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CE RECORDURI MONDIALE DE ATLETISM 
VOR CĂDEA LA MEXICO?

răspunde ROBERTO t. QUERCETANI (Italia)

IN A Ș T E P T A R E A
STARTURILOR OFICIALE
"• în cadrul unui concurs at
letic desfășurat în orașul O- 
limpiadei, sportivul sovietic 
Eduard Gusein a stabilit un 
nou record european în pro
ba de aruncarea greutății cu 
20,28 m.

• Am anunțat, la timpul 
respectiv, că sportivul danez 
Paul Elvstrdm (de 4 ori cam
pion 'olimpic la yahting, cla
sa „Finn") și-a exprimat in
tenția de a concura din nou 
la Mexico, dar nu a specifi
cat pe ce tip de ambarcați
une. Sîntera în măsură să 
vă anunțăm că Elvstrom s-a 
înscris la clasa „Star". Amin
tim că marele campion, as- 
■tăzi în vîrstă de 40 de ani, 
a cîștigat primul său titlu 
limpic acum 20 de ani I

slavă, Vera Nicolici, una din 
principalele candidate la me
dalia olimpică de aur în pro
ba de 800 m, manifestă o 
formă excelentă. Recent, la 
un antrenament, ea a par
curs 600 m în 1:25,3. Vera 
Nicolici a declarat unor co
respondenți că speră să co
boare sub 2 minute pe 800 m 
plat.

® Roger Bambuck, talen
tatul sprinter francez, nu a 
putut participa la ultimele 
antrenamente, fiind răcit. 
Medicii i-au prescris odihnă 
totală timp de 3 zile. La an
trenamentele atleților fran
cezi. „veteranul11 Pierre Col- 
nard a aruncat greutatea la 
18,43 m.

o-

• Recordmanul mondial 
la săritura în înălțime. Va
leri Brumei (URSS) este aș
teptat să sosească astăzi la 
Ciudad de Mexico... în cali
tate de spectator. După cum 
se știe, Brumei a suferit un 
grav accident de motocicletă 
în urma căruia a fost obli
gat să se retragă din acti
vitatea competițională.

• Atletul canadian Cro- 
thers, medaliat cu argint la 
J.O.-Tokio, a anunțat oficial 
că va lua startul numai în 
proba de 800 m plat. De a- 
semenea, atletul sovietic g<u- 
dinski, campion european la 
3 000 m obstacole, s-a hotă- 
rît să participe numai în 
proba care i-a adus laurii, 
renunțînd la ideea de a mai 
concura și la 5 000 m.

® Un alt sportiv care 
pregătește să ia pentru

se 
a 

5-a oară parte la J.O. este 
floretistul sovietic Mark Mid
ler. Din 1952 el este nelipsit 
de pe planșele olimpice.

Deschidem, cu acest număr, seria răspunsurilor la an
cheta noastră internațională în cadrul căreia vor fi 
trecute în revistă perspectivele obținerii unor noi 

recorduri la J.O. de la Ciudad de Mexico. Cititorii au putut 
urmări tabelele la zi, cu cele mai bune performanțe atle
tice. Acum trecem la pronosticuri... Prin intermediul co
respondentului nostru în Italia, am obținut un amplu in
terviu cu renumitul specialist în atletism, Roberto L. 
Quercetani, președintele Asociației internaționale a sta
tisticienilor (ATFS).

QUERCETANIROBERTO L.
este un foarte important perso
naj și, în felul 
Singular, . fiindcă

, pentru sport 
atletism — i 
înaltă la Institutul central de sta
tistică și important deoarece 
competența sa în statistică este 
așa de mare îneît cea mai mare 
publicație lunară de atletism din 
Statele Unite, „Track and Field

său, singular, 
din dragoste 

; — în speță pentru 
a refuzat o funcție

important

ziarwfai
9,9 S

LA

Aerul rarefiat va avea un efect 
binefăcător, de pildă., în probele 
de viteză, în timp ce în cursele 
lungi (de la 800 m în sus) schim
barea mai lentă a oxigenului va 
permite cu mare dificultate a- 
tleților să obțină performanțe 
deosebite.

— Atunci șl săriturile și a- 
runcările ar trebui să înre
gistreze rezultate strălucite !

-S-o luăm încet... Deocam
dată să examinăm problema aler
gărilor. Am spus, șt sînt con
vins, că in alergările de viteză 
cîteva recorduri mondiale sînt 
periclitate. In ce privește rezul
tatele obținute în ultima vreme 
de către atleții din S.U.A., aces
tea încep să 
limită peste 
Imposibil să

se apropie de acea 
care este aproape 

treci.

VA REZISTA
MEXICO !

Gimnastul japonez Hayata, unul dintre favo'riții „inelelor"

Am 
mai detaliat, 
programul J.O.

• Cu plăcere. In întrecerea de 
viteză pură — cursa de 100 m 
~ vom vedea cu siguranță mulțl 
atleți întrecîndu~șl recordul per
sonal, record care, înregistrat 
electronic, ar putea să dea naș
tere la multe surprize față de 
cronometrarea manuală folosită 
pînă la Tokio. Americanii și so
vieticii care au efectuat pregătiri 
la altitudine vor fi cei care șe 
vor remarca. Nil cred, totuși, că 
recordul mondial de 9,9 ar putea 
să fie depășit.

— Dar la 200 metri ?
— Aici, e mult mai posibil. 

Americanii Tommy Smith șl 
John Carlos pot trece dincolo 
de limite. Și cred că primul are 

multe șanse, deși Carlos a

vrea să examinăm, 
întrecerile din

News", l-a numit chiar directo
rul ei. Cred că acesta este un 
caz unic și îl recomandă din plin 
pe celebrul statistician. Deci, 
nimerii altul nu putea să ne dea 
un Indiciu ceva mai precis asu
pra șanselor și o previziune mai 
aproape de adevăr privind cea 
mai pasionantă dintre întrebări : 
care sînt recordurile mondiale 
amenințate să fie doborîte la 
J.O. 2

,,Nu-mi vine să cred — a spus 
Quercetani la „startul11 discuției 
noastre — că altitudinea, cu care 
vor avea de luptat sportivii la 
Ciudad de Mexico, va fi numai 
un impediment în obținerea unor 
rezultate de răsunet. Altitudinea, 
care este elementul cel mal te
mut de' sportivi, poate avea re
percusiuni negative, fără îndo- 

titive. Vor fi po- 
, întrece/ 
durată ma

& Pe 
,dad de 
antrenamentele cicliștilor. Cel 
mai bun timp în proba de 
urmărire pe echipe (4 km) a 
fost realizat de echipa R. F. 
a Germaniei cu rezultatul de 
4:23,9. La individual (4 000 
m) vest-germanul Rupert 
Kratzer a fost cronometrat 
4:43,7.

velodromul din Ciu- 
Mexico au continuat® Maratonistul englez 

Johnston a acoperit ieri la 
antrenamente 30 km. El a 
slăbit în timpul cursei a- 
proape 3 kg. Cu două zile 
mai înainte, Johnston reali
zase pe 20 km lh07:00.

a-
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OLIMPIADA CULTURALA

Ia Steagul

fotbali- 
fost în-

oricît 
pot da 
valențe

Steagul 
asemuită, în

Cesare TRENTINI

B MEDICINA SPORTIVA la J.O
e PARIUL LUI MARK SPITZ

Elena Trandafir

cu

Cris-

gru- 
cifră

1 ur
se 

avo-
Hi

9 Antrenorul înotătorului 
francez Mosconi, Georges 
Garret, a declarat printre al
tele : „Elevul meu este su- 
pra-antrenat. I-atn prescris 
cîteva zile de odihnă pentru 
a se prezenta așa cum do
resc eu Ia startul probelor".

@ Cunoscuta atletă iugo-

9 Suporterii înotătorului 
mexican Guillermo Echevar
ria .sînt ■ afectați. Favoritul lor 
în proba de 1 500 m libeț 
este în prezent suferind de 
bronșită și medicii i-au in
terzis să se mai antreneze 
cîteva zile.

iootâție zilei
I@ Ciotfai de Mexico

Un climat nou (k muncă
Echipa de fotbal 

roșu poate fi 
momentul de față, cu un om 
care a intrat în convalescen
ță. după ce a depășit o boală 
grea. A fost nevoie chiar de 
o intervenție chirurgicală, ne
dorită desigur, dar conside
rată ultima soluție pentru 
restabilirea funcțiunilor vi
tale ale formației. A trebuit 
să se renunțe la un antrenor 
cu vechi state de serviciu, 
care în cei 21' de ani cît a 
răspuns de destinele acestei 
echipe de fotbal s-a contopit 
fără doar și poate cu viața, 
cu istoria ei.

Despărțirile, chiar cele la 
care se toastează în cinstea 
celui care pleacă, sînt triste. 
Și despărțirea dintre clubul 
Steagul roșu și antrenorul 
Silviu Ploeșteanu a fost lip
sită, în general, de prezența 
cuvintelor foarte frumoase 
care, dacă nu schimbă nimic, 
au cel puțin menirea să îndul
cească această clipă amăruie. 

Păcat că, chiar din cauza 
antrenorului Ploeșteanu, n-au 
putut fi create condițiile ne
cesare pentru o astfel de fes
tivitate. Este, de altfel, sin
gura reflecție sentimentală

roșu Brașov
pe care ne-o îngăduim, criza 
prin care a trecut Steagul 
roșu invitîndu-ne la o jude
cată sobră, nealterată de e- 
fuziuni sufletești, lesne de în
țeles în asemenea momente 
și omenești Ia urma urmei...

Am fost ieri la Brașov. 
N-am întâlnit un singur om — 
de la trecătorul anonim de pe 
stradă și pînă la persoanele 
cu funcții d.e răspundere în 
club și chiar în unități de 
muncă dintre cele mai impor
tante — care să pună sub 
semnul întrebării devotamen
tul lui Silviu Ploeșteanu pen
tru echipa din Brașov, meri
tele acestuia. Dar, în același 
timp, toți acești oameni con
sideră că Steagul roșu a luat 
o hotărîre rațională punînd 
capăt îndelungatei colabo
rări cu antrenorul Silviu Plo
eșteanu, menținută vreme de 
21 de ani, deși cerul 
stic al Brașovului n-a 
totdeauna senin.

Meritele trecutului, 
de mari ar fi ele, nu 
însă prezentului alte 
decît cele reale. Viața nu per
mite acest lucru, tocmai fi-

Jack BERARIU
(Continuare in pag. a 3-a)
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Doi veliști din lotul olimpic 
al R.D. Germane : Bogumil 
Hartmann și Udo Springs- 
klee își pun la punct am- 
barcafia înainte de a o 
lansa pe apele golfului A- 
capulco.

Telefoto : U.P.I. 
AGERPRES
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seIn vederea finalei Campionatului republican de cros (Pitești, 27 octombrie) zilele acestea 
desfășoară in diferite centre fazele județene. Iată un , spect de la întrecerile atleților 
băcăuani ~~....  ' Foto: prof. V. BOGDANEȚ

La 3 octombrie s-au deschis 
în orașul Olimpiadei încă două 
expoziții în cadrul amplului 
program cultural.

La Palatul artelor frumoase, 
la ora 18,00, dl. Augustin Yanez, 
secretar pentru educația publi
că, a inaugurat expoziția : 
„Sportul în arta plastică'1. Cu 
o oră mai tîrziu, arhitectul Pe
dro Ramirez Vasquez, președin
tele Comitetului de organizare 
a Jocurilor Olimpice, a decla
rat deschisă „Expoziția interna
țională de pictură a copiilor".

Expun copii de vîrstă între 
8 și 13 ani din foarte multe 
țări ale lumii. Expoziția lor 
s-a bucurat, încă de la început, 
de un mare succes de public 
și se face remarcată prin magia 
coloritului său și prin varieta
tea stilurilor, de la cele primi
tive pînă la pictura modernistă

Tot astăzi a fost primit, din 
partea delegației spaniole, ta
bloul lui Salvador Dali inti
tulat : „Atlet cosmic". Pictura 
îl înfățișează pe discobolul lui 
Miron care are în 
locul discului, soarele.

A SOSIT
SPORTIVI

PRIMUL LOî OE
DIN S.U.A.

lot de atlcți ameri
că impie.

Primul
câni a sosit în . satul ,

■ Grupul cuprinde HO de per
soane, sportivi și oficiali, și 
este condus de di- Everett Bar
nes,
pic
siți
v a
rul
Conn Findlay.

directorul comitetului olim- 
american. Printre cei so- 
cu acest lot se află și cîți- 
medaliați olimpiei : boxs- 

James Walington, canotorul

MOMENT SOLEMN • PENTRU
DELEGAȚIA
CANĂ

OLIMPICA MEXI-

e BILANȚ MONDIAL 1968 
Atletism (111)

In cursul 
avut loc, în 
tavo Diaz Ordaz, președintele 
republicii, înmînarea steag1.-lui 
mexican delegației sportive a 
țării gazdă care va participa 
la Jocurile Olimpice. Președin
tele Mexicului a fost însoțit de 
Pedro Ramirez Vasquez, preșe
dintele Comitetului de organi
zare a Jocurilor Olimpice, și de 
către domnul Josue Saenz, pre
ședintele comitetului olimpic 
mexican. Ceremonia, care . a 
durat 10 minute, a constat în 
înmînarea steagului mexican 
sportivului Manuel Carpio, că
pitanul formației mexicane, ur
mată de un scurt discurs al 
președintelui Gustavo Diaz Or
daz și de rostirea, unui jură- 
mînt al întregii delegații, după 
care președintele Mexicului și 
însoțitorii săi au urat succes 
sportivilor țării gazdă.

