
O problemă greu de rezolva}

Tot aclimatizarea I

Norberto Thores, antrenorul 
atleților din Venezuela, se gră
bește spre stadionul unde~l aș-

Spre deosebire de alte Olim
piade, cînd satul era un toc 
tabu, acum vizitele cetățenilor

Cevedo, aler
ta și 5 000 m, 
s-ar simți mult 
ar cunoaște e- 
principalii pre-

locuitorii capitalei 
satul olimpic repre- 
aceste zile, principa- 
de atracție. Față de 

enorm manifestat de

foarte mult cu o fan- 
jucărie mecanică. cu 
de multe elemente se
care acționează fiecare

con- 
pen-

Ce- 
Me-

Satul olimpic nu mai este 
„tabu" I
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A DIVIZIEI NAȚIONALE PROGRAMEAZĂ
începere de la ora 10,30,cu

la ora 15,30, pe stadionul

de cîte 100

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 5 octombrie
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Fostul recordman european, Christos Papanikolau, a cîștigat 
vineri întrecerea săritorilor cu prăjina

senioare: 1.
(București)

lizată de
Burge — 
noastră,
Miguelipa
locul secund cu 11,4

In proba masculină 
italianul Francesco Arese

Mexico 68, D.F.

prețiosul tezaur lăsat de 
ilei de azi.

PIATRA NEAMȚ, 5. — Reuniu
nea de sîmbătă dimineața a tur
neului final al campionatului 
național de oină a programat, 
printre altele, două meciuri im
portante pentru evoluția primei 
părți a clasamentului. In primul 
joc, Biruința Gherâești a întrecut 
pe fosta campioană, Dinamo 
București, cu 13—8, iar apoi a 
terminat la egalitate (11—11) cu 
Avîntul Valea Roșie, la capătul

zz
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la București :
RAPID — F. C. ARGEȘ — 

pe stadionul Giulești
STEAUA — CR1ȘUL — de 

„23 August" 
la Craiova :
UNIVERSITATEA — FARUL
la Ta. Mureș :
A.S.A. — VAGONUL
la Petroseni :
JIUL — DINAMO BUCUREȘTI

unei partide dramatice, C.P. 
București și Biruința Gherâești 
sînt neînvinse pînă acum. Cla
samentul, după trei etape, arătă 
astfel : 1. C.P.B. 15 p, 2. Biruința 
Gherâești 14 p, 3. Dinamo Bucu
rești 13 p, 4. Avîntul Valea Ro
șie 11 p, 5. Viața Nouă Olteni 
7 p, 6. Avîntul Frasin 7 p, 7. 
Drum Nou Boureni 6 p, 8. Izvo
rul Chiuești 5 p, întrecerile se 
încheie duminică. (Tr. i.)

la Cluj :
„U" — PROGRESUL
la Bacău :
DINAMO — PETROLUL 
la Arad :
U.T.A. — POLITEHNICA

11,2 s. 
sprintera 
Cobian s-a
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CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Fotografia, primită prin telefota de la Ciudad, de Mexico, îl înfățișează pe ciclistul danez Ole 
Ritter care la antrenamentul de vineri a realizat timpuri mai bune decît recordurile 
mondiale de pistă pe 5 km, 10 km și 20 km Telefoto t U.P.I.-AGERPRES

Cu „trenecito“ prin șutul olimpic

Pentru 
mexicane 
zintă, în 
Iul punct 
interesul
public, organizatorii s-au văzut 
nevoiți să recurgă la unele mă
suri menite să satisfacă curio
zitatea cetățenilor mexicani, 
dintre care foarte mulți vin 
din alte orașe special pentru 
a vedea cum arată „vila olim
pică" onorată cu numele eli
beratorului Mexicului, Miguel 
Hidalgo.

9 Ziarul „EXCELSIOR" 
publifcă o fotografie repre- 
zentîiid pe sportivul ro
mân Virgil Atanasiu, cam
pion mondial de tir, care 
participă pentru prima da
tă la Jocurile Olimpice. în 
reportajul ce-i este destinat 
se arată că Atanasiu este 
nu numai un mare tră
gător, dar și un alpinist 
și pescar pasionat.

© Nigeria a deplasat Ia 
Mexic o echipă de 5 boxeri 
antrenată de fostul campi
on mondial al categoriei 
pană Kid Basset.

© Telespectatorii japo
nezi vor avea posibilitatea 
să urmărească — îri di
rect — transmisiile Jocuri
lor Olimpice. în acest scop, 
în portul Acapulco, a sosit 
nava japoneză „Honduras 
Maru“ pe bordul căreia se 
afla o importantă și deli
cată încărcătură de aparate 
electronice, avînd o greutate 
de aproximativ 23 tone. Au 
fost aduse, de asemenea, 
șase stații mobile de televi
ziune pentru a acoperi toate 
manifestările Olimpiadei.

• In cadrul unui meci 
de antrenament, desfășurat

LA HANDBAL

Steaua-Universitatea 
București 22-7 (6-3)
Pînă în minutul 50, cînd 

Steaua realizase „cota" (17—6) 
care-i permitea să treacă la 
jocul de agrement, meciul a 
fost rigid, încorsetat, atenția 
jucătorilor fiind îndreptată 
numai spre realizarea punc
telor. De aici și unele duri
tăți ivite pe parcursul jocu
lui. altercații sancționate cu 
promptitudine de arbitrul 
Căpățînă.

Prima repriză a fost de 
studiu. Steaua căutînd supa
pele în apărarea Universită
ții, iar studenții antidotul 
pentru bombele lui Gruia și 
„eschivele" lui Gațu. După 
pauză, însă, steliștii atacă vi
jelios, reușind curînd să ia 
un avans considerabil și să 
capete certitudinea celor două 
puncte. In această parte a 
jocului, replica studenților a 
fost din ce în ce mai palidă, 
către sfîrșitul partidei ei lă- 
sînd impresia că oferă voit 
adversarului posibilitatea de 
a-si rotunji scorul.

Nușa MUȘCELEANU 

sînt organizate în tot cursul 
zilei. Cu mașini deschise ale 
armatei, cu trenuri liliputane, 
„trenecito", acționate de elec
trocare, grupurile de cetățeni 
sînt purtate pe aleile asfaltate 
ale satului olimpic, la stadio
nul din incinta sa, la platforma 
unde sînt arborate stindardele 
țărilor prezente la Jocuri. A- 
fară, la intrare, alte mii de cu
rioși își așteaptă cu nerăbdare 
rîndul. Dar, datorită discipli
nei exemplare a celor, care vi
zitează salul olimpic, nu este 
stânjenită în nici un fel acti
vitatea sportivilor, odihna lor. 
Această agitație continuă de 
pe străzile satului olimpic 
dacă ar fi privit de sus, din- 
tr-un punct suspendat, ar se
măna 
tastică 
enorm 
parate
în parte, independent de cele
lalte. armonizate , totuși prin 
cine știe ce ciudată combina
ție care le pune dn acord.

Vedetele sînt re ‘ rate, mai 
întâi, după echipări.intui țări
lor respective și, apoi, după 

în fața a 5 000 de spectatori, 
echipa de fotbal a Ungariei 
nu a reușit să o întreacă 
pe cea a Nigeriei, cu care 
a terminat la egalitate : 
1—1. Specialiștii sînt de pă
rere că acest rezultat 
stituie un avertisment 
tru echipele Ungariei, 
hoslovaciei, Franței și 
xicului, considerate drept 
favoritele turneului olimpic 
de fotbal, precum și pentru 
alte selecționate de a lua 
în serios partidele lor cu e- 
chipele africane și asiatice. 
Un observator brazilian, 
care a asistat la acest meci 
(Nigeria figurînd în aceeași 
grupă cu Brazilia), a de
clarat că intenționează să-și 
pună în gardă jucătorii săi 
contra unui exces de încre
dere.

© Specialiștii care au a- 
sistat la desfășurarea pro
belor primei zile a antrena
mentelor controlate ale atle
ților au urmărit cu atenție 
efectele altitudinii și căldu-

(Continuare în pag, a 4-a) 

C. P. B. conduce în turneul final 
al campionatului de oină

teaptă elevii săi. îi va supune 
unul ușor antrenament de dez
morțite, deoarece abia au sosit 
în Mexic. Dorește să realizeze 
cit mai repede, dar fără riscuri, 
aclimatizarea la condițiile 
cale.

Maraton, 10 000 m și 3000 m 
obstacole

chip, întrucît ziarele de aici 
publică zilnic zeci de fotografii 
ale celor mai cunoscuți spor
tivi. Iată pe cine am îhtîlnit, 
printre alții, în această dimi
neață, în satul olimpic.

Roelants este preo- 
atît de programul 
:, foarte încărcat,

Gaston 
cupat nu 
său olimpic, 
după cum recunoaște (și-a pro
pus să fie prezent la startul 
maratonului, probă în care, 
anul trecut la „preolimpic" a 
realizat o mare surpriză — 
2.19:37,0, în proba de 10 km și, 
probabil, la 3 000 obstacole •-> 
pentru a-și apăra titlul cuce
rit la Tokio) ci de un... uriaș

Sombrero negru, plu
șat, cu cusături deco
rative în fir argintiu, 
pe care-l studiază cu 

vădită satisfacție. Bikila Abebe 
ar trebui să se neliniștească 
de calmul viitorului său adver
sar...

Fac cunoștință cu un gua
temalez : Julio 
gător pe 1 500 
care afirmă că 
mai bine dacă 
xact care sînt
tendenți la locurile fruntașe in

(Continuare în pag. a 4-a)

Noii campioni 
la popice

Aseară pe arena Voința din 
Capitală, s-au încheiat fina
lele campionatelor republ’- 
cane de popice, pe anul 1968, 
la senioare și juniori. Atît 
la senioare cît și la juniori 
titlul a revenit celor maj în. 
formă sportivi : Elena Tran
dafir (Laromet București) și 
Gheorghe Silvestru (Rafină
ria Teleajen Ploiești). Maes
tre sportului Elena Trandafir 
a intrat în posesia tricoului 
de campion în urma unor re
zultate excelente s 904 p d în 
cele două manșe 
de lansări mixte.

Clasamente — 
Elena Trandafir 

904 p d (440 + 464 cu 9 bile 
în gol) campioană națională 
pe 1968, 2. Crista Szocs (Bucu
rești) 844 p. d, 3. Use Schmidt 
(Brașov) 836 p d. Juniorii 1. 
Gh. Silvestru (Prahova) 1908 
p cl (952 + 956 cu 7 bile în 
gol) campion național. pe 
1968, 2. G. Voicu (București) 
1 772 p d. 3. I. Băiaș (Caraș- 
Severin) 1 768 p d.

întrecerile se încheie azi, 
cu proba de perechi senioare.

Cu 1:45,9 pe 800 m, realizat vineri la Mexico, Wilson Kiprugut 
(stingă) și-a depus oficial candidatura la medalia olimpică 

de aur

de la Ciudad Universitarii)
Stadionul „Ciudad Universi- 

tario“ a fost vineri gazda unui 
concurs atletic de amploare 
care s-a bucurat de participa
rea a peste 760 de sportivi din 
46 de țări. De remarcat că cel 
mai mare număr de atleți a 
fost Drezentat de echipa Uni
unii Sovietice (80). Reprezen
tanții noștri nu s-au aliniat la 
nici un start, deoarece antre
norii au considerat inoportu
nă prezența elevilor lor în ac
tualul stadiu al pregătirilor 
pentru întrecerile olimpice ofi
ciale.

Cîteva rezultate sînt deose
bite, deși, în general, se poate 
aprecia că ele se află totuși 
sub nivelul performanțelor cu 
care se prezintă la Jocuri cei 
mai multi dintre competitori. 
Astfel, la aruncarea discului 
femei, sovietica Ludmila Mu
raviova a cîștigat cu 55,14 m, 
în timp ce a opta clasată a 
înregistrat numai 46,64 m. La 
100 m bărbați, probă la care 
s-au desfășurat foarte multe 
serii de cîte 4 alergători, în
'uniniuniiiiiiiiiiniiniinHtiiiiiiiiiiiiiiiinniituniiuinr

absența principalilor favoriți 
ai J.O., sprinterii americani, 
cel mai bun timp l-a obținut 
australianul Peter, jamaica- 
nul Fray, nigerianul Majero- 
dermi, francezul Carette, toți 
cronometrați în 10,3 s. O per
formanță excelentă în cursa 
feminină de 100 m, aceea rea- 

australianca Diana 
Cunoștința 

cubaneză 
clasat pe 
s.
de 800 m 

a
reușit să-l întreacă pe Thomas 
Saisî (Kenia) chiar pe linia de 
sosire : ambii 1:47,8. în altă 
serie au fost obținute timpuri 
maț slabe cu excepția celui de 
1:45,9 realizat de Wilson. Kipru
gut (Kenia), o performanță cu 
totul remarcabilă care-l impu
ne printre favoriții cursei o- 
limpice.

