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Fiecare din loturile sosita la 
Ciudad da Mexico își continuă 
antrenamentele cu o conștiin
ciozitate care na face să păs
trăm intacte speranțele în pre
zența cit mal multora dintre

Sportivii români
în atenția
presei mexicane
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ÎNTRECERILOR DE ATLE-

ei în cursa medaliilor ce vor 
fi decernate învingătorilor. 
Continuă seria asalturilor pen
tru obținerea autografelor, ca 
șt seria vizitelor de curtoazie 
făcute de numeroși sportivi ai 
țării gazdă ca și de mulți din
tre oaspeții Jocurilor Olimpice. 
Cu multe capete de afiș dele
gația olimpică a României re
ține atenția presei șl a ofici
alităților mexicane.

Dar zilele trec... Fiecare .din 
ele cu un program plăcut dar 
deosebit de încărcat atît pen
tru sportivi cît și pentru O- 
limpiadă. Miercuri după-amia- 
ză. a avut loc în satul olimpic 
festivitatea înălțării steagului 
României pe catargul olimpic. 
Au participat conducătorul 
delegației noastre, tovarășul 
Anghel Alexe, președintele 
C.O.R. și al C-N.E.F.S., Al. Și- 
perco, membru al C.I.O., Ion 
Balaș, vicepreședinte al C.O.R. 
precum și un grup de sportivi 
și sportive. A fost, de aseme
nea, prezent primarul satului 
olimpic. Emoționanta festivi
tate s-a bucurat și de asistența 
a numeroși sportivi participant! 
Ia Jocurile Olimpice și a unui 
mare număr de vizitatori lo
cali al satului olimpic.
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ANTRENORUL EMERIT R. 
huȚan despre SPORT1VÎI

La ora

ROMÂNI Șl CEI MEXICANI legăturii

Tot în 
miercuri, o delegație a sporti
vilor români, condusă de tov. 
Anghel Alexe, a depus o co
roană de flori la monumentul 
Independenței din piața cu a- 
celași nume. în programul zi
lei de miercuri a figurat, de a- 
semenea, vizita făcută de tov. 
I. Balaș, primarului orașului 
Mexico cu prilejul 
prezentantul țării 
oferit acestuia, din 
legației române, un 
bum cu fotografii 
tind diferite aspecte
niei de azi precum și o colec
ție de insigne sportive..

Deși pînă la startul olimpic 
mai sînt cîteva zile, confrații 
sosiți în Mexic, din peste 100 
de țări ale lumii, și-au început 
activitatea transmițînd ultimele 
amănunte sosite la Casa Pre
sei, făcînd un util schimb de 
informații privind echipele par
ticipante și bineînțeles înainte 
de toate... favoriții.
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Nu se poate spune eă spor

tivii români sînt ocoliți de 
gazetarii mexicani. Ziarele 
din ultimele zile, acordă mari 
spații prezentărilor și interviu
rilor cu reprezentanții noștri 
la J.O.

Ziarul „EL HERALDO" pu
blică un interesant articol 
despre antrenorul Radu Hu- 
țan. După ce face o prezen
tare consistentă a binecuno
scutului tehnician român, „El 
Heraldo" reproduce declara
țiile acestuia : „Ani venit să 
cucerim cel puțin o medalie 
de aur pentru România". Zia
rul remarcă seriozitatea pre
gătirilor. efectuate de. caiaci?- 
tii și canoiștii români. Radu 
Huțan, a declarat ziarului „El 
Heralde" că are încredere mai 
ales în echipajele de caiac-2, 
caiac-4 și caiac-2 fete.

Despre canotorii mexicani. 
Radu Huțan a afirmat : „O 
consecință a actualei bazo de 
la Xochimilco. care este ex
celentă, va fi fără îndoială 
creșterea valorii sportivilor 
mexicani ce se specializează 
în acest gen de probe și e 
foarte posibil ca în maxi
mum doi-trei ăni ei să poată 
intra în rîndul celor mai buni, 
rivalizînd chiar cu sportivii 
din Europa".

Ziarul „NOVEDADES" din 
aceeași zi publică un amplu 
reportaj cu Lia Manoliu și o 
fotografie a acesteia făcută 
în satul olimpic în timpul an
trenamentului cu halter© al 
sportivei noastre. Ziarul pre
zintă amănunțit palmaresul 
internațional al Liej Manoliu 
.precum și opiniile sale asu
pra celorlalte concurente din 
proba de aruncarea discului. 
Ziarul subliniază tenacitatea 
și volumul de muncă depus 
de Lia Manoliu care^ pentru 
a-și îmbunătăți forța, a ridi
cat în decursul antrenamente
lor sale cu haltere, în vederea 
actualei ediții a J.O., mai 
mult de 5000 kg.

Același ziar publică o pre
zentare și un interviu cu Mi- 
haela Peneș. Campioana olim
pică de la Tokio la proba de 
aruncarea suliței a declarat 
reporterului acestui ziar că în 
prezent, ea își îndreaptă aten
ția spre acumularea de forță 
pentru a reveni la vechea sa 
formă sportivă de la Tokio 
care i-a permis să cucerească 
un titlu olimpic.

Tot în ziarul „Novedades“ 
se publică, în altă pagină, o 
fotografie și o prezentare de
taliată a lui Șerban Ciochină. 
Se apreciază că Șerban Cio
chină poate să-1 întreacă pe 
polonezul Schmidt în ciuda 
experienței acestuia ca și a 
recordurilor lui mondial și 
olimpic. De asemenea, Cio
chină este considerat capabil 
să intervină direct în lupta 
pentru primele trei locuri în 
care se va angaja și sovieti
cul Sane ev. în concluzie, zia
rul „Novedades" îl consideră 
pe Ciochină „o umbră perma
nentă a celor mai serioși can
didați la primei® locuri".
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Mexico — București 1 Televiziunea română va transmite 
85 de ore rezervate emisiunilor olimpice. Citiți în pagina 
a IV-a amănunte cu privite la programul acestor emisiuni
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NOUTĂȚI declară Fany Blanker s-Koen

DIN ORAȘUL OLIMPIADEI
Pista de tartan

în atenția

specialiștilor

In cursul zilei de joi a fost 
efectuată vizita oficială a co-

misiei tehnice a I.A.A.F. la 
„Stadio Universitario", unde 
vor avea loc întrecerile atle
tice. N-a fost vorba de o sim
plă vizită, ci mai curînd de o 
inspecție privind pista de tar
tan asupra calității 
cialiștii au trebuit 
cuvîntul.

O inovație va fi
plicare în două din cele mai

aruncarea 
(băieți șl 
pînză de 

o distanță

căreia spe- 
să-și spună

pusă in a-

spectaculoase probe : 
discului și a suliței 
fete). Un baraj din 
vele va fi ridicat la
de 5 metri dincolo de cea care 
reprezintă actualele recordwr 
mondiale, astfel incit discul 
sulița să nu poată rebonda 
direcții imprevizibile și să 
evite astfel pericolul unor 
ventuale accidente.
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Pitorescul golf de la Acapulco va fi teatrul întrecerilor olimpice ale veliștilor. Și aici 
organizatorii au făcut pregătiri intense prevăzînd utilajele de cronometrat, corpuri de arbitri 
fi, bineînțeles, de salvare pentru eventualitatea răsturnării ambarcațiunilor

DINAMO BUCUREȘTI - 
WEST BROMWICH ALBION

ÎN „CUPA CUPELOR"
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JOCURILOR OLIMPICE

Bilanț mondial la atletism (II)

Olimpiada pe micul ecran

FLASHURU
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CHEIA, 3 (prin telefon). — 
Desfășurată într-un decor ba- 
co-vian, în care soarele a in
tervenit rareori 
crestele ninse ale 
etapa I a finalei 
tulul național de
turistică a teținit la start 23 
echipe masculine ți 20 echi
pe feminine reprezentând 20 
județe din țară.

Terenul alunecos, burnița 
cu spic de ?ăpadă daiț mai

iluminînd 
Zăganului, 
campiona- 

orientare

ales, dificultățile traseului au 
cerut un deosebit efort con- 
curenților.

Prima etapă a evidențiat 
buna pregătire a echipelor 
masculine, primii clasați re
alizând medii orare ridicate 
(cea 7,5 km). In același timp 
a reieșit, însă, «laba pregă
tire a echipelor feminine care 
au realizat punctaje record 
la penalizări.

In proba echipelor mascu-

line, primele locuri au fost 
ocupate de Brașov I (frații 
Schuller), București I (Eugen 
Iosif și Ion Sculi), Cluj I (L. 
Ferena și G. Horvathy). Ulti
mul a fost o adevărată reve
lație, realizînd cel mai bun 
timp individual. în proba fe
minină pe locul I s-a clasat 
echipa București III (Geor- 
geta Liță și Maria 
urmată de Brașov 
res, H. Martin) și 
rorile Szabo).

Ieri, la Geneva, s-au tras 
la sorți meciurile din turul 
al doilea al „@.G.E.“ și 
„Gupa cupelor”. Dinamo 
București va întîlni în 
„Gupa cupelor” pe West 
Bromwich Albion, din 
prima ligă a campionatu
lui Angliei. Primul meci 
va avea loc la 13 noiem
brie la București, iar re
vanșa la 27 noiembrie în 
Anglia.

Abrudan), 
(G. Mor- 
Cluj (su-

(Citiți în pag. a IV-a pro
gramul complet din turul 
al doilea al G.G.E.“ și 
„Cupa cupelor" ț

O figură extrem de populară 
a actualei: ediții a J.£h, ește 
olandeza Fany Blankers-Koen, 
cvadruplă campioană olimpică 
în 1948, la Londra. O convor
bire cu ea este ușor de obți
nut deoarece celebra atletă face 
încă parte, în ciuda vîrstei, 
din mediul sportiv pe cars l-a 
reprezentat cu atîta cinste. Iată 
ce ne-a declarat; „Cred că în 
proba de 800 m femei, se va 
coborî sub două minute. Anti
cipez acest rezultat în funcție 
de o serie de elemente care 
definesc o eră atletică cu totul 
deosebită de cea pe care am 
cunoscut-o eu. în prezent, me
dicina îi sprijină pe perfor
meri ; pistele, sînt mult mai 
rapide ; de asemenea, tehnica 
sportivilor de azi este mai bună 
decît a fost a noastră, alimen
tația lor este mai adecvată. 
Favorita mea, în proba de 800 
m este iugoslava Vera Niko- 
lici, pe care o consider drept

una din cele cinci „regine" ale 
Jocurilor alături 
Szewinska,. Heide
Margitta Gufnmel 
Schmidt".

de Irena 
Rosenthal, 

șl Rita

Maratonul luptătorilor
Un original record a fost 

înregistrat de pe acum în spor
tul luptelor. La actuala ediție 
a Jocurilor Olimpice vor par
ticipa 332 de sportivi (190 la 
libere și 192 la greco-romane). 

\ Turneul — un foarte greu „ma
raton" pe care, firește, nu-l vor 
încheia cu succes decît cei mai 
buni.

Trei foști olimpici 
In echipa de fotbal
a Ungariei

Echipa maghiară de fotbal a 
efectuat după o oră de la so
sirea în satul olimpic, un prim 
antrenament compus din ușoare 
exerciții de gimnastică și aler
gări. Din această formație fac 
parte trei „veterani" care au 
jucat și la Tokio în 1964 în 
echipa care a cîștigat titlul 
olimpic. Este vorba de Novak, 
Varga și Dunai. Echipa Unga
riei va juca în grupa C îm
preună cu formațiile San Sal
vador, Ghana și Israel.

Polonia și Spania s-au calificat 
de baschetin turneul

a luat sfîrșitLa Monterey 
turneul preolimpic de baschet. 
Dreptul de a participa la tur
neul final de la Ciudad de Me
xico a fost cîștigat de selecțio
natele Poloniei și Spaniei. In 
ultimul meci, echipa Poloniei 
a învins la mare luptă cu

83—82 formația Spaniei. Iată 
clasamentul final al turneului 
preolimpic: 1. Spania — 7
puncte (plus 1); 2. Polonia — 
7 puncte (minus 1); 3. Uruguay 
— 7 puncte (minus 3); 4. In
donezia — 5 puncte; 5. Austra
lia — 4 puncte.
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SPRE MEXIC

zile înaintea 
fitudine...