Delegația sportivilor mexicani

dimineții de joi a 
prezența lui Gus-

(Continuare în pag. a 4-a)

și Gheorghe Silvestru 
conduc după prima manșă 

a finalelor la popice
Vineri după-amiază, pe 

rena Voința din Capitală, 
început întrecerile pentru 
semnarea campioanei (senioa
re) și campionului (juniori) 
pe anul 1968. La cea de a 
20-a ediție a campionatelor 
feminine participă 16 jucă
toare — primele trei clasate 
la zone și maestrele emerite 
ale sportului la popice. Du
pă prima manșă de 100 lovi
turi mixte conduce
Elena Trandafir 
București) cu

Campioana 
Use Schmidt, 
pa fruntașă 
modestă (416

Alte rezultate de ieri: 
ta Szocs 419 p d., Maria Kus 
419 p d., Elena Cernat 414 
p d, Margareta Szemanyi 392.

Juniorii au concurat la pro
ba de 200 lovituri mixte. Pe 
primul loc s-a clasat — cu 
mari posibilități de a deveni 
din nou campion — Gheor
ghe Silvestru (Rafinăria Te- 
îeajen Ploiești), care și-a sur
clasat adversarii, obținînd un 
punctaj excelent, 952 p.d. 
Alte rezultate din manșa I: 
C. Voicu (Vbința București) 
902 p d, I. Băiaș (Olimpia Re
șița) 887 p d„ I. Kakocz (O- 
limpia Oradea) 872 p d.

Concurenții clasați pînă la 
locul 12, atît la băieți cît și 
la fete, se vor întrece azi în 
manșa a doua a probei.

T. R.

detașat 
(Laromet 

440 p d.
de anul trecut, 
se află în 

dar cu o 
p d).

Agendă încărcată
în ultimii ani, mai mult 

ca oricînd, C.I.O. a fost 
solicitat să rezolve o se
rie de probleme ivite ca o 
urmare directă și firească 
a dezvoltării continue a 
mișcării olimpice mondiale. 

Dacă cu 4 ani în urmă la Tokio agenda 
C.I.O. nu era încă prea încărcată, în 
motorul interval olimpic ea avea să 
dovedească neîncăpătoare față de < 
lansa de inițiative și probleme care 
așteaptă de mult rezolvarea.

C.I.O. a fost solicitat la un efort 
care nu era obișnuit și a trebuit să între
prindă o serie de acțiuni în vederea adap
tării sale la cerințele noi și de menține
re, în ultimă analiză, în fruntea mișcă
rii sportive olimpice.

Federațiile internaționale, foruri teh
nice supreme ale tuturor disciplinelor 
sportive și care depun de fapt un efort 
decisiv în asigurarea bunei desfășurări, a 
fiecărei manifestații, inclusiv a Olimpia
delor, vor să-și Facă tot mai mult auzit 
glasul si în dialogul olimpic. Pe de altă 
parte, C.O. Naționale doresc ca propria 
lor activitate să se oglindească cît mai 
limpede în cea a C.I.O. râspunzînd astfel 
solicitărilor și dorințelor manifestate în 
mișcarea sportivă respectivă.

Confruntarea atît de deschisă pe care 
forul de conducere a mișcării olimpice a 
avut-o în această iarnă la Grenoble, cu 
prilejul J.O. de iarnă și mai apoi cu pri
lejul sesiunii extraordinare de la Geneva 
privind admiterea la J.O. a sportivilor A- 
fricii de Sud a însemnat desigur momen
tul de răscruce al noii activități a C..I O. 
care s-a văzut nevoit, pentru a nu râ- 
mîne în urma evenimentelor, să-și nuanțe
ze și chiar să-și schimbe hotărîrile inițiale. 
Apropierea alege: ilor pentru conducerea

C.I.O. (care se vor desfășura aici la 
Mexic) a determinat, fără îndoială, o 
nouă repliere a C.I.O. mai aproape de 
realitățile fenomenului sportiv mondial, 
în această atmosferă de lucru intens, de 
pe urma căreia se așteaptă hoiărîri de 
substanță, reprezentanții sportului româ
nesc au sarcini dintre cele mai importan
te, rezultate tocmai ca o consecință a re
cunoașterii activității sale de pînă acum. 
După ședința comună a C.I.O. cu repre
zentanții C.O.N. s-au alcătuit comisiile de 
lucru pe probleme.

Anghel Alexe, președintele Comitetului 
Olimpic Român, conduce lucrările comi
siei care pregătește raportul privind mo
dificarea programului olimpic, iar Alexan
dru Șiperco, membru al C.I.O., conduce ac
tivitatea comisiei care va supune forului 
olimpic schimbări în regulamentele olim
pice. De altfel, propunerile reprezentan
ților României în diversele foruri olimpice 
și în federațiile sportive internaționale au 
fost însușite și de alți delegați, intrînd pe 
ordinea de zl a nu mai puțin de cinci co
misii de lucru care le vor dezbate în zilele 
următoare, împreună cu sugestiile aparținînd 
altor C.O.N. Se remarcă o înviorare ne
obișnuită a activității organelor olimpice, 
multe dintre problemele cele mai acute, 
discutate mai mult sau mai puțin deschis 
în ultimii ani, căpătîndu-și, în sfîrșit, un 
loc pe agenda actualei sesiuni a C.I.O. * 
Printre acestea, definiția amatorismului, 
configurația viitoarelor programe olimpice 
— de vară și de iarnă —- acceptarea bas
chetului, canotajului, și chiar a ciclismului 
feminin la J O., a gimnasticii 
ele.

Credem că și sub acest aspect cea de H
a XlX-a ediție a J.O. va însemna în viafa =
sportivă mondială un moment crucial. =

Emanuel VALERIU |
Ciudad de Mexico, 4 octombrie =
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I Duelul
i
După o serie absolut uimi

toare, în care a întrecut 
fără drept de apel pe 

Gheller, Larsen, Korcinoi — 
marele maestru Boris Spasski 
se pregătește pentru cel de-al 
doilea asalt împotriva supre
mei poziții în șahul mondial: 
titlul deținut de Petrosian.

Cu ani în urmă, copilul mi
nune din Leningrad își făcea 
apariția pe arena internațională 
într-un turneu desfășurat în 
capitala țării noastre. încă de 
pe atunci era evident pentru 
cunoscătorii eșichierului că se 
găsesc în prezența unul talent 
ieșit din comun, rarissim aliaj 
de intuiție, calcul și fantezie, 
căruia timpul trebuia să-i a- 
dauge rutina inerentă perfor
manțelor majore. Unii se ha
zardau chiar în pronosticuri 
optimiste, întrezărind în per
soana foarte tînărului laureat, 
pe succesorul probabil al lui 
Mihail Botvinnik. Anii au tre
cut ; după Botvinnik a venit 
Tal, apoi din nou Botvinnik, 
apoi Petrosian... Ascensiunea 
lui Spasski spre vîrful ierar
hiei a continuat, totuși, mai di
ficilă, poate, mai puțin spec
taculoasă decît bănuiau marto
rii vulcanicului său debut bucu- 
reștean. Ce-i drept, el și-a în
scris rapid în palmares rezul
tate de maximă rezonanță : 
multiplu campion unional, în
vingător în turnee și concursuri 
cu participare ultra-selectă, 
scoruri favorabile la cei mai 
iluștri rivali... Iată-1, în fine, 
în 1966, abordînd ultimul și cel 
mai dur obstacol în calea- spre 
culmi: subtilul, tenacele, im
penetrabilul Tigran Petrosian, 
veritabil sfinx al tablei cu 64 
de pătrate, singurul jucător

după 
teme 
pînă 

ciuda 
Spas- 
drum 
plan- 
„vră-

să-și taie 
strategice 
unică de
Ararat" — ce-
după o dispută 
fi crezut atunci

contemporan de care — 
propria-i mărturie — se 
(într-o oarecare măsură) 
și Bobby Fischer! In 
anticipărilor favorabile, 
ski n-a reușit 
prin hățișurile 
tate cu o artă 
jitorul de sub 
dînd la limită, 
acerbă. Cine ar
că, peste doi ani și ceva, vom 
asista la o nouă ediție a „due
lului lung", în condiții vizibil 
modificate? Cu o dîrzenie pe 
care nu i-o bănuiam, Spasski 
a reluat totul de la capăt, a 
parcurs încă o dată traseul ex
trem de spinos al prelimina
riilor, spulberînd, pur și sim
plu, intențiile lui Ghe,.er, 
mistificîndu-1 pe Larsen, făcîn- 
du-1 pe Korcinoi să exclame : 
„Nu-mi vine să-mi cred ochi
lor !“

De astă dată, Petrosian va 
avea în față un alt. Spasski: 
maturizat, deprins să aștepte, 
să rabde, dacă vreți, să plaseze 
lovitura psihologică în momen
tul cel mai propice. Excelent 
jucător de turneu, Spasski a do- 
bîndit în ultimul timp o trăsă- 
tură-cheie pentru confruntarea 
decisivă, care bate la ușă ; el 
este acum, într-adevăr, un om 
de meci, un luptător care-și 
construiește planul de bătaie 
pînă la ultimul detaliu, în 
funcție de calitățile și slăbi
ciunile adversarului. Rămîne 
de văzut dacă mașina de re
mize a Iui Tigran Petrosian 
va izbuti să reziste acestei noi 
ipostaze ofensive. Eu, unul, mă 
îndoiesc.

Dan DEȘLIU

DE LA START LA SOSIRE
locul ocupat:

100 m: C. Ri-
200 m: C. Ri-
800 m - I. Bra-

D. Tit 1:56,8

DINAMO ȘI STEAUA 
PARTICIPA LA „PREMIUL 

ANTICHITĂȚII"

Ieri după amiază au plecat 
la Atena echipele de ciclism 
fond ale cluburilor sportive Di
namo și Steaua. Din delegație 
fac parte rutierii W. Ziegler, 
C. Gitgore, N. Ciumeti, N. Da
vid, Al. Sofronie, D. Nemțeanu, 
A. Suciu, V. Selejan, C. Ciocan, 
și St. Cernea. Cicliștii români 
vor lua parte la o întrecere 
internațională de fond dotată 
cu „PREMIUL ANTICHITĂ
ȚII". Competiția se desfășoară 
între 7 și 13 octombrie, pe un 
traseu de aproximativ 900 km. 
Startul și sosirea vor avea loc 
la Atena, întrecerea fiind orga
nizată de clubul sportiv A.E.K.

LA BRAILA, ultima ETAPA 
DIN „CUPA ORAȘELOR"

Sîmbătă și duminică se dis
pută pe șoselele din împreju
rimile orașului Brăila etapa a 
VlI-a, ultima, a ediției pe acest 
an a competiției rezervate ru
tierilor din categoriile juniori 
și tineret, „CUPA ORAȘELOR" 
înaintea acestei etape f: ' ■ 
clasamentul general ind; iii 
conduce ciclistul ploieștean AL 
ZAROSCHI, urmat — la 6 
cunde — de clujeanul Ion 
lejan. La echipe, primul
este deținut de reprezentativa

se-
Se-
loc

Pe stadionul Republicii în
cepe astăzi concursul repu
blican de probe neclasice și 
campionatul republican de 
juniori la probe combinate 
(decatlon băieți și pentatlon 
fete). Primele starturi vor fi 
date la ora 9, iar după a- 
miaza la ora 14. Mîine, con
cursul începe la ora 9, fiind 
precedat la ora 7 de startul 
în cursa de 50 km marș, 
contînd pentru campionatul 
republican pe 1968. Dumini
că după amiază întrecerile 
încep la 14,30.

• Selecționata Clubului a- 
tletic universitar București a 
întîlnit la Varșovia formația 
A.Z.S., pe stadionul acesteia. 
Aliniind o echipă mai omo
genă și ocupînd primul loc 
la numeroase probe, studen
ții bucureșteni au reușit să 
cîștige detașat meciul susți
nut. Punctaj general : C.A.U. 
_ A.Z.S. 189—137 (110—901a 

. masculin. 79—47 la feminin).
Iată cîteva rezultate ale atle- 
ților de la C.A.U. și — în

paranteze — 
BĂRBAȚI — 
zon 10,9 (1); 
zon 22,4 (1) ; 
tu 1:56,4 (2),
(3); 1500 m: I. Szeibert
4:01,6 (1), I. Bratu 4:05,6 (2); 
3000 m i Em. Botez 8:35,6 (1), 
1. Szeibert 8:37,2 (2) ; 5000 
m: I. Tămășanu 15:22,0 (1)
Gh. Popa Bota 15:24,0 (2);
110 mg: H. Cernescu 14,9(1), 
H. Ilieșu 15,0 (2); înălțime: 
M. Mitileeis 2,00 (1) ; lungi
me : M. Georgescu 7,13 (2); 
prăjină: N. Ligor 4,20 (2); 
triplu : Al. Mihu 14,99 (1);
greutate : S. 
ciocan: Șt.
(1); FEMEI 
Enescu 12,3 
Gabor 58,8
60,5 (2) ;

Hodoș 14,88 (2) ; 
Sisco viei
— 100 1

(1); 400 m :
(1). I.

800 m : V,
2:12,2 (1) ; 80 mg: V. Enes- 
cu 11,4 (1), A. Vitalioș 11,8 
(2) ; lungime : M. Dobre 5,32 
(2) ; greutate : E. Lefter 13,04 
(1). Șt. Pînzaru 12,81 (2)
disc: M. Vasilescu 46,28 (1) 
suliță: E. Prodan 45,35 (1) 
4x100 m: C.A.U. 49,6 (1).

m :
56,82

V.
V.

Szakacs 
Gabor

Sancționarea
unor atleți

In ultima sa ședință de lu
cru biroul F.R.A. a discu
tat unele cazuri de indisci
plină ale cîtorva sportivi 
fruntași. Au fost de față 
atleții respectivi, antrenorii 
lor și conducători ai clubu
rilor sportive. Biroul F.R.A. 
a hotărit să dea un ultim a- 
vertisment și scoaterea din 
lotul republican pe o perioa
dă de 4 luni a atletului Ion 
Rățoi (Dinamo), avertisment 
și scoaterea din lotul repu
blican pe o perioadă de 3 
luni a atletului Șerban loan 
(CAU); a dat un ultim a- 
vertisment lui Teodor Puiu 
(Dinamo) și Andrei Deac 
(Steaua) și l-a avertizat pe 
Nicolae Perța (Steaua).