© în Blocul nr. 3 
din satul olimpic, o- 
cupat de sportivii ro
mâni a fost vineri o zi 
deosebit de animată. 
Flori și foarte multe 
sucuri, care se găsesc 
aici din abundență, au 
fost duse spre sala de 
primire a delegației 
noastre. Evenimentul 
care se sărbătorea era 
următorul: campionul 
european de box, Nico- 
Iae Gîju, împlinea 25 
de ani. Emoționat de 
sărbătorirea pe care 
i-au făcut-o colegii, din 
echipa olimpică, Gîju a 
trebuit pur șt simplu să 
se așeze pe scaun în 
momentul cînd î s-a a- 
dus telegrama 
care Letiția, soția 
îl felicita pentru 
versare.

® Discutînd cu 
trenorii și medicii 
Iotul sportivilor
mâni, am primit asigu
rări din partea acesto
ra că absolut toți s-au 
acomodat cu condițiile 
Mexicului. De altfel, 
urmărind antrenamen
tele echipei de scrimă 
— băieți și fete —, ale 
luptătorilor și boxeri
lor, m-am putut con
vinge nu numai de de
plina lor capacitate fi
zică ci, mai cu seamă, 
de marea ambiție ca- 
re-î animă

® în cursul serii, 
președintele COR și al 
CNEFS, Anghel Ălexe, 
împreună cu I. Păun, 
secretar adjunct al 
COR, a făcut o vizită 
domnului Pedro Rami
rez Vasquez, președin
tele comitetului de or
ganizare a Jocurilor O- 
limpice. Cu acest pri
lej, au fost oferite 
domnului Vasquez cî- 
teva daruri din partea 
sportivilor români: al
bumul editat de 
UNESCO cuprinzînd re
produceri după pictu
rile murale ale mănăs
tirilor din nordul Mol
dovei. un album cu ve
deri și instalații spor
tive din Capitală, o co
lecție de insigne ale fe
derațiilor din țara noa
stră și un fanion olim
pic. A avut Ioc o con
vorbire privind mai â- 
les construcțiile spor
tive ultramoderne re
alizate în Mexic pen
tru actuala Olimpiadă. 
La plecare, Pedro Ra
mirez Vasquez a înmî- 
nat reprezentanților ro
mâni medalia comemo
rativă a celei de a 
XIX-a ediții a Jocuri
lor Olimpice și a urat 
sportivilor noștri suc
ces în marea întrecere 
care va începe peste 
cîteva zile,

(Prin telex)

ADORAȚIE Șl REALITATE
nifestări sportive, să stabilesc puncte de 
conexiune între efortul fizic singular, in
dividual și, adpseori, intim, și grandiosul 
spectacol ce se împlinește sub privirile tu
turor celor aflați aci și, în curînd, prin 
intermediul televiziunii, ale lumii întregi. 
Am mai avut odată un astfel de prilej 
la Olimpiada de la Grenoble, iar alții 
l-au avut cu patru ani în urmă la Tokio, 
sau mai de mult la Roma. Văd și acum, 
dar la o altă scară, superioară, colaborînd 
științele cele mai diverse (electronica fiind 
cea mai solicitată, în ciuda actelor sale 
de stare civilă atît de proaspete, dar și 
medicina, chimia), văd întrunite în perime
trul acestui oraș populat de 7 milioane 
de cetățeni (oare cîți să fi avui mîndra 
Afhenă antică ?) toate artele, de la arhi
tectura și sculptura multimilenară la cea 
atît de fînără a peliculei cinematografice. 
Un formidabil arsenal tehnic, făcîndu-și 
din spațiile astrale puncte de sprijin, va 
răspîndi simultan pe toate continentele lu
mii imaginea luptei sportive ce se va an
gaja în curînd aci, multiplicînd pînă la or
dinul sutelor de milioane numărul spec
tatorilor dintr-o singură zi pe o durată de 
două săptămîni.

lată care sînt proporțiile zilei ! Olimpis- 
mui a început să-i sperie pe unii prin di
mensiunile sale actuale și, mai cu seamă, 
prin cele ce i se întrevăd. Deși nu este 
vorba decît de o adaptare a Jocurilor la 
condițiile contemporaneității, mă gîndesc, 
chiar, că pentru a putea căpăta semnifi
cația deplină avută cîndva (singura pe 
care n-au reușit-o încă deplin), noile O- 
limpiade ar trebui să crească neîncetat 
într-o asemenea măsură, îneît sărbătorirea 
lor să facă într-adevăr, ca și atunci, să 
înceteze zăngănîful ucigător al armelor.

Vorbim mult, desigur nu 
cu exagerare ori fără vre
un fundament real, de lo
cul pe care sportul l-a de
ținut în fenomenul social al 
antichității, fiind adeseori 
înclinați să acordăm tre

cutului un gir atît de pasionat și subiectiv 
îneît îl scutim de orice comparație, de 
orice raportare la dimensiunile și condi
țiile contemporaneității. Sigur că în acest 
gen de aprecieri distanțarea în timp are 
un rol de proiector care supradimensio
nează în loc să obiectivizeze observațiile 
ce decurg din 
lumea antică cei

îmbinarea artelor cu sportul a durat 
ambelor manifestări umane un soclu pe
ren, tot astfel cum deliciul armoniei dintre 
spirit și disciplina trupului, contaminîndu-i 
pe filozofi și poeți, a croit un drum cu 
două sensuri. Unul pe care zeii coborau 
în arenă printre oameni și altul pe care 
suiau în Olimp și în legendă campionii 
Jocurilor.

Dar limitarea la sursa istorică fără lua
rea în considerație ă dinamicii sportului, 
a expansiunii și diversificării sale, cu igno
rarea de fapt a democratizării lui (căci 
nu oricine, se știe, putea, chiar pînă nu 
de mult, să se bucure de plăcerile utile 
ale exercițiului fizic) ar duce în mod sigur 
la degradarea sportului.

Mă gîndeam ja toate aceste aspecte aci 
la Mexico, unde am prilejul să văd cum 
distanțe mult superioare celor care-i se
parau pe muritorii de rînd de piscurile 
Olimpuiui locuite de zei sînt înfrînte pen
tru a se ajunge în orașul olimpic, să a- 
sist la închegarea unui adevărat micro- 
univers populat de reprezentanți ai tutu
ror continentelor, la reuniunea cea mai 
diversă ce se poate imagina și realiza 
astăzi. încercam să definesc efortul atît 
de complex desfășurat în vederea orga
nizării celei mai vechi și de prestigiu mo-
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coresp. principal
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© A £ost stabilită

lui Colegiu central
al arbitrilor ©Oble
menco— selecționat

CAMPIONATELE ȘCOLARILOR

componența nou-

Lâ începutul anului de învățămînt... o sesiune specială de examene: campionatul 
național al juniorilor și școlarilor

ȘEDINȚA BIROULUI F.R.F

„ZIUA RECOLTEI

Petroliștii își onorează 
pe toate planurile ziua 
lor. înzecindu-și efor- 

* turtle în rodnica activitate 
prin care dau patriei nepre
țuitul „aur negru1, folosind 
cu maximum de eficacitate 
și randament utilajul modern 
ce le-a fost pus la Indemînă, 
înregistrînd însemnate depă
șiri de plan și economii, per- 
fecționîndu-și măiestria pro
fesională, întreeîndu-se tine
rește pe terenurile de sport. 

In complexul manifestări
lor ce se desfășoară în aceste 
zile, stadionului i-a fost re
zervat unul din „fotoliile de 
orchestră". „Cupa Petrolistu
lui", competiție organizată în)

trecut doar în fosta regiune 
Ploiești, a cuprins de data 
aceasta toate centrele petro
lifere ale țării. Cinstea, de a 
găzdui finalele i-a revenit 
județului Prahova.

Gazdele au asigurat com
petițiilor un cadru sărbăto
resc. De ieri, la Sinaia își 
dispută întîietatea voleibaliș
tii, handbaliștii și popicarii, 
iar la Bușteni s-au reunit 
atleții. Sînt prezenți la aces
te competiții cei mai buni 
sportivi petroliști din jude
țele Prahova, Dîmbovița, 
Gorj, Bacău și Argeș.

F

stăzi, in întreaga țară, 
oamenii ogoarelor fac . 
bilanțul hărniciei lor cu 

prilejul „Zilei Recoltei". Bu
curia belșugului, cînlecul, jo
cul vor fi prezente in sale 
și comune, în toate orașele* 

t, patriei. Și, de bună seamă, 
nu va lipsi nici sportul de 
la aceste festivități, pentru 
că el este mereu prezent în 
viața celor care dau pîinea 
țării.

Iată cîteva scurte rela
tări:

BRAȘOV. în orașul de 
șuii Tîmpa vor avea loc as
tăzi frumoase demonstrații 
ale sportivilor fruntași închi
nate recoltei. Pe terenul Șco- 

• Iii generale vor evolua boxeri 
■ de la Steagul roșu, Tracto
rul, Rulmentul, Dinamo 
Hidromecanica, halterofili 
luptători de la Fabrica 
tractoare și A.S.A, Școlarii, 
rîndul lor, vor concura 
atletism, baschet, 
volei și fotbal. La sate, e- 
ehipe din comunele înveci
nate se vor întrece la atle
tism și diferite jocuri spor- 
ti vș,

ARGEȘ. Dintr-un foarte 
vast plan de acțiune des
prindem, la Pitești, cîteva „ca
pete de afiș" : crosul „Cupa 
recoltei", demonstrații de gim
nastică (susținute de elevii

if

și
și . î 

de ...
la-.
.la--

handbal,;

Școlii sportive), box și lupte
- la care. își dau concursul cei 

mai buni sportivi ai clubu
lui orășenesc.. La Cîmpulung 
vor avea loc de asemenea 
două gale de box și lupte iar 
ia Curtea de Argeș — un tur
neu fulger de fotbal. Sportivii 
din compnele Recea și Izvo
rul au angajat întîlniri tur- 
retur la handbal și fotbal.

MUREȘ. Aproape fiecare 
teren sportiv1 din comunele 
județului va fi gazda unor în
treceri dedicate 
tei". Partidele 
bal și volei 
demonstrații 
box, lupte, 
nești, Ungheni, Ghindari. A- 
tractive duminici cultural- 
sportive se vor organiza la 
Luduș, Reghin, Sovata, Sighi
șoara.

ILFOV. Pitorescul camping 
de la 
gazda 
festiv 
cursul 
ții artistice din județ. Pe a- 
gendă figurează, de asemenea, 
demonstrații sportive la box 
și lupte, evoluția micilor gim- 
naști școlari din Fierbinți și 
altele.

La Giurgiu, Oltenița și Ur- 
ziceni se vor desfășura dumi
nici cultural-sportive.

Zilei Recol- 
de fotbal, hand- 

vor alterna cu 
de gimnastică, 

haltere la Cor-

Popasu Sinești va fi 
unui bogat program 

la care își dau con- 
cele mai bune forma-

i
i
I
II
I
I
I
II
I
I
I
I

Copiii Bucureștiului 
lari și pionieri, au pri
mit eu satisfacție, la tim

pul respectiv, vestea înființării 
primului club sportiv rezervat 
lor •— „Cutezătorii".

Evenimentul se petrecea în 
primăvară, cu puțin timp îna
inte de încheierea anului șco
lar și el însemna pentru cei 900 
de sportivi liliputani de la „Cu
tezătorii", un prim prilej de a 
susține o sinceră și înflăcărată 
pledoarie pentru performanță. 
Vacanța de vară era pe-aproa- 
pe, așa că...

De la mijlocul Iui iunie, și 
pînă la finele lui august, uri
așul parc din dealul Cotroceni- 
lor, cu copaci seculari dar și cu 
terenuri pentru jocuri sportive, 
săli de gimnastică, sectoare pen
tru atletism și1 bazin de înot 
s-a metamorfozat, pur și simplu, 
într-un veritabil șantier spor
tiv. N-au fost doborîte recor
duri mondiale, nici măcar na
ționale. S-a realizat însă, pen
tru început, altceva, extrem de 
necesar în prima etapă de ac
tivitate : micii sportivi, cei de 
la „individuale", se înțelege, 
și-au stabilit recordurile per
sonale, modeste unele, altele 
care rețin încă de pe acum 
atenția. De fapt, pentru con
ducerea clubului (avînd de lu
crat cu un altfel de material

După căutări îndelungate, iată, ,în . șfîrșit, 
că Ministerul înyâțămîntului, în colaborare 
cu federațiile de specialitate, reușește "să sa
tisfacă un vechi deziderat al elevilor: cam
pionatul național al juniorilor și școlarilor 
la baschet, handbal, și volei. Prin apariția 
lui au fost create posibilități, unui mare 
număr de elevi, pentru practicarea organi
zată, pe o perioadă îndelungată a unor 
jocuri sportive cu puternică aderență în 
rîndul tineretului din școlile noastre. Mii de 
copii vor avea . posibilitatea ca, începînd din 
această duminică, să participe săptămîhal la 
pasionante întreceri de baschet, handbal și 
volei, întreceri care pot duce la ridicarea 
a noi sportivi de valoare,, de care are atîta 
nevoie sportul, nostru de performanță. Să 
nu se uite că un Folbert; Nedef, Nodea, 
Moser, Dragau sau Horațiu Nicolau
remarcați de specialiști la vîrsta cînd se 
aflau în băncile școlii.

