
mite „șalupas", specifice cana
lelor numeroase ce împînzesc 
regiunea și pentru care se or
ganizează numeroase con
cursuri cu caracter popular. Re
zultatul obținut este valoros 
datorită faptului că a fost rea
lizat cu un ușor vînt contra 
lateral-stînga. De asemenea, 
putem aminti de rezultatul ca- 
noei de 1, care a realizat 4:45,0. 
La canotaj, dintre echipajele 
participante s-a detașat cel de 
2 vîsle, care a obținut timpul

de 6:55,0. 
rezultatele 
bele de canotaj, schiful sim
plu este în apropierea cifrei 
de 8:00, echipajul de 2 rame 
fără cîrmaci a obținut 7:48,0,

cel de 4 rame 7:46,0 iar cel de 
8+1 — 6:29,0.

Garajele care vor adăposti 
ambarcațiile se află la capă
tul pistei, la circa 100 m de 
linia de sosire, și au 6 pon

Giulio Onești ales președinte al adunării generale 
a comitetelor olimpice naționale

CIUDAD DE MEXICO, 2 (prin telefon). Aseară a avut 
loc în capitala Mexicului adunarea generală a comitetelor 
olimpice naționale. Au fost reprezentate 77 de asemenea 
comitete care s-au reunit într-un cochet salon din Hotelul 
Prado. Cu această ocazie s-a hotărît înființarea unei adunări 
generale permanente a comitetelor olimpice naționale și 
nu a unei asociații așa cum se preconizase inițial.

Ca președinte al adunării generale a fost ales italianul 
GIULIO ONEȘTI care va conduce un comitet de 13 membri, 
cîte 3 de fiecare continent cu excepția Australiei care va avea 
un singur membru în acest comitet.

Alegerea lui Giulio Onești a fost salutată de aplauze 
unanime. Luînd cuvîntul G. Onești și-a afirmat dorința de 
a colabora cît mai strîns cu Comitetul Internațional Olimpic. 
Totodată Onești a declarat că în urma alegerii sale ca pre
ședinte al acestui for sportiv nu va mai candida la postul 
de președinte al Comitetului Internațional Olimpic.

Președintele și comitetul acestui for al comitetelor națio
nale olimpice își vor desfășura activitatea de-a lungul a 
patru ani cît durează intervalul olimpic.

toane care vor permite intra
rea și ieșirea din ambarcații. 
Vestiarele și dușurile se află 
pe partea panoului electric de 
afișaj.

Prezența canoiștilor și caia- 
ciștilor noștri a stîrnit mult in
teres și la antrenamentele lor 
au asistat numeroși spectatori.

In urma înscrierilor nume
rice primite de către Comite
tul de Organizare, la startul 
tuturor probelor se vor afla 
foarte mulți concurenți, fapt 
care promite o dispută cel pu
țin la fel de strînsă ca și pe 
lacul Sagami, la precedenta 
Olimpiadă.

Interesul pentru probele de 
caiac-canoe și canotaj este ex- ■ 
trem de mare, un numeros pu
blic asistînd, la antrenamentele 
organizate pe noul canal.

Niculae NAVASART
antrenor emerit de Cc-canoe

■.

înaintea
Jocurilor
Olimpice

1968
Atletism (I)

Cu puține zile înaintea 
perii ediției a XIX-a 
9., începem publicarea 
tțurilor mondiale ale sezo- 
lui 1968, Ia sporturile în 
•e aprecierea se face o- 
'ctiv, cu ajutorul instru
itelor precise de măsu- 

cronometru!,__________, ruieta, 
g/țarul... Prima ramură spor- 
‘1'3 aleasă este atletismul, și 

din motive alfabetice și da
torită importanței 
contextul olimpic, 
năm că unii dintre 
scriși în liste nu 
startul la Olimpiadă, din di
ferite considerente. Pentru 
numărul de astăzi vă oferim 
performanțele din probele 
masculine de alergări.