Biroul F.R.A. a ratificat 
suspendarea pe șase luni a 
atletului Marian Sorin, pro
pusă de consiliul Clubului 
atletic universitar București.

|U-X^

Un nou cuplaj 
in Capitala
A 15-a etapă a campiona

tului național de polo pro
gramează următoarele me
ciuri : Progresul București — 
Politehnica Cluj, Rapid — 
Steaua, Ind. linei Timișoara
— Dinamo, Vagonul Arad — 
Crișul Oradea și Voința Cluj
— I.C.F. Cele două partide 
din Capitală vor avea loc 
mîine, la ștrandul Tineretu
lui, de la ora 10.

CLASAMENT
1. Dinamo 14 14 0 0 117- 36 28
2. Steaua 14 12 0 2 101- 28 24
3. Rapid 14 8 2 4 69- 59 18
4. Voința 14 6 2 6 79- «z 14
5, I.C.F. 14 6 0 8 49- 70 12
6- Crișul 14 5 1 8 66- 73 11
7. Politehnica 14 4 2 8 59- 73 10
8. Vagonul 14 4 1 9 45- 83 9
9. Progresul 14 2 3 9 48- 76 7

10. Ind. lînel 14 2 3 9 50-103 7

IT'

ACTUALITATEA ÎN SPORTUL CU PEDALE

■W

la

SSRawsW.

_ ___ ____ =_____ de 
Steaua — Unlversl-

|M I n

Atletism: stadionul Republicii, 
de la ora a și de la ora 14. cam
pionatul republican la probe ne
clasice (juniorii și concursul re
publican la probe neclasice.

Fotbal : terenul Gloria, de la ora 
15,30, meciul Mașini Unelte — Vo
ința București (divizia C).

Popice : arena Voința, de la ora 
15, campionatele republicane de 
senioare și juniori.

Haltere: sala Progresul, de 
ora 17. „Cupa Progresul".

Handbal : teren Progresul, 
la ora 15,45 : S.------ IL-Vi
tatea București (m).

MÎINE ;

BUCUREȘTIULUI, talonată (Ia 
1:19) de formația Ploieștiului.

„TURUL CICLIST 
AL JUDEȚULUI 

TELEORMAN”

O lăudabilă inițiativă : comi
sia de sport a Comitetului ju
dețean U.T.C. organizează, în 
premieră, un circuit de 4 etape,

întrecerea Steaua - Dinamo
continua

Deși Steaua și Dinamo Bucu
rești sînt formațiile care au 
înregistrat cel mai mare punc
taj — 9 puncte din 5 partide — 
performera de pînă acum a 
campionatului masculin este... 
Dinamo Bacău. Cu o formație 
ciuntită prin plecarea vedete
lor (Negovan, Papp, Coasă) și 
încropită cu tineret nerodat, 
echipa băcăuană, dovedind o 
deosebită coeziune și voință

A și n-a cunoscut 
victoriei. „Poli" 
o zestre 

merge la Cluj pentru
partidă cu „U“, iar 
Brașov, la Ploiești,

Ga-
de numai 2

sportului1 ezervat amatorilor
cu pedale din județul Teleor
man. întrecerea, care debutea
ză astăzi, măsoară 210 km. La 
start vor fi prezenți 70 de con- 
curenți și, nu ne îndoim, din 
rîndurile lor vor fi depistate 
talente autentice. Să nu uităm 
că de pe aceste meleaguri și-a- 
făcut apariția în sportul cu pe
dale maestrul sportului, cam
pionul și recordmanul Româ
niei Vasile Burlacu. Celor mai 
buni dintre participant le vor 
fi oferite premii de către or
ganizatori și A. S. LOTO-PRO- 
NOSPORT.

învingătorului „Turului ciclist 
al județului Teleorman" îi va 
fi decernată „CUPA ZIARULUI 
TELEORMANUL". Le urăm 
tuturor participanților la pri
ma ediție a acestei populare

competiții cicliste, succes de
plin și performante cît mai 
valoroase !

DUMINICA LA DINAMO, 
„CUPA F.R.C."

Pentru a prelungi sezonul 
competițional al pistarzilor, fe
derația de specialitate a hotă
rî! să organizeze, duminică di
mineață pe velodromul Dinamo 
din Capitală, o nouă întrecere. 
Este vorba de un meci omnium 
în eadrul căruia vor fi progra
mate trei probe : viteză, contra
timp și semifond.

„CUPA TELEVIZIUNII" la 
antrenament mecanic (revanșă 
a campionatului național) a 
fost amînată pentru data de 
13 octombrie.

Finala campionatului național

învinge, a pus pe scut 
divizionarele din Capi-

de a 
toate 
tală, smulgînd primelor — Di
namo și Steaua — cîte un punct 
și înving’nd detașat pe stu- 
denți. Mîine, echipa antreno
rului Pană are una dintre cele 
mai dificile întîlniri: la Ti
mișoara cu Politehnica. Va fi 
un meci deosebit de disputat, 
pe care-1 vrem însă (și aver
tizăm, cunoscînd unele prece
dente) desfășurat în limitele 
deplinei sportivități.

Prologul etapei a Vl-a îl sus-

țin astăzi, pe „Progresul", e- 
chipele bucureștene Steaua și 
Universitatea. Avizi de puncte, 
campionii vor arunca în luptă 
toate rezervele, mai ales că 
Dinamo, principala lor rivală, 
joacă cu Timișul, echipă ti
midă, care n-s depășit tracul 
diviziei
bucuria 
lăți, cu 
puncte, 
dificila 
Dinamo
pentru jocul cu Rafinăria Te- 
leajen.

Mîine, în orașul de pe Bega, 
’ubitorii handbalului vor vedea 
la lucru toate cele trei for
mații feminine : Universitatea 
care joacă cu Constructorul și 
Liceul nr. 4 care primește vi
zita RapiduluL La București, 
în partida cu Progresul, Con
fecția are prilejul să recupe
reze ceva din terenul pierdut 
în ultimele două etape, după 
cum Universitatea, printr-un 
joc bun, realizat la Brașov în 
compania Rulmentului, se va 
putea menține în plutonul frun
taș. La Buhuși, derbiul promo
vatelor : Textila-Voința Odor- 
hei. (N. Mș).

în campionatul feminin

PIATRA NEAMȚ, 4 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Ca și în anii trecuți, turneul 
final al campionatului național 
de oină a început vineri dimi
neața pe o ploaie rece și per
sistentă. In aceste condiții, 
jocurile au avut de suferit, 
fiind îngreuiate, în mod vizi
bil, execuțiile tehnice șl, în 
consecință, echipele au folosit 
din plin arsenalul cunoștințelor 
lor tactice. Sorții au decis ca 
prima reuniune a finalei să fie 
deschisă de unul din meciurile 
decisive, și anume partida din
tre campioana țării C.P.B. și 
fosta deținătoare a titlului, A- 
vîntul Curcani, actualmente A^ 
vîntul Valea Roșie.

Cu tot timpul nefavorabil,

In meciul cu Viața Nouă Ol
teni, dinamovistul Marin An- 
ghel a bruscat pe arbitrul de 
margine, fapt pentru care a 
fost eliminat din competiție pe 
două etape. întrecerile conti
nuă.

Traian IOANIJESCU

Atletism : stadionul Republicii, 
de la ora 9 și de la ora 14,30, cam
pionatul republican la probe ne
clasice (juniori) și concursul re
publican la probe neîlasice.

Baschet : sala Floreasca, de la 
ora 9, partidele Rapid — Politeh
nica lași (no. A), I.E.F.S. — Mu
reșul Tg. Mureș (f. „Cupa Româ
niei") Dinamo — Universitatea 
Cluj (m. A) și I.E.F.S. — Politeh
nica Galati (m. A).

Popice : arena Voința, de la ora 
8, campionatul republican de se
nioare, proba de perechi.

Rugby : teren parcul Copilului, 
de la ora 9,30, meciurile Steaua
— Agronomia Cluj, Gri vița Roșie
— Rulmentul Bîrlad ; stadionul Ti
neretului. de la ora 9,30, meciul 
Dinamo — Știința Petroșeni (di
vizia A).

Moto: de la ora 10 se desfă
șoară pe trase , Pantelimon 
„Cupa Metalul" la motocros.

Volei : sala Giulești. de la ora 
8. meciurile Rapid — Șc. sp. 3 
(j. f.), Steaua — Șc. sp. 1 (j. nx), 
Universitatea București — Medi
cina București (B. m). Rapid — 
C.S.Ș. (j. m.) ; sala Dinamo, de 
ia ora 8, meciurile Viitorul — 
Șc. sp. 2 (j. f.), Viitorul — Po
litehnica Galați (B f.), FI. roșie
— Progresul Rm. Sărat (B f.), 
Construcții — I.C.F. (B m.); sala 
Progresul, de la ora 8. meciurile 
Progresul — Liceul Găești (j. f.), 
Progresul — Constructorul Bucu
rești (B f.) ; sala Liceul D. Can- 
temir, de la ora 8, meciurile 
C.P.B. — gc. sp. 1 (j. f.), Cute
zătorii — Constructorul (j. f.), 
Șc. sp. 3 --- Progresul (j. in.), Gr. 
șc. prof. „23 August" — Liceul 
Tr. Măgurele (j.m.), Sănătatea — 
Viitorul (j. m.).

Fotbal : stadionul Giulești, de 
la ora 8,45. Rapid — F. C. Argeș 
(tlneret-rezerve). de la ora 10,30, 
Rapid — F. C. Argeș (divizia A) ; 
stadionul „23 August", de 'la ora 
13,45. Steaua — Crișul Oradea (tl- 
neret-rezerve), de la ora 15,30, 
Steaua — Crișul Oradea (divina 
A) ; terenul Electronica, de la ora 
10, Electronica Obor — Dunărea 
Giurgiu (divizia B) : stadionul Po
litehnica, de la ora 10, Politehnica
— Progresul Brăila (divizia B) ; 
terenul Timpuri Noi. ora 10. Fla
căra roșie — Autobuzul București 
(divizia C) ; terenul T.U.G., ora 
10, T.U.G. — Sirena București 
(divizia C).

Ciclism : ' ' ;
de la ora 10, Cupa F.R.C. 
omnium.

Haltere : sala Progresul, de la 
ora 9,30, “ ......

velodromul Dinamo,
meci

,Cupa Progresul".

LA TELEVIZIUNE
AZI:

emisiunea „Stadion".
1 documentar

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
PROGRESUL 12-9

a

Jocuri interesante
Sfîrșitul acestei săptămini este 

marcat, pentru tenismani, de o 
serie de interesante intîlniri. 
Toate cele șase echipe 'angajate 
în lupta pentru primele locuri ale 
campionatului național susțin 
jocuri dificile.

„Capul de afiș" al programului 
din Capitală îl constituie meciul 
Dinamo — Construcții, din turul 
competiției. Dlnamoviștil. neîn
vinși pînă acum, vor avea adver
sari redutabili în rîndui studen
ților, a căror echipă se arată în 
puternică ascensiune. Această în- 
tîlnlre este programată pe tere
nurile din parcul sportiv Dina
mo, din Șos. Ștefan cel Mare.

Foarte dîrză se anunță și întîl- 
r.lrea în care Steaua primește vi
zita, pe terenurile din Bd. Ghen- 
cea, formației brașovene Steagul 
roșu. Este jocul-retur, la Brașov 
steliștii suferind o surprinzător 
de severă înfrîngere (17—7).

în sfirșit, a patra echipă bucu- 
reșteană. Progresul, se deplasează 
la Cluj, pentru a întîlni pe Po
litehnica. într-un meci sub sem
nul echilibrului de forțe.

Universitatea Timișoara 
dispus pe teren propriu de Pro
gresul București cu 12—9 (5—3) 
și a trecut în fruntea clasamen
tului campionatului diviziei A 
la handbal feminin. Punctele 
au fost marcate de Szekely 4, 
Moșu 4, Metzenrath 2, Hriv- 
niak și Nemeth, respectiv Bu
tan 5, Oțelea 3 și Harsel.
P. ARCAN — coresp, principal

derbiul zilei a satisfăcut aș
teptările, ambele echipe între- 
cîndu-se cu multă ambiție. De 
forțe sensibil egale în jocul 
la „prindere" bucureștenii au 
fost, în schimb, net superiori 
la „bătaie" unde au realizat 
11 puncte. Scor final : 19—5 
pentru C.P.B. Iată alte rezul
tate mal importante: Dinamo 
București — Viața Nouă Olteni 
6—4 ; Biruința Gherăești — 
Viața Nouă Olteni 12—9 ; C P.B.
— Avîntul Frasin 19—7; Bi
ruința Gherăești — Izvorul 
Chiuești 9—6.

Actualități pugilistice
® Comisia de box a județu

lui Timiș va organiza un con
curs inter județean, rezervat pu- 
giliștilor juniori. întrecerile 
vor începe la 12 octombrie (tu
rul). Returul: 23 noiembrie. 
Vor participa boxeri din jude
țele Arad, Maramureș, Timiș, 
Caraș-Severin și

® Intre 26 și 
se va disputa la 
nizarea clubului
turneu dotat cu „Centura Mol
dovei", la care au fost invitați 
pugiliști juniori mici și mari, 
clasați în primele 6 locuri ale 
campionatelor republicane din 
1968.

Ora 18 — C"
în cuprins : filmul ___________
„Intre cer șl apă", interviuri eu 
noii campioni balcanici la călă
rie și cu prima antrenare de 
rugby din țară."-

Ora 21,10 —
Jocurile Olimpice la 
(detalii privind modul 
vor face transmisiile 
dad de Mexico).

avanpremieră 
Televiziune 
în care se 
de la Ciu-

MÎINE :

Liderii și-au consolidat poziția
în campionatul național de orientare turistică

Bihor.
30 noiembrie 
Iași, în orga-
Nicolina, un

.Ora 15,15 — ..Careul magic” (rre- 
ciul de box dintre Sonny Liston 
și Cleveland Williams).