Actualele campionate- angrenează în în
trecere sute de școli de pe întreg, cuprinsul 
patriei. Aceasta obligă conducerile unități-

au fost

lor de învățămînt să asigure competițiilor 
respective un cadru sărbătoresc. Federațiile 
de baschet, handbal și volei care patronează 
aceste campionate au datoria de a supra
veghea în amănunțime întrecerile, de a asi
gura corpul de arbitri și oficiali care să 
vegheze la desfășurarea competițiilor în cele 
mai bune condiții.

Spectatorii din Oradea, Huedin, Craiova, 
Reșița, Tg. Jiu, Piatra Neamț, Brăila, Iași, 
Timișoara, Gheorghieni și din alte orașe, vor 
avea posibilitatea ca duminică de duminică 
să urmărească la lucru pe viitorii virtuoși ai 
baschetului, handbalului și voleiului. Pă
rinții combatanților vor fi desigur cei mai 
aprigi susținători ai echipelor. Aplauzele și 
îndemnurile tribunelor trebuie să 
fair-play-ul întrecerii, contribuind 
reușita ei.

Fie ca aceste campionate ale 
și școlarilor să devină tradiționale.

genereze 
astfel la

juniorilor

Paul IOVAN

Vineri seară a avut loc 
obișnuita ședință săptămâna
lă a Biroului Federației de 
fotbal.

La primul punct al ordi
ne! de zi a fost luată în 
discuție componența noului 
Colegiu central al arbitrilor. 
Tovarășul iancu Ceaureanu, 
investit cu mandatul de pre
ședinte al Colegiului, a pre
zentat o listă de propuneri, 
care a fost acceptată de Bi
roul federal. Din noul Co
legiu fac parte, în afara pre
ședintelui, următorii : Emil 
Kroner — vicepreședinte, E- 
mil Bogea — secretar, Du
mitru Bărbulescu, Gheorghe 
Dulea, Teodor Firan, George 
N. Gherghe, Dumitru Iones- 
cu-Țope și Constantin Mitran 
— membri. După cum se 
poate remarca din lectura a- 
cestor nume, s-a ținut seama 
de sugestia ziarului nostru ca 
noul Colegiu să fie alcătuit 
numai din arbitri care și-au 
încheiat activitatea pe tere
nurile de fotbal. In legătură 
cți activitatea viitoare a Co
legiului central de arbitri 
s-a stabilit crearea a două 
comisii de delegări: una 
pentru meciurile din divizia 
A, divizia B și campionatul 
de tineret-rezerve, iar cealal
tă pentru partidele diviziei C.

La ounctul doi al ordinei 
de zi. antrenorul Gheorghe 
Ola a prezentat o informare 
Pe marginea evoluției echi
pei naționale de juniori în 
recenta partidă de la Soci 
cu reprezentativa Uniunii 
Sovietice. Ținînd seama de 
deficiențele semnalate în a- 
cest joc, Biroul federal a re
comandat Comisiei centrale 
de juniori și Colegiului an
trenorilor să manifeste o pre
ocupare sporită în direcția u- 
nei mai bune selecționări a 
tinerilor jucători, a îmbuna

în lotul național 
tățirii pregătirii lor fizice și 
a creșterii eficacității.

în continuare, s-au purtat 
discuții asupra echipei de ti
neret. Biroul federal a cerut 
antrenorului Dincă Schileru 
să prezinte în ședința viitoa
re un pian de măsuri privi
toare atît la pregătirile în ve
derea apropiatelor întîlniri 
internaționale (cu selecționa
tele de tineret ale R. D. Ger
mane, Suediei și II. F. a Ger
maniei), cît și la politica de 
perspectivă a echipei.

S-a trecut apoi la discuta
rea unor aspecte ale pregăti
rii Iotului reprezentativ pen
tru meciul de miercuri 9 oc
tombrie cu selecționata divi
zionară a Poloniei. în urma 
propunerii făcute de antre
norul Angelo Niculescu, s-a 
hotărît includerea în lot a 
jucătorului craiovean Oble- 
menco.

Restanțe 
din divizia C

SERIA a IH-a
MARINA MANGALIA — 

CELULOZA CĂLĂRAȘI 1—2 
(1—2). Oaspeții au jucat foaite 
bine în repriza I, cînd și-au 
as!gurat victoria. Au marcat 
Călău (min. 16 și 27) pentru. 
Celuloza, respectiv Pop (min. 
10).

I. CIOBOATA-coresp.

CIMENTUL MEDGIDIA — 
OLIMPIA GIURGIU 4—0 (1—0). 
Joc la discreția gazdelor, mai 
ales în repriza a Il-a. Golurile 
au fost înscrise de Hogea (min 
31) și Stanagoi (min. 52,175 și 
78).

AL. MAVLEA-coresp.

Pe stadionul Republicii din 
Capitală au început ieri între
cerile concursului republican de 
probe neclasice. Cu acest pri
lej au fost înregistrate și cîte
va recorduri republicane. Ast
fel, Gheorghe Ungureanu (Dina
mo Buc.) a parcurs 1000 m în 
2:22,0-record național de seni-

spre piscuri tot mai înalte!
uman, în comparație cu cel din 
cluburile obișnuite), o serie de 
obiective se arătau a fi mai pre
sante, vizînd consolidarea or
ganizatorică a secțiilor. Aceas
ta însemna : o selecție dintre 
cele mai riguroase a sportivi
lor înscriși inițial prin inter
mediul unor probe de control 
sau a unor concursuri și com
petiții care adesea au depășit 
granițele clubului (cupa revistei 
„Cutezătorii", la natație) ; înca
drarea și completarea secțiilor 
cu profesori și antrenori recu- 
noscuți prin competență și pa- 

• siune pentru munca cu copiii;
sporirea numărului de secții la 
12, cele mai noi fiind scrima, 
turismul, tenisul de masă și 
gimnastica sportivă; constitui
rea ca secții de performanță 
a unor ramuri 
au avut profil 
înot, gimnastică
și, în fine, îmbunătățirea bazei 
materiale a clubului, prin a- 
menajarea a noi săli pentru 
gimnastică, scrimă și tenis do 
masă, dotate cu aparatură a- 
decvată, a noi terenuri cu bi
tum pentru jocuri sportive și 
patinaj. Tot pe firul preocupă
rilor organizatorice s-a înscris 
și confecționarea insignei, a 
drapelului și a fanionului „Cu
tezătorilor" (este în curs de a- 
probare și marșul clubului).

Deci, noi premise concrete 
pentru ea „Cutezătorii" șă poată 
trece, acum, o dată cu noul an 
școlar, de la pregătirea tere
nului pentru performanțe, la 
realizarea lor. Cu alte cuvinte, 
„Cutezătorilor" li s-au creat 
condiții în măsură să le îm
plinească năzuințele, să-i ajute 
să escaladeze piscuri tot mai 
înalte în atletism și gimnastică, 
în scrimă și tir, în jocuri spor
tive. Anul 2 (școlar) în viața 
micilor sportivi de la „Cute
zătorii" ar putea să însemne, 
deci, mai mult decît o expe
riență reușită, rodnică : o îm
plinire.

record.
prima zi :
V. Jurcă
4X200 m :
4X150 m:

SENI-

Tiberiu STAMA

de sport care 
de cercuri — 
artistică, tir —

și ele „Cutezătorii" lor.

„Cupa orașelor-târguri4*

24 DE ECHIPE SCOASE DIN CURSĂ
La 11 octombrie

P.S. : Clujul, Brașovul, Timi
șoara și, desigur, o serie de alte 
orașe mari ale țării și-ar putea 
avea
Existența acestora, într-un vi
itor apropiat, ar coincide cu un 
foarte util mijloc de investiga
ție : ar fi un fel de barometru 
al valorii performanțelor în 
rîndul celor mai mici sportivi. 
Astăzi cînd se vorbește atît de 
mult despre specializarea tim
purie (alții o și aplică cu rezul
tate spectaculoase) împlinirea 
unui asemenea deziderat nu mai 
comportă amînări. Cu puțin e- 
fort, cu mai mult curaj !

ori, iar Mariana Filip (Șc. sp. 
Roman) a realizat performan
ța de 1:14,3 la 500 m — nou re
cord de junioare. Alergînd 60 
m în 7,6 s, Mariana Goth (Meta
lul Buc.) a egalat recordul re
publican de junioare și seni
oare, La tetratlon junioare mici 
Florica Bpca (C.S.Ș. Buc.) a 
totalizat 29S0 p-nou

Alte rezultate din 
SENIORI-200 mg : 
(Dinamo Buc.) 23,8 ; 
Dinamo Buc. 1:28,5 ;
C.A.U. I Buc. 16:05,6;
OARE-60 m : V. Enescu (C.A.U,) 
7,8; 500 m: A. Pavel (Petrolul 
Ploiești) 1:19,9; 1500 m: V. Ga
bor (C.A.U) 4:32,6; JUNIORI I- 
1000 m : D. Tit (C.A.U.) 2:32,6; 
200 mg : Gh. Tănăsescu (Liceul 
2 Brașov) 25,9; 4^200 m: Di
namo Buc. 1:32,1; JUNIOARE 
1-4X200 m . Șc. sp. Roman 1:47,2’ 
JUNIORI 11-200 mg : D. Scrab 
(ȘC, sp. Iași) 26,4 :

Astăzi întrecerile continuă de 
la ora 9 și, respectiv, 14,30. Pe 
șoseaua ^ucurești-Ploiești, vari
anta Buftea (startul la ora 7 
de la stadionul Tineretului) se 
va desfășura campionatul repu
blican la 50 km marș..

tragerea la sorți 
pentru turul II

Primul tur al noii ediții a „Cu
pei orașelor-tîrguri" n-a fost scu
tit de surprize. Dacă ar fi să 
consemnăm numai eliminarea lui 
Atletico Madrid (a doua „mare" 
a fotbalului spaniol) de către 
formația belgiană Waregem, cali
ficarea lui Liverpool grație sor
ților' sau eliminarea lui Olympi- 
que Marseille de către Goztepe 
Izmir (frumoasă zi a trăit fot
balul turc, dacă ne gîndim și la 
victoria în C.C.E. a echipei lui 
Nunweiller III, Fenerbahce, asu
pra campioanei Angliei !) și încă 
ar fi suficient să șubliniem pers
pectivele sub care a început a- 
ceastă competiție.

De altfel, din cele 27 de țări 
care au înscris echipe, cinci au 
rămas fără reprezentante, dar cu... 
speranța că data viitoare vor e- 
vita eliminarea : Austria, Bulga
ria, Norvegia. Malta și Luxem
burg. Pierderi serioase au suferit 
și alte țări : Spania a rămas cu 
o echipă din patru, ca și lugo- , 
slavia și Franța ; iar Olanda cu 
una din cele două. Dar bilanțul 
nu poate ii încă încheiat, pentru 
că mai șînt de disputat meciuri, 
la 9 și 23 octombrie.

. Pentru moment, să notăm că, 
potrivit unei comunicări a comi
tetului de organizare a Cupei, tra
gerea la sorți a turului al doilea 
(care trebuie disputat pînă la 13 
noiembrie) va avea loc Ia 11 oc
tombrie la Ziirich și că se va 
proceda la această operațiune 

fără nici un criteriu prestabilit, 
afară de aceia menit să evite 
deplasările prea lungi, care 
împovăra* bugetele cluburilor, 
ceasta precizare a fâcut-o. 
cent, secretarul comitetului, 
Joris.

Alăturat prezentăm un tabel . 
noptic al primului tur, cu rezul
tatele înregistrate pînă acum și 
cu datele viitoarelor partide, ră
mase în restanță,

ar 
A- 
re- 
cll

si

T. S.

NOU!
PRONOEXPRES

9 OCTOMBRIE 1968
atribuie 

autoturisme în număr NELIMITAT: 
FîAT 1800", „VOLGA", „RENAULT 10 MAJOR" 

Și
20 AUTOTURISME prin tragere la sorți. 

Premii în bani.
Cu biletele de 15 leî participați la toate cele 9 extrageri — 50 de 

numere.
MARȚI 8 OCTOMBRIE, ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor.