Pe marile 
pe cele ale 
nu întîlnești 
perspectiva

Le este dat celor din acest 
an să înscrie în noua lor 
istorie, cele mai mari suc
cese. Faptul a prezentat 
în ultimele săptămîni 
tururi din ce în ce 
precise, devenind cu 

primului start olimpic o

con- 
mai

10
cer-

aeroporturi europene, ca și 
Lumii Noi, este imposibil să 
semnele apropiatei reuniuni, 

Mexicului : 
flamuri 
de Air

maniera 
aztece, te apropie mai re-

la Zurich, catar- 
olimpice, la Paris, 
France (încărcate 
Iui Salvador Dali)

gele viitoarelor 
afișele editate 
de culoare, în 
sugerînd statui 
pede de pămîntul mexican; în Terra Nova, 
Montreal ca și la New York (escale obiș
nuite sau de circumstanță spre fara ma- 
yașilor), trec în aceste zile chiar și apa
rate de zbor care nu străbat în mod cu
rent distanjele intercontinentale. La bor
dul lor s-au perindat, cîteva săptămîni, 
sportivii participant la Jocurile Olimpice. 
Acum, este rîndul altor pasageri : echipe 
de folclor, artiști plastici, arbitri, specta
tori pasionafi și ziariști, reuniți de acest 
eveniment care se repetă ca și anotim
purile. Au trecut așadar patru ani de cînd 
lumea sportivă pornea spre Tokio și iată 
că astăzi ediția precedentă a Jocurilor 
Olimpice pare atît de îndepărtată...

Spre Mexic s-au îndreptat și se mai în
dreaptă sute și sute de aripi metalice în-

truchipînd pe cerul universului o fantas
tică și emoționantă viziune aeriană, căreia 
documentele nu i-au găsit încă expresia 
corespunzătoare, pentru că nimeni nu și-a 
putut-o imagina — poate — pînă acum, 
înaintează, plan lîngă plan, acolo sus, 
la peste 12000 de metri, unde se întîlnesc 
ori se separă zilele de nopți, se conto
pesc calendarele lumii și se amestecă fu
sele orare, acolo, pe un unic și exclusiv 
culoar, renumita escadrilă a cvadrimotoa- 
relor purtînd spre un pămînt frămîntat de 
seisme geologice și istorice tot ceea ce 
are mai bun, la această oră, tineretul 
lumii, de la sportivi pînă la artiști.

Mexicul își primește oaspeții' în am
bianța unei milenare ospitalități, susținînd 
competiția sub semnul prieteniei și al 
păcii.

„OFERIM PRIETENIA NOASTRĂ TUTU
ROR POPOARELOR LUMII Șl O AȘTEP
TĂM PE A LOR"; „ÎN TIMP DE PACE 
TOTUL ESTE POSIBIL".

Tot ce se poate citi în aceste zile pe 
fațadele clădirilor centrale ale capitalei 
mexicane sînt gîndurile gazdelor celei de 
a XlX-a Olimpiade. Și nu numai ale lor. 
Poate de aceea aripile care plutesc spre 
podișui dintre piscurile munților Sierra 
Madre au căpătat putere de simbol : sînt 
aripi de încredere și speranță i

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 3 octombrie.
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DE CE NU „ÎN CUPLAJ"?

leri, tenismanii de la Steaua 
au luat un handicap greu în 
fața Construcțiilor, care conduc 
cti severul scor de 10—5. Aceas
ta în ciuda faptului că întâlni
rile între seniori au arătat un 
echilibru de forțe (4—5) : I. 
Năstase-Boaghe 6—0, 6—2, 6—0; 
Popovici—Sântei 6—3, 3—6,6—2,
2— 6, 5—7 ; I. Năstase — Sântei
6—3, 6—-3, 6—0 ; Popo
vici—Boaghe 2—6, 6—0, 4—6,
6—3, 5—7; Ovici-Siito 6—2, 6—8,
3— 6, 7—5, 6—3; Eleonora Dumi
trescu-Agneta Kun 0—6, 1—6; 
Irina Viziru—Florica Butoi 0—6, 
0-6; Eleonora Dumitrescu-Flo- 
rica Butoi 7—5, 6—3; Irina VI- 
ziru-Agneta Kun 0—6, 0—6. Dar, 
în campionatul nostru național 
pe echipe, cu tot atâtea puncte 
sînt creditate și meciurile de

tineret, iar acolo steliștil au 
fost înfrînți în serie...

O altă problemă. Mîine încep 
în Capitală două interesante 
întîlniri : Steaua—Steagul roșu 
Brașov și Construcții—Dinamo. 
Prea puțini spectatori vor avea, 
însă, prilejul de a urmări noile 
confruntări dintre tenismanii 
noștri fruntași. între cele două 
meciuri este distanță de... kilo
metri. Primul se desfășoară pe

terenurile Steaua din Bd. Ghen- 
cea, iar al doilea la Construcții, 
în str. Izvor. Ne gîndim : de ce 
nu se pot face cuplaje și la te
nis? Adică, întîlnlrile de seniori 
să se dispute, de pildă, la Pro
gresul (terenurile sînt libere 
sîmbătă și duminică), iar cele* 
leite separat, pe alte terenuri?

RD. V.

Rezultate scontate

G. NEGOESCU+C. VOICU (Steaua) campioni naționali la demif ond
Ploaia s-a oprit ieri după- 

amiază la timp, adică atunci 
cînd trebuia să se dea star
tul în prima „repriză" a fi
nalei campionatului național 
de demifond cu antrenament 
mecanic. Principalii adver
sari ai celor 7 cupluri au fost 
însă temperatura scăzută și 
întunericul, acesta din urmă, 
mai ales în ultima manșă, 
cane s-a desfășurat „â l’aveu- 
gle“... Cu toate acestea, dis-

STEAUA — I.C.F. 2—0 (0—0, 
0—0, 1—0, 1—0). Studenții au 
acționat cu multă ambiție, re
ușind să mențină scorul alb a- 
proape 15 minute. De abia cînd 
antrenorul I. Frîncu a recurs la 
serviciile lui Szabo și Neacșu, 
formația militară a reușit să 
inițieze cîteva acțiuni mai pe
riculoase și... să spargă ghea
ța. Cu largul concurs al porta
rului Sorin Scurei, care a de
gajat o minge în brațele... ad-

versarilor, iar Florin Teodor a 
șutat sec (pe sub brațul inter
naționalului nostru, țintuit par
că pe linia porții), deschizînd 
scorul. Cel de al doilea punct a 
fost opera lui M. Popescu, și el 
s-a datorat tot unei bîlbîieli a 
apărării icefiste. Bun arbitrajul 
lui Fr. Simon (Tg. Mureș).

VAGONUL ARAD—DINAMO 
BUCUREȘTI 1—5 (0—1, 1—0,
0—2, 0—2). După două reprize 
egale, campionii s-au impus cu

încep campionatele naționale de juniori

2, 
de 
la 
Z.

pută a fost de-a lungul ce
lor 4 „reprize" pasionantă, 
duelul G. Negoescu+ C. Voi- 
cu — Gh. Juravle + Marin 
Niculescu, ținînd „capul de 
afiș" al întrecerii. Cuplul 
campion de anul trecut (D. 
Panaitescu + M. Niculescu) 
s-a destrămat — M. Niculescu 
a concurat cu Gh. Juravle, 
iar D. Panaitescu și l-a luat 
ca lider pe Dan Marin —, 
astfel că nu mai exista un 
etalon prin prisma căruia să 
riști un pronostic. Marin Ni
culescu s-a dovedit inspirat 
cînd l-a schimbat pe D. Pa- 
naiteseu, deoarece fostul cam
pion n-a rezistat decît vreo 
20 de ture, după care l-a ru
gat pe Dan Marin să intre 
în parcul abandonaților, în 
schimb, Gh. Juravle a pornit 
cu aplomb. în prima manșă 
el a luat un avans de 110 m 
asupra principalului adver
sar, G. Negoescu. Cum în a 
doua manșă a pierdut un sin
gur metru (!) în disputa de 
15. minute, lucrurile păreau 
să-l avantajeze și să îi per

mită o surpriză plăcută pen
tru antrenorul și liderul său. 
Marin Niculescu I titlul de 
campion. N-a fost însă așa. 
Gh. Juravle + C. Voicu au 
făcut un real tur de forță 
în „repriza" a TlI-a, par- 
curgînd 17,200 km și reali- 
zînd cea mai bună medie 
orară a zilei: 68,8 km 1 In 
această parte a probei Gh. 
Juravle a avut un punct 
mort, a cedat foarte mult de 
la început (aproximativ 200 
m) și apoi s-a rupt de moto- 
cidist, pierzînd pînă în final 
peste două ture de velodrom. 
Ultima parte a cursei, deși a 
marcat o revenire o cuplu
lui Gh. Juravle + M. Nicu
lescu, n-a mai putut modifi
ca situația după 3 manșe. O 
mențiune pentru cuplul Paul 
Soare + Ion Pomană, care 
s-au intercalat permanent 
printre protagoniști și au ob
ținut o medalie de bronz. 
Clasament: 1. G. NEGOESCU 
+ C. VOICU (Steaua) au 
parcurs într-o oră 66,440 km 
— cu cea mai bună medie

realizată la noi (16,690 +,
16,400 + 17,200 + 16,150) — 
campioni ai României; 2. Gh. 
Juravle + M. Niculescu (O- 
Iimpia) 65,989 km (16,800 + 
16,399 + 16,390 + 16,400); 3. 
P. Soare+I. Pomană (Steaua) 
65,190 km; 4. FI. Porcă.rașu + 
I. Iancu (Steaua) 60,880 km; 
5. S. Suditu+Gh. Negoescu 
(Olimpia) 60,060 km; 6. V. 
Burlacu+I. Gociman (Steaua) 
57,810 km.

Hristache NAUM 
Neagoe MARDAN

în vreme ce, cei mai buni 
țintași se pregătesc să ia 
startul pe poligonul Cam
po Militar No. 1 din. Mexic, 
acasă, reprezentanții tinerei 
generații de trăgători, din 
care . unii poate vor fi pre- 
zenți — peste patru ani — 
la J.O. de- la Miinchen, au și 
ei emoții. Timp de trei zile, 
sîmbătă, duminică și luni, la 
Tunari vor avea loc cam
pionatele țării de juniori, 
fete și băieți.

întrecerile se anunță deo
sebit de interesante și per
mit anticiparea unor rezul
tate frumoase. Este suficient 
să ne gîndim că doar săptă- 
mîna trecută, cu ocazia cam
pionatelor Capitalei, țintașii 
juniori au depășit cinci re
corduri ale țării, stabilind și 
alte două. In prima catego
rie se încadrează performan
țele de la armă standard

(100 t) i echipa Steaua cu 
245 t (v.r. 229 t). Cele două 
recorduri republicane stabi-, 
lite sînt cele de la pistol li
ber 60 f. juniori î echipa Di
namo cu 1496 p și la pistol 

. viteză 60 f. juniori : echipa
Olimpia cu 1625 p.

Programul primei zile (sîm
bătă) cuprinde, de la ora 9, 
probele de pistol viteză 60 f. 
(ambele manșe), armă stan
dard 60 f. culcat bărbați și 
femei, talere aruncate din 
turn (skeet) 100 t

3x20 f. junioare : Veronica 
Stroie (Dinamo) 563 p (v.r. 
560 p), pistol liber 60 f. ju
niori : Nicolae Ciotloș (Stea
ua) 535 p (v.r. 515 p), pistol 
viteză 60 f. juniori i Radu 
Vidrașcu (Dinamo) 582 p 
(v.r. 576 p), pistol sport ju
niori î echipa Steaua cu 1682 
p (v.r. 1675 p), skeet juniori

ușurință. Au marcat Zahan 
Ggorgy, Mihăilescu, Blajec 
la învingători, și Kugel de 
învinși. A condus corect
Norman (Timișoara). (Gh. Ni- 
colăiță—coresp.).

VOINȚA CLUJ—PROGRE
SUL BUCUREȘTI 6—3 (1—2,
2— 0, 1—1, 2—0). Victorie
meritată a clujenilor prin golu
rile înscrise de Fiilop 4, Zete 
și Nagy. De la bucureșteni au 
marcat Munteanu 2 și Goian.