100 METRI
R.M. 9,9 J. Hines (SUA),C. 

Greene (SUA) si R. R. Smith 
(SUA) — 1968 ; K.O. 10,0 R. 
Hayes (SUA) — 1964.

9,9 : J. Hines (SUA), C. 
Greene (SUA), R. R. Smith 
(SUA); 10,0 : P. Nash (Afri
ca de Sud), M. Pender, K. 
Clayton, O. Ford, L. Questad, 
J. Green, E. Provost, J. Car
los (toți din SUA), R. Bam- 
buck (Franța), V. Sapeia 
(URSS) L. Miller (Jamaica), 
E. Figuerola (Cuba); 10,1 :
W. Gaines, B. Hurd, M. Gray, 
T. Smith, W. Turner, S. Da
vis, C. Glosson, M. Mathews, 
L. Robinson, H. Franklin, A. 
Hopkins (toți din SUA), H. 
Erbstosser (RDG), E. Sinaev 
(URSS), D. Svaby (Cehoslo
vacia), H. Schelter (RDG), N. 
Ivanov (URSS), FI. Ramirez 
(Cuba).

sale în 
Mențio- 

atieții în- 
vor lua

Recordmanul mondial la 200 metri. John Carlos, terminind o 
cursă înaintea recordmanului european Roger Bambuck. Ală
turi de Tommie Smith, Carlos este cotat ca mare favorit al 

cursei la J. O.

«IBii

Calmul olimpic cu care discută după an trenament cei doi atleți sovietici R. KHm (stin
gă) și 1. LusiS (dreapta) este cu totul îndreptățit. Amîndoi sînt candidați la medalia de aur—pri
mul la aruncarea ciocanului, iar secundul la aruncarea suliței.

ÎȘI VOR MENȚINE BOXERII EUROPENI
POZIȚIA FRUNTAȘĂ LA CIUDAD DE MEXICO?

FLASHURI
® La Ciudad de Mexi

co a sosit delegația sporti
vă a Kenyei alcătuită din 
61 de persoane. In fruntea 
delegației se află renumi
tul atlet Kipchoge Keino. 
După o scurtă odihnă, 
Keino s-a deplasat pe sta
dion unde a făcut un an
trenament pe pista de tar
tan. El a parcurs 1 500 m 
plat în 3:49,0. Intr-o de
clarație făcută reprezen
tanților presei sportive 
mexicane, Keino a spus 
printre altele: „Mă simt 
în excelentă formă. Nu 
sufăr din cauza altitudi
nii. Nu știu precis dacă 

l voi participa și în cursa 
de 10 000 m O hotărîre 
definitivă voi lua la sfîr- 
șitul acestei săptămîni. 
Sigur voi lua startul în 
cursele de 1 500 m și 5 000 
m plat".

® A sosit ultimul lot al 
delegației , Cehoslovaciei. 
Din acest lot face parte 
fi renumita campioană de 
gimnastică Vera Ceaslav- 
ska. Antrenoarea sa, Mo- 
lochova, a declarat că 
Vera se află în mare for
mă și crede că va fi ca
pabilă să reediteze succe
sele de la Tokio.

® Flacăra olimpică a 
sosit luni la Bahamas. Cu 
acest prilej, a avut loc pe 
puntea vaporului „Prince- 
sa" o festivitate. După a- 
ceastă ceremonie, flacă
ra a fost îmbarcată pe va
porul mexican „lurango" 
plecînd spre Ciudad de 
Mexico.

• In cadrul antrena
mentelor, atletul Sneaz-

(SUA) 
Carr

200 METRI
R.M. 19,7 J. Carlos 

— 1968 ; R O. 20,3 H. 
(SUA) — 1964.