Ora 15,30 — fotbal divizia A5 
transmisia meciului Steaua — 
Crișul Oradea care are loc pe 
stadionul ;23 August".

Ora 20 — emisiunea ,,Telesport“. 
Din cuprins : reportaje filmate de 
la fotbal (West Ham United — 
Sheffield) și automobilism (Cursa 
de 24 de ore da la La Mans).

ANUNȚ
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT

Centrul de Cercetări Științifice scoate la concurs 
următoarele posturi:

CHEIA, 4 (priri telefon). — 
Campionatul național de orien
tare turistică a continuat cu 
desfășurarea etapei a Il-a, la 
care au participat echipele 
masculine și feminine clasate 
pe primele 14 locuri și, respec
tiv, 7 locuri în etapa I. In 
ciuda condițiilor grele, accen
tuate de o ploaie rece de toam
nă, s-au înregistrat rezultate de 
valoare mai ales în proba mas
culină, în care echipa Brașov I 
și-a dominat net adversarii, 
unul d.in componenții săi, Klaus 
Schuller, reușind să parcurgă 
traseul calculat pentru 120 mi
nute în numai 95 minute.

o sen-

echipa
M. A-

Pe locurile II—III s-au cla
sat, surprinzător, echipele Si
biu (H. Schopp, G. Schusching) 
și București II (C. Chiurlea, R. 
Roșea) ambele dovedind 
sibilă creștere valorică.

In proba feminină 
București III (G. Liță,
brudan) neavînd penalizări în 
prima etapă, a cîștigat fără să 
forțeze. Ea fost urmată de echi
pele Brașov (G. Morres, 
Martini) și București I 
Chivu, A. Băbeanu).

Situația în clasamentul i 
neral. Masculin: 1. Brașov 
2. București I; 3. București 
Feminin : 1. București III; 
Brașov; 3. București L

GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL I CRAIOVA
recrutează candidați pentru i

ȘCOALA .TEHNICA POSTMEDIE PENTRU

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

Hidrotehnica agricolă

Construcții hidrotehnice

H. 
(I.

ge- 
I;
II. 

i 2.

I

Se primesc absolvenți ai învățămîntului mediu eu 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 i

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

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

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 la 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 științific pr. — Laboratorul de fiziologie.1 Cercetător științific
1 Cercetător științific — Laboratorul de psihologie.

înscrierea ta coneurs se face pînă la data de 25 octom
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 coneurs se depun împreună cu 
următoarele acte i

a. — copie legalizată de pe diploma de examen de stat 
sau diploma echivalentă de specialitatea respectivă ale 
unor instituții de învățămînt superior din țară, precum și 
diploma din străinătate echivalentă eu Comisia superioară 
de diplome de la Ministerul învățămîntului j

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

o. — memoriul de activitate împreună eu o listă de 
lucrări j

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

«• — copie de pe certificatul de naștere ,•
f. — certificatul de sănătate j
g. — autobiografie.
Actele ce însoțeso cererile de înscriere Ia 

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

La data de 12 noiembrie a.o. ya avea loc examenul scris 
și oral și va consta din i

— verificarea titlurilor și a lucrărilor )
— proba scrisă |
— 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 ya avea loe în București, la sediul mai sus 
anunțat

concurs se 
conducerea 
candidatul.
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Fafă in față
„V" CRAIOVA — FARUL

„U“ CRAIOVA : Plică —
Niculescu, Mincă, Bîtlan, 
Popa (Deliu), Strîmbeanu, 
Ivan,- Martinovici (Niță), 
Neagu, Oblemenco, Cîrclu- 
mărescu.

FARUL • Uțu pieș*.
Tîlvescu, Stoica, Dumbra
vă, Badea, Antonescu, Co 
jocsru,- Tuian, Zatnfll 
(Iancu), Ologu.

Va arbitra A. Bantu, a- 
Jutat ia linia da M. Nlțâ 
și S. Lazăr (toți din Bucu- 
reșttK

ULTIMELE VEȘTI
® Joi, Universitatea a dispus, intr-un 

meci amical, de divizionara C Autorapid 
cu 4—1, prin golurile marcate de Oblemen
co (2), Martinovici și Bălan. După cum se 
vede, Martinovici, restabilit, își va relua 
locul în echipă. Antrenorii au dubii în pri
vința postului de fundaș stingă: Popa sau 
Deliu ? Și o ultimă veste : Deselnicu va 
reintra în echipa de tineret-rezerve. (Șt. 
Gurgui, coresp.).

® Antrenamente intensive, „în familie" 
la Farul. Se pare că R.1 Cosmoc, nemulțu
mit de ultima evoluție a echipei, va face 
cîteva modificări. Una este certăj nu va 
juca Mareș. Koszka și Iancu, ușor acciden
tați, așteaptă avizul medicului.’ (C. Popa, 
coresp. princ.).

PĂRERILE CRONICARILOR
Cosmoc — oaspetele... Craiovei in etapa de 

mîine, însoțit, firește, de noua sa echipă, Fa
rul (probabil cu Iancu apt de joc), și avînd 
cu el „secretele" formației pe care 'a pregă
tit-o în trecutul campionat.

Totuși, grea misiune, întrucît echipa olteană 
s-a schimbat mult in bine : știe ce vrea, atît 
acasă cit și in deplasare, iar din atac, acum, 
înscriu goluri toți coechipierii lui Oblemenco. 
Ce mai încoace și încolo, cuplul Coidum — 
Frinculescu a făcut treabă bună.. Cred că în 
valiza cu care a plecat Cosmoc la Craiova nu 

se vor afla chiar toate... secretele. (G. NI- 
COARA)

A.S.A. TG. MURKS — 
VAGONUL

A.BJL TG. MUREȘ : So- 
lyom — Sleam, Balaș, 
Toth. Chlru, Siko, Clutae, 
Lucacl, Muresam RaksL 

SUaghL
VAGONUL * Gherghel 

Lenarth, Boroș, MUlroth, 
Stănoala, Chivu. Schwellln- 
ger, Amoțchl, Sfîrlogea, 
Dembrovschl, MacaveL

Va arbitra Gh. Popovlcl, 
aJUtat la linia de I. Dră- 
ghici și N. Petriceanu 
(toți din București).

• Mureșenii aiu dispus joi, cu 6—1 (3—0), 
de echipa de tineret. Au marcat s Mure- 
șan (4), Raksi, Lucaci, respectiv Lungu. Nu 
se așteaptă schimbarea formației, deși Tîm- 
pănaru, restabilit, și-a reluat pregătirea. 
Czako este în continuare accidentat. 
(I. Păuș, coresp.).

® Vagonul s-a antrenat în tot cursul săp- 
tămînii, întîlnind echipa de juniori a clu
bului. In ceea ce privește meciul de dumi
nică,_ antrenorul T. Jurcă anunță două mo
dificări î Lenarth va lua locui fundașului 
Mihai, iar Gherghel va apăra în poartă, 
schimbîndu-1 pe Săcui. (Gh. Nicolăiță, co
resp.).

Ce e drept, e drept I „Vagonul" a marcat 
destul de mult în ultimele meciuri! Dar a și 
„încasat" un... vagon de goluri. Cel puțin, du
minica trecută, poarta sa a stabilit un verita
bil record în materie de... gazdă ospitalieră, 
primind în numai 11 minute patru goluri de la 
U.T.A.! Dacă antrenorul Jurcă a lucrat cu 
aparatul de... sudură la „sistemul defensiv" și 
— mai ales — dacă a reușit să ’ astupe „gău
rile", asta vom vedea mîine. De obicei, însă, 
atunci cînd joacă acasă, A.S.A. Tg. Mureș se 
precipită în atac cu toată energia și nu pred 
obișnuiește să împartă cu nimeni ceva din 
„tainul" celor două puncte... (G. MIHALACHE)

RAPID — y.C. ARGEȘ

RAPID : Rămureanu
(Răducanu) — ștefan,- Mo
toc, Lupescu, Greavu, 
Dinu (M. Popescu), Dumi
tru, Petreanu, Neagu (Pop), 
Angelescu, Codreanu.

F.C. ARGEȘ : Niculescu 
— Păciulete, Barbu, Vlad, 
Ivan, loniță, Olteanu, Ra
du (Țurcanj, Kraus, Do- 
brin, Jercan.

Va arbitra E. Vlaiculescu 
(Ploiești), ajutat la linie 
de N. Cursaru (Ploiești) șl 
V. Liga (Galați).

• Rapidiștii au jucat joi, în Giulești, cu 
Poiana Cîmpina. Scori 2—1 pentru bucu- 
reșteni, prin două penalty-uri transformate 
de Codreanu. Nu se anunță modificări esen
țiale în echipă, deși este posibilă reintrarea 
lui Năsturescu. Ca fundaș dreapta vor juca, 
probabil, Gh. Ionescu sau tînărul Nae.

• F. C. Argeș a continuat antrenamen
tele în familie, după meciul de miercuri 
din C.O.T. Antrenorul Bălănescu, deși nu 
s-a declarat satisfăcut pe deplin de echipă, 
va aduce în teren aceiași jucători, la care 
se va adăuga Prepurgel.

Am impresia că spectatorii vor vedea mîine 
în Giulești un meci frumos. Ce mă face să 
cred acest lucru ? lată; Rapidul, după săptă
mânile de „negură" și restructurări, iese ca 
un adolescent la șosea, dornic de plimbare, de 
zile cu soare. Și prima rază a apărut dumi
nica trecută. De partea cealaltă, F. C. Argeș 
care, e drept, cu greu a mai pus două puncte 
la activ în etapa a VIIl-a și se gîndește că 
mai are o restanță acasă. Psihicul s-a decon- 
tractat. Rapid și F. C. Argeș — echipe destul 
de tinere — pot oferi ceea ce spuneam la 
începutul acestor rînduri. lată de ce la rezul
tat nici nu m-am gîndit. (C. ALEXE)

După jocul Spartak — Steaua

Să vedem și cauzele mai profunde ale eșecului!
Observațiile antrenorilor federali Angelo Niculescu și Josef Marko

JIUL — DINAMO BUC.

JIUL : stan — Talpal, 
Georgescu, Stocker, Mihai, 
Sandu (Tonca), O. Pope
scu, Peronescu, Ubardi, 
Ionescu, Naidin.

DINAMO BUCUREȘTI : 
Coman — Pîrvu, Boc, Sto- 
enescu. ștefan, Gherghell 
(Sălceanu), Dinu, Pîrcălab, 
Naghi (Frățilă), Dumltra- 
che, Lucescu.

Va arbitra I. Rltter, aju
tat Ia linie de s. Birăescu 
Șl I. Boroș (toți din Ti
mișoara).

® Deși Jiul a fost învingător la Constan
ța, Ozon se arată circumspect, căci Dinamo 
a cîștigat adesea la Petroșeni. Antrena
mente intensive, separat pe compartimente, 
pentru activizarea atacului. Nu se anunță 
modificări în formație.

® Bucureștenii au procedat miercuri la 
un meci-școală cu Electronica Obor, la 
care R. Nunweiller a suferit o întindere 
musculară. In privința meciului de dumi
nică, este posibilă reintrarea, pe aripa stin
gă, a lui Haidu.

Confruntarea dintre Jiul și Dinamo Bucu
rești angajează două echipe cu comportări 
total diferite în etapa precedentă. Jiul va apă
rea în fața propriilor suporteri după o victo- 
rie-surpriză obținută în deplasare, iar Dinamo 
va lua drumul Văii Jiului după ce, la Bucu
rești, a cedat Rapidului două puncte prețioase, 
turnind cenușă în sufletul suporterilor care 
vedeau echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare 
lideră după restanța cu F. C. Argeș. De aceea, 
poate că gazdele vor lupta cu mai puțină am
biție, iar oaspeții, interesați în lupta pentru 
titlu, se vor bate ca niciodată... Mai există 
apoi repetatele victorii ale bucureștenilor la 

Petroșeni... Așa că... (OV. IOANIȚOAIA)

MÎINE, ETAPA A IX-a
B Există la Petroșeni un „complex” Dinamo? ® A Sostt revenirea 
Rapidului doar un £oc de paie? ® Va găsi Cosmoc un antidot 
împotriva fostei sale echipe? • Sînt, intr-adevăr, Crișul și Politehnica
victime sigure?® Vor continua clujenii seria victoriilor pe teren propriu?

„U« CLUJ — PROGRESUL

,,U“ CLUJ: Rlngheanu — 
Codrea, Neșu, Solomon, 
Șoptereanu, Anca, Crețu, 
Uifăleanu, ionescu, Oprea, 
Bungău.

PROGRESUL : Matache 
— V. Popescu, Măndolu, 
Grama, Ad. Constantlne- 
scu, Neacșu, Șoangher 
(Alecu), R. Ionescu (Goia), 
Matei, Oaidă, Tarălungă.

Va arbitra C. Nlțescu 
(Sibiu), ajutat la linie de 
Tr. Cruceanu (Arad) șl G. 
Pop (Brașov).

• „U" Cluj, în lipsa antrenorului principal 
C. Teașcă, s-a pregătit toată săptămîna sub 
impresia eșecului de la Oradea. Sînt posi
bile reintrarea lui Mustețea și unele modi
ficări în alcătuirea compartimentului de
fensiv.

9 Progresul a jucat în această săptămînă cu 
Metalul București. Scor; 0—1. La Cluj, 
Manta va apăra poarta în locul lui Ma
tache, Viorel Popescu va juca în locul lui 
Marinescu (suspendat o etapă), iar Radu 
Ionescu va reintra pe extrema dreaptă.