POLITEHNICA CLUJ—IND. 
LINEI TIMIȘOARA 8—5 (2—1,
3— 2, 2—0, 1—2). Succes comod 
al studenților. (M. Rada—co
resp.).

CRIȘUL ORADEA—RAPID 
BUCUREȘTI 6-6 (2—2, 1—1,
2—2, 1—1).

CUPA ROMÂNIEI

Pe primul
Ieri s-a încheiat ultimul 

concurs de pentatlon al anului, 
la care au participat cei mai 
buni sporitei din întreaga ța
ră. După o întrecere spectacu
loasă, victoria a revenit lui Ma
rian Cosmescu .(Steaua), care a 
reușit să-și păstreze primul loc 
obținut după proba de tir.

Iată cîteva amănunte din ul
timele două probe. înotul, dis
putat la bazinul Tineretului pe 
distanța de 300 m, a revenit lui 
D. Spîrlea (Steaua). Rezultate:
1. D. Spîrlea 3:52,1 — 1012 p,
2. I. Bănet 3:52,3 — 1012 p, 3 
M. Cosmescu 3:57,8 — 982 p. 4. 
C. Călina 4:06,7 - 940 p, 5. A. 
Moraru 4:07,3 — 937.

Ultima probă, crosul, desfășu-

ioc- Marian Cosmescu

rată pe stadionul Tineretului, pe 
distanța de 3 000 m plat a fost 
cîștigată de Gh. Ionescu. Re
zultate : 1. Gh. Ionescu (Sănă

tatea Timișoara) 9:38,0 — 1088 
p, 2. F. Mureșanu (Independen
ța Sibiu) 9,40 — 1080 p, 3. I. 
Bănet 9,44 — 1064 p, 4. M. Cos
mescu 9,51 — 1036 p.

Clasament general : 1. M.
Cosmescu 4836 p, 2. I. Bănet — 
4771 p, 3. C. Călina (Steaua)— 
4568 p, 4. P. Tătara (Știința)— 
4007 p, 5. Gh. Ionescu — 3969 
p, 6. D. Spîrlea — 3828 p. Re
marcabilă comportarea lui A. 
Moraru, care într-un timp rela
tiv scurt a reușit să facă față ce
rințelor unui concurs de pen
tatlon.

Gheorghe TOMIUC 
antrenor coordonator

(R.D.G.) 3-5,
TULCEA-CHEMIE HALLE 

LA „LIBERE"
ad-

TULCEA, 3 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). 
Miercuri seara, în frumoasa 
sală de spectacole a Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Tulcea, formația locală Du
nărea a susținut prima întâl
nire internațională de lupte 
libere. Adversară i-a fost pu
ternica echipă Chemie Hal le 
din R. D. Germană de care 
a fost învinsă cu scorul de 
5—3. Formația Dunărea a 
prezentat doar un sin
gur concurent specialist la 
lupte libere, în rest, toți 
făcînd parte din garni
tura de greco-romane. Dintre 
localnici s-au remarcat D. 
Bacalu (78 kg) și veteranul 
luptătorilor dobrogeni, T. 
Boscenco — 37 de ani (+97

kg) care și-au întrecut 
versarii la puncte. Rezultate : 
52 kg — L. Naum (Dună
rea) p.p. la Holzapfel (Ch. 
H.), 57 kg — C. Fiodorovici 
(D) p.p, Petrann (Ch. H.), 63 
kg — A. Munteanu (D) cîș- 
tigă fără adversar, 70 kg — 
M. Popovici (D) p.tuș Quen- 
te (Ch. H), 78 kg — D. Ba
calu (D) b.p. Latke (Ch. H.), 
87 kg — St. Pribilovici (D) 
p.p. Bauch (Ch. H.), 97 kg — 
A„ Turan (D) p.iuș Wolf (Ch.. 
H.), 4-97 kg — T. Boscenco 
(D) b.p. BeisseMCh. H.j. Vi
neri seara oaspeții vor evo
lua la Brăila, iar duminică 
dimineața la Galați.

T. RABȘAN
P.S. A. S. Dunărea a invitat 

doi arbitri gălățeni (I. Dono- 
se și Gh. Conciu) să conducă 
meciurile. Ei au fost pre- 
zenți la Tulcea, dar organi
zatorii nu s-au putut folosi 
de serviciile lor. Donose, 
după orele petrecute la bu
fetul vaporului cu care a că
lătorit de la Galați la Tul
cea, a fost foarte „obosit" 
nefiind în stare să arbitreze, 
iar Conciu (care a avut foi
le de arbitraj la el) nu s-a 
prezentat la sală ! I

In sala Constructorul din Ca
pitală s-au întîlnit miercuri 6 e- 
chipe feminine, în meciuri con- 
tînd pentru optimile de finală 
ale „Cupei României" la bas
chet. Echipele învingătoare: 
Politehnica București, Progre
sul București și Voința Brașov, 
s-au calificat
de finală ale competiției.

Politehnica București — 
limpia București 68—32 (24—9). 
Campioanele, superioare sub 
toate aspectele, s-au apărat a- 
gresiv, și-au surprins de re
gulă adversarele pe contraatac 
și au cîștigat fără emoții un

pentru sferturile

O-

T. R.

Jocul 
min.

a fost echilibrat pînă în
10 al reprizei secunde, 
care elevele antrenoruluidupă

Avachian reușesc să se distan
țeze datorită aruncărilor de la 
semidistanță, combinate cu ac
țiunile de sub coș reușite. La 
Progresul s-a încadrat foarte 
bine în jocul echipei tînăra C. 
Floroiu (8), iar E. Nicolae (22) 
a impresionat plăcut prin evo
luția sa pe postul de pivot. De 
Ia Voința, Spiridon (16) și Var
ga (10) au dus ca și pînă acum 
greul, susținute neconsistent de 
colegele lor. Au arbitrat bine 
R. Ștefan și Mircea R.

Constructorul București — 
Voința Brașov 37—52 (20—33). 
Brașovencele au obținut o vic
torie comodă în fața unei echi
pe care, deși a practicat un 
joc organizat, nu a putut con
cretiza datorită lipsei de 
citate. De remarcat la 
gătoare buna pregătire
dublată de precizia în aruncă
rile la coș (mai ales semidis
tanță). Simon (15), Vogel (14) și 
Nedelea (10) au fost cele mai 
eficace de la Voința Brașov 
iar de la Constructorul, Sandu 
(7) și Maracu (3). Au arbitrat 
bine S. Filotti și P. Spiru.

• După tinerii scrimeri 
bucureșteni, iată că acum este 
rîndul trăgătorilor din orașele 
Oradea, Satu Mare, Cărei, Cluj, 
Tg. Mureș, Zalău ți Timișoara 
să urce pe planșe. Ei vor par
ticipa la întrecerile din cadrul 
zonei A a „Cupei speranțelor", 
programate de vineri și pînă 
duminică Ia Timișoara.

ÎNTRE PARADE ȘI RIPOSTE
• A fost fixat lotul scrime- 

rilor români care ne vor re
prezenta la tradiționalul turneu 
internațional de la Magdeburg 
(R. D. Germană). El este for
mat din floretistele Rodica Vă
duva, Eva Lenghel și Suzana 
Ardeleana și din spadasinii 
Constantin Duțu, Nicolae Mari
nescu și Iosif Sepeșiu. Lotul va 
avea drept conducător pe dr. 
Petre Mita, iar ca antrenor pe 
C. Ciocîrlie.

9 La ultima ședință a bi
roului federal s-a hotărît ca 
perioada de transferări să în
ceapă la data de 1 noiembrie 
și să se încheie la 25 ale ace
leiași luni.

• întâlnirile internaționala 
dintre reprezentativele de ti

neret ale României,, Uniunii 
Sovietice și Iugoslaviei, care 
au fost aminate, s-au reprogra- 
mat — sub forma unui triun
ghiular — pentru zilele de 
20—22 decembrie la București.

• Au fost stabilite loturile 
României pentru prima ediție a 
Campionatului balcanic de scri
mă care va avea loc — luna 
viitoare — la București.

Lotul de spadă cuprinde pe 
Al. Istrate, Moldanschi, Mari
nescu, Sepeșiu, Duțu și Pon- 
graț, iar cel de sabie este alcă
tuit din Vintilă, Bădescu, Iri- 
miciuc, Nilcă și I. Budahaziu.

In ceea ce privește florei a, 
și la fete și la băieți, vor fi 
folosite loturile care au făcut 
deplasarea în Mexic.

In actualitate: campionatele școlarilor și juniorilor

ANUNȚ
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meci în care partenerele nu 
le-au făcut probleme. Cele mai 
eficace jucătoare : Dumitrescu 
(16), Vogel (14), Taflan (12) de 
la Politehnica și Ciocaș (12) de 
la Olimpia.
M. Rizea și

Progresul
ința București 52—32 (24—21).

Au arbitrat bine
S. Romulus.
București Vo-

FlZiCĂ Șl SPORT

Centrul de Cercetări Științifice scoate la concurs 
următoarele posturi : Începînd de azi, In

efica- 
învin- 
fizică,

DUMITRU BĂNICĂ 
corespondent

Capitală
1 Șef secție — Secția sport de performanță
1 Șef secție — Secția educație fizică și activități recrea

tive ale maselor.
1 Cercetător științific — Sectorul educație fizică și acti

vități recreative ale elevilor și studenților.
1 Cercetător științific — Sectorul de recreare fizică a 

oamenilor de Ia orașe și sate.
1 Șef laborator — Laborator de psihologie.
1 Cercetător științific — Laboratorul de măsurări bio- 

metrice.
1 Șef laborator — Laboratorul de fiziologie.
1 Cercetător
1 Cercetător

senioare și juniori

științific 
științific

pr. — Laboratorul de -fiziologie. 
— Laboratorul de psihologie.

concurs se face pînă la data de 25 octora-

concurs se depun împreună cu

pe diploma de examen de stat 
de specialitatea respectivă ale

Arena Voința din Capitală 
găzduiește, începînd de azi și 
pînă duminică, întrecerile fi
nale ale campionatelor repu
blicane pe 1968 la senioare — 
individual și perechi și juniori. 
La această importantă compe
tiție vor fi prezente cele mai 
bune jucătoare ale țării, prin
tre care și componentele echi
pei campioane mondiale pe 
1968, Elena Trandafir, Crista 
Szocs, 
Florica 
ban și 
alături 
loroase
tru finală. Senioarele se vor 
întrece la proba de 2x100 lo-

Cornelia Moldoveanu, 
Neguțoiu, Ținea Bala- 
Margareta Szemanyi, 
de alte jucătoare va- 
care s-au calificat pen-

vituri mixte la individual și 
cîte 100 lovituri mixte la pe
rechi.

Campioanele pe anul 1967 
sînt : Use Schmidt (Hidromecani
ca Brașov) cu 858 p d (442+416)
— la individual și Elena Tran
dafir (Laromet București) + 
Cornelia Moldoveanu (Voința 
București) cu 840 p d (427+413)
— la perechi.

Juniorii se vor întrece la 
proba de 100 lovituri mixte. 
Campion pe 
Gh. Silvestru 
jen, Ploiești)

Programul
neri, ora 1
Iov. mixte manșa I; senioare, 
100 Iov. mixte ; sîmbătă — ju-

100 lovituri 
anul trecut este

; (Rafinăria Telea- 
cu 442 p d. 
întrecerilor: «i-

15 — juniori 100

c. GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL I CRAIOVA
lor ț

concurs se 
conducerea 
Candidatul.

înscrierea la
brie 1968, la secretariatul Centrului de Cercetări Științifice 
al C.N.E.F.S., cu sediul în bd. Muncii nr. 37—39, sectorul 3, 
telefon 21.55.13.