19,7 : J. Carlos (SUA) ;
19,9 : T. Smith (SUA) ; 20,0 :

P. 
M.

C. Glosson. T. Ran- 
Bright (toți din

L. Questad (SUA); 20,1 : 
Nash (Africa de Sud), 
Fray, 
dolph, J.
SUA) ; 20,2 : J. Hines ’(SUA), 
W. Collett (SUA) ; 20.4 : 
Bambuck (Franța), R.
Smith (SUA) : 20,5 : P. Nor
man (Australia), G. Lewis 
(Australia), M. Gray (SUA), 
I. van Zyl (Africa de Sud), 
N. Ivanov (URSS), V. Sapeia 
(URSS).

400 METRI
R.M. 44,0 L. Evans (SUA) 

— 1968 ; 44,9 O. Davis (SUA) 
și K. Kaufmann (RFG) — 
1960.

44,0: L. Evans (SUA) ; 
44,1 : L. James (SUA) ; 44,4 : 
V, Mathews (SUA); 44,6 : R. 
Freeman II (SUA) ; 44,9 : W.

OLIMPICE

R.
R.

Collett (SUA); 45,1 E. Taylor 
(SUA); 45,2: J. Kemp, D.
Morton, H. Francis. M. Mun
dane (toți din SUA) ; 45,5 :
H. Smothers (SUA) ; 45.6 : M. 
Zerbes (RDG), J. “ 
,(SUA). E. Mason
45,7 : H. McAlhaney (SUA), 
J. C. Nallet (Franța) ; 45,8 : 
C. Mills (SUA), T. Boggess 
(SUA), T. Turner (SUA), J. 
Werner (Polonia) ; 45.9 : W. 
Johnson (SUA), S. Harrell 
(SUA), J. Balachowski (Polo
nia), F. Newhouse (SUA), C. 
Campbell (Anglia), W. Mul
ler (RDG).

800 METRI
R.M. 1:44,3 P. Snell (N. 

Zeeiandă) — 1962 ; R.O. 1:45,1 
P. Snell 
1964.

1:45,5 : 
1:45,7 : W.

Burnett 
(SUA) ;

(N. Zeeiandă)

well (Australia) a sărit la 
înălțime 2,14 m.

® Pe velodromul olim
pic domnește o deosebită 
animație. In cadrul antre
namentelor la urmărire pe 
echipe reprezentativa 
U.R.S.S. a realizat -timpul 
de 4:26,0 pe 4 000 m.

• Cicliștii francezi Tren- 
tin și Morelon au reali
zat o excelentă perfor
manță în proba de tan
dem. Ei au parcurs ulti
mii 200 m ai probei de 
viteză în 9,9 s. Trentin fi 
Morelon sînt primii ci
cliști din lume care reu
șesc să parcurgă această 
distanță sub 10,0. In acea
stă probă nu există re
cord mondial

'• In penultima zi a 
turneului preolimpic de 
baschet de la Monterey, e- 
chipa Spaniei a învins cu 
scorul de 85—66 (37—28) 
selecționata Australiei. Jo
cul bun prestat de forma
ția spaniolă, din rîndul 
căreia s-au remarcat Luyk 
(25 puncte) și Rodriguez 
(22 puncte), o recomandă 
ca principală candidată la 
unul din primele două 
locuri ale turneului. După 
cum se știe, primele două 
clasate se vor califica 
pentru turneul final de la 
Ciudad de Mexico. In
tr-un alt joc, reprezenta
tiva Uruguayului a dis
pus cu 96—78 (45—36) de 
selecționata Indoneziei, tn 
ultima zi a turneului se 
vor disputa două partide 
decisive pentru calificare 
în turneul final I Uru
guay — Australia fi Spa
nia — Polonia.