La 1 octombrie s-au deschis din nou porțile 
facultăților. Studenții de la „U" Cluj își îm
part acum timpul între aulele facultăților și 
gazonul stadionului. Ceea ce nu cred că va 
impieta asupra bunei pregătiri sportive. Oprea, 
Anca et co. vor căuta să ofere o „uvertură" 
victorioasă colegilor lor de seminarii. In ace
lași timp, însă, Oaidă, Țarălungă, Matei vor 
să spele în apele Someșului amărăciunile pri
cinuite de ultimele înfringeri. Oricum, Sa- 
baslău merge solist „1", Drăgușin va trece o 
dublă — „X", „2“ — iar eu, așa cum îi șade 
bine unui neutru — „l“, „X“, „2“. (D. COJO- 
CARU)

După încheierea partidei 
retur din „C.C.E.“ dintre 
Spartak Trnava și Steaua 
București i-am solicitat să ne 
împărtășească cîteva impre
sii pe doi dintre specialiștii 
care au urmărit jocul, din 
tribună, ceva mai relaxat de
cît antrenorii formațiilor com
batante: pe antrenorul fede
ral • cehoslovac Josef Marko 
și pe Angelo Niculescu, di
rectorul tehnic al federației 
noastre de specialitate.

în ceea ce privește felul în 
care a evoluat Steaua, atît 
Josef Marko cît și Angelo 
Niculescu au remarcat ace
lași lucru, extrem de îngrijo
rător pentru noi: . forma 
slabă a jucătorilor din a- 
părarea formației bucureștene. 
Antrenorul federal ceho
slovac ne spunea că pentru 
el a constituit o mare surpri
ză faptul că Adamec a fost 
lăsat liber, să acționeze ne
stingherit în zona din fața 
careului de 16 m. Josef Mar
ko afirma, glumind într-un 
fel, că Adamec a reușit un 
„hattrick" (trei goluri în 90 
de minute) și în meciul Ce
hoslovacia—Brazilia și • în 
partida .cu Steaua. . Motivul? 
Ambele apărări joacă: ele
gant, deloc obstructionist, 
practicînd marcajul în zonă, 
pe care interlocutorul nostru 
îl consideră total depășit azi. 
în schimb, însă, aprecierile 
lui Josef Marko au fost ne
așteptat de pozitive în _ ce 
privește tehnica fotbaliștilor 
români. Dar, cum spunea^ el, 
în fotbalul modern tehnica 
care nu se bazează pe o forță 
de acțiune corespunzătoare, 
pe o mișcare permanentă a

jucătorilor, în care circula
ția balonului să fie orientală 
spre careul advers și nu spre 
marginile laterale ale tere
nului, nu înseamnă nimic, 
sau aproape nimic.

Antrenorul federal român 
era, cum nu-i greu de bănuit, 
mult mai supărat. Aceasta cu 
toate că, după opinia lui, ca 
și a noastră de altfel, înfrîn- 
gerea de la Trnava este cam 
severă față de felul în care 
s-au comportat, cele două for
mații. Cauza acestui rezultat 
o constituie nu atît greșelile 
atacului, care a ratat situa
ții favorabile, cît mai ales 
forma slabă și șablonismul 
în care a evoluat apărarea. 
Angelo Niculescu ne spunea 
că de mai bine de 3 luni se 
fac eforturi serioase pentru 
ca toate echipele noastre 
fruntașe să ajungă să prac
tice în apărare, alternativ, 
sistemul de marcaj în zonă 
Cu acela individual.

în ceea ce-i privește pe ju
cătorii selecționabili, Angelo 
Niculescu și-a manifestat în
grijorarea față de forma sla-’ 
bă a lui Sătmăreanu și Hăl- 
măgeanu. Doar D. Nicolae a 
reușit să-și păstreze ferm lo
cul. în legătură cu ceilalți 
există acum un mare semn 
de întrebare. Dacă, în ce-1 
privește pe Hălmăgeanu, ab
sența lui nu constituie o pro
blemă prea dificilă, cu Săt
măreanu (inexplicabil de slab 
la Trnava) situația se com
plică. Dintre atacanți, Voinea 
are șanse mări să-și mențină 
locul’ în selecționată, dar nu 
pentru că ar fi dovedit la 
Trnava o formă deosebită, ci 
pentru că deocamdată alți a- 
tacanți centrali nu avem.

In fapt, este necesar să 
precizăm că eliminarea echi
pei Steaua din „C.C.E." re
prezintă un tribut greu plătit 
atît formei slabe a majori
tății jucătorilor săi, cît și 
superficialității în comporta
rea și în atitudinea față de 
pregătire a unora dintre fot
baliști. Acestea sînt cauzele 
principale ale eșecului, spre 
care trebuie să-și îndrepte 
mai mult atenția antrenorii 
Ștefan Covaci și Ștefan Oni
sie.

Călin ANTONESCU

DINAMO BACAU — 
PETROLUL

DINAMO BACAU : Ghl- 
ță — Maghiar, Nedelcu, 
Velicu, David, Duțan, Vă- 
tafu, D. Ene, Dembrovschl, 
Rugiubei, Comănescu.

PETROLUL : Sfetcu — 
Gruber (N. Ionescu), Bă- 
din, Pal, Mocanu, luhas, 
Alexiu, Florea II, Grozea, 
Dincuță (Dridea I), Oprl- 
șan (Moldoveanu).

Va arbitra A. Rădulescu, 
ajutat la linie de D. isă- 
cescu șl Gh. Llmona (toți 
din București).

® Antrenorul Nicușor este îngrijorat: doi 
dintre titulari, Nunweiller IV și Kiss, acci
dentați, nu vor juca. Va reintra în defen
sivă Nedelcu. Pentru postul de extrem 
stînga candidează Comănescu, Volmer și 
Băluță. (I. Iancu, coresp. princ.).

® Miercuri, ploieștenii au fost — sur
prinzător — înfrînți cu 4—1 de divizionara 
C I.R.A. Cîmpina Joi, elevii lui Oană au 
dispus cu 4—0 de echipa de juniori. Cît 
despre formația pentru duminică, o absen
ță sigură : Păiș, accidentat. Se contează, 
însă, pe reintrarea lui Dridea. (A. Vlăscea- 
nu, coresp. princ.).

Două echipe destul de zbuciumate în primul 
pătrar al campionatului se întîlnesc pe un te
ren de unde, de obicei, oaspeții ies cu capul 
plecat... Dacă, prin anii trecuți. Petrolul sco
tea cite un „2“ care făcea senzație, în actuala 
ediție elevii lui Oană sînt modești și se mul
țumesc să răspundă doar la „tabla de la Plo
iești" (victoria în fața Progresului fiind, oare
cum, fructul hazardului) bîlbîindu-se — uneori 
penibil — la examenele susținute în alte orașe. 
Ce va fi mîine la Bacău ? Dacă petroliștii își 
vor aminti, totuși, de onoarea lor de „foști" 
(campioni), va fi un joc frumos... (M. PO
PESCU)

Știri ® Știri ® Știri ® Știri
MIERCURI, LA SOFIA Pojonl, Vlad, Vigu, Strîmbea-

nu, Ivan, Antonescu, Pantea, 
. w Grozea, Sălceanu, Oblemenco,

0 selecționată Divizionara ~ Mureșan, Axente. Lotul va fi
însoțit de antrenorii federali D. 

parteneră a reprezentativei Schileru și D. Teodorescu.

STEAUA — CRIȘUL

STEAUA : Suciu — Săt- 
măreanu, D. Nicolae, Hăl- 
măgeanu, Vigu, Jenei, Ne
grea, Pantea, Constantin, 
Voinea, Creiniceanu (Soo).

CRIȘUL : Baumgartner
— Balogh, Serfozo, E. Na
ghi, Popovlcl, Dărăban, 
Cociș, Tomeș, Suciu, Kun 
I, Harșanl.

Va arbitra P. Badea 
(Brașov), ajutat la linie 
de T. Leca (Brăila) și O. 
Calugherovlel (Brașov).

• După eșecul de la Trnava, este de aș
teptat ca antrenorii Covaci și Onisie să 
opereze modificări în formație. Nu vă pu
tem furniza amănunte din tabăra campio
nilor, căci Ja ora scrierii acestor rînduri 
Steaua se află încă în drum spre țară.

® După bucuria primului succes în cam
pionat, orădenii au reluat intens pregăti
rile. Joi, ei s-au deplasat în Orașul Dr, P. 
Groza, unde s-au antrenat în compania Mi
nerului Bihor din campionatul județean. 
Antrenorul Ferenczi îl va folosi în conti
nuare pe Baumgartner în poartă, Buiuc 
fiind ieșit din formă. Ghișa, coresp. princ.

Prevăd un joc dinamic, palpitant. O luptă 
între tinerețea explozivă a echipei orădene și 
maturitatea bucureștenilor. In mod normal, 
Steaua, la valoarea jucătorilor de care dis
pune — și a experienței — n-ar trebui să 
aibă emoții, balanța victoriei inclinînd net în 
favoarea ei. Cum, însă, un meci nu-i niciodată 
dinainte jucat, mai cu seamă că orădenii au 
gustat duminica trecută (pentru prima oară) 
din cupa victoriei, este mai mult ca sigur că 
se vor bate cu ardoare, măcar pentru un re
zultat egal, care, la București, într-o companie 
de elită, ar fi echivalent cu o victorie. Să 
vedem... (C. MANTU)

Bulgariei
Marți dimineața va părăsi 

Capitala o selecționată divizio
nară care va întîlni miercuri, 
la Sofia, prima reprezentativă 
a Bulgariei, aflată în intense 
pregătiri în vederea prelimina
riilor C.M. Vor face deplasa
rea următorii jucători : Gomea, 
Iorgulescu (Politehnica Galați),

Selecționatele divizionare 
ale României și Poloniei 
se intilnesc miercuri la lași

Meciul amical dintre selec
ționatele divizionare de fotbal 
ale României și Poloniei — ne 
informează F.R.F. — se va dis
puta miercuri, 9 octombrie, la 
Iași.

Loto-Pronosport
PREMIILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE LOTO 
CU ATRIBUIRE 

DE AUTOTURISME 
DIN 24 SEPTEMBRIE 1968

Categoria I : 9 autoturisme 
„RENAULT 16“ : 1. Șerban V. 
Ion —Monteoru jud. Buzău ; 
2. Vitencu Olga — Bacău ; 3. 
Marin Maria — Mercheasă, 
jud. Brașov; 4. Konya Csaba
— Zagon, jud. Covasna ; .5. 
Balasz Tiberiu — Baia Sprie
— Maramureș ; 6. Nemeti Al
bert — Tg. Mureș .7. Bădiță 
Gheorghe — Slatina ; 8. Pîr- 
van Nicolaie — Roșiori, jud. 
Teleorman; 9. Mayer Frideric
— Timișoara.

Categoria a II-a : 8 auto
turisme „RENAULT 10 MA
JOR" : 1. Koncșek lanoș — 
Oradea ; 2. Tănase Petre — 
Săcele, jud. Brașov ; 3. Cor- 
cioveanu Costieă — Tecuci ; 4. 
Iancu Ștefan — Iași; 5. Aba- 
geriu Ștefan ■— Piatra Neamț; 
6 Romedea Adrian — Tulcee; 
7. N. Petre — București; 8, Ra
dulescu Constantin — Bucu
rești.

Categoria a III-a : 3 auto
turisme „MOSKVICI 408“ cu 
4 faruri și radio : 1. Neamțu 
T Nicolaie — Constanța ; 2. 
Mitroi F. Gheorghe — Cara
cal ; 3. Szabo Gavrilă Ernes- 
tina — Lugoj.

Categoria a IV-a : 390 va
riante a 2 505 lei ; a V-a : 1 409 
variante a 100 lei ; a Vl-a : 2 836
variante a 50 lei.

LOTO

Tragerea (lin 4 octombrie
1968

10 11 16 67 27 38
7 8 59 53 90 85

Fond de premii : 800 297 lei.

U.T.A. — POLITEHNICA 
IAȘI

U.T.A. : Gomea- — Bo- 
dea, Bacoș, Pojonl, Bro- 
șovschi, Petescu, Axente, 
Lereter, Moț, Domide, 
Șchiopu (Dumitrescu).

POLITEHNICA IAȘI : 
Constantinescu — Gavrilă, 
lanul, Stoicescu, Deleanu, 
Ștefănescu (Contardo), Ro- 
milă. incze, Lupulescu, 
Cuperman, Goliac (Comei 
Popescu).

Va arbitra V. Dumitre
scu, ajutat la linie de V. 
Pădureanu șl D. Ghețu 
(toți din București).

® Joi, U.T.A. — C.F.R. Arad ! 5—1. In 
cadrul „amicalului" s-a pus accentul pe îm
bunătățirea dublajului și pe viteza de re
pliere a liniei mediane. Fundașul Birău, 
accidentat, va fi înlocuit cu Bodea, iar 
Broșovschi va lua locul lui Czako. (Șt. Ia- 
cob, coresp. princ.).

• In „dulce tîrg al Ieșilor" — antrena
mente zilnice. Antrenorul Justin a lucrat 
intensiv cu linia de atac, de randamentul 
căreia este nemulțumit. Puține perspective 
ca echipa folosită duminică să suporte 
schimbări.

U.T.A., lider după opt etape, încearcă să 
arunce o punte peste timp pînă la țărmul unui 
trecut prestigios. A înscris duminica trecută 
patru goluri în 11 minute, debit cu adevărat 
torențial.