Cererile de înscriere la 
următoarele acte s

a. — copie legalizată de 
sau diploma echivalentă
unor instituții de învățămînt superior din țară, precum și 
diploma din străinătate echivalentă cu Comisia superioară 
de diplome de la Ministerul învățămîntului;

b. — copie de pe diploma de doctor în științe dacă e 
cazul;

memoriul de activitate împreună cu o Listă de
lucrări ;

d. — cîte un exemplar din cele mai importante lucrări 
tehnico-științifice ale candidatului sau extrasele

e. —■ copie de pe certificatul de naștere )
f. — certificatul de sănătate ;
g. —. autobiografie.
Actele ce însoțesc cererile de înscriere la 

completează cu o caracterizare făcută de către 
instituției (întreprinderii) de la care provine

La data de 12 noiembrie a.c. va avea loa examenul scris 
și oral și va consta din i

— verificarea titlurilor și a lucrărilor j
— proba scrisă j
— proba orală.
Subiectele pentru proba scrisă la concurs se dau dintr-o 

materie de bază a postului pe care îl solicită. Proba orală 
constă din verificarea nivelului de cunoștințe ale candi
datului, a maturității științifice de gîndire, a aptitudinilor 
pentru cercetare științifică.

Concursul va avea Loo în București, La sediul mai sus 
anunțai.

■ I ..„.w-—11.11 ............... ■HUI.......... I I Uliu i ......................................

recrutează candidați pentru i

ȘCOALA TEHNICĂ POSTMED1E PENTRU
PERSONAL TEHNIC

— curs de zi —
Durata 2 ani, în specialitățile :

Hidrotehnica agricolă
Construcții hidrotehnice

Se primesc absolvenți ai învățămîntului mediu cu sau 
fără diplomă (bacalaureat), băieți și fete, fără limită de 
vîrstă.

Concursul de admitere se ține între 7—15 octombrie a.c. 
la următoarele obiecte, pentru ambele specialități:

— Matematică — scris și oral
— Fizică — oral
înscrierile se fac între 1—6 octombrie a.c. la sediul șco

lii din str. Brestei nr. 97, telefon 1.14.28.

Duminică se inaugurează 
prima ediție a campionatului 
republican de handbal rezer
vat echipelor de școlari șl ju
niori, competiție de amploare 
organizată de federația de 
specialitate, în colaborare cu 
Ministerul învățămîntului.

Referindu-se la importanța a- 
cestui campionat și la scopul 
organizării lui, secretarul gene
ral al Federației de handbal, 
tov. Lucian Grigorescu, ne-a 
spus :

— în afara cîtorva echipe 
școlare (șapte, în cazul hand
balului) care activau în divi
ziile naționale ale seniorilor, 

'formațiile de școlari și juniori 
erau lipsite de posibilitatea u- 
nor întîlniri cu caracter de 
continuitate, fapt ce determina

niori manșa a Il-a, senioare 
manșa a II-a ; duminică — 
proba de perechi senioare.

un interes redus pentru acest 
sport (și cazul nu este numai 
al handbalului). Rațiunea în
ființării unui campionat națio
nal al unităților școlare a fost 
tocmai organizarea unei acti
vități continue și organizate 
pentru cele mai bune echipe de 
școlari și juniori din România. 
Dincolo de acest obiectiv, sco
pul actualului campionat, spre 
care ne vom îndrepta cu foarte 
mare atenție, este descoperirea 
unui număr sporit de elemente 
pentru sportul de performanță. 
Diviziile naționale de seniori 
vor beneficia astfel de cadre 
pentru schimb, elemente blo
cate pînă acum, în marea lor 
majoritate, de formațiile șco
lare care activau în divizii.

— Cum se va proceda cu a- 
cele echipe școlare (cazul li
ceelor nr. 4 Timișoara și nr. 2 
Iași, și al Școlilor sportive din 
Petroșeni, Tg. Mureș, Buzău, 
București, Ploiești) prinse în 
campionatele naționale (A și 
B) ale seniorilor, aflate acum 
în plină desfășurare ?

— Anul acesta își vor con
tinua, în mod excepțional, ac
tivitatea în competițiile de se
niori, urmînd ca din anul com- 
petițional 1969—70 să fie tre
cute în campionatul republican 
al școlarilor și juniorilor.

— Care este formula de dis-

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 in 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 ia 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.

putare a acestui campionat ?
— Se va desfășura sistem 

turneu, tur-retur, echipele par
ticipante fiind stabilite anual 
pe baza clasamentelor oficiale 
și a prevederilor regulamen
tare în vigoare. Campionatul 
republican este organizat în 
șase serii a cîte 6—8 echipe, 
repartizate pe criterii geogra
fice, atât la băieți cît și la 
fete.

Iată și componența seriei I, 
Masculin: Lie. M. Eminescu 
Botoșani, Șc. S. P. Neamț, Șc.
S. Bacău, Șc. S. ' Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej, Lie. 2 Suceava, 
Lie. 1 Vaslui, Lie. 1 Adjud, 
Lie. 2 Iași. Feminin : Lie. Bi- 
caz, Textila Buhuși, Lie. Agri
col Huși, Lie. Vatra Dornei, 
Textila Botoșani, Șc. S. P. 
Neamț, Lie. Ped. Bacău.

® în ultima sa ședință, co
misia de disciplină a Federa
ției de handbal a hotărît sus
pendarea pe o lună (interzice
rea dreptului de a intra în te
ren) a antrenorilor Ion Vibi- 
ral de la Timișul Lugoj și A- 
lexandru Donca — Dinamo 
Brașov, pentru atitudine ire
verențioasă (injurii) față de 
arbitrii întâlnirilor Timișul — 
„U“ Cluj, respectiv Dinamo 
Brașov—Dinamo Bacău. Pen
tru aceeași culpă, Tudor Va- 
sile, antrenorul Gloriei Arad 
a primit avertisment. Tot cu 
avertisment au fost sancționați 
antrenorul Oprea Vlase și con
ducătorul echipei Dinamo la 
meciul cu Dinamo Bacău, I. 
Stan, pentru refuzul de a îna
inta federației raportul pe mar
ginea partidei respective.

• Intre 11 și 13 septembrie, 
echipa feminină de handbal
T. S.K. Sofia va întreprinde, la 
Brașov și Sibiu, un turneu de 
trei jocuri, răspunzînd astfel 
unei Invitații a echipei Rul
mentul Brașov.

© Antrenorul federal Fran- 
cisc Spier, observator al mai 
multor jocuri din cadrul ultime
lor patru etape ale campionatu
lui feminin de handbal, conclu
zionează : „Calitatea jocurilor 
este mult sub nivelul celor 
disputate în turneele fulger de 
la București, Timișoara și Si
biu. Cert, gradul de pregătire 
a jucătoarelor n-a putut scă
dea brusc în cele zece zile cît 
a durat trecerea de la ultimul 
turneu la campionatul de „re
gularitate". Totul se datorează 
unei lipse de preocupare și de 
interes pentru competiție a ju
cătoarelor noastre șl, mai ales, 
a selecționabilelor."

N. Mș.
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Coordonatele adevăratei

Explicațiile scorului alb

Pitești

Porto o 
fi trans- 
patinoar, 
diferență

După încheierea partidei de 
la Pitești, am solicitat antre- 
norilor celor două echipe scurte 
declarații asupra jocului.

Antrenorul oaspeților, ifose 
Aguas, fost jucător al Benfi- 
«ăi, bucuros de 0—0, dar, evi
dent, întristat de eliminarea e- 
chipei sale, ne-a declarat: „Ve
nind la Pitești știam că scorul 
egal din prima manșă decisese 
de fapt, calificarea. Am certi
tudinea că dacă la 
ploaie torențială n-ar 
format gazonul în... 
noi am fi învins la o
concludentă— Dar în fotbal toc
mai acest DACA decide de,1 
multe ori victoria...".

O primă explicație a scorului 
alb o constituie jocul bun al 
y' rtughezilor — linia lor de 
mijloc, Calado—Bene, a stăpînit 
cu autoritate zona centrală a 
terenului — dar o alta — la 
fel de importantă — constă în 
jocul propriu-zis al argeșeni
lor, care au evoluat sub va
loarea lor, în special în repriza 
secundă. Defensiva, cu Vlad și 
Barbu („atît cît a jucat sim
plu" — remarca antrenorului I. 
Bălănescu) excelenți, și-a fă
cut pe deplin datoria, dar linia 
mediană, improvizată în lipsa 
lui Prepurgel (suspendat) și 
Nuțu (indisponibil) a acționat 

ț la întîmplare, dirijînd .mai

toate baloanele spre centrul te
renului, cu adresa Dobrin. Dacă 
acest lucru este, într-un fel 
scuzabil, prin forma foarte 
slabă a celor două aripi, în
deosebi a lui Jercan, Căruia nu 
i-a reușit nici măcar un dri
bling, atunci a rămas de neîn
țeles pentru noi cum, în pofida 
indicațiilor primite, argeșenii 
„au ridicat" toate baloanele în 
preajma careului advers, faci
litând misiunea portughezilor, 
avantajați de vînt (în prima 
repriză) și cum de nu au șutat 
la poartă de Ia distanță, după 
pauză, cînd vîntul „catapulta" 
orice minge...

Și ajungem la Dobrin... „Prin
țul fentei" a executat cîteva 
numere admirabile, înțre care 
un „slalom" ee a făcut deli
ciul galeriei și o bară superbă, 
din „întoarcere", realizări ce 
i-au încălzit inima antrenorului 
federal Emerich Vogi, prezent 
Ia meci. Dar — nu spunem tm 
lucru nou ! — Dobrin a abuzat 
iarăși de conducerea balonului, 
căutînd poziții ideale pentru 
coechipieri sau dorind un arti
ficiu în plus — ceea ee l-a de
terminat pe I. Bălănescu să a- 
firme la 
„nu mi-a 
în prima 
drumul la

sfîrșitul partidei că 
plăcut Dobrin decît 
repriză, cînd a dat 
minge". Oricum, cel

Alarmă la poarta lui Leixoes I Prin spațiul dintre doi apărători portughezi, C. Radu a 
primit balonul, dar în clipa următoare portarul Fonseca va plonja la picioarele atacantului 
piteștean blocind balonul... Foto s V. BAGEACpiteștean blocind balonul...
doi selecționabili — Barbu 
Dobrin — au dat satisfacție 
se poate conta pe ei pentru di
ficilul meci cu Portugalia.

Și o nedumerire : deoarece

și
Și

CUI II FOLOSEȘTE?
, După cum s-a putut 

din relatările apărute 
presă, ziariștii care au însoțit 
echipa Steaua la Trnava au 
fost unanimi în aprecierea că 
Infrîngerea campioanei noastre, 
chiar la acest sever scor de 
4—0, este meritată, ea fiind 
consecința firească a lacune
lor .manifestate atît în jocul 
apărătorilor, cît și în acela al 
înaintașilor, lacune mai vechi, 
care sînt proprii fotbalului ro
mânesc, în general. Așa cum 
au remarcat cei ce au asistat 
Ia joc, evoluția Stelei în com
pania campioanei Cehoslovaciei 
a dovedit încă o dată (dacă 
mai era nevoie 1 ?) neputința e- 
chipelor românești 
față unor întîlniri 
adversari de prima 
a se impune în
internaționale, a demonstrat, de 
fapt, cît de departe continuă 
să se mențină fotbalul nostru 
față de nivelul soccerului din 
alte țări.

remarca 
ieri în

de a face 
decisive cu 
mînă și da 
competițiile

.Față de această tristă rea
litate, ne-a surprins cu atît mai 
mult relatarea radiofonică de 
la Trnava a crainicului repor
ter Victor Tudor Popa. Lăsînd 
de o parte anumite inadvertențe 
din transmisia sa (sa vorbea, 
de pildă, despre Creiniceanu, 
deși acesta nu se mai afla pe 
teren), ni s-s părut cel puțin; 
nepotrivită aprecierea lui Vic
tor Tudor Popa — la scorul de 
3—0 pentru gazde I — că echipa 
bucureșteană „face o bună pro
pagandă fotbalului românesc11. 
Am mai avut și alte ori pri
lejul să admirăm verva logo- 
reică (dar cam necontrolată) a 
lui V. T. Popa, știm că prin 
transmisiile sportive 
undelor își mai fac 
păcate, exagerările și 
rile de tot felul în 
echipelor noastre (de
reprezentative) care susțin în
tîlniri internaționale, dar ne 
întrebăm totuși: cui i-a folo-

lucrurile așa 
ele în reali-

a-1 dezamăgi

sit afirmația mai su3 citată a 
trimisului Radiodifuziunii î De 
ce oare căutăm, în continuare, 
să ne îmbătăm cu apă chioară, 
în loc să privim 
cum se prezintă 
tate ?