W. Beli (SUA), 
Kiprugut (Kenya) ; 

1:46,1 : W. Adams (RFC). D. 
Fromm (RDG) ; 1:46.3 M. Ma- 
tuschewski (RDG) ; 1:46.4 : R. 
Kutschinski (SUA); 1:46,5: 
F. Johnson (SUA), C. Carter 
(Anglia), B. Dvce (Jamaica), 
M. Winzenried (SUA), 
Farrell .......................
Carroll 
kowski 
(SUA) ;
ne (Franța), J. Davies (An
glia) ;
(SUA), 
Simon

T. 
(SUA); 1:46,6: N. 

(Irlanda), H. Szordy- 
(Polonia), 3. Perry 

1:46,7 : J. P. Dufres-

1:46.9 : D. Patrick 
G. Hunt (SUA),

(Belgia).

1 500 METRI

3:33,1 J. KyunR.M.
— 1967 ; R.O. 3:35,6 H. 
(Australia) — 1960.

3:36,5 : B. Tummler 
3:37,1 -
gia); 3:37,5 : W. Adams
(RFG). 3:37,9 : J. Wadoux 
(Franța) ; 3:38 5 : A. Kval-
heim (Norvegia) ; 3:38,8 i A. 
Gărderud (Suedia), A. Kru
ger (RFG) ; 3:38,9 : J. May 
(RFG) ; 3:39,0 : F. Arese (Ita
lia) ; 3:39,4 : R. Simon (Bel
gia), T. von Rudden (SUA); 
3:39,6 : N. Trerise (Canada) ; 
3:39,9 : P. Watson (Australia), 
D. Patrick (SUA), K. Keyno 
(Kenya); 3:40,0: P. Davis
(SUA), j. Gonzales (Spania).

(SUA) 
Elliott

(RFG),
A, De Hertoghe (Bel- 
3:37,5: "
3:37,9 :

3:38 5 :

5 000 METRI

Tiparul 1. P. „Informația' etr. Brezoianu JS—18

Ne mai despart puține zile 
de deschiderea celei de a 
XIX-a ediții a Jocurilor O- 
limpice de vară din Mexic. 
Unii dintre boxerii partici- 
panți la marea confruntare 
internațională au și sosit la 
Ciudad de Mexico ; alții se 
pregătesc de drum. Toți țin
tesc, firește, una dintre cele 
44 de medalii (de aur, ar
gint, bronz) puse în joc.

De la o Olimpiadă la alta, 
numărul țărilor înscrise 
turneele pugilistice a crescu’ 
uimitor. La 
cat scările 
participant! 
la Roma.au 
giliști (din 
la ultima ediție a j.O. (To
kio), 276 de boxeri (din 57 
de țări) și-au disputat me
daliile. Iată și lista înscrie
rilor la apropiatele dispute 
din ..Arena Mexico" : 425
de boxeri din 72 de țări ! 
Salt cantitativ și, fără îndo
ială, 
nant.

La 
xerii 
comportare remarcabilă, reu
șind să cîștige meciul sim
bolic Europa — restul lumii, 
cu scorul de 29—11. Pugiliș- 
tii continentali au cucerit 29 
din cele 40 de medalii. în
tre care 8 de aur ! Este, fără 
discuție, o performanță.

Pronosticurile în sport, și 
în special în box, sînt rela
tive. Să încercăm, totuși, o 
sumară analiză a raporturi
lor de forțe dintre boxul eu
ropean și cel mondial, folo- 
sindu-ne de concluziile tra
se după disputarea celor pes
te 70 de meciuri bilaterale, 
turnee preolimpice etc

CATEGORIA SEMIMUS- 
CA, introdusă nu de mult, în 
urma insistențelor federați
ilor țărilor asiatice, este o 
categorie cu cele mai multe 
enigme. Părerea majorității 
specialis'ilor este că la 48

la 
it 

Melbourne au ur- 
ringului 160 de 
(din 34 de țări) ; 
luptat 190 de pu- 
56 de țări), iar

și calitativ, impresio-

ultima ediție a J.O. bo- 
europeni au avut o

kg vor domina boxerii din 
Asia. Nu cred că cei doi eu
ropeni (Skrzypczak — Polo
nia și Zaporojeț — U.R.S.S.), 
„slăbiți" special pentru J.O. 
(de la muscă la semimuscă), 
vor face față presiunii pu- 
gilistilor asiatici.