TUR RETURMECIURILE

Lokomotive Leipzig — K.B. Copenhaga 3—0 f. 3—0 f
Âtletico Bilbao — F.C. Liverpool 2—1 1—2
Dinamo Zagreb — Fiorentina 1—1 1—2
Daring Bruxelles — Panathinaikos Atena 2—1 9.X
Wacker Innsbruck — Eintracht Frankfurt 2—2 0—3
Slavia Sofia ■— Aberdeen 0—0 0—2
Sporting Lisabona — Valencia 4—0 1—4
Bologna — F.C. Basel 4—1 2—1
Standard Liege — Leeds United 0—0 23.X
Trakia Plovdiv — Real Saragossa 3—1 0—2
Aris Salonic — Hibernian La Valetta 1—0 6—0
Napoli — Grasshoppers 3-1 23, X
Hannover SV — B.K. 1909 Odense 9.X
Chelsea — F.C. Morton Greenock 5-0 4—3
D.O.S Utrecht — F.C. Dundalk 1—1 1—2
Skeid Oslo — A.I.K. Stockholm 1—1 1-^-2
Atletico. Madrid — Waregem 2—1 0-1
Hansa Rostock — O C.G. Nice 3—0 ! 1—2
LeiXQ.es Porto — F.C. Argeș 1—1 0—0
a.s. Lausanne — Juventus Torino 0-2 9.X
Ujpest Budapesta — U.S. Luxemburg 3—0 f. 3—0 f
Beerschot Anvers — D.W.S. Amsterdam 1—1 1-2
Hibernian Fdimburg — Olimpia Ljubljana 3—0 2-1
Vitoria Setubal — Linfield Belfast 3—0 9.X
Legia Varșovia — Munchen 1860 6—0 9.X
Newcastle United — Feyenoord Rotterdam 4—0 0—2
Goztepe Izmir — Olympique Marseille 2—0 0—2
Rapid București — O.F.K. Beograd 3—1 1—6
Wiener S.K. — Slavia Praga 1—0 0—5
F.C. Metz — Hamburger S.V. 1—4 2—3
Olympique Lille — Academica Coimbra 1—0 9.X
Glasgow Rangers — Voivodina Noyi Sad 2—0 0—1

BPhȘOV I (m) și BUCUREȘTI III (f) 
campioane naționale

CHEIA. 5 (prin telefon). Ieri a 
luat sfîrșit campionatul național 
de orientare turistică. In ultima 
etapă, cea de noapte, au luat 
startul 13 echipe masculine și. 
cinci feminine, în ordinea cla
sării după cea de a doua etapă.

Demonstrînd o bună pregătire 
de concurs, echipa București III 
(Geta Liță șt Mariana Abrudan) 
a realizat o frumoasă performan
ță, parcurgînd traseul fără nici 
o penalizare, păstrîhdu-șl . astfel 
locul i în clasamentul general 
și cîștigînd titlul de campioană 
pe anul 1968. Pe locul II — Bra
șov (Gisela Morres, Hildegard 
Martini), iar pe locul trei — 
București I (I. Chivu, A. Bă- 
beanu).

aiiii.i.uiniwimiiiiiinimiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'îî

la orientare turistică
Stabilirea clasamentului gene

ral la masculin a stîrnit multe 
discuții. Datorită unor mărunte 
deficiențe de organizare a tra
seului, pe care vremea nefavo
rabilă — ploaie și lapoviță — 

, le-a accentuat, rezultatele au fost 
pe alocuri viciate. De aceea, ju
riul a hotărît ca această etapă sâ 
nu mai conteze pentru clasamen
tul final și a declarat campioană 
pe anul 1968 echipa Brașov I 
(Klaus și Richard Schuller). Pe 
locul II — București I (Ioslf Eu
gen, Ion sculi), iar pe locul III 
București II (C. Chiurlea, R. 
Roșea). Decizia juriului, discuta
bilă, reflectă totuși adevărata va
loare a echipelor participante.
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Uzina Chimico Metalurgică 
„NEFERAL"

București, bd. Biruinței nr. 100, sectorul II!

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 la sediul uzinei pină la data 

de 25 octombrie 1968
Se recrutează candidați din municipiu! București și 

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

Serviciul Tehnic.

ȘCOALA SPORTIVĂ Nr. 2
ANUNȚĂ

Redeschiderea cursurilor de inițiere în sport pentru 
copii și tineret (între 4 și 18 ani) la :

GIMNASTICA ARTISTICA (de la vîrsta 
fete
GIMNASTICA CORECTIVA (de la vîrsta 
fete și băieți
JUDO (de la vîrsta de 7—18 ani) fete și

de 6
de 6

ani)

ani)
__ - ------ — . — —, —v. băieți

— PATINAJ ARTISTIC (de Ia vîrsta de 6—10 ani) 
și băieți

— TENIS DE CIMP
Și băieți

— SCHI (de la vîrsta 
care se desfășoară în 
săptâmînă, începînd

De asemenea anunță 
DESCHIDEREA CURSURILORDE IARNĂ 
pentru inițierea copiilor între 4-14 ani la 

ÎNOT
care se desfășoară cu începere de la 7 octombrie a.c. 
în cicluri lunare cu lecții de cîte 2 ore pe săptămînă. 

înscrierile se fac zilnic între 8—14 la sediul școlii din 
bd. Dimitrov 128 (tramvai 14, troleibuz 85, ia statia 
Avrig).

Informații suplimentare la telefon 35.25.08.

(de la vîrsta de 7—14 ani)

fete

fete
de 7—14 ani) fete și băieți

cite 2 ore pe. 
fiecărei luni.

cucicluri lunare 
cu ziua de 7 a
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culturală

Imnul olimpiadelor

După cum s-a mai anunțat, 
în aceste zile are loc în Mexic 
desfășurarea unei competiții 
inedite. Nu este însă vorba, așa 
cum poate ați fi tentați să cre
deți, de o competiție cu ca
racter sportiv, ci de o autenti
că Olimpiadă culturală. în pro
gramul acesteia sînt înscrise 
manifestări și expoziții din cele 
mai diferite domenii ale cultu
rii. Ideogramele pe care vi le

Festival de pictură a copiilor.
Festival mondial de folclor.
Baletul celor cinci continente.
Expoziție internațională de 

artizanat.

Nu este vorba, de astă 
dată, de imnul pe mu
zică al Jocurilor Olim

pice. E vorba de un alt imn, 
de imnul de umanitate și în
frățire ce se înalță din întîlni- 
rile acestea periodice ale tu
turor sportivilor din lume. Și 
nu numai ale sportivilor, ci Și 
ale unor mulțimi din ce în 
ce mai marț de oameni, care 
— datorită mijloacelor tot mai 
perfecționate și mai răspîndite 
de comunicare — asistă în nu
măr de multe sute de milioane 
la competițiile Omului. Ale O- 
mului, care ține cu tot dinadin
sul să-și depășească mereu pro
priile puteri cu care l-a în
zestrat natura, să-și dovedească 
mereu forța fizică îmbinată cu 
sprinteneala spiritului, să-ți 
cucerească în dimensiunile lu
mii reale un loc aparte prin

Dumihicite unui nesportiv

Bercul, mai

sînt un pri-

iscusință, viteză, agilitate, de
venind iute ca săgeata, puter
nic asemenea lui 
ager chiar decît șoimul. Și 
Jocurile Olimpice
lej deosebit pentru aceste pro
be complexe, în care vigoarea 
mușchilor se completează prin 
grația mișcării, efortul corpo
ral e întregit de acuitatea ra
țiunii.

Dar Jocurile Olimpice mai 
sînt ceva: o sărbătoare uni
versală a fraternității prin 
ialitatea, eleganța, puritatea 
homo ludens, a omului care 
joacă ți, jucîndu-se, știe
preface continuu, printr-o ma
gie transparentă, propriul' său 
univers.

to
tal 
se 
că

Am crescut ndtncetat, de 
cînd civilizația și cultura ne 
dăruiesc binefacerile lor și de 
cînd, tot ele, ne cer atîtea jert
fe, atitea renunțări de dragul 
orizonturilor întrezărite, atîta 
asprime cu noi înșine. Civili
zația și cultura n-ar fi fost 
cu putință fără sentimentul 
valorilor: el a fost una din 
principalele paze ale omului, și 
unitatea spirituală a popoare
lor lumii prin acest sentiment 
al valorilor se împlinește. 
Competițiile olimpice sporesc 
progresiv conștiința integrali
tății noastre ca umanitate : 
albi, negri, galbeni, sportivi 
din țările celor două emisfere, 
cu structuri deosebite și
stadii de evoluție variate, fra
ternizează la vîlvătaia simbo
lică a flăcării olimpice.

Sufletul continentelor și al 
popoarelor, dacă este diferen
țiat în unele privinți, el con
verge undeva în același punct 
al năzuinței spre neîntrerupta 
evoluție a speciei noastre, care 
își caută de lungi milenii sti
lul propriu existenței sale 
univers. Să fim convinși 
Jocurile Olim.pice contribuie 
o tot mai mare eficiență la
flarea acestui stil al omului 
integral, care gindește, acțio
nează și creează sincretic, slă
vind prin toate manifestările 
sale forța spiritului nemuritor, 
prin care descoperă, supune și 
folosește forțele lumii fizice.

Imnul olimpiadelor este a- 
ceaștă slăvire a omului, înfrînt 
de milioane de ori și de mi
lioane de ori victorios în trînta 
sa cu văzutele și nevăzutele 
puteri ale Terrei!

cu.

Primirea flăcării olimpice la 
Teotihucan.

Expoziție internațională de fi
latelie olimpică.

©
de istorie și artă o-

©©O

prezentăm le înfățișează pe fie
care din acestea :

Recepția oferită de tineretul 
mexican tineretului lumii.

Festivalul de filme de scurt- 
metraj al misiunii tineretului.

Tabăi-ă olimpică mexicană 
penti-u tineretul lumii.

Expoziție de selecțiuni 
operele de artă ale lumii.

Festivalul internațional al ar
telor frumoase.

Reuniunea internațională a 
sculptorilor.

Reuniunea internațională 
poeților.

Expoziție 
limpîcă.

Expoziție 
energiei 
pașnice.

din

IA CERMU

Din istoria
drapelului olimpic

privind utilizarea 
nucleare în scopuri

Expoziție de științe spațiale.
Program de genetică și bio

logie umaiiă.
Expoziția „Centre sportive și 

culturale" și întîlnire a tineri
lor arhitecți.

Publicitatea în serviciul păcii.
Difuziunea televizată și cine

matografică a Jocurilor celei 
de a XIX-a Olimpiade.

La Jocurile Olimpice de la 
Stockholm în 1912 nu a exis
tat încă drapel olimpic. De-a- 
bia în 1914 Pierre de Cou
bertin a desemnat simbolul 
cunoscut al celor cinci cercuri 
colorate legate între ele: al
bastru, galben, negru, verde și 
roșu pe fond alb. S-a susți
nut multă vreme că aceste 
cinci cercuri reprezintă 
cinci continente unite 
ideea olimpică.

Culorile însă nu au, 
cum s-ar putea crede, ; 
comun cu continentele, 
se poate spune că cercul ne
gru reprezintă Africa iar cel 
galben Asia. în realitate, cele 
cinci culori au fost alese 
pentru că cel puțin una din
tre ele ș-ar putea regăsi în 
drapelele naționale ale tutu
ror țărilor din lume,

Coubertin a confecționat 
pe cheltuiala sa în 1914 o se
rie de 500 de drapele olimpice 
la atelierele marilor maga
zine „Au Bon Marche" din 
Paris. Drapelul olimpic a fost 
arborat pentru prima oară în 
public în ajunul deschiderii 
Congresului olimpic de la 
Paris, sîmbătă 13 iunie 1914, 
la o serbare dată de contele 
și contesa de Beriier.

La 17 iunie 1914 drapelul 
olimpic, purtat de 6 cercetași, 
a întovărășit pe președintele 
Republicii Franceze, Poin
care, la aniversarea a 20 de 
ani de la fondarea Jocurilor 
Olimpice. El a fost folosit la 
toate serbările și excursiile și 
a fost de la început apreciat 
foarte mult, o bună parte a 
participanților la congres Ju- 
îndu-1 eu ei la plecarea din 
Paris.