Cu riscul de
profund pe Victor Tudor Popa, 
trebuie totuși să-i mărturisim 
că ne lipsim bucuroși de o ase
menea „propagandă" lăudată 
de el. Căci continuînd a face 
o astfel de propagandă, echi
pele noastre vor 
de rîpă fotbalul

duce cu totul 
românesc.

I. MITROFAN

pe calea 
loc, din 
justifică- 
favoarea 
club sau

Sîmbătă și duminică in Capitală
SÎMBÂTA

• TERENUL GLORIA, ora
15,30 : Mașini Unelte — Voin
ța Buc. (divizia, C).

DUMINICA

® STADIONUL GIULEȘTI, 
ora 8,45 i Rapid — F. C. Ar
geș (tineret-rezerve), ora 10,30 i 

Rapid — F. C. Argeș (divi
zia A).

• STADIONUL 23 AU
GUST, ora 13,45: Steaua — 
Crișul Oradea (tineret-rezer
ve), ora 15,30 : Steaua — 
Crișul Oradea (divizia A).

» TERENUL ELECTRONI
CA, ora 10 t E®ctxmica Obor

— Dunărea Giurgiu (divi
zia B).

• STADIONUL POLITEH
NICA, ora 10: Politehnica — 
Progresul Brăila (divizia B).

® TERENUL TIMPURI 
NOI, ora 10 : Flacăra roșie — 
Autobuzul București (divi
zia C).

® TERENUL T.U.G., ora 
10: T.U.G. — Sirena Bucu
rești (divizia C).

POLITEHNICA

Campionatul echipelor 
de tineret-rezerve
Paralel cu campionatul di

viziei naționale A se dispută 
și competiția rezervată echipe
lor de iineret-rezerve. După 
consumarea a 8 etape, pe pri
mul loc s-a instalat Universi-

TIMIȘOARA —
tatea Cfcaiova.

laiă -oum arată Glasamentiul:

M.T.K. 4-1 (0-1) 1. î,U* Cr. 8 6 11 15— 4 13
2. Farul 8 5 12 13— 3 11
3. Petrolul 8 4 2 2 13— 7 10

TIMIȘOARA, 3 (prin telefon). 4. F. C. Argeș 7 4 2 1 6— 3 10
8 000 de spectatori au urmărit 5. Steaua 8 4 13 25—13 e
meciul de fotbal dintre ecjjl- 6. Din. Buc. 6 4 11 12- 5 9
pele Politehnice și M.T.K. Bu 1. Crișul 7 4 12 10— 6 9
dapesta. Oaspeții au deschis 8. A.S.A. Tg.M. 8 4 13 11—10 9
scorul în min. 35, prin Kiss, la 9. Din. Bacău 8 3 2 3 15— 8 8
executarea unei lovituri libere 10. U.T.A. 8 3 2 3 10— 9 8
de la 16 m. Superioritatea gaz 11. Rapid 8 3 14 7—11 7
delor, din cea de-a doua re 12. Poli. Iași 8 3 0 5 7—16 6
priză, a fost concretizată prin 13. Vagonul 8 13 4 7—13 5
patru goluri. Autori : Cotormani 14. i,U" Cluj 8 13 4 8—19 5
(min. 47, 75 și 80) și Surdan 15. Jiul 8 116 4—22 3
(min. 65). (Ion Stan — coresp.). 16. Progresul 8 0 2 6 3—17 2

Valentin Stănescu a luat în primire
echipa „Steagul roșu“

Miercuri, la Brașov, noul 
antrenor al echipei „Steagul 
roșu", Valentin Stănescu, a 
preluat conducerea tehnică a 
formației. Cu acest prilej a

avut loc e ședință de prezen
tare, după care a urmat pri
mul antrenament cu fotbaliștii 
brașovșai.

argeșenii nu putuseră să-și con
cretizeze superioritatea din pri
mele 45 de minute, era de aș
teptat ca în pauză antrenorul să 
aducă cîteva corective jocului 
prestat pînă atunci. Mare ne-a 
fost mirarea văzîndu-1 pe I. Bă- 
lănescu plimbîndu-se nervos 
prin fața cabinei: „Ce indicații 
să mai dai ? ! Ce aglomerație e 
acolo...".

Indiscreți, am deschis ușa ca
binei, în care se aflau nu mai 
puțin de... 9 persoane străine. 
Să fim bineînțeleși: nu contes
tăm că unele din aceste per
soane n-ar fi putut avea rolul

de buni sfătuitori pentru piteș- 
teni. Dar ei uită — și cazul nu 
este singular — că pauza este 
destinată exclusiv odihnei jucă
torilor și indicațiilor tactice, iar 
cel mai competent în materie 
este chiar antrenorul.

în încheiere, urarea antreno
rului Aguas : „Doresc argeșeni
lor — UN ADVERSAR DE TE
MUT PENTRU ORICE ECHI
PA EUROPEANA — drum des- 
chis în C.O.T. Poate, de ce nu?, 
pînă la trofeu I"

Neintrînd în complexele pro
bleme ale procesului de instru
ire prin care se ajunge la în
sumarea calităților necesare 
prestării jocurilor valoroase de 
fotbal, vom menționa doar că 
acestea vor putea fi realizate, 
cu sporită eficiență, în măsura 
în care vor fi dublate, Ia ju
cători, de calități morale.

Nu spunem nimic nou afir- 
mînd că victoria sportivă se 
realizează prin lupta sportivă, 
iar satisfacția victoriei este cu 
atît mai mare cu cît adversa
rul are o valoare mai ridicată, 
cu cît mijloacele folosite sînt 
mai corecte și mai ales cînd, 
cu toată încleștarea luptei pen
tru rezultat, meciul se ridică 
la un nivel superior.

Voința de a cuceri victoria 
fiind o caracteristică firească, 
este normal ca ea să se ma
nifeste pe tot parcursul unei 
partide din partea ambelor 
formații angajate în întrecere. 
Fotbalul, joc dinamic, bărbă
tesc, își atrage sufragiile toc
mai prin îmbinarea și angaja
rea în lupta pentru victorie a 
măiestriei dobîndite la antre
namente și forței căpătate în 
urma unei vieți extrasportive 
ordonate. Pentru fotbaliștii în 
adevăratul înțeles al cuvîntu- 
lui, noțiunea de bărbăție pre
supune, pe lîngă tăria fizică, 
și pe cea morală, dusă pînă la 
cel mai înalt grad.

Acest gen de jucători luptă 
cu toată ardoarea pentru vic
toria culorilor ce le repre
zintă, avînd însă și forța mo
rală de a suporta înfrîngerea. 
Caracteristicile adevăratei băr
bații fiind nu gabaritul, jocul 
,tare“, ci curajul, corectitudi- 

și capacitatea de a trece 
momentele cele mai difi- 
ale partidei.
întreaga ei activitate, în

Ovidiu IOANIȚOAIA

nea 
prin 
cile

In
evoluția ei în întrecerea spor
tivă, echipa de fotbal exprimă 
prin potențialul de joc va
loarea jucătorilor, nivelul pro
cesului instructiv-educativ ce 
se desfășoară în cluburi și a- 
Sociații. Este clar, comportarea 
pe gazon, bună sau rea, în 
fața a zeci de mii de specta
tori, reflectă în mare măsură 
forța educativă a întregului

colectiv: conducerile secțiilor 
de fotbal, antrenori și jucă
tori. Cultivarea respectului re
ciproc între jucători și față 
de conducătorul partidei dă 
viabilitate principiului „cel mai 
bine pregătit învinge".

Această datorie de seamă re
vine tuturor acelora ce se o- 
cupă de fotbal, dar îndeosebi 
antrenorilor, obligați 
contactului permanent 
baliștii, să imprime 
normele de conduită 
corespunzătoare eticii 
ții noastre.

Privit, interpretat și 
cat în această ordine de idei, 
fotbalul va atinge — cu cer
titudine — un nivel superior, 
va satisface pe deplin dorința 
de performanță, iar noțiunea 
de sportivitate va triumfa pe 
toate terenurile, oricît de mare 
ar fi miza jocului, oricîte pa
siuni ar dezlănțuL

Considerăm util a reaminti 
că fotbalul este un joc spor
tiv, spre satisfacția celor 
îl practică și un spectacol 
tru cei ce îl 
nem aceasta 
duminică de duminică, umplu 
tribunele să-și susțină echi
pele favorite în întreceri și 
care prin manifestări „entu
ziaste" lasă impreșia că do
rința lor de victorie este mai 
puternică decît a jucătorilor. 
Unii spectatori vor ca idolii 
lor să-și învingă adversarul 
chiar dacă acesta dovedește po
sibilități superioare ! Mai gra
ve ni se par însă dorințele u- 
nor conducători de secții (în
deosebi din diviziile secunde) 
care, asemănător înfocaților 
susținători, cer echipelor lor 
să învingă, fără a avea cer
titudinea că le-a asigurat în 
prealabil acea pregătire su
perioară de care vorbeam la 
începutul acestor rînduri.

Așadar, un mijloc de a ob
ține performanțele dorite în 
fotbal, pe lîngă complexele 
probleme de ordin tehnic și 
tactic impuse de jocul modern, 
este și acela al înscrierii ju
cătorilor pe coordonatele ade
văratei bărbații.

datorită 
cu fot- 
acestora 
morală 
societă-

practi-

vizionează. 
pentru cei

care 
pen- 
Spu- 
eare,

Cristian MANTU

CULESE
® După consumarea a șapte 

etape, în divizia C a început 
să se cristalizeze valoarea 
echipelor. în fiecare din cele 
opt serii există cîte un buchet 
de 3—4 formații, care au

acumulat pînă în prezent în
tre 9—12 puncte și se afla 
în fruntea clasamentelor. Din 
cele 128 de echipe, doar patru 
se pot lăuda că n-au suferit 
încă nici o înfrîngere. Acestea

De unde observă...

observatorii federali ?
adeseori în ziare, 
multe ori după 
au stîrnit opinii 
relative la mo-

Se pot citi 
de cele mai 
meciuri care 
contradictorii
mente cruciale ale partidelor, 
părerile observatorilor federali 
despre fazele incriminate. Nu 
de puține ori, disputele post- 
factum dintre antrenorii celor 
două echipe, sau dintre arbi
tru și conducătorii unei echipe, 
sînt... arbitrate de trimisul spe- 
cial la joc al F.R.F. Este fi- 
resc să fie așa, neutralitatea 
și autoritatea observatorului 
conferind părerilor sale un gir 
puternic. în consecință, în ma
joritatea cazurilor litigioase, 
părerile observatorului ÎNCLI
NA balanța judecății spețelor 
ivite în fața comisiilor fede
rației. Repetăm, este firesc să 
fie așa.

în rîndurile de față, adu
cem, însă, In discuție o pro
blemă de „optică imediată" 
care se pune în fața observa
torilor. în marea majoritate a 
cazurilor (dacă nu în toate)

trimișii federației urmăresc 
partidele de pe băncile de la 
marginea terenului (situate, de 
obicei, în dreptul liniei de 
centru), alături de antrenorii și 
rezervele echipelor respective. 
De pe aceste bănci, așezate la 
nivelul terenului, se cuprinde 
perfect vizual o mare parte 
din cîmpul de joc, cu excepția 
zonelor din fața porții (de fapt, 
cele mai importante), unghiul 
mic de observare a acestora, 
ca și aglomerările obișnuite din 
fazele de poartă, anulînd — 
practic — certitudinea obser
vației.

Sînt situații cînd observato
rul federal contrazice hotărî- 
rea arbitrului de linie în pri
vința ofsaidului, deși tușierul 
are un unghi de vedere ideal, 
pe cînd trimisul F.R.F. NU 
POATE VEDEA (din poziția sa) 
așezarea exactă * ultimului

FAIR

Maiapărător, a atacantului... 
mijit, sînt situații cînd o e- 
chipă reclamă gol (sau îl con
testă) Ia faze de genul golului 
marcat de Hurst în finala An
glia—R. F. a Germaniei, de la 
ultimul C.M. în asemenea ca
zuri — cînd un centimetru 
poate fi decisiv — poziția, ob
servatorului îi ANULEAZĂ 
propria judecată.