CATEGORIA MUSCA a 
fost dominată, încă din 1904, 
de boxerii europeni, care au 
triumfat la șase ediții olim
pice, în timp ce sportivii din 
restul continentelor au. ieșit 
victorioși de cinci ori. La 
turneul din Mexic, favoriți 
indiscutabili sînt, după păre
rea mea, Delgado (Mexic), 
Ciucă (România) și Olech 
(Polonia). Pugilistul mexican, 
pregătit de antrenorul polo
nez Navaro, a cîștigat ediți
ile a Il-a și a IlI-a a tur
neelor preolimpice. Sînt con
vins că reprezentantul nos
tru C. Ciucă va face totul 
că Ia frumoasa colecție a 
medaliilor cucerite Ia cam
pionatele europene să-și a- 
dauge și o medalie olimpică. 
Cred că vicecampionul olim
pic de la Tokio, polonezul 
Olech — singurul care se 

‘ mîndreȘte cu o victorie asu
pra lui Delgado — nu va 
mai repeta acest succes.

CATEGORIA COCOȘ. Toți 
favoriți i acestei categorii au 
gusta" anul acesta din cupa 
înfrîrigerii. Campionul Jocu
rilor panamericane și cîști- 
gătorul celor trei ediții ale 
săptămînilor preolimpice, cu
banezul Espinoza, a pierdut 
pe neașteptate în fața sovie
ticului Tomașevici. Campio
nul european, Nicolae Gîju, a 
fost învins de combativul So
kolov (U.R.S.S.). Alături de a- 
ceștia, cred ca în primele 
rînduri ale pretendenților la 
cucerirea medaliilor olimpice 
se numără, de asemenea, po
lonezul Galonska și mexica
nul Martinez.

CATEGORIA PANA, 
xerii europeni nu mai

zintă individualități de cla
să. Plotnikov (U.R.S.S.), Wa
das (Polonia), Tatar (Turcia) 
pot concura, totuși, la me
dalii, dar trebuie să înfrîn- 
gă rezistența unor campioni 
de prestigiu: Garcia (Argen
tina), Dugo (Cuba), Warninge 
(Kenya).

CATEGORIA SEMIUȘOA- 
RA. Unul dintre principalii 
favoriți ai categoriei este 
polonezul Grudzien, care la 
campionatele continentale, 
ca și la marile turnee unde 
a participat, a demonstrat o 
înaltă pregătire tehnică. To
tuși, să nu neglijăm posibi
litățile unor pugiliști bine co
tați, cum sînt Duran (Mexic). 
Vujici (Iugoslavia), Minami 
(Peru), Andeho (Nigeria).

CATEGORIA UȘOARA. 
Este categoria boxerilor de 
mare valoare, în care echili
brul e vizibil. înfrîngerile 
campionului olimpic și eu
ropean Kulej (Polonia) de 
către Frolov (U.R.S.S.) 
Kajdi (Ungaria) deschid lup
ta și mai mult. Forma de 
moment va decide cîștigăto- 
rul. Antoniu Vasile, într-o 
formă, sportivă corespundă/ 
toare, poate pretinde o me
dalie olimpică. * Campionul 
Jocurilor panamericane, ame
ricanul Yellington (stîngaci, 
și cu o înălțime — 1,85 m — 
neobișnuită pentru această 
categorie), cubanezul Betan
court și mexicanul Morales, 
vor încerca să întrerupă și
rul victoriilor boxerilor eu
ropeni la ultimele trei ediții 
ale J.O.