în 1915 drapelul 
fluturat deasupra 
orașului Lausanne, 
dini C.I.O. a fost 
în acest oraș din cauza răz
boiului. Apoi, în 1916, la San 
Francisco, pe timpul unei mari

cele 
prin

după 
nimic 

Nu

olimpic, a 
primăriei 
cînd se- 

transferat

la Brâila
ce tind spre per- 
arena sportivă. 
<în gips ale lui 

Iordache sînt ro-

Prieten fidel al sportului și 
vizitator fervent al redacției 
noastre, sculptorul bucureș- 
tean Constantin Iordache s-a 
întors pentru puțină vreme în

Orașele olimpice

orașul său de baștină, Brăila, 
unde a deschis o expoziție 
personală, cuprinzînd lucrări 
reprezentative, inspirate cu 
deosebire din viața sportivă, 
într-un fel, expoziția găzduită 
de Muzeul Brăilei a repre
zentat un preludiu la „Olim
piada culturală" de la Mexi
co. Atașamentul artiștilor la

subiectul sport este un gest 
sublim de solidaritate cu efor
turile celor 
fecțiune în

Lucrările 
Constantin
dul unui studiu atent trecut 
prin filtrul sensibilității sale 
artistice și, la urma urmei, 
rodul unei migăloase și ex
perte opere de mulaj. ,,Re- 
paosul în mișcare", caracteris
tică a operei statuare elene, 
devine la Iordache „mișcare 
în curs", mișcare surprinsă, 
instantaneu viu în imobilita
tea sa materială. Alergătorul 
de fond, sprinterul, boxerul, 
fotbalistul, aruncătorul de su
liță, gimnasta — sînt lucrări 
oare, într-o zi, vor decora me
rituos stadioanele noastre 
destul de sărăcăcioase în as
pectul lor estetic. Constantin 
Iordache merită această pre
țuire pentru constanta lui dă
ruire către tematica sportivă

(vib)

expoziții, cu prilejul zilei Co
mitetului Internațional Olim
pie, drapelul olimpic a fost 
ridicat la loc de onoare. .

Pentru prima oară drapelul 
olimpic a fluturat pe o are
nă olimpică cu ocazia Jocu
rilor de la Anvers — 1928. 
Tot atunci C. O. belgian a 
donat primul drapel de șaten 
brodat artistic.

De atunci, acest drapel este 
păstrat de orașul unde s-a 
desfășurat ultima oară Olim
piada. La festivitatea de în
chidere a Jocurilor Olimpice 
drapelul eșțe încredințat de 
către președintele C.I.O. pri
marului orașului unde ș-au . 
terminat Jocurile și va fi păs
trat la primărie pînă la 
Olimpiada viitoare.

în 
că 
cu 
a-

Georgs SBÂRCEA

Discul de la ChincuMic

SPORT ȘI ARHEOLOGIE

Iarna aceasta, la Gre
noble, expoziția internațio
nală „Olymp’Art" 
zentat,.. printre piesele 
prestigiu i_l_ „-1-, 
.țografia intitulată 
ludiu", 
gimnastă 
tuară, nu lipsită de dina
mism, desfășurînd 
alb cu cele cinci 
olimpice înfrățite, 
olimpic al operei 
consacrat prin premiul de
cernat de prefectul depar
tamentului Isefe (Franța). 
Acest prim succes româ
nesc la Jocurile Olimpice 
de iarnă l-am datorat co
legului nostru, fotorepor
terul Ion Mihăică.

Reamintim toate aceste 
nu din pricina proximită
ții Jocurilor Olimpice de 
vară, ci pentru că Ion Mi
hăică ne-a oferit de curîrid 
ceea ce așteptam de mult: 
o selecție Valoroasă 
minunatele șale 
fotografice 'cil 
sportiv. Frenetic colindă
tor al stadioanelor și are
nelor, ca și al bogatei na
turi românești, Ion Mihăică 
sțrînge mult, colecționează 
avid pe retina artificială, 
dar alege rar, cu gust, cu 
discernâmînț, cu simț es
tetic. Această circumstanță 
atenuantă îl onorează și 
justifică prezența Sa dis
cretă ne terenul publicistic.

Opțiunea lui , Mihăică 
pentru terna sportivă este 
explicabilă. Expresie fas
cinantă a “vieții moderne, 
sportul tentează pe orice 
fotograf. Vivacitatea miș
cării, dramatismul, elegan- 
'ța, frumusețea acțiunii, 
bucuria victoriei său tra
gismul momentului da 

, cumpănă —- iată atîtea mi
raje pentru fotoreporterul 
sportiv, iată tot atîtea ca
racteristici ale operei sale.

Fără memoria peliculei

a pre- 
de 

ale galeriei, fo- 
____  ' i „Pre- 
reprezentînd o 
în poziție sta-

steagul 
cercuri 
Spiritul 
a fpst

din 
imagini 
subiect

putere, cu mîi- 
pici oarele, deci 
cerea un serios 
și ceea ce nu- 
pregătire fizică.

runcarea cu 
pile sau cu 
un joc care 
antrenament 
mim noi azi 
Sculptura este înconjurată de 
o inscripție hieroglifică, să
pată pe marginea acestui disc, 
care poate fi văzut la „Mu
zeul Național de Antropolo
gie" 
este
scurtă, cam pînă la jumătatea 
coapselor, Strfnsă în jurul 
mijlocului cu un cordon le
gat pe șoldul stîng, avînd 
franjuri la capete. Este, se 
pare, un costum de ceremo
nie. De altfel, pe cap sporti
vul are un coif bogat împo- 
dobit cu pene . lungi, care îi 
atîrnă pe spate.

Este de remarcat 
pe piciorul drept, 
purta o apărătoare 
cinului, făcută din metal sau 
lemn sculptat, înfătișînd un 
chip omenesc.

Această sculptură dove
dește că vechile popoare ce 
au trăit pe teritoriul Mexi
cului au avut însemnate pre
ocupări sportive.

Organizatorii actualelor J.O. 
vor realiza o spectaculoasă 
trăsătură de unire între ve-

din Chiapas. Jucătorul 
îmbrăcat într-o tunică

faptul că, 
jucătorul 
a genun-

Of LÂ SPORIM MAU SI PIRAMIDELE Al TEM
IA JOCURILE OIIMPICE DE EA CIODAD DLMEXIU)

Desfășurarea celei de a 
XlX-a ediții a Jocurilor 
Olimpice din Mexic a prile
juit punerea în 
unor interesante vestigii de 
cultură materială din timpuri 
foar.te străvechi, aparținînd 
strămoșilor poporului mexi
can. în localitatea Chincul- 
tic, săpăturile arheologilor au 
dus la 
foarte 
în piatră, 
civilizației 
veche dip 
de forma 
înfățișează 
mingea. Trebuie spus că, la 
poporul maya,, jocul cu min
gea era de fapt o ceremonie, 
care simboliza lupta între zi 
și noapte sau, într-un înțeles 
mai larg, între viață și moar-

lumină a

descoperirea unei 
interesante sculpturi 

datînd din epoca 
maya — cea mai 
Mexic. Sculptura, 
unui mare disc, 
un jucător cu

te. După proporția dintre 
trupul sculptat al jucătorului 
și mingea aflată în stingă 
acestuia, se vede că mingea 
era mai mare decît cea de 
fotbal, ceea ce presupune a-

chile tradiții și marea între
cere sportivă, care va reuni 
peste o sută de delegații de 
pe toate continentele. în a- 
junul începerii Jocurilor, fla
căra olimpică va sosi la cen-

se.
1N 1952, LA HELSINKI BRAZI

LIANUL ADEHMAR FERREIRA 
DA SILVA A REUȘIT SĂ CO
RECTEZE DE TREI ORI RECOR
DUL LUMII LA TRIPLU SALT : 
16,12 m în a doua încercare, 
16,18 m în a patra și 16,22 m în 
a eincea săritură.

LA OLIMPIADA DIN 1952 AT
LETISMUL AUSTRALIAN A 
FOST REPREZENTAT DOAR DE 
PATRU ATLETE CARE AU CU-

SCRIMERUL ITALIAN NEDO 
NA'DI A CUCERIT LA J.O. DE 
LA ANTWERPEN, IN 1920, NU 
MAI PUȚIN DE CINCI MEDALII 
de AUR. El a cîștigat probele 
individuale de floretă și sabie și 
a făcut parte din echipele victo
rioase la floretă, spadă și sabie.

CĂLĂREȚUL FRANCEZ PIER
RE JONQUERES D’ORIOLA A DE
VENIT CAMPION OLIMPIC DE

de celuloid pe care ne-o 
oferă Ion Mihăică — inde
pendent de modul de ex
primare, serios sau ușor 
ironic — ne-am simți 
omenește sărăciți. în stu
dii sau instantanee — re
gistrul autorului fiind 
foarte larg — ni se res
tituie imagini scumpe nouă 
celor ce iubim sportul, ni 
se reîmprospătează artis
tic besacteaua amintirilor, 
dar în același timp sîn- 
tem invitați la o și mai 
caldă apropiere de lumea 
stadioanelor.

Albumul cu peste o sută 
de fotografii este operă de 
artă : prin imagine în sine, 
prin tehnica reproducerii 
și cadraj, prin suită sur
prinzătoare sau contra- 
punere poetică, prin acce
sibilitatea subiectelor, la 
urma urmei prin necesi
tate, pentru că de o operă 
de artă nu ne putem dis
pensa niciodată, Să adău
găm' savoarea inspiratelor 
legende la fotografii da
torate 
Radu
plină de lirism 
cum se cuvenea — a veș
nic îndrăgostitului de poe
zie și sport, Dan Deșliu.

Cu albumul său. care nu 
este un bilanț ei un eșan
tion, Ion Mihăică ne-a dă
ruit proba materială a pa
siunii noastre pentru sport.

Victor BĂNCIULESCU

colegului nostru
Voia și prefața 

așa

•) Ion Mihăică : In obiectiv 
sportul, Edit. C.N.E.F.S., 
București, 1968, Iei 15.

Irul arheologic din Teoti
huacan, unde va avea loc o 
ceremonie la apusul soarelui. 
Cu acest prilej, va 
balet, format din 
dansatori, inspirat 
ția pre< ohunbiană 
terii „Focului nou", 
ceremonie avea loc pe atunci 
la fiecare 52 de ani, dată 
fiind credința aztecilor eă, la 
șfîrșitul acestui ciclu, toată 
omenirea va pieri. La apusul 
ultimei zile a ciclului, focu
rile erau stinse în toate ca
sele și poporul aștepta zorile 
zilei următoare. Răsăritul 
soarelui simboliza reînvierea 
omenirii și era o chezășie a 
continuării existenței sale în 
viitorii 52 de ani. Evenimen
tul era sărbătorit prin aprin
derea unui „nou foc", cere
monie care a avut loc pen
tru ultima dată în anul 1507, 
pe vremea imperiului aztec, 

Acum, baletul înfățișînd a- 
ceastă străveche ceremonie va 
avea loc din nou la „Pira
mida lunei", înaltă de 49 m, 
lațurile bazei sale măsurînd 
172 și 137 m. Ea se află la 
capătul unei alei lungi de 
2 km și largă de 52 m de
numită „Drumul morții". 
Aztecii credeau că meterezele, 
aflate de o parte și de alta a 
drumului, ar fi fost morminte. 
Acum se știe însă că, acestea 
erau mici piramide, formînri 
substructure templelor ce se 
înălțau pe vîrfurile lor. Rui
nele acestei capitale preco- 
lumbiene acoperă o întindere 
de peste 200 km p. stînd măr
turie 
aztece, 
a J.O.
seară 
sionante tradiții.

evolua un 
o mie de 
din tradi- 
a ren aș-

Această

înfloritoarei civilizații 
Cea de a XIX-a ediție 
va reînvia pentru o 
fastul acestei inipre-

Pompiliu VOICULEȚ-Lemeny

la..; înălțime
Jocurile Olimpice de vară 

au loo la Ciudad de Mexico, 
a cărui altitudine este de’ 
2 240 m.

Este pentru prima oară că 
o ediție a Jocurilor Olimpice 
•wa fi la- f.......... ~ "
ediții olimpic 
rezolvat difer! 
diferența de fuse orare, căl- 
riiîrHe caniculare, ca și alte 
condiții de concurs grele etc., 
dar nici una nu a pus atîtea 
probleme specialiștilor din 
întreaga lume.  (

Tată acum altitudinea tutu
ror orașelor care au găzduit 
întreceri olimpice de vară : 
1896 
1900 
1904 
1908 
1912 
1920 
1924 Paris 
1928 
1932 
1936 
1948 
1952 
1956 
1960 
1964 
1968

înălțime. Și alte 
’ce au avut de 
rite probleme;

Atena 
St. Louîs 
Paris 
Londra 
Stockholm 
Antweipen

Amsterdam 
Los Angeles 
Berlin 
Londra 
Helsinki 
Melbourne 
Roma 
Tokio

107 m
175 m
34
37
45

8
34

7
84
34
37
10
20
50

6
Ciudad de Mexico 2240

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m
m

Un nume pe n listă de subscripție
Calendarul arăta a 

douăzeci și noua zi 
a lunii iulie a anu
lui una mie nouă 
sute cincizeci și doi.

Pe filele de con
curs, arbitrii de pe 
poligonul din Mal- 
mi (Finlanda) în
scriau un nume care 
se transmitea întregii 
lumi: Iosif Sîrbu 
— România — Cam
pion olimpic ! 4 fos^ 
dat tirului — aces
tui sport care își în
cepe istoria din vre
mea arcașilor lui 
Ștefan și mai înain
te — să aducă pa
triei noastre prima 
medalie olimpică de 
aur.