Care este concluzia noastră ? 
Deși la începutul meciului, în 
pauză' și la sfîrșitul lui, pre
zența observatorului ar putea 
fi considerată necesară în apro
pierea terenului, în timpul des
fășurării partidei trimisul fede
rației este bine să urmărească 
jocul de la înălțimea tribunei, de 
acolo de unde, după toate le
gile opticii, are un cîmp vi
zual mult mai mare. Numai 
astfel, observațiile... observa
torilor federali vor căpăta, în 
toate situațiile, o garanție ne
cesară.

M. POPESCU

P LAY...

De la F.R.F,

Rețineri de bilete 
pentru meciul 

România-Anglia
Tinînd seama de intere

sul crescînd al spectatori
lor pentru jocul “ 
Anglia, ce se va 
la București, la 
brie, ®onsiliile 
pentru educație 
sport sînt invitate să anun
țe ia F.R.F. pînă la data 
de 15 octombrie — numă
rul biletelor pe care doresc 
să le rețină pentru tehni
cienii și spectatorii din ju
dețele respective.

România- 
desfășura 
6 noiem- 
județene 
fizică și

Prețurile biletelor vor fi
următoarele i

— tribuna 11 25 lei
— tribuna II î 20 lei
— peluză i 15 lei
Biletele vor fi pu&e în

vînzare începînd cu data
de 15 octombrie.

Proaspăta promovată în di
vizia secundă, DUNAREA 
GIURGIU, disputa duminică, în 
fief~ul propriu, un meci deose
bit de important pentru să- 
raca-i zestre de puncte, în
tâlnind pe Steagul roșu Bra
șov. înaintea partidei, clasa
mentul nota în dreptul giur- 
giuvenilor un bilanț nu prea 
îmbucurător: trei victorii, pa
tru înfrîngeri, golaveraj 8—11, 
iar la capătul celor 90 de mi
nute de joc mai adăuga o ci
fră numărului de înfrîngeri. 
Intr-adevăr, giurgiuvenii, cu 
două indisponibilități în for
mație, au cedat în final pasul 
în fața 
pierzînd

Ne-a 
plăcut 
clubului 
pedUat pe 
gramă de 
arbitrului 
a condus 
rar (din păcate) pe stadioanele 
noastre, ca o echipă, aflată în 
subsolul clasamentului și în
vinsă pe teren propriu, să a- 
dreseze felicitări arbitrului care 
a consfințit propria-i înfrîn- 
gere.

Un exemplu de fațr-play

pentru care conducerea echi
pei Dunărea (președinte ing. 
I. Mititelu) merită toată lauda !

Cu atît mai mult cu cît „ca
se" mai mari ale fotbalului 
nostru găsesc adeseori în ar
bitri... țapi ispășitori, aruncînd 
pe umerii acestora vina unor 
înfrîngeri... (Ov. I.).

u

Dl IM
sînt Olimpia Satu 
ria a VH-a), I M. 
gidia (III), Metalul 
(IV) și Medicina Tg. Mures 
(VIII).

® Două echipe n-au acu
mulat nici un punct după 
9 meciuri : Unirea Negrești 
(seria I, cu golaveraj 5—26) 
și Minerul Bălan (VII, 7—23).

® Formația cu cel mai bun 
golaveraj este Unirea Dej, cu 
25 de goluri marcate și 10 
primite.

® în cele 446 de jocuri s-au 
înscris '1291 de goluri, deci 
o medie de 2,89 goluri la 
fiecare meci, ceea ce acordă 
o notă bună înaintărilor.

® Trei echipe conduc în 
„sectorul" meciurilor nule : 
Mașini Unelte București. Ari- 
eșul Cîmpia Turzii și Medi
cina Tg. Mureș, cu cîte 5 jo
curi terminate la egalitate.

® C. I. L. Rm. Vîlcea a 
folosit în meciul cu Comerțul 
Alexandria 7 juniori. Nu din 
motive de promovare a tine
rilor, cum s-ar putea crede, 
ci din cauză că titularii n-au 
avut la ei legitimațiile. Con
ducerea echipei le-a uitat, cu 
o săptămînă în urmă, la Cîm-

Mare (se- 
U. Med- 

Tîrgoviște

pulung Muscel, dar le-a luat 
în schimb pe cele ale jucăto
rilor de la... Muscelul...

® Arbitrul clujean N. Vizi- 
reanu l-a eliminat în partida 
C. I. L. Sighetul Marmației 
— Victoria Cărei pe jucăto
rul Haulier (de la Victoria), 
ca după două minute de par
lamentari cu jucătorii din Că
rei să revină asupra deci
ziei ! ?

® în această etapă s-au în
registrat trei neprezentări...' 
ale arbitrilor : la Bicaz (a ab
sentat „centrul"), Medgidia și 
Cîmpulung Muscel (tușierii).

® în partida desfășurată 
la Rm. Sărat, între echipele 
buzoiene Șoimii și Metalul, 
jucătorul metalurgist Toader 
s-a repezit la arbitru (C. Cos- 
tică — București) pentru a-i 
„reproșa" o decizie, dar în 
ultimul moment fotbaliștii de 
la Metalul au intervenit, po- 
tolindu-și colegul. Păcat că 
nu l-a potolit conducătorul 
de joc, trimițîndu-1 pe tușă, 
întrucît, așa cum ne relatează 
corespondentul nostru, P. Flo- 

fotbalistul în discuție 
de

rescu,
nu e la prima 
genul acesta.

abatere

.Duel" aerian surprins de N. Tokacek la meciul de divizia O 
dintre T.U.G. București și Ș. N. Oltenița

știi să pierzi, Bazil?ffi 9

stegarilor,

atît mai 
conducerii 

care a ex-

experienței 
cu 0—2.

surprins cu 
atitudinea
Dunărea,
adresa F.R.F. o tele- 
mulțumire la adresa 
Ilie Drăghici, care 
acest meci. Lucru

Desipur, performanța Rapi
dului, în meciul cu Dinamo 
București, ; este remarcabilă. 
Conduși cu 2—0 de un adver
sar de forța dinamoviștilor, fe
roviarii, strîngîndu-șl rînduri
le, au reușit ceea ce nimeni 
n-ar mai fi crezut: au întors 
rezultatul în favoarea lor.

Dînd Rapidului ceea ce este 
al... Rapidului, trebuie să spu
nem însă că „minunea" aceasta 
nu s-ar fi produs dacă dinamo- 
viștii, stăpîni pe joc la un mo
ment dat, nu și-ar fi conside 
rat misiunea încheiată, acțio- 
nînd în continuare cu o oare
care nonșalanță. Pe acest fond 
a intervenit și mult discutata

de la 11 metri, care a 
nou în mișcare meciul, 

urmat, se știe...
fi fost de așteptat ca 
Marian să-și dojenească 
pentru pozna pe care i-au

lovitură 
pus din 
Ce a 

Ar 
Bazil 
elevii
făcut-o și, eventual, cu ele
ganța și sportivitatea care stau 
bine unui mare jucător dm 
trecut, să-i felicite de învin
gători. Dar iată că Bazil Ma
rian a procedat altfel. Intr-o 
declarație făcută unui con
frate, el aruncă în principal 
vina pentru înfrîngerea echipei 
sale pe „jocul tare al rapidiș- 
tilor, care au abuzat de intrări 
dure" Cine a asistat la meci 
nu poate fi decît surprins de

această declarație, ambele e- 
chipe jucînd, în general, corect.

Cît privește gestul lui Pîrcă- 
lab, un fotbalist pentru care 
avem o deosebită prețuire, a- 
cesta trebuie consemnat ca un 
accident. A spune însă că el 
este urm,area enervării de care 
au fost cuprinși elevii lui Ba
zil Marian din cauza „manierei 
obstrucționiste în care Rapidul 
a abordat partida" înseamnă 
a face o afirmație gratuită, 
care invită și la un zîmbet, 
măcar pentru faptul că jocul 
de-abla

Chiar 
zii ?

începuse (mirt. 4)... 
nu știi să pierzi, Ba*

Jack BC8ARÎU

f
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Atletism (II)
10 000 METRI

R.M. 27:39,4 K. Clarke (A- 
ustralia) — 1965 ; R.O. 28:24,4 
W. Mills (SUA) — 1964.

27:49,4 R. Clarke (Austra
lia) ; 28:04,4 J. Haase (RDG); 
28:06,4 , K. Keyno (Kenya); 
28:09,0 N. Sviridov (URSS) ; 
28:12,4 L. Mikitenko (URSS); 
28:15,4 E. Maguire (N. Ze- 
elandă) ; 28:17,8 R. Madda- 
ford (N. Zeelandă) ; 28:23,4
V. Alanov (URSS); 28:25,4 
B. Efimov (URSS) ; 28:27,2
L. Philipp (RFG); 28:27,4 N. 
Temu (Kenya) ; 28:35,2 K.
Sawaki (Japonia) ; 28:36,8 M. 
Letzerich (RFG); 28:38,8 L. 
Mecser (Ungaria): 28:39,8 E. 
Pollenius (Belgia); 28:40,8 T. 
Sasaki (Japonia).

110 M GARDURI
R.M. 13,2 M. Lauer (RFG)

— 1959, L. Calhoun (SUA)
— 1960 si E. McCuIlouch 
(SUA) — 1967 ; R.O. 13,5 L. 
Calhoun (SUA) și .1. Davis 
(SUA) — 1956.

13,3 E. McCuIlouch (SUA), 
R. Flowers (SUA), W. Da
venport (SUA) ; 13,4 L. Co
leman (SUA), E. Hali (SUA), 
P. Pomphrey (SUA) ; 13,5 H. 
Nairn, T. White, G. Carty 
(toți din SUA), E. Ottoz (Ita
lia) ; 13,6 J. Houser, B.
Lindgren, L. Livers, M. But
ler, G. Byers, B. Green (toți 
din S.U.A.), L. Nadenicek 
(Cehoslovacia), O. Stepanenko 
(URSS); 13,7 R. Hicks, P. 
Kerry, M. Douglas, V. Sim
mons. S. Stephens, J. Cal- 
varv. W Bornkessel (toti din 
SUA), V. Balîhin (URSS), V. 
Cistiakov (URSS). Bo For
san der (Suedia).

400 M GARDURI
R.M. 48,8 G. Vanderstock 

(SUA) — 1968 ; R.O. 49.3 G. 
Davis (SUA) — 1960.

48.8 G. Vanderstock (SUA) ; 
49,1 B. Gittins (SUA) ; 49.2 
R. Whitney (SUA); 49,3 T. 
Wyatt (SUA) ; 49,5 P. Mc
Crary (SUA) ; 49,6 D. He- 
mery (Anglia), A. Beli

Olimpiada pe micul ecran
• Acasă, în fotolii, și, totuși, la Ciudad de Mexico... 
© 85 de ore de transmisie de la Jocurile Olimpice
• Imaginile vor „călători" din Mexic în Europa prin 
intermediul unui satelit ® Traseul înregistrărilor pe 
peliculă : Mexico-New York-Londra-București I

Pentru întreaga lume sportivă, evenimentul central îl con
stituie, fără îndoială, Jocurile Olimpice găzduite de capitala 
aztecă. Cum depărtările au fost învinse de televiziune, 
europenii cercetează cu înfrigurare programele viitoare ale 
„micului ecran", își înseamnă pe caiete de notițe speciale 
orele de transmisie, comentează cu aprindere șansele dis
putelor la care vor fi martori stînd comod în fotoliile de 
acasă, cu nelipsita ceașcă de cafea în față. L-am invitat la 
redacție pe crainicul reporter al Televiziunii, CRISTIAN 
ȚOPESCU, pentru a oferi cititorilor ziarului amănunte pri
vind programul transmisiilor oferite pe perioada Jocurilor 
Olimpice telespectatorilor români. Cu un coleg de breaslă, 
un interviu este o treabă foarte ușoară și — de ce n-aș 
spune-o — foarte plăcută.

— Așadar, și noi cei rămași acasă vom fi prezenți la... 
Ciudad de Mexico. Televiziunea ne înlesnește un lucru pe 
care bunicii noștri nu și l-ar fi putut imagina. Cum se 
vor face transmisiile ?