CATEGORIILE SEMIM1J- 
LOCIE și MIJLOCIE UȘOA
RA nu prezintă favoriți si
guri, în urma rezultatelor 
precedente. Wolke (R.D.G.), 
Kottysch (R.F.G.), Blay (Gha
na), Lagutfn (U.R.S.S.) și Co
vaci (România) pot aspira la 
titlul suprem.

CATEGORIA MIJLOCIE. 
Casatti, socotit la ora actua-

Și

lă cel mai bun produs al bo
xului amator din Italia, își 
va disputa, probabil, titlul 
suprem, cu ghanezul Darkey, 
singurul „mijlociu" care a 
participat și la J.O. de la 
Tokio cînd a reușit să ră- 
mînă în picioare în fața ma
relui Popencenko (U.R.S.S.).

CATEGORIILE SEMIGREA 
și GREA. Se pare că, con
form tradiției, boxerii ame
ricani nu vor putea pierde 
medaliile de aur. Să ne re
amintim că la aceste catego
rii, americanii au prezentat 
la ultimele ediții ale J.O. un 
„buchet" de clasă: C. Clay, 
E. Sanders, J. Frazier. Pre
sa internațională apreciază 
șansele experimentatului Ion 
Monea, ale curajosului Brau- 
ske (R.D.G.) etc.

„Arena Mexico" va găzdui 
întreceri acerbe pentru cu
cerirea titlurilor olimpice. 
425 de boxeri vor lupta din 
răsputeri pentru... 44 de me
dalii. Și, cînd te gîndești că 
toți țintesc „aurul" 1

prof. Al. VLADAR 1

antrenor federal

~telex
IN COMPETIȚIA DE FOT

BAL „Cupa orașelor tîrguri" 
s-au disputat retururile a trei 
meciuri : S. V. Hamburg—F. C. 
Metz 3—2 (2—1); Eintracht
Frankfurt—Wacker Innsbruck 
3—0 (1—0) ; F C. Dundalk — 
DOS Utrecht 2—1 (după pre
lungiri).

LA TAMPERE, în meci ami
cal internațional, echipa de ho
chei pe gheață a Poloniei a d’S- 
pus de selecționata Finlandei cu 
9-2 (3—1, 2—1, 4-0).

IN CAMPIONATUL de fotbal 
aPU.R.S.S. : Spartak Moscova — 
Dinamo Kirovabad 2—1 ; Loko
motiv Moscova — Neftianik 
Baku 1—1. Clasament: Dinamo 
Kiev 46 p ; 2. Spartak Moscova 
42 p : 3. Torpedo Moscova 38 
p (un meci mai puțin).

SEMIFINALA CUPEI DAVIS 
dintre echipele de tenis ale 
S.U.A. și învingătoarea dintre 
India și R.F.G. va avea loc la 
Porto Rico între 9—11 noiem
brie.

ÎN MECI AMICAL de fotbal, 
Austria Viena a jucat Ia So- 
chaux cu echipa F. C. Sochaux 
de care a dispus cu 2—1 (0—1).

IN PRIMA ZI a turneului in
ternațional de baschet feminin 
de la Sofia : I.C.F. Sofia — A. 
S. Armata Cluj 45—34 (26—13); 
Cerveno Zname Sofia — Levskl 
Sofia 38—25.

mondial,
olimpică?

LA IRUCmOEHEA EOItBEI

R.M 13:16,6 R. Clarke (A- 
ustralia) — 1966 ; R.O. 13:39,6
V. Kuț (URSS) — 1956.

13:27,8 : R. Clarke (Austra
lia) ; 13:29,2 : L. Mecser (Un
garia) ; 13:29,6 : J. Wadoux 
(Franța) ; 13:30,8 : M. Gam- 
moudi (Tunisia) ; 13:33,0 : A. 
Zammel (Tunisia); 13:33,8 :
G. Lindgren (SUA). K. Sa- 
waki (Japonia); 13:34,6: V. 
Kudinski (URSS), 13:35,2 :
H. Norpoth (RFG) ; 13:35,8 : 
K. Keyno (Kenya); 13:37,0 :
W. Girke (RFG); 13:37,6: N.
Temu (Kenya), R. Young 
(SUA); 13:39,4 : R. Sarafud- 
tinov (URSS); 13:40,2, B. Day 
(SUA); 13:40,6 ; A. Blinston 
(Anglia); 13:40,8, D. Stage- 
berg (SUA); 13:41,01 T.
Smith (SUA), B, Diessner 
(RDG).