Anii au rupt file
le multor calendare, 
noi medalii s-au a- 
dăugat primei, și to
tul ni se pare nor
mal, atît de normal, 
incit uităm uneori 
că au mai fost Olim
piade și înaintea ce
lei a victoriei lui Io
sif Sîrbu...

Dar in fața noastră 
își deschid paginile 
ziarele din alți ani, 
mărturii tăcute și 
totuși atît de grăi
toare ale unor vremi 
trecute. Cităm din 
ele fără comentarii. 
Ar fi de prisos.

„După cum se știe, 
participarea Româ
niei la aceste jocuri 
(n.r.: J.O. Berlin — 
1936) se face fără 
nici un ajutor din 
partea statului. Mai 
mult chiar, atleții 
care ne vor reprezen
ta la Olimpiadă merg 
în majoritatea lor pe 
cheltuială proprie (...). 
Infruntînd toate pie
dicile, România va 
fi totuși prezentă la 
J.O.".

Și „Gazeta sportu
rilor" din 19 iulie 
1936 publică in con
tinuare 
care vor 
sportul 
Berlin, 
după fiecare grup de 
sportivi: „Cu ajutor

lista celor 
reprezenta 
nostru la 
menționind

particular", (lupte), 
„cu contribuții per
sonale" (gimnastică), 
„participanții își su
portă fiecare cheltu
ielile" (scrimă), „unii 
concurenți pe cont 
propriu" (atletism) 
etc.

Dar tirul, sportul 
atitor medalii vi
itoare ?

„Cum deplasarea 
(...) nu se poate face 
cu... vorbe și Fede
rația Română de Tir 
este lipsită de fon
duri, Comitetul O- 
limpic Român a a- 
dresat un călduros 
apel către public.

E destul de regre
tabil 
că nu 
cîteva 
de lei 
ținerea 
plasări

fără îndoială 
se pot găsi 
zeci de mii 
pentru sus- 
acestei 

și e
de- 

nevoie 
să se facă apel la 
public, însă din mo
ment ce aceasta e 
situația, să sperăm 
că apelul nu va suna 
în zadar". („Gazeta

sporturilor" din 16 
iulie 1936).

Apelul a avut ecou. 
Dar cel care a des
chis lista de sub
scripție nu a fost 
vreun mare demni
tar, moșier sau in
dustriaș și nici măcar 
membru vreunui se
lect club cu preten
ții sportive.

Numele acestui 
prim entuziast, nu
mele celui care a în
tins prima mină de 
ajutor celor care 
sperau să-și repre
zinte cu cinste țara 
pe poligonul olimpic, 
ne este dezvăluit în
tr-o frază lapidară :

„Un prim răspuns,' 
apelul Comitetului o- 
limpic l-a găsit în 
gestul d-lui C. Tăna- 
se, directorul „Cără
bușului", care a fă
cut vernisajul listei 
de subscripție, înscri- 
indu-se cu 1.000 lei".

Gazdă

tre concurentii probelor de călă
rie la J.O. din 1856 și I960.

SCRIMERUL DANEZ IVAN 
OSIIER ESTE SPORTIVUL CARE 
A LUAT PARTE DE CELE MAI 
MULTE ORI LA JOCURILE O- 
LIMPICE. Debutul l-a făcut la 
Londra, în 1908. De atunci el a 
participat la Olimpiadele din 
1912, 1920, 1924, 1928. 1932 șl... 1948. 
La J.O. de la Berlin .fiind bolnav 
n-a putut să fie prezent, iar edi
țiile din 1916, 1940 și 1944 nu s-au 
putut desfășura din cauza războ
iului. în condiții normale, Ivan 
Osiier ar fi fost singurul spor
tiv din lume participant la... 11 
Olimpiade 1 Osiier n-a avut satis
facția să-și vadă încununate stră
daniile cu un titlu de campion 
olimpic, dar a avut, in schimb, 
satisfacția să-și vadă soția lau
reată ! Helen Osiier a cîștigat 
medalia de aur la floretă la J.o 
din 1924 l

TREI MEDALII DE AUR:CERIT
Marjorie Jackson (109 m —11,5 s 
și 200 m — 23,7 s) și Shirley Stric
kland (80 mg — 10,9 s). La Olim
piada din Australia, România a 
avut la box tot patru reprezen
tanți, fiecare dintre ei medaVa-i ;

Dorin ȘTEFLEA
Nicolae Linca (aur), 
brescu și Gheorgbe 
glnt) șj Constantin 
(bronz) 1

Mircea Do- 
Negrea (ar- 
Dumitrescu

atentă
Desen de AL. CLENCIU

OBSTACOLE in 1952 Ja Helsinki. 
După 12 ani el și-a reeditat vic
toria la J.O. de la Tokio. Este 
desigur, un fapt cu totul ieșit din 
comun, după cum la fel ni se 
pare și acela al generalului bul
gar Kroum Lekarski. Acesta a 
luat nane la Olimpiadele din 

1924 și 1928 pentru ca, după 23 
de ani, să se numere iarăși prin-

NORMAN ARMITAGE (S.U.A.) 
ESTE. DE ASEMENEA. UN PAR
TICIPANT CU VECHI STATE DE 
SERVICIU LA J.O. El a luat 
parte la concursurile de scrimă 
și de... tir la Jocurile din 1928, 
1932, 1936, 1948, 1952 Șl 1956 I

AMERICANUL RALPH CRAIG 
A CÎȘTIGAT TITLURILE OLIM
PICE LA 100 m — 10,8 s șl 200 m 
— 21.7 S, IN 1912, LA STOCK
HOLM. După 36 de ani Craig s-a 
numărat iarăși printre competi
tori. la J.O. de la Londra, de data 
aceasta tn probele de ...iahtlng ! 
De subliniat faptul că la Londra 
avea 59 de ani 1

TRĂGĂTORUL UNGUR KA- 
ROLY TAKACS A PARTICIPAT. 
IN 1936. IN PROBA OLIMPICA 
DE PISTOL VITEZA. Un acci
dent pe care l-a suferit mai apoi 
a dus la amputarea brațului său 
drept, cu care trăgea. Takacs a 
reluat antrenamentele și în 1943 
și 1952 el a devenit campion olim
pic cu 580 p și, respectiv, 579 p, 
trăgînd cu brațul sting !

SCRIMERA AUSTRIACA EL
LEN MULLEK-PREISS A CÎȘTI- 
GAT TITLUL OLIMPIC LA FLO
RETA IN 1932. Mai apoi ea a 
urcat din nou pe podium în 1936 
și 1948 (medalii de bronz) și a 
participat în continuare, la J.O. 
din 1952 și 1956.



Cu „trenecitoill

prin satul
olimpic

(Urinare din pag. ÎJ

probele sale pentru a se men
ține aproape de ei și pentru o 
încerca, în final, să rămînă pe 
primul plan al curselor.
Fotbalul, o mare necunoscută

O mină foarte optimistă ar
borează fotbaliștii francezi 
care sînt considerați, de pe a- 
cum, finaliști alături de jucă
torii mexicani. Grupul fotba
liștilor francezi se îndreaptă 
acum spre blocul unde locuiesc 
împreună cu sportivii ceho
slovaci și unde așteaptă vizita 
gazetarilor străini pentru o 
conferință de presă organizată 
de conducerea tehnică a echi
pei. Antrenorul Andre Guillon 
ni se destăinuie cu un umor 
tipic francez: „Dacă echipa 
Ungariei a terminat Ia egali
tate, ieri, cu Nigeria (1—1), ce 
rost mai are să vorbim despre 
favoriți 7 Credeți-mă, sincer, 
fotbalul rămțn» o mare necu
noscută1'.

Antrenamente 
Ia „ora Mexicului"

Tată un sportiv din delega
ția Uniunii Sovietice. Recunosc 
noul său trening, de un roșu 
aprins care a luat locul celui 
tradițional (bleumarin). Ne re
comandăm. 11 am în față pe 
săritorul de la trambulină Sa
fonov, în vîrstă de 21 de ani, 
campion european în 1966 și 
cîștigător al „Cupei Europei" 
în 1967: „Nu mai sînt debutan
tul de acum patru ani, de la 
Tokio, lipsit de experiența ma
rilor concursuri. Mi-ajn că
pătat în acest răstimp încre
derea necesară pentru 
fruntările 
amploare, 
antrenat
6 ore

con- 
! de 
m-am 

cite 
Și 

mă

internaționale 
în plus, i

cu tenacitate 
zilnic (3 ziua

3 noaptea; pentru a 
obișnui cu orele mexicane). In 
cele 3 ore, dedic una exerci- 
țiilor și două salturilor. Consi
der drept principal favorit pe 
americanul Russel și italianul 
Dibiasi. Merituoși pot fi însă 
și. alții pe care îi cunosc mai 
puțin".

Bikila Abebe luptă 
pentru... selecție !

Onne Niskanen este 
dintre cei mai invidiați antre
nori. El are de ales pentru pro
ba cea mai grea a atletismu
lui, maratonul, dintre cei pa
tru elevi ai săi doar trei, atît 
cit,prevede regulamentul olim
pic.. Dacă menționez că unul 
din cei patru este însuși Bikila 
Abebe se înțelege în ce fră
mântări se zbate invidiatul 
Onne Niskanen. „Campionul o- 
limpic, spune el, a suferit o in- 
flamație musculară din care 
cauză nu s-a putut antrena cu 
regularitate. Cred, însă, că își 
va reveni în timp util. Orice 
ar fi, este necesar să progra
mez o selecție pe 30 km pen
tru ocuparea celor trei locuri 
pe lista de start olimpică. Sin
gurul care poate fi sigur, pînă 
acum, de prezența la start este 
Wolde, care se află în cea mai 
bună formă".

In vreme ce marea majori
tate a sportivilor aflați aici 
sînt preocupați de acomodarea 
cu altitudinea, atleții etiopieni 
au, după cum se vede, altfel de 
probleme de rezolvat. Ce să-i 
iaci ? Pentru pregătirea în ve
derea J.O. ei au fost nevoiți 
nu să urce, ci să coboare, de
oarece platoul etiopian este și 
mai înalt decît cel mexican.

De unde șl diferența de pre
ocupări...

unul

(Prin telefon)

(Urmare Ain pag. 1)

primei 
m gar- 

Juan 
trebuit

în box apare O nouă cate
gorie, semimustă, 
competițiile de tir 
skeetul.

iar în 
figurează
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La telefon: centrul de presa „Maria Isabel"

Noutățile zilei la Ciudad de Mexico
CEASLAVSKA, OPȚIUNI 

DE APLAUZE
Vera Ceaslavska este în 

continuare în atenția tuturor 
celor care au urmărit evolu
ția din ultimii ani a cele
brei campioane. De cîteva 
zile ea a devenit și mai 
populară deoarece s-a aflat 
că își va executa exercițiul 
liber ales pe fondul unei 
melodii populare mexicane.

ATS 3 TRANSMITE 1
După discuții de ordin fi

nanciar care riscau, la un 
moment dat, să priveze peste 
350 de milioane de telespec
tatori din Europa, Africa de 
Nord și o parte a continen
tului asiatic, în sfîrșit, o 
veste bună, liniștitoare. Pre
sa mexicană de azi publică 
știrea că nici o dificultate 
nu va afecta retransmisia 
imaginilor în întreaga lume. 
Satelitul „ATS 3“ permite 
captarea pe vechiul conti
nent a unor imagini de ex
celentă calitate, chiar 
timp de ploaie. Nu se fac 
referiri la chestiunile de or
din financiar, dar Ia urma- 
urmei, ce era mai important 
pentru amatorii de sport 
din întreaga lume s-a aflat: 
Jocurile Olimpice vor fi pre
zente și pe micul ecran!

AVANTAJ PENTRU 
LUPTĂTORII FRANCEZI ?

O dispută mai puțin pu
blică, dar suficient de inte
resantă, a avut loc între fir
mele producătoare de salte
le pentru galele de lupte. 
Trei „concurenți" s-au între
cut în final : japonezii, ame
ricanii și francezii. Ultimii 
au obținut... comanda, astfel 
că medaliile olimpice se vor 
decide pe saltele franțuzești, 
ceea ce nu înseamnă, cîtuși 
de puțin, un... avantaj pen
tru sportivii francezi prezenți 
Ia turneu.

MAI APROAPE 
DE SPIRITUL OLIMPIC
în satul olimpic de la 

Mexico, în ciuda blocurilor

pe

tii asupra comportării spor
tivilor. La sfîrșitul 
serii a probei de 400 
duri, argentinianul 
D.yrska, epuizat, a 
să fie transportat la infir
merie, unde s-a odihnit cî
teva minute. Compatriotul 
Iui, Andres Calonge, cîști- 
gătorul ultimei serii a cursei 
de 400 m plat, a cunoscut 
dificultăți asemănătoare, în 
timp ce mai mulți alți atleți 
au simțit nevoia să se culce 
pentru cîteva minute după 
încheierea probelor la care 
au participat.