— Prin trei mijloace î transmisii în direct, rezumate fil
mate și înregistrări de la întrecerile importante ale căror 
ore de desfășurare nu permit — pentru Europa — transmi
sii în direct.

— Enunțarea telegrafică nu-i poate satisface, desigur, pe 
cititori. De aceea, te-aș ruga, să treci la detalii.

— Transmisiile directe se vor face prin intermediul unui
satelit care va recepționa imaginile din Mexic și le va trans
mite spre cele două centre tehnice de preluare ale Euro- 
viziunii, situate la Goonhilly (lîngă Londra) și Pleumeur 
Bodou (pe coasta Normandiei). De aici, prin rețeaua Euro- 
viziunii, imaginile vor fi transmise sistemului Interviziunii 
prin intermediul unor relee situate în orașele Frankfurt pe 
Main, Berlin și Viena. Studioul nostru de televiziune va 
prelua transmisiile pe unul din aceste trei „trasee" : Berlin 
— Praga — Varșovia — Moscova — București; Viena — 
Budapesta — București; Frankfurt pe Main — Milano — 
Belgrad — București. Desigur, în teorie, toate lucrurile sînt 
în regulă... Dar, după cum se știe, lansarea satelitului ce 
urma să fie plasat pe orbită special pentru transmisiile 
olimpice a eșuat, astfel că va fi folosit un alt satelit, exis
tent de mai multă vreme pe o orbită în jurul pămîntului. 
Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Ciudad de Mexico 
ne-au prevenit însă că acest satelit nu se află pe cea mai 
convenabilă orbită pentru transmiterea imaginilor din 
Mexic. Din această cauză, în timpul emisiunilor în direct, 
s-ar putea să intervină unele întreruperi (de maximum 10 
minute), datorate unor schimbări de poziție ale acestui sa
telit. Transmisiile în direct se vor face de la întrecerile 
de ATLETISM, NATAȚIE, FOTBAL, CĂLĂRIE, BOX și 
CAIAG-CANOE. Cea de a doua posibilitate a telespectato
rilor noștri de a fi prezenți la J. O. o constituie vizionarea 
înregistrărilor. Ele vor fi, realizate de la toate celelalte 
sporturi ale căror ore de, disputare dificile pentru Europa, 
fac inutile transmisiile în direct și voi' urma „traseul" : 
Ciudad de Mexico — New York — Londra — rețeaua Eu- 
roviziunii — rețeaua Interviziunii — București. Vor fi fă
cute înregistrări la întrecerile care Încep după ora 3 (ora 
Europei Centrale). Să nu uităm că între Mexic și. Paris, 
de pildă, este o diferență de fus orar de 7 ore și între 
Mexic și București de 8 ore. Finalele .de natație încep — 
de exemplu — la ora 19 (Mexic), adică la ora 3 la Bucu
rești. i

în sfîrșit, cea de a treia cale de informare a telespecta
torilor o formează „rezumatele filmate". Ele se vor difuza 
zilnic și vor dura o oră și jumătate. Studioul nostru de 
televiziune Ie va recepționa începînd de la ora. 7. și le va 
prezenta în emisie seara, la ora cea mai potrivită, în funcție 
de transmisiile directe din ziua respectivă. în total, vor fi 
transmise de Studioul de Televiziune București 85 de ore 
de imagini de la Jocurile Olimpice, ceea ce constituie o 
medie zilnică de 5 ore.

— In mod firesc, transmisiile vor fi însoțite de comen
tarii. Cum vor fi asigurate, din acest punct de vedere, emi
siunile olimpice ?

— Comentatorii noștri se vor afla în stu'dio. Ei vor recep
ționa — cu ajutorul căștilor de audiție — comentariul unuia I 
dintre crainicii prezenți la fața locului. Există posibilitatea 8 
ascultării comentariilor într-una din cele 4 .limbi de largă 
circulație: franceză, germană, rusă, engleză. Comentatorii 
noștri vor folosi, de asemenea, și date ale documentării pro
prii, precum și știrile de ultimă oră sosite de la Ciudad 
d.6 Mexico.

în încheierea interviului cu colegul CRISTIAN ȚOPESCU 
anunțăm cititorii că, ÎNCEPÎND DIN 12. OCTOMBRIE. 
VOR GĂSI ÎN COLOANELE ZIARULUI NOSTRU, ZILNIC. 
PROGRAMUL COMPLET AL EMISIUNILOR OLIMPICE 
LA TELEVIZIUNE. , ,

(SUA), J? Hardwick (SUA), 
R. Rogers (SUA) ; 49,7 R. Fri- 
noll'i (Italia), B. Lee (SUA) ; 
49,8 G. Knoke (Australia), W. 
Bornkessel (SUA) ; 49,9 J.
Singer (RDG) ; 50,0 G. Hen- 
ninge (RFG) ; 50,1 M. Mc
Grady (SUA), V. Skomoro- 
hov (URSS) ; 50,2 P. Rich
(Africa de Sud) ; 50,3 R.
Schubert (RFG).

3 000 M OBSTACOLE
K.M. 8:24,2 .1. Kuha (Fin

landa) — 1968 : R.O. 8:30.8 
G. Roelants (Belgia) — 1964.

8:24,2 J, Kuha (Finlanda) ;

Mohamed Garnmoudt (dreapta) și recordmanul european 
Jurgen Haase — doi dintre favoriții cursei de 10 000 m

8:26,0 V. Kudinski (URSS) ; 
8:26,6 L. Narodicki (URSS) ; 
8:29,2 G. Roelants (Belgia);
8:30,6 G. Young (SUA), A. 
Morozov (URSS) ; 8:31,2 I.
Rîbacenko (URSS); 8:33,0 A.

Kurian (URSS); 8:33,8 B.
Persson (Suedia) ; 8:34,0 I. 
Lundeby (Norvegia) ; 8:34,4
P. Traynor (SUA); 8:34,6 G. 
Texereau (Franța), N. Temu 
(Kenya) ; 8:35,2 V. Dudin
(URSS); 8:35,4 B. Price
(SUA); 8:36,2 B. Jones (An
glia).

4X100 M
R.M. 38,6 S.U.A. — 1967 ; 

R.O 39.0 S.U.A. — 1964
39,0 S.U.A., Franța; 39,1

U.R.S.S., R. D. Germană; 
39,4 Cuba ; 39,5 R. F. a Ger
maniei, Polonia ; 39,6 Italia ;

39,7 Cehoslovacia; 39.9 An
glia ; 40,2 Elveția.

4X400 M
R.M. 2:59,6 S.U.A. — 1966 ;

R.O. 3:00,7 S.U.A. — 1964^
3:04,3 S.U.A. ; 3:05,0 Polo-

In concernul așilor atletismului 
de la Ciudad de Mexico, fiecare 
participant vrea să pătrundă mai 
bine „secretul* marilor perfor
manțe șj de aceea s-a apelat 
mai mult ca niciodată la memo
ria peliculei. Iată trei atleți ita
lieni : Bello, Ottolini și Bianchi 
vînîncl prețioase imagini.

Telefoto U.P.I. — AGERPRES

cu
în
lie
de
și
înlocuite de altele noi...

tică, Garido lucrează în dome
niul teatrului ca scenograf.

TURUL AL DOILEA ÎN 
„C.C.E." SI „CUPA CUPE

LOR"/LA FOTBAL

Programul optimilor de fi
nală (turul al doilea), în 
„Cupa campionilor europeni" 
și „Cupa cupelor" la fotbal : 
„CUPA CAMPIONILOR E- 
UROPENI" : A.E.K. Atena— 
A. B. Copenhaga, Ajax Am
sterdam—Fenerbahce Istan
bul, Real Madrid—Rapid Vi
ena, Spartak Trnava—Reipas 
Lahti, Manchester United— 
Anderlecht, Celtic Glasgow— 
Steaua roșie Belgrad. Milan 
și Benfica se califică direct 
în sferturile de finală.

„CUPA CUPELOR" : Gra
zer A.K. sau A.D.O. Haga— 
F. C, Koln, Dunfermline— 
Olympiakos Pireu, Freja 
Randers—Sliema Wanderers, 
Lyn Oslo—Norrkăpping, F.C. 
Porto—Slovan Bratislava, Di
namo București—West Brom
wich Albion. Torino și F.C. 
Barcelona se califică direct 
în sferturile de finală.

ÎN AMBELE COMPETIȚII 
PRIMELE ' ECHIPE JOACA 
PE TEREN PROPRIU ; PRI
MUL MECI VA AVEA LOC 
LA 13 NOIEMBRIE, IAR RE
TURUL LA 27 NOIEMBRIE.

q Alte întîlniri în cadrul com
petițiilor europene de fotbal (tu
rul I). lată rezultatele înregis
trate : „Cupa campionilor euro
peni".: Benfica Lisabona — Va- 
lur Reykjavik 8—1 (4—0), A. C. 
Milan — F.C. Malmoe 4—1 (3—0); 
„Cupa cupelor" : A.C. 'Torino — 
Partizan Tirana 3—1 (2—0); F.C. 
Norrkoping — Crusaders Belfast 
4—1 (2—0); Shamrock Rovers — 
Randers Freja (Danemarca) 1—2 
(0—1); F.C. Barcelona — Lugano 
3—0 (0—0); West Bromwich Al
bion — F.C. Bruges 2—0 (1-0): 

nia și R. F. a Germaniei ; 
3:05,5 Italia ; 3:05,9 Anglia ; 
3:06,0 R. D. Germană ; 3:07,6 
U.R.S.S. Kenya; 3:07,7 Ca
nada ; 3:08,5 Franța, Olanda.

Mini-romanul Jocurilor Olimpice
EDIȚIA A XVHM 

4964T0KIO 

94ȚARI 
PARTICIPANTE 
5556 concurenți 

(732 ^mei) 
J2o discipline 

aprobe

Ediția a Xll-a a Jocurilor, 
prevăzută pentru anul 1940, a 
prilejuit ca nici una alta o a- 
devărată „competiție a candi
daturilor" : 12 orașe s-au oferit 
să găzduiască întrecerile. Ale
gerea s-a oprit, după multe 
discuții, asupra capitalei Japo
niei, dar izbucnirea războiului 
chino-japonez, în 1937, a dus la

Pînă la a-și vedea încununate strădaniile 
cu o medalie de argint, pistolarul român ION 
TRIPȘA a trecut prin mari emoții. Iată ce 
povestește el ! „Intrucît pe poligonul Asaka 
erau doar 12 linii de tragere pentru pistol 
viteză, cei 53 de concurenți am fost împărțiți 
în patru serii a cite 12 și una de 5. Marcel 
(N.R. Roșea) a tras in seria a Il-a, eu în ulti
ma, cea de 5. In prima, finlandezul Pentti 
Linnosvuo a realizat un rezultat excepțional, 
592 de puncte. In seria a Il-a cea mai bună 
performanță a obținut-o Roșea (588 p). In 
seriile următoare elvețianul Albrecht și ce
hoslovacul Nacovsky au înregistrat fiecare 
cîte 59.0 p. Mai. : rămăseseră să-și execute 
tragerea ultimii cinci concurenți, între care 
și eu, cînd se părea că nimic nu mai poate 
interveni in ordinea clasamentului final.

ii.

• DIN SOUTH LAKE TA
HOE. stațiunea de altitudine 
unde se pregătesc atleții ame
ricani, se anunță că în cadrul 
unui antrenament echipa de 
ștafetă 4x100 m compusă din 
Charlie Greene, Mel Pender, 
Ronnie Ray Smith și Jim Hines 
a fost cronometrată cu timpul 
de 38.5. Acest rezultat este su
perior cu o zecime de secundă

F.C. Porto — Cardiff City 2—1 
(I—0); „Cupa orașelor tîrguri” : 
Olimpique Lyon — Coimbra 1—0 
(1—0): Nisa — Hansa Rostock 
2—1 (1—0); Olimpique Marsilia — 
Goeztepe Izmir 2—0 (2—0); Aber
deen — Slavia Sofia 2—0 (2—0) : 
Liverpool — Atletico Bilbao 2—1; 
Hibernian — Ljubliana 2—1 (1—0); 
Fiorentina — Dynamo Zagreb 
2—1 (1—1); Real Saragossa — Tra- 
kia Plovdiv 2—0 (2—0); Valencia 
— Sporting Lisabona 4—1 (3—0); 
Basel — Bologna 1—2 (0—1); Wa
regem — Atletico Madrid 1—0 
(1-0).