PRINCIPALA
DENTA la medalia olimpică 
de aur în proba de arunca
rea greutății este, în mo
mentul de față, atleta din 
R. D. Germană, MARGIT- 
TA GUMMEL. O îndreptă
țește la aceasta recentul său 
record mondial de 18,87 m. 
Cei ce o cunosc bine pe 
profesoara de educație fizi
că din Leipzig afirmă că și 
seriozitatea pregătirii sale 
va constitui un argument 
hotărîtor tn marea întrecere 
de la Ciudad de Mexico. 
(Foto : Deutsches Sportecho).

PRETEN-
ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE DE FOTBAL

tată citeva din rezultatele me
ciurilor desfășurate ieri, în com
petițiile oficiale :

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

Akademisk Copenhaga — F.C. 
Ziirich 1—2 (0—0). In tur 3—1.

Celtic Glasgow — St. Etienne 
4—0 (1—0). In tur 0—2.

Manchester United — Water
ford J—1 (2—0). In tur 3—1.

Ajax Amsterdam — F.C. Niirn- 
berg 4—0 (1—0). In tur 1—1.

Jeunesse d’Esch — A.E.K. Ate
na 3—2 (2—2). In tur 0—3.

Rapid Viena — Trondheim 3—3 
(2—2). In tur 3—1.

Fenerbahce Istanbul — Man
chester City 2—1 (0—1). In tur 
0—0.

Glentoran Belfast — Ander- 
lecht Bruxelles 2—2 (1—1). In tur 
0—3.

.CUPA CUPELOR"

Oslo — Altay Izmir 
In tur 1—3.
Koln — Bordeaux 
In tur 1—2.
(Iugoslavia) — Slovan

Lyn 
(0—0).

F.C.
(2-0).

Bor , _ ______
tislava 2—4) (1—0). în tur 0—3.

Norrkoping — Crusaders Bel
fast 1—2 (0—1). In tur 2—2.

Hapoel Nicosia — Dunfermline 
0—2 (0—0). In tur 1—10.

Shamrock Rovers — Freja Ban
ders 4—1 (3—0). In tur 0—1.

3—0
Bra-

West Bromwich Albion - F.C. 
Bruges 2-0 (3—0). In tur 1—3.

Dinamo București — s-a califi
cat pentru turul al doilea, prin 
retragerea echipei maghiare Va- 
sas Gyor.
„CUPA ORAȘELOR TIRGUKI" 
Vojvodina Novisad — Glasgow 

Rangers 1—0 (0—0). In tur 0—2. 
Slavia Praga — Wiener Sport- 

klub 5—0. In tur 0—1.
Legla Varșovia — Miinchen 

I860 6—0 !
Polihroniade învingătoare la Emmen

Turneul internațional fe
minin de șah de la Emmen 
(Olanda) a luat sfîrșit miercuri 
seara. în 'întreruptele penul
timei runde Timmer a în
vins-o pe Eretova și Baums
tarck pe Jivkovic, iar în ul
tima rundă s-au înregistrat 
următoarele rezultate i Tim-

mer-Polihroniade 0—1, Masn- 
jak-Dobson 1—0, Baumstarck- 
Tuk 0—1 și Eretova-Jivkovic 
1/2—1/2. In clasamentul fi
nal i 1. POLIHRONIADE 
(ROMANIA) 5 1/2 p, 2.-3. 
Baumstarck (România) șl 
Timmer (Olanda) 4 1/2 etc.
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