Politehnica Iași a fost înfrîntă pe teren pro
priu de Universitatea Craiova și tocmai de 
aceea meciul de la Arad devine interesant. 
U.T.A. va avea de furcă cu un adversar iritat, 
pe care numai cu luciditate tactică și răbdare 
îl va putea învinge. (R. BALABAN)

JV. Ionescu, Niculescu, Stocker,

U.T.A. : — Nu mă mai 
scutura așa, că mă do
bori I
Desen de AL. CLENCIU

Un climat nou de muncă la Steagul roșu Brașov
(Urmare din pag. 1) 

indcă nu stă pe loc, ci mer
ge înainte. Or, de la un timp, 
Silviu PIoeșteanu a încetat de 
a mai fi pedagogul respectat 
și exigent care, prin pricepe
rea și munca sa neobosită, 
a ridicat echipa Steagul roșu 
de pe treptele de jos ale ierar
hiei fotbalistice, din_ cam
pionatul orășenesc, pînă în 
vîrful piramidei, în divizia 
A. Făcînd concesii peste con
cesii jucătorilor, încurajîndu- 
le permanent revendicările, 
chiar atunci cînd acestea nu 
erau juste, antrenorul Silviu 
PIoeșteanu a scăpat frînele 
din mînă, evoluțiile echipei 
resimțindu-se, bineînțeles, din 
această cauză. Că acestea nu

sînt critici de ocazie, folosite 
atunci cînd un om trebuie 
prezentat într-o anumită lumi
nă, o arată tot ce s-a întîmplat 
la Steagul roșu. Și ce exemplu 
mai concludent în ceea ce pri
vește nivelul la care s-a 
desfășurat în ultima vreme 
procesul de instruire ar 
putea fi dat decît faptul că, 
miercuri, după primul an
trenament condus de Valen
tin Stănescu o parte dintre 
jucători au acuzat febră 
musculară. Aceasta, tocmai 
la jumătatea campionatului !

Și nu trebuie să mire pe 
nimeni că s-a ajuns la o ast
fel de situație, din moment 
ce Silviu PIoeșteanu nu ac
cepta nici un fel de control 
în muncă, din partea nimă

nui, de la club sau de la fede
rație. Nimeni n-a reușit să 
vadă măcar documentele de 
planificare, pe care le are și 
ultimul antrenor d intr-un 
tîrgușor oarecare. Cît privesc 
relațiile antrenor-jucător, se 
poate vorbi de o atmosferă 
călduță, de auto-mulțumi re 
generală, în care nici discuție 
nu putea fi de sancțiuni, de 
pildă, chiar pentru abateri 
dintre cele mai grave. Și in
disciplina se cuibărise de-a 
binelea în rîndurile jucători
lor de la Steagul roșu. Abia 
acum, o dată cu plecarea lui 
Silviu PIoeșteanu, noua con
ducere a secției: care cuprin
de, printre alții, și pe foștii 
fotbaliști Zaharia și Birsan, 
a căpătat putința de a-și spu

ne cuvîntul în probleme de 
educație. Urmarea ? Cu toa
te că Steagul roșu are nevoie 
de toate forțele, biroul sec
ției a adoptat o atitudine fer
mă, suspending u-1 pe timp 
nelimitat pe Stere Adamache, 
portarul echipei, pentru ab
sențe nemotivate de la antre
nament și pentru viață ne
sportivă. Un alt jucător de 
bază, Necula, a fost suspen
dat pe. două etape. Cu orice 
risc. Alți. trei fotbaliști — 
Rusu, Selimesi și Ardelea- 
nu — au fost avertizați, iar 
lui luliu Jenei i s-a retras 
calitatea de căpitan de echi
pă.

La Steagul roșu se intro
duce un climat nou de mun
că, primul și cel mai impor
tant obiectiv fiind revenirea 
echipei în divizia A. Noului 
antrenor, Valentin Stănescu, 
îi revine această shr-inâ de 
onoare, încredințată, de fapt,

nu numai de club, ci și _ de 
harnicii muncitori ai uzinei 
Steagul roșu.' sprijinitori în
flăcărați ai echipei de fotbal. 
Lui Silviu PIoeșteanu. _ pe 
care nimeni nu-1 renegă — 
și e bine să repetăm acest lu
cru, pentru a evita sentimen
talismele gratuite — i s-a ofe
rit o muncă deosebit de im
portantă : aceea de antrenor 
la centrul de copii și juniori. 
Vrem să credem că vechiul 
internațional nu se va lăsa 
subjugat de un orgoliu rău 
înțeles și Va primi acest, pșst. 
Este o muncă dificilă, care 
nu se încredințează oricui. 
Și dacă Valentin Stănescu 
are misiunea de a readuce e- 
chipa în divizia A. lui Silviu 
PIoeșteanu îi va reveni sar
cina de a o menține acolo.

Și pentru aceasta este ne
voie de tineretul pe care 
îl poate crește chiar el I

Dialog cu cititorii
® Tov. ION ASANDEI, Iași. 

Prețurile pe care dv. ni le-ați 
comunicat că au fost percepute 
la meciurile de la Iași depășesc 
cu un leu pe cele prevăzute în 
normele financiare pentru tribu
na I, a Il-a și, respectiv, peluză. 
Diferența se datorește, probabil, 
programului pe care clubul Po
litehnica (și nu e singurul care 
procedează așa) l-a difuzat o 
dată cu biletul. Dacă nu ați pri
mit acest program, ar trebui să 
vi se înapoieze surra de 1 leu.

© UN GRUP DE SPORTIVI DIN 
TG. MUREȘ ne scrie r „O dată 
cu promovarea echipei de fotba. 
în divizia A, stadionul a fost com
plet renovat. S-au construit tri
bune, s-au amenajat două săli de 
sport. Un singur lucru s-a uitat : 
vestiarele. încăperile respective c- 
xistă, dar sînt ocupate de un 
fost sportiv și de îngrijitorii te
renului de fotbal, deși ele sînt 
foarte necesare sportivilor. Vă 
rugăm să interveniți pentru re
zolvarea situației".

Pînă vom verifica noi, rugăm 
pe proprietarul bazei (C.S. Mu
reșul) să ne comunice situații? 
existentă. Dacă lucrurile stau așa. 
sportivii au dreptate. Trebuie să 
se țină seama de această cerință 
elementară, de a le pune vestia
rele la dispoziție.

© Tov. ION MOLDOVAN. Pe- 
troșeni: „Iubesc atletismul și do 
aceea am urmărit atent transmi
sia de la televizor a întâlnirii in
ternaționale ce a avut loc de 
curînd în Capitală. Am fost însă 
nemulțumit de faptul că în cea 
mai mare parte, timpul de trans
misie, în loc să fie afectat în
trecerilor, s-a irosit cu interviuri, 
cu discuții. Aceste lucruri, foarte 
bine, le-am fi putut afla din ziar. 
La televizor, 'dorim să urmărim 
întrecerea de pe stadion, iar 
crainicul să ne ajute să-i recu
noaștem pe sportivi, sînt un per
manent cititor al ziarului Spor
tul și de aceea doresc să aflu 
și părerea dv. în această ches
tiune”.

Răspunsul nostru este cit se 
poate de concis : aveți perfectă 
dreptate.

Q Tov: c. ARTENE. Brașov, 
str. Ecaterina Varga, nr. 14. De

obicei, noi dăm numărul spec
tatorilor de la un meci eu apro
ximație. Precis, e și greu. Timpul 
nu ne permite să așteptăm pînă 
se face bilanțul biletelor vîn- 
dute. Dar de la 8 000 de specta
tori apreciați de corespondentul 
nostru din Iași la jocul Politeh
nica — A.S.A. Tg. Mureș și pînă 
la 15 000, cît a apărut în ziarul 
„Munca" e o diferență. Acum vă 
putem spune cîte bilete au fost 
vîndute : 7.325. Cifra ne-a fost 
comunicată ieri de clubul ieșean.

© Șase pagini, scrise cu multă 
meticulozitate, am primit de la 
un grup de admiratori și susți
nători ai echipei de fotbal din 
Dolhasca (județul Suceava). E 
vorba de o formație necunoscută, 
desigur. Dar cîtă pasiune, cîte 
probleme ridică ea susținătorilor 
respectivi ? Ce ne spun, printre 
altele.. anonimii autori ? Iată : 
„Echipa noastră de fotbal e for
mată din băieți din comună. In 
urma barajului disputat U Gura 
Humorului, a obținut dreptul să 
participe în campionatul jude
țean. Ce bucurie ’ Dar după cî- 
tăva vreme, pe acești băieți no i 
mai sprijină nimeni. In comună 
exista un teren de fotbal. Fusese 
amenajat de tineri entuziaști, prin 
muncă patriotică. Azi s-a făcut 
o poartă, mîine un gărduleț. le- 
renul era bun. A trecut un an 
de atunci. Acum, baza noastră 
sportivă aproape că a dispărut 
si echipa nu are unde să mai 
joace. Nimeni nu se mai îngri
jește de ea. Organele încalc — 
în frunte cu tov. Bălănuță — 
au promis că vor rtîda terenul 
pentru sport.. Dar au fost numai 
vorbe”.

O echipă mică, cu susținători 
entuziaști, iubitori ai sportului. A- 
ceștia se plîng că baza sportivă 
la care au muncit se desființează. 
De ce oare tovarășii din condu
cerea C.A.P.-ului și a Consiliu
lui popular comunal nu-i înțeleg 
și nu-i sprijină ? Poate că acti
viștii C.J.E.F.S. Suceava se vor 
deplasa la fața locului și vor 
face tot posibilul ca te*enul de 
sport din Dolhasca să fte redat 
scopului pentru care a fost ini
țial amenajat. Tinerii de aici aș
teaptă.

C. ALEXANDRU
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BILANȚ MONDIAL 1968

MEDICINA SPORTIVA LA J. O
Au fost stabilite
Un mare congres

normele de control antidoping
mondial de, medicină sportivă

va ocupa un loc ziologice ale sportivilor. A-

Atletism (III)
SĂRITURĂ ÎN ÎNĂLȚIME

R.M. 2,28 m V. Brumei (U.R.S.S.)
— 1963 ; R.O. 2,18 m V. Brumei 
(U.R.S.S.) și J. Thomas (S.U.A.)
— 1964.

2,21 m P. Boyce (Australia), E. 
Caruthers (S.U.A.), R. Brown 
(S.U.A.), D. Fosbury (S.U.A.) ; 
2,20 m V. Gavrilov (U.R.S.S.);

2.19 m M. Bowers (S.U.A.); “
■ St. Rose (Franța) ; 

Skvorțov (U.R.S.S.); 
Elliot (Franța), K.

V.
R.

2,18 m V. 
2,17 m H.

. Lundmark
(Suedia); B,o Jonsson (Sueda) : 

2,165 m O. Hailey (S.U.A.), K. 
Brown (S.U.A.); 2,16 m W. Pfeil 
(R.D.G.). V. Bolșov (U.R.S.S.). J. 
Kirst (R.F.G.), J. Hartfield 
(S.U.A.); 2,158 m C. Johnson
(S.U.A.). W. Kremset (S.U.A.): 
2,15 m E. Hanks (S.U.A.), o. Bur
rell (S.U.A.). C. Jourdan (S.U.A.), 
G. spielvogel (R.F.G.), J. Alexa 
(Cehoslovacia); 2.145 m R. sloan 
(S.U.A.).

săritură in lungime
R.M. 8,35 m R. Boston (S.U.A.)

— 1965 si I. Ter Ovanesian 
(U.R.S.S.) — 1967 ; R.O. 8,12 m 
R. Boston (S.U.A.) — I960.

8,33 m B. Beamon (S.U.A.); 
8.98 m I. Ter Ovanesian (U.R.S.S.); 
8.23 m L. Davies (Anglia): 8,11 m 
A. stalmach (Polonia); 8,09 m K. 
Beer (R.D.G.); 8,08 ' ~ '
(Franța); 8.07 m 
(R.D.G).; 8,06 m
(S.U.A.): 8.05 m R. _______
Zeelandă); 8,04 m P. Pousi (Fin
landa), L. Barkovski (U.R.S.S.), R. 
Boston (S.U.A.); 8,02 m J. Proc- 
tor (S.U.A.): 8.01 m A. Hlopot- 
nov (U.R.S.S.); 7,93 m J. Johnson 
(S.U.A.); 7,92 m G. Ugollini (Fran
ța). T. Lepik (U.R.S.S.); 7,91 m 
G. Gentile (Italia); 7,90 m L. O. 
Hook (Suedia).

SĂRITURĂ cu prăjină
R.M. 5,4! m B. Seagren (S.U.A.)

— W68 ; R.O. 5,10 m F. Hansen 
(S.U.A.) — 1964.

5,41 m B. Seagren (S.U.A.); 
5,37 m H. D’Encausse (Franța) ; 
5,32 m W. Nordwig (R.D.G.); 
5,31 m J. Vaughn (S.U.A.); 5,28 m 
J. Pennell (S.U.A.); 5,26 m A. A- 
larotu (Finlanda); 5,25 m C. Pa- 
panicolau (Grecia); 5,24 m G. 
Bliznețov (U.R.S.S.); 5,21 m D.
Railsback (S.U.A.); 5,20 m K. Isak- 
sson (Suedia); 5,194 m C. Rogers 
(S.U.A.); 5,19 m E. Mustakkarl 
(Finlanda). J. Chase (S.U.A.); 
5,18 m C. Carrigan (S.U.A.); 5,15 m 
R. Diomsi (Italia); 5,13 m C. Schi- 
prowskj (R.F.G.); 5,11 m J. Bar 
(R.D.G.); 5,10 m J. E. Blomq
vist (Suedia). I. Sola (Spania), A. 
Maliutin (U.R.S.S.).

TRIPLUSALT
R.M. 17,03 in J. Schmidt (Polo

nia) — I960 ; R.O. 16,85 m J. 
Schmidt (Polonia) — 1964.

17,00 m P. Pousi (Finlanda);

m J. Pani 
M. Klaus 

A. Hopkins 
Thomas (N.

Bggg|g|g

Reprezentantul României la triplusalt, Șerban Ciochină

Steinhauer (S.U.A.); 19,73 m
Grabe (R.D.G.); 19,68 m K. Pa
tera (S.U.A.); 19,63 m J. Silves
ter (S.U.A.); 19,61 m V. Varju 
(Ungaria); 19,60 m . K.
(S.U.A.);.......   "
lonia);
(R.F.G.);
(Franța);
(S.U.A.);
ța); 19,31
(R.D.G.); 19,30 m R.

19.48 m W.
19,47 m

19,41 IM
19,33 m

19,32 m A. 
m H.

salb 
Komar (Po- 
T. Glockler 
P. Colnard 

R. Orrell 
Beer (Fran- 
Rothenburg 

Bruch (Sue-

ARUNCAREA DISCULUI
.M. 63,40 m J.