@ Echipa de fotbal a U.R.S.S. 
a susținut un meci de verificare 
la Odesa în compania formației 
locale Cernomoreț. Selecționabilii 
au terminat învingători cu 2—0 
(2—0). Au marcat ; Abduraimov 
și Puzaci.

Moment din intîlnirea F. C. Ziirich — Akademik Copenhaga.
Elvețianul Leimgruber (Stingă) in duel , cu J. Petersen (Aka

demik)
Telefoto : U.P.I.-AGERPRES

Aspect al festivității de deschidere a J. O. din 1964, desfășurată pe Stadionul 
Național din Tokio

anularea hotărîrii C.I.O. Așa se 
face că Tokio a devenit oraș 
olimpic abia după 24 de ani !

Japonezii au pregătit cea 
de-a XVIII-a Olimpiadă cu mi
gala și priceperea unor artiști 
inimitabili, vestiți pentru sculp
turile lor miniaturale în fildeș 
sau metal. Pentru aceasta au 
muncit cinci ani în șir, iar pe 
timpul întrecerilor ore fără nu
măr, zeci și zeci de mii de 
specialiști, în cele mai diferite 
domenii de activitate, de la 
erudiți ai electronicii 
la simpli amenajatori 
sportive. Așa se face 
punctul de vedere al 
zării, reușita a fost deplină, pe 
toate planurile.

Din punct de vedere spor
tiv, Jocurile nipone au repre
zentat un moment de vîrf, la 
timpul respectiv. In acest sens, 
s-a spus — pe bună dreptate 
— că Tokio a găzduit o „Olim
piadă a recordurilor". Unele 
dintre ele, privind performanța, 

și pînă 
de baze 
că din 
organi

Martor ocular

actualului record mondial. Per
formanța sprinterilor americani 
nu va putea fi omologată ca 
nou record mondial din lipsa 
cronometrelor oficiale. Echipa 
secundă (Larry Quesad, Charlie 
Mays, John Carlos, Tommie 
Smith) a realizat timpul de 38,7.

® UN ADEVĂRAT RECORD 
DE PARTICIPARE se anunță la 
competițiile de atletism. S-au 
înscris 1113 atleți și \atlete re- 
prezentînd 84 de țări. La ma
raton vor lua parte 86 de atleți 
Proba masculină de 100 m plat 
va reuni 84 de alergători iar 
cea de 200 m plat 72 de sprin
teri.

• JURAMINTUL OLIMPIC, 
cu prilejul deschiderii celei 
de-a 19-a Olimpiade de la Ciu
dad de Mexico, va fi rostit de 
maratonistul mexican Pablo 
Garido. In vîrstă de 30 de ani 
Pablo Garido, a fost ales din
tre cei 500 de componenți ai 
delegației mexicane. Absolvent 
al Școlii naționale de artă plas

^telexrariiatelefons,
Cea de-a 4-a etapă a cam

pionatului cehoslovac de hochei 
pe gheață s-a soldat cu urmă
toarele rezultate : V.S.J. Ko
sice — Dukla Jihlava 3—6 (1—0, 
0—2, 2—4) ; Tesla Pardubice — 
Motor Ceske Budejovice 6—1 
(1—0, 3—0, 2—1) ; T. J. Gotwal- 

ca atare, au fost consemnate 
în fișele întrecerilor de atle
tism și de înot, pe velodrom, 
poligon sau podiumul haltere
lor. Altele, neînregistrate ofi
cial s-au referit la numărul 
sportivilor participanți, la acela 
al probelor de concurs, la to
talul spectatorilor și multe alte 
lucruri. Evident, pe noi ne in
teresează cel mai mult recor
dul,.. recordurilor. In acest sens 
aproape că n-a existat probă 
în care să nu fi fost măcar 
egalată o performanță maxi
mă, olimpică, sau chiar mon
dială, diferite recorduri conti
nentale, ca să nu mai vorbim 
de sumedenia de recorduri na
ționale consemnate, în special, 
la înot și la atletism.

In ceea ce privește valoarea 
tehnică a competițiilor olimpice, 
specialiștii au putut înregistra 
însemnate creșteri la aproape 
toate cele 20 de sporturi înscrise 
în program dar, în mod spe
cial, a reținut atenția desfă
șurarea probelor de înot, la

Sub presiunea orei de apariție a ediției de 
seară a ziarelor din Tokio, ziariștii prezenți 
la întreceri au făcut tot posibilul pentru a-i 
reuni într-o singură fotografie pe primii 
„trei" clasați, iar unii dintre ei, mai grăbiți, 
au și apucat să-și informeze redacția asupra 
desfășurării probei de pistol viteză, comuni- 
cînd și declarațiile primilor clasați.

Mărturisesc că nu mi-a venit deloc prea 
bine cînd i-am văzut fotografiindu-se pe cei 
trei, dar faptul acesta m-a îndîrjit. Am tras 

o ambiție de care nici nu mă credeam 
stare și am izbutit 591 
de argint! Să fi văzut 
ziariști la telefoane și 
comentariile anunțate

se puncte, meda- 
atunci îmbulzeală 
la telexuri. Știrea 
anterior trebuiau

• CU MARE INTERES sînt 
urmărite de localnici, antrena
mentele înotătorilor mexicani. 
Selecționerul echipei, america
nul Ron Johnson, a alcătuit un 
lot de 17 înotători. In fruntea 
echipei se află cunoscutul cam
pion Guillermo Echevarria, fost 
recordman mondial în proba de 
1 500 m liber. Echevarria va 
participa la probele de 200, 400 
și 1 500 m și proba de ștafetă 
4x100 m.

® AU ÎNCEPUT ANTRENA
MENTELE echipelor de polo 
pe apă. Intr-un meci amical, 
Italia a învins cu scorul de 
5—2 echipa R. F. a Germaniei.

• A FOST INAUGURAT 
CENTRUL DE PRESA. La fes
tivitatea de deschidere au fost 
prezenți peste 300 de ziariști, 
reporteri de radio și televiziune, 
acreditați la Jocurile Olimpice. 
La acest centru au fost mon
tate 200 de aparate de telex 
și 600 de telefoane.

dow — Slovan Bratislava 0—1 
(0—0, 0—1, 0—0) ; Sonp Kladno 
— H. Z. Litvinov 2—1 (2—1, 
0—0, 0—0). In clasament con
duc echipele Slovan Bratislava 
și Sonp Kladno cu cîte 8 punc
te fiecare, urmate de Z.K.L. 
Brno, Dukla Jihlava 6 puncte 
etc.
M

In continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în Franța, 
echipa masculină de baschet 
Legia Varșovia a evoluat la 
Denain în compania formației 
A.S. Denain. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 88—81 
(41—36).
■

Turneul internațional de te
nis de la Pretoria (Republica 
Sud-Africană) a fost eîștigat de 
renumitul jucător australian 
John Newcombe, care în finală 
l-a întrecut cu 11—9, 4—6, 6—2 
pe compatriotul său Tony 
Roche.

Echipa masculină de handbal 
Motor Eisenach (R. D. Germa
nă) a susținut două jocuri la 
Gdansk în compania handbaliș- 
tilor polonezi.

În primul meci, Motor Ei
senach a întrecut cu scorul de 
17—15 (9—6) o selecționată de 
tineret a orașului, iar în cel 
de-al doilea a pierdut cu 11-22 

care Don Scholander, Dawn 
Fraser & comp, au făcut ca 
natația să concureze direct a . 
tletismul, regele sporturilor o- 
limpice. Din păcate, pentru noi 
românii, probele de înot n-au 
însemnat aproape nimic deoa
rece nici unul dintre sportivii 
noștri n-a fost prezent pe bloc- 
starturi. In schimb, am încercat 
emoții neînchipuite în dispute
le atleților. Marea noastră cam
pioană Iolanda Balaș a mai a- 
dăugat un titlu olimpic boga
tului său palmares, ducînd, tot
odată, recordul olimpic în ime
diata vecinătate a celui mon
dial. Junioara Mihaela Peneș, 
„marea necunoscută" de pînă 
atunci a devenit dintr-o dată, 
printr-o aruncare, marea cam
pioană a sulițașelor. Lia Ma- 
noliu, la a patra Olimpiadă, ca 
și la Roma a urcat din nou pe 
podium, iar Viorica Viscopo- 
leanu, Șerban Ciochină și Ma
ria Diaconescu au ocupat locuri 
între fruntași.

Niciodată, pînă la Tokio, atle
tismul nostru n-a fost atît de 
bine reprezentat la Olimpiadă.

Cu acest prilej, România a 
obținut 2 MEDALII DE AUR, 
4 DE ARGINT (Ion Tripșa — 
tir, Hilde Lauer — caiac, An
drei Igorov — canoe, Valeriu 
Rularea — lupte) ȘI 6 DE 
BRONZ (Aurel Vernescu — 
caiac, 11. Lauer, Cornelia Si- 
deri — caiac 2, Vernescu, Sciot- 
nic, Turcaș, Cuciuc — caiac 4, 
Dumitru Pîrvulescu și Ion Cer
nea — lupte, Lia Manoliu —1 
atletism) și LOCUL 12 (94,5 p) 
în clasamentul general, neofi
cial, pe națiuni. Acest bilanț 
n-a putut fi însă apreciat ca 
atare din cauza faptului că o 
parte dintre sportivii și echi
pele noastre, cu justificate pre
tenții, au avut la Tokio o evo
luție nesatisfăcătoare, cum a 
fost cazul fotbalului, gimnas
ticii masculine, canotajului, vo
leiului etc..

Dar, „Olimpiada recorduri
lor", a fost totodată și o „O- 
limpiadă a surprizelor", care 
au însoțit cele mai multe ra
muri sportive dîndu-le savoare, 
mărind interesul, agitînd pasiu
nile. La întîmplare ne vin în 
minte succesul Galinei Prozu- 
menșcicova la 200 m bras, Lynn 
Davies la lungime, Mary Rand 
la lungime femei, Egon Franke 
la floretă, Grigori Kris la spa
dă, Hans Zdrazila la haltere, 
echipa Olandei de ciclism la 
100 km și revenirea pe podiu
mul olimpic, după 12 ani, a că
lărețului francez Pierre Jon- 
queres d’Oriola, învingător în 
Marele Premiu al Națiunilor.

Recorduri... surprize... Dar 
Tokio a consolidat pe soclul ce
lebrității și cîțiva titani ai spor
tului : Bob Hayes, Iolanda Ba
laș, Valeri Popencenko, Don 
Scholander, Jurgen Eschert, 
Viaceslav Ivanov, Leonid Ja
botinski, Vera Ceaslavska ș.a. 
Unii dintre ei vor fi prezenți, 
peste cîteva zile, la un nou 
start olimpic, alții și-au înche
iat socotelile cu activitatea 
competițională. Dar amintirea 
lor strălucește și astăzi la fel 
de vie.

Romeo VILARA

(8—12) în fața formației Gwar- 
dia Gdansk.■

Pe clasicul circuit de la Mo
dena, automobilistul elvețian 
Clay Regazzoni a realizat o 
performanță excelentă. El a ob
ținut o medie orară de 162,420 
km, reușind să parcurgă un 
tur de pistă în 52,0.■

Selecționata secundă de atle
tism a Franței a susținut Ia Li
sabona o întîlnire cu echipa 
Portugaliei. Atleții francezi au 
repurtat victoria cu scorul de 
148—64 puncte.■

La Melbourne a decedat în 
vîrstă de 90 de ani, cunoscutul 
tenisman australian Norman 
Brookes. El a fost campion la 
Wimbledon în anii 1905, 1907 
și 1914. Brookes a participat și 
la jocurile echipei Australiei în 
„Cupa Davis" în perioada 
1905—1920.
sa

Campionul mondial de box la 
categoria mijlocie Nino Benve- 
nuti își va pune titlul în joc la 
23 noiembrie la San Remo în 
fața americanului Don Fullmar. 
înaintea acestui meci, la 14 oc
tombrie, Benvenuti se va în- 
tîlni ia Acron (Ohio), într-un 
meci amical, cu americanul 
Doyle Baird.
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