Amatorii de fotbal mexi
cani așteaptă cu legi
tim interes evoluția în tur
neul olimpic a 
Vedeta echipei 
este mijlocașul 
gueiro. Acesta 
celebrului internațional spa
niol, care s-a stabilit în 
1936 în Mexic.

® Un total de 57 ele 
puncte figurează pe ordinea 
de zi a celei de-a 67-a se
siuni a Comitetului Interna
tional Olimpic (C.I.O.), care 
va avea loc între 7 și 11 
octombrie la Ciudad de Me
xico. Principalele puncte 
ale acestei sesiuni sînt ur
mătoarele : alegerea preșe
dintelui, a vicepreședintelui 
șl a membrilor comitetului 
executiv. De asemenea, cu 
acest prilej se va discuta 
raportul comitetelor de or
ganizare ale 
gazde ale J.O.
Munchen (J.O. de vară) 
Sapporo (J.O. de iarnă).

viitoarelor 
din 1972 ;

Și

se
Și

ă 
de

prima 
care a 
în mai

Re- 
fiul

vor 
tur

la

echipei lor. 
mexicane 

Luis 
este

BILANȚ MONDIAL 1968
FEMEI

100 METRI

Vera Ceaslavska multiplă campioană olimpică și mondială 
foarte înalte care-1 compun, 
sportivii și antrenorii nu, sînt 
izolați; ei se intîlnes' des la 
antrenamente, ca și în ma
gazine, la saune și pe alei. 
Este de remarcat că partici- 
panții mai vechi la Jocurile 
Olimpice constată cu satis
facție că satul mexican este 
mult mai aproape de spiri
tul olimpic decît au fost ce
lelalte.

O ANIVERSARE Șl... PERSPECTIVA
UNEI MEDALII DE AUR

Antrenorul echipei feminine de 
volei a Japoniei, Yamada, a de
clarat că principala armă a echi
pei nipone va fi, de data aceas
ta. tinerețea. Actuala formație 
este — într-adevăr — cu cinei ani 
mai tînără decît aceea care a 
cîștigat la Tokio medalia de aur. 
Echipa a fost formată pe sche
letul formației Hitachi, de la 
care a luat, șase jucătoare. Ya-

mada consideră că principalul 
concurent pentru locul i va fi, 
ca și în 1961, formația Uniunii So
vietice cu care japonezele se 
vor întîlni în ziua de 26 octom
brie. La această dată, antrenorul 
Yamada își va sărbători ziua de 
naștere, iar sportivele din echipa 
Japoniei și-au propus să-i ofere 
cu acest prilej bucuria unei vic
torii.

R. M. 11,1 E. Klobukowska (Po
lonia), I. Kîrzsenstein — Szewin
ska (Polonia), W. Tyus (S.U.A.)
— 1965, B. Ferrell (S.U.A.) — 
1967, M. Bailes — Johnson (S.U.A.) 
si L. Samotesova (U.R.S.S.) — 
1968; R. O. 11,2 W. Tyus (S.U.A.)
— 1964.

11,1 W. Tyus (S.U.A.), M. Bai
les — Johnson (S.U.A.), L. Samo
tesova (U.R.S.S.); 11,2 L. Golo- 
mazova : (U.R.S.S.), Chi Cheng 
(Taivan), D. Burge (Australia); 

11,3 B. Ferrell (S.U.A.), E. Glez- 
kova (Cehoslovacia), I. Szewinska 
(Polonia), L. Jarkova (U.R.S.S.), 
F. Netter (S.U.A.), L. Tkacenko 
(U.R.S.S.); 11,4 G. Buharina
(U.R.S.S.). S. Telliez (Franța), V. 
Peat (Anglia), V, Popkova 
(U.R.S.S.) U. Morris (Jamaica), 
I. Davis ’(S.U.A.).FINALA TURNEULUI OLIMPIC LA BASCHET: U.R.S.S - S.U.A.?

Lotul de baschet al 
U.R.S.S. pentru Mexico. 
De la stingă la dreapta 
— jos i Sakandelidze, 
Tompson, Paulauskas, Be
lov, Selikhov, Kapranon; 
în picioare: Andreev, Po- 
livoda, antrenorul Gomel- 
ski, Kovalenko, Lipso, an
trenor secund Ozerov, Voi
nov, Jarmuka,

Sub acest titlu, săptămînalul sovietic „LES NOUVELLES 
DE MOSCOU" publică un comentariu pc marginea turneului 

{je baschet, (j;n care redăm cele ce urmează :olimpic de baschet, din care
La 

U.R.S.S. 
Statelor 
că a fost aproape de victo
rie, a 
pant la 
sovietic 
a spus 
selecționata U.R.S.S. ar fi ju
cat, atunci, în 1964, zece par-

Tokio, selecționata 
a luptat cu echipa 
Unite și, cu toate

pierdut. Un partici- 
acest meci, jucătorul 
Armenak Alaciacian, 
că, în cazul în care

Marcel Cerdan a debutat victorios 
în „Turneul electronic44

MIAMI BEACH 5 (Agerpres).
— A început turneul de box
rezervat celor mai buni pugi-

de box
ai tuturor timpu-

Cupa Davis
La Miinchen, în întîlnirea de 

tenis R. F. a Germaniei-India, 
contînd pentru semifinala inter
zonală a Cupei Davis, s-a dis
putat sîmbătă proba de dublu. 
Perechea Krishnan. Muekerjea 
a dispus de Bungert, Hassben- 
der cu un scor categoric ; 6—2, 
6—2, 6—3. După două zile, sco
rul este de 2—1 în favoarea 
formației Indiei.

liști mijlocii
rilor, organizat prin interme
diul mașinilor electronice de 
calculat. în primul meci, Mar
cel Cerdan (Franța) l-a învins 
prin k.o. în rundul 4 pe cam
pionul mondial din 1957 Car
men Basilio (S.U.A.). Cerdan 
a fost campion al lumii în anul 
1948, cînd l-a scos din luptă 
pe americanul Tony Zale. Ma
șina electronică a precizat
Basilio :a fost numărat 
priza a 3-a.

Ca favorit al acestui 
pornește Ray „Sugar" 
son.

tide cu nord-americanii. ea 
ar fi cîștigat cel puțin șase. 
Henry Vaughn, antrenorul 
selecționatei S.U.A, era și el 
sigur că echipa sa ar fi pier
dut minimum patru meciuri. 
...Reiese că, la Tokio, echipe
le U.R.S.S. și S.U.A, aveau 
posibilități aproximativ e- 
gale. De aceea am și pornit 
de la Tokio.

Același Vaughn care con
tinuă să fie unul dintre antre
norii actualei echipe nord-a- 
mezicane, afirmă că selec
ționata S.U.A. pentru 1968 
este, indiscutabil, ceva mai 
puternică decît predecesoa
rele ei. Cît despre selecțio-

nata U.R.S.S., el a spus că 
joacă mult mai bine decîte- 
chipa ne care a văzut-o la 
Tokio.

...Pronosticul lui Vaughn : 
posibilitățile echipelor 
U.R.S.S. și S.U.A. la Mexico 
sînt aproximativ egale. Pro
nosticul Iui Alaciacian este 
același.

Trebuie să adăugăm că din 
cele trei meciuri pe care e- 
chipele U.R.S.S. și S.U.A. 
le-au susținut în iunie, cu pri
lejul unui, turneu preolimpic, 
la Minsk și Moscova, primul 
l-au cîștigat americanii iar 
celelalte două. sovieticii... 
Fără îndoială, americanii vor 
juca în octombrie mai bine 
clocit în iunie. Dar nici selec
ționata U.R.S.S. nu a stat 
degeaba.

în întrecerile olimpice. în 
general și, mai ales, în fina
lă putem spune că experien
ța sportivilor și coșnbativita- 
tea lor au un rol hotărîtcr. 
în selecționata U.R.S.S. toți 
jucătorii dispun de un spirit 
combativ deosebit. Altfel 
nici nu i-ar fi selecționat an
trenorul principal Gomelski.

Se mai poate ivi si între
barea : Vor fi numai S.U.A. 
și U.R.S.S. ? Nu poate inter
veni și o altă echipă ? Fireș
te, nu este exclusă o aseme
nea posibilitate. Din totdea
una se știe că surpriza cea 
mai _ mare este absența ori- 
cărei r*—‘ ~ -* '•
tatul neașteptat este cel. pe 
care
prevedea. în mod logic, fi
nala turneului de baschetbal 
de la Mexico va trebui să 
opună pe campioana lumii 
(echipa U.R.S.S.) campioanei 
olimpice (echipa Statelor U- 
nite).

Atletism (IV)
200 METRI

R. M. 22,7 I. Kîrzsenstein — 
Szewinska (Polonia) — 1965; R. O. 
23,0 E. McGuir© (S.U.A.) — 1964.

23,0 D. Burge (Australia), L. 
Samotesova (U.R.S.S.), J. Lamy 
(Australia), V. Popkova (U.R.S.S.); 
23,2 J. Bennett (Australia); 23,3 J. 
Lamy (Australia), V7. Tyus (SUA), 
I. Szewinska (Polonia); 23,4 R. 
Boyle (Australia); 23,5 L. Board 
(Anglia), M. Cobian (Cuba), B. 
Ferrell (S.U.A.). L. Golomazova 
(U.R.S.S.), M. Bailes — Johnson 
(S.U.A.); 23,6 P. Kilborn (Austra
lia), P. Somerville (Australia), 
S. Telliez (Franța), M. Sterk (O- 
landa), D. James (Anglia), K. 
Balzer (R.D.G.), V. Peat..............
M. Tranter (Anglia), L. 
(U.R.S.S.), Chi Cheng

400 METRI
R. M. 51,9 Sin Kim Dan (R.P.D. 

Coreeană) — 1962; R.O. 52,0 ”
Cuthbert (Australia) — 1964.

52,9 J. Scott (S.U.A.); 53,0 
Board (Anglia); 53,1 N. Pecen-
kina (U.R.S.S.); 53,2 L. Louer 
(Olanda), T. Van den Maade (O- 
landa); 53,4 K. Hammond (S.U.A.); 
53,5 M. Noirot (Franța), A. Penton 
(Cuba); 
Hoeven 
gren 
drigues (Brazilia); 53,8 C. Besson 
(Franța), H. Hennig (R.F.G.), V. 
Nikolici (Iugoslavia) ; 53,9 J.
Simpson (Anglia), D. Govoni (Ita
lia); 54,0 L. Drinkwater (S.U.A.), 
I. Verbele (U.R.S.S.), W. Birn
baum (R.D.G.); 54,1 S. Brown 
(Australia). A. Chmelkova (Ce
hoslovacia); 54,2 J. Bennett (Aus
tralia).

800 METRI
R.M. 2:00,5 V. Nikolici (Iugosla

via) — 1968; R.O. 2:01,1 A. Packer 
(Anglia) — 1964.

2:00 5 V. Nikolici (Iugoslavia); 
2:01.8 I. SILAI (ROMANIA); 
2:02,0 L. Board (Anglia); 2:02,2 D. 
Brown (S.U.A.), I. Keizer — La
man (Olanda); 2:02,5 T. Van den 
Maade (Olanda); 2:02,9 P. Lows 
(Anglia); 2:03,0 M. Gommers (O- 
laridă) M. Manning (S.U.A.); 
2:03,1 G. Schmidt (R.D.G.); 2:03.3 
K. Burneleit (R.D.G.); 2:03,4 
Smith (Anglia); 2:03,7 B. Wieck 
(R.D.G.); 2:04,0
(Franța); 2:04,3 J. Page (Anglia); 
2:04,5 J. Scott (S.U.A.);_2:04,6 P. 
Pigni (Italia); ‘ ‘ ......... *
(R.F.G.).

80 M
10,2

53,6 T. 
(Olanda), 

(Suedia), I.

M.

R.M.

surprize. Totuși, rezul-

nu-1 putem preveni sau

Politehnica Cluj-Inter Bratislava 11-6, 
la tenis

(Anglia), 
Jarkova 

(Taivan).

Van
K.

M.

B.

den
Wall-

Ro-

A.

Dupureur

2:04.9 A. Rotmuller

GARDURI
Korsakova

R. O. 10,6 I. 
1960, P. Kii- 

K. Balzer

V. 
(U.R.S.S.) — 1968; 
Press (U.R.S.S.) — 
born (Australia), 
(R.D.G.) — 1964.

10,2 V. Korsakova (U.R.S.S.); 
10,4 G. Zarubina (U.R.S.S.), T. 
Talîșeva (U.R.S.S.); 10,5 P. Kil
born (Australia), G. Kuznețova 
(U.R.S.S.), K. Balzer (R.D.G.), L. 
Ievleva (U.R.S.S.), Chi Cheng 
(Taivan): 10.6 M. Caird (Austra
lia), V. BUFANU (ROMANIA), N.