(S.U.A.) — 1968 ; R. O. 
Oerter (S.U.A.) — 1964.

68,40 m J. Sylvester 
64,39 m G. Puce (Canada); 64,28 m 
R. Babka (S.U.A.); 63,88 G. Carl
sen (S.U.A.); 63,32 m L. Milde 
(R.D.G.); 62,73 m L. Danek (Ceho
slovacia) ;
(S.U.A.); 
(R.D.G.); 
(R.F.G.); 
(S.U.A.); 
(S.U.A.);
(U.R.S.S.) 
(R.F.G.); ’61,77 m R.

61,34 m J. ' 
m VI. Liahov 
m U. Brembach 
m ... . '
m E. Platkowsky (Polonia). 
ARUNCAREA SULIȚEI

R.M. 91,98 m I. Lusis (U.R.S.S.) 
— 1968; R.O. 85,71 m. E. Danielsen 
(Norvegia) — 1956.

91,98 m I. Lusis (U.R.S.S.):
87.76 m A. Nilsson (Suedia); 
'17.30 m J. Kinnunen (Finlanda);
86.77 m F. Covelli (S.U.A.); 86,10 m 
W. Niklciuk (Polonia); 85,81 m 
M. Stolle (R.D.G.); 85,58 m G. Kul- 
csar (Ungaria); 84,92 m P. Nevala 
(Finlanda); 84,40 m J. Sidlo (Po
lonia); 83,94 m M. Paama 
(U.R.S.S.);
(R.F.G.) ; 
(S.U.A.); 
(S.U.A.);

Sylvester 
61,00 m A.

(S.U.A.) î

A. Oerter 
H. Losch 

Schaumburg 
B. Nevilla 

T. Vollmer 
Gudașvili 

H. D. Neu 
Bruch (Sue- 

Cole (S.U.A.);
(U.R.S.S.) ; 

(R.D'G.); 
R. Taitt (N. Zeelandă);

62,74 m
62,72 m

62,68 m G.
62,41

62,23
62,14 

; 61,94

m 
m
m
m

G.

16,87 m V. Saneev (U.R.S.S.); 
16,82 m K. Neumann (R.D.G.); 
16,81 m A. Walker (S.U.A.); 16,77 m 
N. Dudkln (U.R.S.S.); 16,74 m G. 
Gentile (Italia); 16,67 m O. Zolo
tarev (U.R.S.S.); 16,62 m H. G.
Schenk (R.D.G.); 16,55 m J.
Schmidt (Polonia), 16,50 m S. CIO
CHINA (ROMANIA); 16,47 
Kugler (R.F.G.); 16,42 m V. 
kene (U.R.S.S.); 16,38 m C. 
(S.U.A.); 16,36 m L. Areta _ 
nia); 16,35 m M. Sauer (R.F.G.); 
16,34 m G. Besonov (U.R.S.S.);

m j. 
Pola- 
Craig 
(Spa-

16,31 m D. ivanov (Ungaria). A. 
Kainov (U.R.S.S.); 16,30 m S. Dăh- 
ne (R.D.G.).

ARUNCAREA GREUTĂȚII
R.M. 21,78 m R. Matson (S.U.A.) 

— 1967 ; R.O. 20,33 m D. Long 
(S.U.A.) — 1964.

21,30 m R. Matson (S.U.A.); 
20,73 m G. Woods (S.U.A.); 20,53 m
D. Maggard (S. U. A.) : 20.28 m
E. 'Gusein (U.R.S.S.); 20,18 m H.
Birlenbach (R.D.G.); 20,10 m D.
Hofmann (R.D.G.); 19.94 m II. D. 
Prollius (R.D.G.); 19,89 m. N.

CE RECORDURI MONDIALE DE ATLETISM VOR CĂDEA?

83,94 m M.
83.48 m H._ Salomon 

83.21
82,98 ... .

__  82,36 m J. Glogowski 
(Polonia); 82.18 m G. Wolfermann 
(R.F.G.); 82.05 m W. Pektor (Aus
tria); 81,60 m V. Gorovoi 
(U.R.S.S.); 81,58 m M. Nemeth
(Ungaria); 81,24 m W. Rasmussen 
(Norvegia); 81,04 m R. Herings 
(R.F.G.).

ARUNCAREA CIOCANULUI
R.M. 73,76 m G. Zsivotzki (Un

garia) — 1968; R.O. 69,74 in R. 
Klim (U.R.S.S.) — 1964.

73,76 m G. Zsivotzki (Ungaria); 
73,18 m R. Klim (U.R.S.S.); 
72.46 m U. Beyer (R.F.G.); 71,26 m 
R. Theimer (R.D.G.); 70,72 m 
Bondareiuk (U.R.S.S.); 70,52
G. Kondrașov (U.R.S.S.); 70,10 
E. Burke (S.U.A.); 69,90 m
Baumann (R.D.G.); 69,88 m
Fahsl (R.F.G.); 69,28 m A. Suplia- 
kov (U.R.S.S.); 69.22 m L. Lo-
vasz (Ungaria); 69,10 m M. Losch 
(R.D.G.); 69,02 m T. Sugawara
(Japonia); 68,80 m S. Ecksehmidt 
(Ungaria);
(Cuba); i 
(S.U.A.); 
(U.R.S.S.); 
(R.F.G.).

m. M. 
m L.

Murro 
Stuart

Samuells 
Connolly 
Boltovski 

. Caspers
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realizat timpul fantastic ele 
care pare inatacabil. La 400 m 
plat, cu tot acel fenomenal 44,0 s 
al lui Evans, recordul este de 
asemenea în pericol.

Cursele de garduri, prin 
caracteristicile și prin dificul
tățile lor tehnice, pot fi. asi
milate celor de viteză ?

— Desigur. Sînt întreceri care 
se consumă în cîteva secunde, 
deci și pentru

19,7 ss

se obțină timpi excepționali și 
acord acest ....................
ricane, atit 
lor de aur 
recordurilor

credit echipelor ame
ții cîștlgarea medalii- 
cît șl In pulverizarea 

mondiale existente.
BRUMEL

ESTE ÎNCĂ INATACABIL
In continuarea discuției am 

încercat să întrevedem ce po
sibilități de ameliorare a re
cordurilor mondiale 
probele de sărituri

există în
arun-este valabil

Roberto Quercetani la masa de lucru

nu 
un 

na- 
cu

ce am spus la început. De aceea, 
nici nu cred că vor rezista re
cordurile pe 110 m și 400 m gar
duri. La 110 mg, 13,2 s este deja 
un timp excepțional, dar, după 
socoteala mea, nu va trece mult 
pînă va fi și el întrecut.

— Și acum să atacăm curse
le de semifond și fond.

— ...La care, după cum spu
neam, cu greu s-ar putea bate 
recordurile mondiale, ba chiar cu 
greu vom putea consemna rezul
tate de valoare. Orice se poate 
întîmpla, este adevărat, dar 
cred intr-un miracol, fiindcă 
record mondial in condițiile 
turale de la Mexico ar fi 
adevărat un miracol.

— Care este, totuși, pro
nosticul dv. ?

— Timpii la 800 m vor fi buni, 
deoarece este vorba de o „cursă 
mijlocie'1, între viteză și semi- 
fond. Clteva zecimi la recordu
rile personale se pot „fura“, dar 
nu mai mult. Văd clștigători pe 
americanul Beli sau kenyanul 
Kiprugut la 800 m, pe america
nul Ryun la 1 500 m, pe kenya
nul Keino la 5 000 m, pe est- 
germanul Haase la 10 000 m. La 
maraton lupta este deschisă. E 
vorba de o adevărata loterie, din 
care poate ieși învingătorul. 
Bikila Abebe este unul din can
didați, dar nu mă hazardez să-l 
dau învingător intr-o 
atit ăe deschisă.

— Să conchidem

întrecere

cu ștafe-

— Făcînd. analiza săriturilor — a 
continuat Quercetani — consider 
că la J.O. din Mexic poate fi 
doborit recordul mondial la să
ritura in lungime. Dezvoltarea 
calităților de luptă ale concuren
țelor, pregătirea lor specifică 
intr-o ambianță asemănătoare ce
lei din Mexic, progresele reali
zate în ultimii ani îmi întăresc 
această convingere.

— Credeți că și la săritura 
In înălțime recordul este ame
nințat ?

— Nu t Acel 2,28 al lui Bru
mei este o performanță greu de 
depășit și chiar de egalat. Lotul 
concurențelor, și la această pro
bă, este numeros și format din 
săritori bine pregătiți, dar vor 
rămîne toți — după părerea mea 
— sub limita atinsă de atletul 
sovietic.

— La triplusalt șl prăjină 7
— La triplusalt — care va avea, 

probabil, ca învingător pe sovie
ticul Saneev, consider că limita 
de 17,03 m va fi depășită. Din 
contra, la prăjină — unde cred 
că medalia de aur va fi cuce
rită de săritorul european 
Nordwlg (R.D.G.) — nu văd să 
se obțină rezultate de valoarea 
celor mai bune performanțe în
registrate p'ină acum.

NU ! PENTRU ARUNCĂRI. 
DECATLONUL — O LOTERIE

— Să încheiem cu cele 4 
aruncări. Care este părerea 
dv. în această direcție ?

— La aruncări, sînt convins că 
recordurile nu-și vor găsi noi de
ținători. Ca pronostic, aș îm
părți medaliile de aur. Sovieticii 
LusiS și Klim au cele, mai multe 
șanse șă-și adjudece medalia de 
aur la aruncarea suliței și, res
pectiv,. la ciocan, în timp ce a- 
mericanii Silvester și Matson vor 
fi, probabil, învingători la disc 
și greutate. Toți, însă, nu vor 
reuși să treacă dincolo de actua
lele recorduri mondiale. " ’ ” 
n'iez, însă, faptul că, 
aruncărilor, altitudinea 
defavorabilă. Aș spune, chiar că 
la aceste specialități se va con
cura normal, pentru că nu se cdr 
eforturi deosebite.

— Cit despre decatlon ?
— Aceasta este o întrecere des

pre care trebuie să repet cele 
spuse în legătură cu maratonul. 
Va fi un fel de loterie, în care 
învingătorul ar putea — spun 
ar putea, nu ar trebui — să fie 
vest-germanul Bendlin. In orice 
caz, recordul de 8319 p nu va 
cădea, fiindcă această probă 
complexă îi va istovi pe concu
rență.

MULTE RECORDURI 
FEMININE

— Am dori părerea dv. asu
pra întrecerilor feminine.

— Aici pot fi doborîte mai 
multe recorduri. în primul rînd, 
fiindcă fetelor le sînt rezervate 
aproape exclusiv probe de scurtă 
durată. în al doilea rînd, fiindcă 
atletismul feminin este încă în 
faza de urcare și, deci, are po
sibilități mult mai mari de pro
gres. Așadar, toate recordurile 
feminine sînt amenințate la Me
xico, mai ales că nivelul mediu 
al performanțelor a crescut pre
tutindeni.

— Credeți că românca Peneș 
va obține victoria la suliță, 
ca la Tokio ?

— Peneș este una dintre favorite 
și pentru faptul că „simte" cum 
trebuie să se angajeze în între
cerile de mare importanță. " 
Tokio a fost o surpriză. 1 
ar cîștiga și la 
sincer că pentru 
totuși, din nou o surpriză.

Șl FĂRĂ 68 DE CUIE...
— o 

părere 
asupra 
cu 68

— După 
speculativă și nu tehnică, 
brica producătoare a acestui '.ul
tim tip de pantofi încearcă să 
concureze pe piață pe producă
torii pantofilor tradiționali. Iată 
un exemplu : Evans care a făpUt 
atîta senzație cu cele 44,0 s ale 
sale pe 400 m a trebuit să lupte 
din greu cu cel de al doilea 
clasat care 
mai slab 
secundă 
sat 
Deci

Subli- 
in cazul 
nu ' este

Mexico, 
mine ar

La 
Dacă 
spun

H.

ultimă întrebare : 
aveți despre polemicile 
acelor faimoși pantofi 

de cuie ?
mine, este o chestiune 

î și nu tehnică. Fa-

CG

cu cel
a înregistrat un itmp 

cu numai o zecime de 
al doilea cla- 

tip vechi.

DECATLON
R.M. 8319 p K. Bendlin 

— 1967; R.O. 8001 p R. 
(S.U.A.) — 1960.

8222 B. Toomey (S.U.A.); 8086 
K. Bendlin (R.F.G.); 8026 R. Aun 
(U.R.S.S.); 7972 J. Lanka
(U.R.S.S.): 7953 H. wessell
(R.D.G.;) 7905 N. Avilov (U.R.S.S.); 
7904 M. Tiedtke (R.D.G.); 7889

M. Klaus (R.D.G.); 7879 I. Diaci- 
kov (U.R.S.S.); 7861 J. Kirst
(R.D.G.); 7831 H. J. Walde
(R.F.G.); 7814 P. Paalo (U.R.S.S.); 
7812 W. von Moltke (R.F.G.); 7800 
R. Sloan (S.U.A.); 7706 Waddell 
(S.U.A.); 7705 S. Seelkov
(U.R.S.S.); 7704 S. Pradel (R.D.G.); 
7674 R. Langer (R.D.G.); 7650 D. 
Bannister (S.U.A.); 7647 H. Dem- 
mig (R.D.G.); 7625 L. Hedmark
(Suedia); 7622 U. Trautmann (El
veția); 7615 H. Beyer (R.F.G.); 
7614 K. SOKOL (ROMANIA).