(Urmare din pag. 1)

că 
în re-

turneu
Robin-

CLUJ (prin telefon). - 
Miercuri și joi a avut loc în 
orașul nostru întîlnirea inter
națională de tenis dintre for
mațiile mixte ale Politehnicii 
și Inter Bratislava. Echipa ro
mână a cîștigat cu scorul de 
11—6. Rezultate mai importan-

te : Boldor — Macko 6—2, 
8—6, Negru — Durdovici 6—3, 
6—2, C. Hulpe — lacobici 2—6, 
6—3, 4—6, Maria Lovasz — E- 
lena Burianova 1—6, 4—6, Sopa 
Hutter — Macko, Durdovici 
6—2, 6—4.

Un rezultat excelent și la 
înălțime femei. Săritoarea An
tonina Okorokova, din echipa 
U.R.S.S. a înregistrat cu 1,84 
m un nou record unional. De 
altfel proba a fost la discre
ția sportivelor sovietice care 
au ocupat trei din primele pa
tru locuri ale clasamentului.

Luînd startul în cursa de 
5 000 m mexicanul Juan Mar
tinez a dat o mare satisfacție 
miilor de spectatori aflați în 
tribune cîștigînd în fața unui 
grup de valoroși alergători din 
Africa, între care și Mamo 
Wolde, cu timpul de 13:59,8. Ls. 
ștafeta 4x100 m femei cea mai 
bună performanță a aparținut 
echipei 
mond. 
culină 
mas a 
serie,
40,0:39.6 s (nou record). O sur
priză poate fi considerată cla
sarea pe locul trei a repre-

Cubei — 43,6 s (rec. 
egalat). In proba mas- 
formația statului Bâha- 
ieșit învingătoare, într-o

coborînd serios sub cele

P. RADVANI — coresp.

Tiparul I. P. ^Informația1, str. Brezoîanu nr. 23-25, București

• Echipele olimpice de 
fotbal care vor fi eliminate 
în sferturile de finală 
putea participa la un 
neu special organizat 
Vera Cruz.

• La actuala ediție 
J.O. se vor decerna 172 
titluri de campioni olimpici, 
adică cu 10 mai mult ca la 
J.O. de Ia Tokio. Aceasta 
pentru că la natație au fost 
introduse noi probe: 200 (m. 
și f.) și 800 m (f.) liber, 200 
m spate (f.), 100 m bras (m. 
și f), 200 m fluture (f.), 200 
m mixt (m. și f.) și 100 m 
fluture (m.). De asemenea,

• Pe pista de atletism 
antrenează în fiecare zi 
australianul Ron Clarke. 
Ieri, la antrenament, Clarke 
a alergat alături de colegii 
săi Watson, O’Brien și 

. Clayton. El a declarat zia
riștilor că speră ca la J.O. 
de la Ciudad de Mexico să 
cîștige prima sa medalie 
olimpică de aur.

• In fiecare zi, noi sem
nături sînt înregistrate în 
cartea de onoare a satului 
olimpic. După marea glo
rie a Mexicului, actrița 
Maria Felix, pe filele cărții 
a apărut și iscălitura ce
lebrei înotătoare australie
ne Dawn Fraser, 
înotătoare din lume 
parcurs 100 m liber 
puțin de 1 minut.

ILEANA SILAI

1964, 
R.O.

Kulkova (U.R.S.S.), T. Sukniewicz 
(Polonia), I. Schell (R.D.G.), M. 
Lubej (Iugoslavia), M. Rallins 
(S.U.A.), E. Bedriarek — Ze- 
browska (Polonia), I. Aigner 
(Austria).

ȘTAFETA 4X100 M
R.M. 43,6 Polonia —

U. R.S.S. și Cuba — 1968 ; 
43,6 Polonia — 1964.

43,6 U.R.S.S., Cuba; 43,7 Olanda; 
43,8 Australia; 44,4 Franța; 44,5 
Anglia; 44,6 R.D. Germană; 44,7 
R. F. a Germaniei, Polonia; 44,8 
Ungaria; 45,1 S.U.A.; 45,3 Ceho
slovacia.

SĂRITURĂ ÎN ÎNĂLȚIME
R.M. 1,91 m I. BALAȘ (ROMA

NIA) — 1961 ; R.O. 1,90 m I. BA
LAȘ (ROMANIA) — 1964.

1,37 m R. Schmidt (R.D.G.); 
1,84 m A. Okorokova (U.R.S.S.); 
1.83 m K. Schulze-Rieger (R.D.G.); 
1.82 m M. Rezkova (Cehoslovacia),
V. Kozîr (U.R.S.S.); 1,80 m J. Va- 
lentova (Cehoslovacia), V. Grușki- 
na (U.R.S.S.), I. Gusenbauer (Aus
tria); 1,79 m. I. Blagoeva (Bulga
ria); 1,78 m N. Brințeva (U.R.S.S.), 
M. Faithova (Cehoslovacia); 1.772 
m S. Du Plesis (Africa de Sud): 
1,77 m V. BONCI (ROMANIA), D. 
Melzer (R.D.G.); 1,76 m G. Bar- 
nay (Franța) K. Pușkarieva 
(U.R.S.S.). K. ’ Lazova (Bulgaria), 
G. Kostenko (U.R.S.S.).

SĂRITURĂ IN LUNGIME
R.M. si R.O. 6,76 m M. Rând 

(Anglia) — 1964.
6,67 m I. Kirzsenstein-Szewins- 

ka (Polonia); 6,62 m H. Rosen
dahl (R.F.G,); 6,59 m S. Sher-
wood-Parkin (Anglia); 6,57 m B. 
Wieczorek (R.D.G.); 6,56 m V.
VISCOPOLEANU (ROMANIA); B. 
Berthelsen (Norvegia); 6.54 m. T. 
Talîșeva (U.R.S.S.); 6,53 m B.
Ldhnert (R.D.G.); 6,52 m I. Bec
ker (R.F.G.); 6,51 m M. Bornholt 
(R.F.G.); 6,49 m M. V. Trio (Ita
lia); 6,46 m E. Ringa (U.R.S.S.); 
6,43 rn K. Hauer (R.D.G.); 6.42 m 
M. Watson (S.U.A.); 6.40 m A.
Wilson (Anglia), W. White 
(S.U.A.); 6,39 m O. Ducas (Fran
ța); 6,37 m S. Ammann (Elveția); 
6,35 m N. Kroiter (U.R.S.S.).

ARUNCAREA GREUTĂȚII
R.M. 18,87 m M. Gummell 

(R.D.G.) — 1968; R.O. 18,14 m T. 
Press (U.R.S.S.) — 1964.

18.87 m M. Gummell (R.D.G.); 
18,67 m N. Cijova (U.R.S.S.: 
17,86 m J. Bognar-Lendvay (Un
garia); 17,81 m M. Lange (R.D.G.); 
17,57 m I. Hristova (Bulgaria): 
17,51 m R. Garisch-Boy (R.D.G.);

17,34 m M. Fuchs (R.F.G.); 16,97 m 
I. Friederich (R.D.G.); 16,84 m I. 
Solonțova (U.R.S.S.); 16,78 m E. 
Van Noorduyn (Olanda);' 16,67 m 
G. Zîbina (U.R.S.S.); 16,45 m H. 
Friedel (R.D.G.); 16,44 m G. Schaf
fer (R.F.G.): 16,42 m G. Sedel- 
nikova (U.R.S.S.); 16,22 m M. Cior- 
bova (Bulgaria); 16,18 m M. SA- 
LAGEAN (ROMANIA).

ARUNCAREA DISCULUI
R.M. 62,54 m L. Westermann 

(R.F.G.) — 1968 ; R.O. 57,27 m T. 
Press (U.R.S.S.) — 1964.

62,54 m L. Westermann. (R.F.G.);
61.64 m C. Spielberg (R.D.G.); 
61,54 m K. Illgen (R.D.G.); 59,80 m 
A. Popova (U.R.S.S.); 59,40 m A. 
Hentschel-Otto (R.D.G.); 59,22
L.

58,02
57.68 
57,56 
56,58 
NIA); 56,38 m J. Bognar-Lendvay 
(Ungaria); 56,20 m L. ’
kaia (U.R.S.S.); 55,78
chek (R.D.G.); 55.67 m B. Beren- 
donk (R.F.G.); 55,56 B. Schubert 
(R.F.G.); 55,42 m T. Danilova
(U.R.S.S.); 55,06 H. Parts (URSS).

ARUNCAREA SULIȚEI
R.M. și R.O. 62,40 m E, Gorcea- 

kova (U.R.S.S.) — 1964.
60,20 m A. Nemeth (Ungaria):

59.64 m D. Jaworska (Polonia); 
58,27 m A. Koloska-Isermeyer 
(R.F.G.): 58,20 m E. Janko (Aus
tria); 57,72 m R. Fuchs (R.F.G.);
57.16 ---------- --------- -------
56,96
56.69 
56,46 
56,32 
L. " . . . _
Popova (U.R.S.S.); 55,61 m N.
Urbancici (Iugoslavia); 55,60 m s. 
Platt (Anglia), K. Launella (Fin
landa); 55,18 m H. Borner (R.D.G.);
55.16 m A. Bromell (R F.G.).

PENTATLON
R.M. șî R.O. 5246 p I. Press 

(U.R.S.S.) — 1964.
5129 H. Rosendahl (R.F.G.); 5038 

G. Sofina (U.R.S.S.); 5016 I. Bec
ker (R.F.G.): 4924 A. Toth (Unga
ria); 4901 I. Bauer-E'xner (R.D.G.): 
48<?9 G. Mittenzwei-Uhlemânn 
(R.D.G.); 4876 S. Jurukova (Bul
garia); 4844 Chi Cheng (Taivan); 
4841 A. Wilson (Angl’ia); 4840 M. 
V. Trio (Italia); 4803 B. Lobnert 
(R.D.G.); 4797 M. Ack^rmans-
Thomas (Olanda); 4771 G. Bîs- 
trova (U.R.S.S.); 4770 M. Sisiakova 
(U.R.S.S.); 4750 L-. Prokop - (Aus
tria); 4740 M, Peters (Anglia).

_ _ __ m
MÂNOLIU (ROMANIA); 

m J. Kleiberne (Ungaria): 
m J. Stugner (Ungaria); 
m L. Muraviova (U.R.S.S.); 
m O. CATARAMA (ROMA-

Chmelevs- 
G. Treps-

m M. PENEȘ (ROMANIA) 
m H. Schulze ‘
m B. Friederich

m V. Evert
M. Rudas (Ungaria); 55,94 m 

Csimos (U.R.S.S.); 55,83 m V.

(R.D.G.);
(S.U.A.);

(U.R.S.S.);

zentativei mexicane (40,1). In
tr-o altă serie Cuba (Figuerola, 
Morales, Ramirez, Montes) a 
învins cu 0,1 s formația sovie
tică. Ambele performanțe sînt 
remarcabile 38,8 și, respectiv 
38,9 s. Pe locurile 
s-au clasat.;. Italia 
maica 39,6 s.

In cursa de 400 
au apărut pe primele locuri o 
serie de alergători africani 
cum ar fi, de pildă, etiopianul 
Tegne care a și realizat cel 
mai bun timp al zilei : 45,9 s. 
O altă serie a dat cîștig de 
cauză peruvianului Acevedo — 
46,2 s.

Proba care a rezervat 'spec
tatorilor multe dezamăgiri a 
fost săritura cu prăjina. In 
final victoria a revenit sărito
rului Christos Papanikolau 
(Grecia) cu 5,15 m. El a fost 
urmat de englezul Mike Bull 
cu 5.00 m. Toți ceilalți concu
rent! .au sărit mult sub 5 me
tri, al șaselea și al șaptelea 
inregistrind doar 4,30 m !

următoare
39,2 s, Ja-

m bărbați urmărită cu in- 
cea de • la lungi- 
de Tonu Lepik 
8,00 m. Marea

La 400 m garduri întrecerile 
din .serii au fost dominate de 
următorii alergători : Gary 
Knoke (Australia) și . Viaceslav 
Skomorohov (U.R.S.S.) ambii 
cu 49,7 s. Performanța atletu
lui sovietic reprezintă un nou 
record unional...............

O dispută 
teres a fost 
me, cîștigată 
(U.R.S.S.) cu
speranță a francezilor Jacques 
Pani s-a clasat al doilea cu 
7,98 m. Interesantă apariția în
tre primii șase a mexicanului 
Flores Calvino (7,55 m).

în sfîrșit, un rezultat mai’ 
mult decît senzațional cel rea
lizat la aruncarea greutății 'de 
sovieticul Eduard Gusein 20,28 
m, — nou record european, 
Campionul continental Vilmos 
Varju (Ungaria), s-a clasat abia 
al patrulea cu 19,32 m. La su
liță, recordmanul mondial Ja
nis Lusis a obținut 85,96 m iar 
Gergely Kulcsar (locul doi le 
Tokio) 83,52 m.
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