(R.F.G.) 
Johnson

Medicina va ocupa un loo ziologice ale sportivilor. A- 
împortant în desfășurarea ce- proximativ 5 000 de specialiști 
lei de a XlX-a ediții a Jocu- în' acest domeniu, provenind 
rilor Olimpice de vară. In din ■ numeroase țări ale lumii, 
afară de faptul că taceste în»,)' sînt: așteptați la1 Ciudad, de 
„treceri sportive au loc la. Mexico în vederea acestui 
'altitudine puțin obișnuită 
2 240 metri — se va efectua^' 
Jpentru prima dată, un con» 
’trol antidoping foarte susți
nut Iată numai două elemen
te, dintre cele mai impor- ___ __ ___ _____ _

car« se impun atenției dinția lui Alexandre de Me- 
trode (Belgia) au fost dezbă
tute două rapoarte 8 unul pre' 
zentat de dr. Jacques Thie-< 
bault (Franța), tratînd despre 
'primele teste de control a 
sexului și antidoping efectua
te la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Grenoble, iar cel 
de al doilea al dr-lui Eduardo 
Hay (Mexic) referindu-se la 
organizarea serviciilor medi
cale pentru J.O.

La sfînșitul acestei ședințe^ 
președintele comisiei medicale 
a C.I.O., Alexandre de Me~

congres.
Zilele trecute a avut loc în . 

capitala’ mexicană o ședință 
de lucru a Comisiei medicala 
pendinte de Comitetul Inter- 
.național Olimpia. Sub preșe»

declarai presei că în 
privește controlul an-

(Lumii nabdioale,
De asemenea, la îî octom

brie își va începe lucrările și 
cel de al XVII-lea congres 
mondial de medicină sportivă, 
găzduit de modernul centru 
medical din capitala Mexicu
lui. Acest congres se va preo
cupa, în primul rînd, de ca
racteristicile biologice ale 
sportivilor. Programul stabilit 
de cercetătorii mexicani va 
constitui un aport prețios în 
identificarea componentelor 
genetice care determină parti
cularitățile morfologice și fi-

rode a 
ceea ce , ,
tidoping, federațiile interna
ționale vor avea latitudinea 
să decidă asupra modalități
lor tehnice în care se va 
face. controlul laț fiecare dis
ciplină în parte. D-sa a mai 
precizat că aplicarea. practică 
a controlului este de resortul 
comisiei medicale C.I.O, că 
în sporturile de echipă vor 
fi controlați cât® doi sportivi 
prin tragere la sorți și să în 
sporturile individuale vor fi 
supuși controlului primii șase 
clasați și al ți patru’ sportivi 
prin tragere la sorți.

în legătură cu controlul 
sexului s-a anunțat că el a 
și început sub conducerea 
dr-ului Thiebault. Acest con
trol constă din analiza mi
croscopică a salivei sportive
lor. S-a menționat că, pînă în 
prezent, nu s-a înregistrat 
nici un refuz de a se supune 
acestui control.

NOUTĂȚILE ZILEI LA CIUDAD DE MEXICO9
(Urmare din pag. 1)

la Jocurile Olimpice se com
pune din 380 persoane, dintre 
care 327 sportivi (280 bărbați,
*

47 femei).

IN VIZITĂ LA ACAPULCO
Cu prilejul unei vizite la 

bazele sportive de la Acapulco, 
Serghei 
Uniunii 
zațiilor 
făcut o

Iară Democrată Coreeană și 
R. D. Germană".

Pavlov, președintele 
asociațiilor și organi- 

sportive din U.R.S.S , a 
serie de aprecieri po-

VIU INTERES PENTRU PRO 
BELE DE ECHITAȚIE.

O „scenă în familie* la piscina olimpică din Ciudad de 
Mexico: antrenorul înotătoarelor olandeze, Charles Scott 
Campbell, dă îndrumările de rigoare soției sale Kirsten 

Strangs-Campbell care face parte din lotul de înot 
Telefoto i U.P.I.-AGERPRES

PARIUL LUI
...4 august 1968. 

nea piscinei din 
Mark Spitz, noua stea a îno
tului american, se lansează 
intr-un pariu cu coechipierii 
săi de la Swimming Club- 
Santa Clara. ,,La Ciudad 
de Mexico voi doborî recor
dul absolut al lui Don Schol- 
lander de la Tokio (4 victo
rii) și voț cîștiga 6 medalii".

Declarația californianului 
a stîrnit senzație și întreaga 
opinie publică a așteptat cu 
nerăbdare evoluția sa în ca
drul concursului de selecție 
de la Long Beach. Spitz urma 
să-și vizeze pașaportul olim
pic, iar apoi să-și asigure în
scrierea în 6 probe.

Elevul celebrului antrenor 
George Haines a fost însă 
excepțional. El și-a învins de 
o manieră indiscutabilă toți 
adversarii in cursele de del
fin, realizînd și un record 
mondial pe „sută" (56,5, cifră 
cu care se cîștigă în Europa 
multe concursuri 
nale 
mat 
întîi 
luat 
tură 
sat doar pe locul 
timpul de 53,3. 
pentru 5 probe (100 m și 200 
m delfin, 100 m liber, ștafe
tele de 4 x 100 m liber și 
4 x 100 m mixt) era asigura
tă. Mai rămînea cursa de 
400 m. dar medicii, temîn-

Pe margi- 
Lincoln,

internățio- 
la 100 m liber !) Au ur- 
probele de craul, mai 
cea de 100 m. Mark a 
startul bolnav (tempera- 
38 de grade)- și s-a cla- 

trei cu
Calificarea

MARK SPITZ
du-se nu fie vorba de 
un început de mononucleoză, 

• l-au oprit să ia startul.
în ultima zi a concursului 

de la Long 
Berk, clasat 
în proba de 
a anunțat că 
exclusiv pentru cursa de 400 
m liber (unde obținuse cali
ficarea ou timpul de 4:08,1), 
renunțînd la locul din ștafeta 
de 4 x 200 m liber. Așadar, se 
ivise ultima șansă 
Spitz. Acesta și-a

Beach, Brent 
pe locul 4 
200 m liber, 

se va pregăti

pentru 
adunat 

toate forțele, s-a prezentat la 
startul întrecerii de baraj și, 
dînd dovadă de un curaj și 
o voință demne de toată lauda 
și-a ,,înșirat" toți adversarii 
pe cele 4 lungimi de bazin, 
terminînd primul în 1:55,9, a 
-doua performanță mondială 

Cu cei 18 ani ai săi (1,77 
m și 72 kg), cu deosebitul 
său talent, cu dîrzenia și 
cu formidabila sa putere de 
refacere a organismului în 
mai puțin de câteva ore, Spitz 
a dovedit că rămîne cel mai 
mare înotător al

Ceea ce l-a 
pe antrenorul 
(declare ; „Mark 
Ciudad de Mexico cu 5 me
dalii de aur în buzunar : pro
bele de delfin și cele 3 șta
fete. Mai rămîne să-și încheie 
„socotelile" cu viguroșii săi 
adversari în cea mai rapidă 
cursă, 100 m craul".

Adrian VASILIU

zitive despre instalațiile din a- 
ceastă localitate. Totodată S. 
Pavlov a mai declarat : „Sîn- 
tem profund recunoscători gaz
delor pentru atenția cu care 
ne-au întîmpinat. Am tntîlnit 
pretutindeni o atmosferă prie
tenească șl înțelegere din par
tea tuturor reprezentanților 
sportivi ai țărilor participante 
la Jocurile Olimpice". Referin- 
du-se la activitatea Comitetului 
Internațional Olimpic, Serghei 
Pavlov a arătat că, „In acest 
organism nu sînt încă repre
zentate unele țări și se folo
sesc criterii discriminatorii în- 
tr-o serie de probleme care pri
vesc, de pildă, Republica Popu-

lumii, 
determinat

Haines 
pleacă

să 
la

tele...
— La ștafete nu este exclus să

-x-:x ,5x<

Scrimerii mexicani în timpul unei lecții de antrenament

x'' 'X< «w x . ■' y x-
.„--SO:®.

Tiparul I, P. ^Informația", str. Brezoianu nr. ^23—25, București _

întrecerile ecvestre din ca
drul Jocurilor Olimpice .au de
terminat în capitala mexicană 
un puternic curent în favoarea 
acestui sport mai puțin cunos
cut aici. După călătoriile de 
studii efectuate de specialiști 
în Europa, în Mexic s-a făcut 
simțită o înviorare a activității 
ecvestre. Federația de speciali
tate, care s-a reorganizat de cu- 
rînd, a început pregătiri febrile 
în vederea alcătuirii unei echi
pe reprezentative, iar Jokey- 
clubul mexican a făcut la rîn- 
dul său. un apel la toți cei ce 
iubesc echitația ca să se ală
ture efortului început
sprijine orice inițiativă menită 
să dezvolte acest sport. De pe 
acum se vorbește foarte insis
tent despre organizarea unei 
săptămîni hipice internaționale 
cu participarea tuturor celor 
veniți pentru a lua parte la 
Olimpiadă. '

și să

CREȘTE VERTIGINOS POPU
LAȚIA SATULUI OLIMPIC

în 
în 
la

Numărul atleților prezenți 
satul olimpic se ridicase 
cursul zilei de 2 octombrie 
6 093, dintre care 5 395 bărbați 
și 698 femei, reprezentînd 39 
de țări.

La 3 octombrie, numărul 
celor aflați în sat se apropiase 
de 6 500.
EMIL RUSU — PRINTRE PRO
TAGONIȘTII UNUI ANTRENA
MENT.

distanță de 
s-au aliniat
24 de țări 

distanța cu

Joi dimineața s-a desfășurat 
la Mexico, pe autodrom, o 
cursă ciclistă de antrenament, 
cronometrat, pe o 
120 km. La start 
174 concurențl din 
care au acoperit
o medie orară neobișnuită. Ast
fel, belgianul De Vlaemink 
care a ocupat primul loc a 
realizat 21125:18,9. Media orară 
a fost de aproape 50 km. între 
fruntași s-a aflat și alergăto
rul român Emil Rusu, sosit cu 
plutonul care l-a urmat la mică 
distanță pe cîștigător.

TENISUL PE PROGRAMUL O 
LIMPIC ?

Intre 13—20 octombrie, la 
Guadalajara, se va organiza, 
sub auspiciile federației mexi
cane de tenis, un turneu inter
național menit să impună spor
tul alb atenției forului olimpic. 
Deși acest turneu nu a primit 
aprobarea Federației internațio
nale de tenis, el a fost inclus 
de organizatori în programul 
Jocurilor Olimpice.

ȘI NUNWEILLER A CONTRIBUIT
LA SUCCESUL LUI FENERBAHCE ÎN C.C.E.
In cadrul competiției de fotbal 

„Cupa campionilor europeni" for
mația turcă Fenerbahce, în rîn- 
durile căreia joacă și fostul di- 
namovist Nunweiller. a obținut 
o victorie de prestigiu în fața 
„U“-lui englez Manchester City. 
In urma unei convorbiri telefo
nice avută cu clubul din Istan
bul, am aflat că această victorie 
nici nu se întrezărea la sfîrșitul 
primei reprize care s-a desfășu
rat în nota de dominare a fot
baliștilor englezi șl care se în
cheiase cu scorul de 1—0 în 
favoarea acestora. La pauză, an-

trenorul formației turce l-a In
trodus pe mijlocașul Abdulah; 
un jucător foarte mobil și po
sesor al unui șut cu mare adresă. 
Fenerbahce a trecut de îndată 
în ofensivă; iar după 7 minute; 
Abdulah a și egalat. în min. 75, 
dintr-o pasă a lui, Ogiin a mar
cat golul victoriei.

„Trebuie să adaug — a spus 
amabilul nostru corespondent o- 
cazional — că și compatriotul 
dvs., Nunweiller, a contribuit la 
succesul echipei noastre, el situ- 
îndu-se printre cei mal buni ju
cători ai acestei partide".

^telex-radm-telefo^B

care a necesitat 
seturi, voleibaliștii po- 
au obținut victoria cu 
de 3—2 (15—12, 13—15, 
15—9, 15—7).

La Paris s-a disputat întîl
nirea internațională de volei 
dintre selecționatele mascu
line ale orașelor Varșovia și 
Paris. La capătul unui meci 
echilibrat, 
cinci 
lonezi 
scorul 
3—15, 
SS
în meci retur pentru „Cupa 
cupelor" la fotbal, Ado Haga 
a învins cu scorul de 2—0 
(1—0) echipa Ak Graz. Ado, 
care cîștigase și primul meci 
cu 4—1, s-a calificat pentru 
turul următor, urmînd să în- 
tîlnească echipa F. C. Koln. 
S 
în turneul internațional de te
nis rezervat jucătorilor pro
fesioniști, care se desfășoară 
la Johannesburg, Bucholz 
(S.U.A.) l-a învins cu 9—7, 
6—4 pe Pilici (Iugoslavia). 
Alte rezultate mai importan
te; Drysdale (Republica Sud- 
Africană) — Bărthes 
6—0, 8—6. ‘ 
probei de dublu 
.cuplul Ray Moore—Barthes a 
dispus cu 8—6, 6—4 de pere
chea Newcombe—Roche.S

(Franța) 
în semifinalele 

masculin,

La Miinchen a început 
întîlnirea de tenis din cadrul

semifinalei interzonale a Cu
pei Davis între echipele R.F. 
a Germaniei și Indiei. în pri
mele partide, Lal (India) a 
dispus de Buding (R.F.G ) cu 
2—6, 6—2, 6—3, 6—4, iar
Bungert (R.F.G.) l-a învins 
pe Krishnan (India) cu 4—6, 
6—0, 8—6, 7—5.

După prima zi, 
egal: 1—1.

-5.
scorul este

La 13 octombrie, 
fotbal a R. F. a 
va întâlni la Viena, în cadrul 
preliminariilor campionatului 
mondial echipa Austriei. Se
lecționerul unic, Helmut 
Schon a introdus în lot, prin
tre alții, pe Beckenbauer, 
Doerfel, Miiller, Patzke, Ove- 
rath etc.

echipa de 
Germaniei

Tinerii caiaciști
și canoiști

în R.D. Germană
Vineri a plecat in R.D. Ger

mană lotul de caiac-canoe al ju
niorilor romani, sportivii noștri 
vor concura duminică pe lacul 
Griinau.
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